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ขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงิน 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน 

         

งบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2559 2558 2557 

รายไดจ้ากการขาย 1,607.62 1,452.19 996.83 

รายไดร้วม  1,836.15 1,617.28 1,125.25 

ก าไรขั้นตน้ * 1,426.07 1,272.55 923.92 

ตน้ทุนขาย  (410.08) (344.73) (201.33) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย  (755.44) (711.80) (564.33) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (338.75) (278.03) (191.16) 

ก าไรสุทธิ ** 80.59 145.95 93.72 

สินทรพัยร์วม  1,862.44 1,583.01 1,083.05 

หน้ีสินรวม  880.12 667.09 274.96 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 982.32 915.91 808.10 

อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัราก าไรสุทธิ (รอ้ยละ)  4.31 8.97 8.33 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ)  8.33 16.83 14.73 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (รอ้ยละ) 4.59 10.88 10.05 

อตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรบัปี (รอ้ยละ) 63.57 61.94 89.50 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)  0.90 0.73 0.34 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.18 0.36 0.26 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.11 0.22 0.24 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)  2.08 2.25 2.35 

หมายเหตุ: * ก าไรขั้นตน้ปี 2558 และ 2557 จดัประเภทใหม่ตามงบการเงินปี 2559 

              ** ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 
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สำรบญั 

1 จุดเด่นในรอบปี 

3 สารจากคณะกรรมการ 

5 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 

8 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

10 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

16 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

35 3. ปัจจยัความเสี่ยง 

39 4. ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคัญอืน่ 

42 5. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 

45 6. นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

46 7. โครงสรา้งการจดัการ 

58 8. การก ากับดูแลกิจการ 

87 9. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

88 10. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

90 11. รายการระหว่างกัน 

96 12. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส  าคัญ 

98 13. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

116 14. รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม  

       และเลขานุการบริษัท 

125 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

126 งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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สำรจำกคณะกรรมกำร 

ตลอดปีท่ีผ่านมา ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด 

(มหาชน) ไดท้ าการปรับแผนทางธุรกิจและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และพฒันาธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืน 

ผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยสามารถท ารายไดร้วม 1,836 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น

รอ้ยละ 14 จากปีก่อน ก าไรสุทธิ 81 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 45 จากปีก่อน สินทรพัยร์วม 1,865 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น

รอ้ยละ 18 จากปีก่อน ประเด็นหลักท่ีท าใหก้ าไรสุทธิลดลงและเป็นประเด็นท่ีผูถื้อหุน้อาจมีความกังวลคือหน้ีสูญท่ี

เพ่ิมขึ้ นจ านวนมากเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา บริษัทมิไดน่ิ้งนอนใจในปัญหาหน้ีเ สียและเร่งในการแกไ้ขปัญหาโดย

วิเคราะหห์าสาเหตุพรอ้มทั้งปรบักลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วง สาเหตุหลักท่ีท าใหห้น้ีสูญสูงขึ้ น คือ 

การขยายระยะเวลาการผ่อนช าระค่าสินคา้สูงสุดเพ่ิมขึ้ นเป็น 55 เดือนหรือเพ่ิมขึ้ นประมาณ 5 เท่าจากระยะเวลาเดิม

ซึ่งเป็นผลจากการออกผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ท่ีมีราคาจ าหน่ายสูงกว่ารุ่นเดิมโดยเริ่มจ าหน่ายตั้งแต่ไตรมาส 5 

ปี 5558 ซึ่งส่งผลใหลู้กคา้บางส่วนมีความรูสึ้กถึงภาระการผ่อนช าระท่ียาวนานท าใหลู้กคา้ส่วนหน่ึงไม่ผ่อนช าระต่อจึง

กลายเป็นหน้ีเสีย ต่อมาบริษัทไดป้รบัระยะเวลาการผ่อนช าระใหส้ั้นลงโดยปัจจุบนัมีระยะเวลาผ่อนช าระนานสูงสุด 13 

เดือน ซึ่งนอกจากจะท าใหลู้กคา้รูสึ้กถึงภาระท่ีไม่ยาวเกินไปแลว้ ยงัไดลู้กคา้ท่ีมีความสามารถในการผ่อนช าระต่องวดท่ี

สูงขึ้ น บริษัทมัน่ใจว่าจะท าใหปั้ญหาหน้ีเสียท่ีเกิดจากการจ าหน่ายภายใตเ้งื่อนไขดังกล่าวลดลงไดใ้นอนาคต  

ในปี 555  บริ ษัทไม่ เพียงแต่รุกในธุรกิจเครื่องกรองน ้ าดื่มซึ่ ง เ ป็นธุรกิจหลักของบริ ษัท ทั้ งใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ไดท้ าการขยายไปยังต่างจังหวัดเพ่ือใหบ้ริการลูกคา้ไดค้รอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่

ประเทศไทย นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ล็งเหน็ถึงโอกาสของการต่อยอดทางธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม จึงไดน้ าจุดแข็งของทีม

ขายและทีมเก็บเงินท่ีมีประสิทธิภาพมาใชใ้นการขยายธุรกิจไปสู่การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือนท่ีเน้นการขาย

แบบเงินผ่อนควบคู่กันไปดว้ย อีกทั้งไดจ้ัดตั้งบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด เพ่ือด าเนินธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ อาทิ  

สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นตน้ ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้หลักของบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทไดเ้ริ่มเขา้สู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในนาม บริษัท ที

เอสอาร์ ลาว จ ากัด ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ า ผลิตภัณฑ์ท่ี

เกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยทั้งสองบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้ นในปี 555  ดังกล่าว จะเริ่มมีผลประกอบการในครึ่งปีแรก

ของปี 5560 และบริษัทยงัคงจะเดินหน้าในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศอื่น ๆ ใน AEC ต่อไป 

ส าหรบัแผนงานในปีถัดไป บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งความเติบโตท่ียัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจผ่านช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายท่ีแข็งแกร่งและการขยายตลาดอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายใน

องคก์ร เพ่ือใหบ้ริษัทไดบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้

ดว้ยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทจึงไดร้ับการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 555  ในระดับดีมาก (Very 

Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ซึ่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้ นกว่าปีท่ีผ่านมา และเพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสังคมอย่างมีคุณภาพ บริษัทไดจ้ดัท าโครงการต่าง ๆ อาทิ การ

ติดตั้งระบบกรองและเก็บน ้าดื่มส าหรบัโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาทางคุณภาพน ้า บริษัทจะยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีควบคู่ไปกับการด าเนินการต่าง ๆ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่าง

ต่อเน่ืองต่อไป  
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คณะกรรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุก ๆ ฝ่าย ท่ีไดใ้ห ้  ความ

ไวว้างใจและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจและทุ่มเทในการ

ท างานของคณะผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่าน บริษัทจะยังคงมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 

รอบคอบ โดยยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกดา้น เพ่ือสรา้ง

ความเติบโตทางธุรกิจสู่ความอย่างยัง่ยืนและมัน่คงต่อไป 

 

 

 

 

 

  
( นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ) ( นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ) 

ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
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คณะกรรมกำรบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

นายสหัส  ตรีทิพยบุตร 

ประธานกรรมการบริษัท 

 นายเอกรตัน ์ แจง้อยู่ 

กรรมการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

     

 

 

 

  

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ 

กรรมการ 

 นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ 

กรรมการ 
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คณะกรรมกำรบรษิทั 
 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม       

วิมุกตะนนัทน ์

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ ์

วงศด์ีพรอ้ม 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์ 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

     

 

 

 

  

นายกริช  อมัโภชน ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 นางสุมนา  วงษก์ะพนัธ ์

กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมกำรบรหิำร 

 

 

 

 

 

 

นายวีรวฒัน ์ แจง้อยู่ 

ท่ีปรึษาคณะกรรมการบริหาร 

 นายเอกรตัน ์ แจง้อยู่ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

 นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์

กรรมการบริหาร 

     

 

 

 

 

 

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ 

กรรมการบริหาร 

 นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ 

กรรมการบริหาร 

 นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์

กรรมการบริหาร 

     

 

 

 

  

นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม 

กรรมการบริหาร 

 นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ ์

กรรมการบริหาร 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 

ท่าน กรรมการอิสระทุกท่านไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือพนักงานบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการตรวจสอบอีกจ านวน 1 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความเชื่อถือ

ไดข้องรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามดงัน้ี 

1. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์  วงศด์ีพรอ้ม  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์    กรรมการตรวจสอบ 

4. นายกริช  อมัโภชน์    กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจุฑามาศ  มาลัย  ผูช้่วยเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้า ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยในรอบระยะเวลาบญัชีปี 

2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรวมทั้งหมด 8 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และ

ผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งไดพิ้จารณาหารือหรือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกนัตามความเหมาะสม และได้

สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีสาระส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 

1.การสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัท      

เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ายการจดัการของบริษัท รวมทั้งประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้อบ

บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท 1 ครั้ง โดยไดส้อบถามและรับฟังค าชี้ แจง ตลอดจนใหค้ าแนะน า และ/หรือ

ขอ้คิดเหน็ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรายงานทางการเงินของบริษัท เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท

ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ตามท่ีควรในสาระส าคญัและเชื่อถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป รวมทั้ง

มีการเปิดเผยขอ้มลูประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหเ้ปิดเผย

ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                    

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทประจ าปี 2559 มีความถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระส าคญัตามหลักการบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไปเป็นท่ีเชื่อถือได ้

 

2. การสอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา   

ความเป็นอิสระของส  านกังานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหบ้ริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติ้ ง จ ากดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นตรวจสอบ

ภายในส าหรับปี 2559 ประเมินระบบ สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ โดยพิจารณา

อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีใหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับรายงานการสรุปผลการตรวจสอบ

ภายในโดยตรงจากผูต้รวจสอบภายใน พรอ้มทั้งใหข้อ้แนะน าดา้นการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหบ้ริษัทมีระบบควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมและมีการติดตาม ประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการก ากบักิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่า ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งระบบ

การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ 
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3. การสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละกฎหมายที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสัง่ ที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมายดังกล่าว

และหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามส าคญัและรบัทราบรายงานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการธุรกิจของบริษัทรวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าในเรื่อง

ดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบจากผูส้อบบญัชีไม่มีประเด็นและขอ้สังเกตท่ีตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 8 /55 แห่งพระราชบัญญัติว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมแลว้ ซึ่งไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดงักล่าว 

 

4. การสอบทานระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

การสอบทานการด าเนินการดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษัทของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง ทั้งน้ี บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญในประเด็นความเส่ียงต่าง ๆ ของ

บริษัท โดยไดพิ้จารณาและทบทวนปัจจัยเส่ียงในดา้นต่าง ๆ  ทั้งความเส่ียงภายในและภายนอก เช่น ความเส่ียงดา้น

การเครดิต ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบภายนอก เป็นตน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบนโยบายและการด าเนินการป้องกนัความเส่ียงการคอร์รปัชัน่ซึ่งบริษัทไดม้ี

การปรับปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ขึ้ นและจะด าเนินการขอรับรองเขา้เป็นสมาชิก โครงการแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Corruption “CAC”) ต่อไป

โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการด าเนินการดา้นบริหารความเส่ียงของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ

จะติดตามผลเร่ืองแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการหา้มจ่ายสินบน หรือการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชัน่ต่อไป 

 

5.การพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคดัเลือกและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาขออนุมัติต่อท่ี

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 พิจารณาแต่งตั้ง นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 

หรือ นายกฤษดา  เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4 58 หรือ นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

เลขท่ี 5313 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 รวมทั้ง

เสนอแนะจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2559 เป็นจ านวน 1,820,000 บาท (โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเรียกเก็บตามจริง เช่น ค่าเบี้ ยเล้ียง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและ     

ท่ีพักในกรณีตอ้งเดินทางไปพักคา้งคืน เป็นตน้) และบริษัท ยูนีค ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีบัญชีของบริษัท      

เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั ท่ีเพ่ิงจดทะเบียนเมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 อีกจ านวน 15,000 บาท  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเหน็ว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทท่ีเสนอแต่งตั้งมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตาม

หลักเกณฑก์ารตรวจสอบบญัชีท่ียอมรบัทัว่ไป อีกทั้งไดป้ฏิบตัิงานเยี่ยงผูป้ระกอบ วิชาชีพอย่างเต็มความสามารถและให ้

ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเสนอขอนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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6.การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การรับทราบการรายงานของบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน และหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการท ารายการ

ระหว่างกนัในอนาคตของบริษัทว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติทัว่ไป 

- การรับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทว่าดว้ยเรื่องหลักเกณฑ์และ

วิ ธีการรายงาน การมี ส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู ้บริหารของบริ ษัทตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนด าเนินการ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนับริษัทไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดและขอ้

กฎหมายท่ีเกี่ยวข ้องแล้ว  ซึ่ ง เ ป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัท 

 

7. อื่น ๆ  

- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี / เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

- สอบทานขอ้มูลท่ีเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรพัยฯ์ ในรายงานประจ าปี 2559 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท (แบบ 56-1) 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปี 2559 ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ

คณะกรรมการบริษัทตามท่ีก าหนดไว ้ดว้ยความเป็นอิสระ การแสดงความเหน็ไดย้ึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบาย

และตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 
(รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

24 มกราคม 2560 
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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด ได้เริ่มก่อตั้ งขึ้ น             

ในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าแบบขายตรง             

ซึ่งเริ่มจากเครื่องกรองน ้ าแบบท่อคู่ และไดพ้ัฒนาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน ้ าท่ีมีระบบการกรองหลายขั้นตอน 

เพ่ือใหน้ ้ าท่ีผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทไดจ้ดทะเบียน    

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก 

(Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ามาตั้งแต่ปี 2519  รวมเป็นเวลากว่า 41 ปี  และเร่ิมการขาย

ผ่านช่องทางขายใหม่ โดยการขายผ่านโมเดิรน์เทรด ผ่านองคก์รต่างๆ โดยลูกคา้จะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหวัเมืองหลักในต่างจังหวัด ในปัจจุบันบริษัทเริ่มขยายกิจการ โดยการเปิดสาขา

เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกภมูิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือเน้นการบริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ด าเนิน

ธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) บริษัท     

เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกบัการจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่หอ้ เฟดเดอร์ บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง 

จ ากดั ด าเนินธุรกิจหลัก อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นตน้ และบริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั ด าเนิน

ธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

1.1 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ปัจจยัส  าคญั 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

มุ่งมัน่สู่การเป็นผูน้ าของอาเซียนดา้นนวตักรรมเครื่องกรองน ้าดื่มและเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน เพ่ือใหทุ้ก

บา้นและองคก์รมีน ้าดื่มท่ีสะอาดและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

พนัธกิจ (Mission) 

- สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ 

- สรา้งความพึงพอใจและความผกูพนัแก่ลูกคา้ 

- สรา้งผลตอบแทนท่ียัง่ยืนแก่ผูถื้อหุน้ 

- สรา้งความผกูพนัแก่บุคลากรโดยพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

- รบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

เราคือ SAFE : SAFE คือเรา  

S (Satisfaction)  สรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ 

A (Adaptation)  พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

F (Firm Company) ลือเล่ือง บริษัทธรรมาภิบาล 

E (Excellent Service) การบริการเป็นเลิศ 
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ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะน าบริการดา้นสุขภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหลู้กคา้ 

เราจะสรา้งความมัน่คงตรงวาจา สรา้งพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย 

เราจะสรา้งผลก าไรใหญ่ไพศาล เพ่ือเจือจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 

ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสูงสุดเอย” 

 

ความสามารถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  บริการดว้ยใจ 

M (Moral)  ยึดถือในจรรยาบรรณ 

A (Achievement)  มุ่งมัน่ความส าเร็จ 

R (Responsibility)  สานเสร็จความรบัผิดชอบ 

T (Team Work)  รอบคอบงานเป็นทีม 

s (Self-Learning)  ใฝ่เรียนรู ้

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

2552 - บริษัทไดย้า้ยท่ีตั้งส านักงานไปท่ี 43/  หมู่ท่ี 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11150 เพ่ือตอบรบัการเจริญเติบโต 

2556 - บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และ

ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 344 ลา้นบาท โดยเป็นทุนท่ีช าระแลว้ 558 ลา้นบาท 

2557 - บริษัทเริ่มซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใตช้ื่อย่อ

หลักทรพัย ์“TSR” 

2558 - วันท่ี 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 344 ล้านบาท เป็น 602 ล้านบาท โดยเป็น      

ทุนช าระแลว้ 344 ลา้นบาท 

 - วันท่ี 18 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 344 ลา้นบาท เป็น 401.33 ล้านบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญัในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

 - บริษัทซื้ อหุน้สามญัของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (“เฟดเดอร”์) จากผูถื้อหุน้รายเดิมโดย ณ ส้ินปี 2558 

บริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 59.99 

 - วันท่ี 21 ธันวาคม บริษัทไดอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (TSR-W1) 

จ านวน 200,666,316 หน่วย (โดยไม่คิดมลูค่า) ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคัญ

แสดงสิทธิ  

 - ในปี 2558 บริษัทไดพ้ฒันาผลิตภัณฑเ์ครื่องกรองน ้ ารุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ 1) เครื่องกรองน ้ า

ยี่หอ้เซฟ รุ่น ROMA Alkaline Plus ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการกรองน ้ าสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse 

Osmosis) 2) เครื่องกรองน ้ายี่หอ้เซฟ รุ่น UV Alkaline ท่ีมีคุณสมบตัิเด่นในการฆ่าเชื้ อโรคดว้ยรงัสี UV โดย

ทั้ง 2 รุ่นช่วยปรับสภาพน ้าท่ีกรองใหเ้ป็นด่างเพ่ือใหเ้หมาะกบัการดื่มเพ่ือสุขภาพ 3) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้

เซฟ รุ่น i-Life ท่ีกรองน ้าดว้ยระบบ UF ท่ีมีรปูแบบกะทดัรดั และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง 
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 - ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปิดตัวและจ าหน่ายเครื่องท าน ้ าอุ่นยี่หอ้ “SAFE Electrics” โดยวาง

จ าหน่ายในโมเดิรน์เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

2559 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากเดิม 401.33 ลา้นบาท เป็น 467.18 ลา้นบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามัญในวันท่ี 22 พฤษภาคม และก าหนดใชสิ้ทธิซื้ อหุน้

สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (TSR-W1) ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 - วนัท่ี 11 กรกฎาคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั (“TSRL”) เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก 

การใหสิ้นเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นตน้ ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ไดร้ับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เงินลงทุน 

50 ลา้นบาท 

 - จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไดม้ีมติใหจ่้ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ละ 0.11 บาท  (จ านวนหุน้ช าระแลว้ เท่ากบั 467,178,789 หุน้  คิดเป็น

จ านวนเงินเท่ากับ 51,389,666.79 บาท) การจ่ายเงินปันผลครั้งน้ีเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงาน

รอบเกา้เดือนของปี 2559 (ซึ่งเป็นส่วนท่ีเสียภาษี ในอตัรารอ้ยละ 20) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 

 - วันท่ี 16 ธันวาคม ไดจ้ดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด (“TSR Lao”) ในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงไดร้่วมลงทุนกบักลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรอง

น ้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจ านวนเงินประมาณ 17.05 

ลา้นบาท (3,920 ลา้นกีบ) ทั้งน้ี TSR Lao ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท  

 - เครื่องกรองน ้ า 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบ           

โดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นน าจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) 1) SAFE 

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

Alkaline  

 - บริษัทไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ ารุ่นใหม่ 5 รุ่น ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ 1) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้เซฟ     

รุ่ น  ROMA Plus ท่ี มี คุณสมบัติ เ ด่ น ใน กา รก รอ งน ้ า ส ะอ า ดด้ว ย ระ บบ  RO (Reverse Osmosis)                       

5) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้เซฟ รุ่น UF Alkaline ท่ีมีคุณสมบตัิเด่นคือไสก้รอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ 

PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 ไมครอน โดยทั้ง 5 รุ่นช่วยปรับสภาพน ้ าท่ีกรองใหเ้ป็นด่าง

เพ่ือใหเ้หมาะกบัการดื่มเพ่ือสุขภาพ 

  บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง โดยท าการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุงศนูยบ์ริการเดิมบางส่วนใหเ้ป็นสาขา 

ซึ่งเป็นไปตามแผนการด าเนินงานเพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้และใหบ้ริการไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศใหม้ากขึ้ น 

ณ ส้ินปี 555  มีจ านวนสาขาและศนูยบ์ริการเท่ากับ 50 สาขาและ 3 ศนูยบ์ริการ (ส้ินปี 5558 มีจ านวน 

14 สาขาและ 6 ศนูยบ์ริการ) 
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บริษัทไดว้างโครงสรา้งการบริหารท่ีสมดุล  ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 

1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ดงัต่อไปน้ี 

 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มแจง้อยู่ 

42.46% 

บริษัท 

เบตเตอร ์ดรีมส ์
จ ากัด 

25.50% 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 

32.04% 

บริษัท 

เธียรสุรตัน ์
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท 

เซฟ เทรด 
 อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากัด 
99.98% 

บริษัท 

เฟดเดอร ์ไทย 
จ ากัด 

59.99% 

บริษัท 

เธียรสุรตัน ์ลีสซ่ิง  
จ ากัด 

100.00% 

บริษัท 

ทีเอสอาร ์ลาว 
จ ากัด 

49.00% 
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ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัท 

บริษัท ผลิตภณัฑห์ลกั ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั 

บริษัท เธียรสุรตัน์  

จ ากดั  (มหาชน) 

- เครื่องกรองน ้า 

- สารกรอง 

- เครื่องท าน ้าอุ่น 

- เครื่องปรบัอากาศ 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน 

467.18 
ผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าแบบขาย

ตรงชั้นเดียว ผ่านสาขาโมเดิร์นเทรดและ 

Agent 

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

- เครื่องท าน ้าแร่ 

- เครื่องกรองน ้า 

- เหยือกกรองน ้ า 

- น ้าดื่ม 

4.00 
จดัจ าหน่ายเครื่องท าน ้ าแร่ เครื่องกรองน ้ า 

เหยือกกรองน ้ า และน ้ าดื่มผสมแร่ธาตุ 

โดยจัดจ าหน่ายผ่านบริษัทขายตรงชั้นน า

ของประเทศ 

บริษัท เฟดเดอร์

ไทย จ ากดั 

จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ     

ยี่หอ้ เฟดเดอร์ 

31.00 จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ ยี่หอ้ เฟดเดอร ์

บริษัท เธียรสุรตัน์ 

ลีสซิ่ง จ ากดั 

สินเชื่อส่วนบุคคล 

สินเชื่อทะเบียนรถ 

50.00 
ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการใหสิ้นเชื่อ

ส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ และสินเชื่อ

ทะเบียนรถ 

บริษัท ทีเอสอาร ์

ลาว จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้าและ 

   ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

27.83* 
ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ า

แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  แ ล ะ

เครื่องใช ้ไฟฟ้าในประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

* ช าระเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท : 230 กีบ) 

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัท ลกัษณะธุรกิจ สดัสว่น 

การถือหุน้ 

1) บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั จดัจ าหน่ายเครื่องท าน ้าแร่ เครื่องกรองน ้า 

เหยือกกรองน ้า และน ้าดื่มผสมแร่ธาตุ 

99.98% 

2) บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกบัจ าหน่าย

เครื่องปรับอากาศ ยี่หอ้ เฟดเดอร์ 

59.99% 

3) บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกบัการใหสิ้นเชื่อส่วน

บุคคล ภายใตก้ารก ากบั และสินเชื่อทะเบียน

รถ 

100.00% 

4) บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและ

ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าใน

ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

49.00% 
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งรายได ้ 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่  

 รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นช่องทำงกำรขำยตรง: มีรายไดห้ลักจากการขายเครื่องกรองน ้ าและรายไดจ้ากการ

ขายสารกรองซึ่ งใช ้ส าหรับเครื่องกรองน ้ าของบริ ษัท โดยบริ ษัทเริ่มรับรู ้รายได้จากการจ าหน่าย

เครื่องปรับอากาศในปลายปี 2557 และเริ่มมีรายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้ามากขึ้ นจากการเพ่ิม Line 

Products ปลายปี 2558 และมีการเติบโตมากขึ้ นในปี 2559 ตามล าดบั 

 รำยได้จำกกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนบริษัทอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทย่อย

(จ าหน่ายแก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูตี้  จ ากดั) 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

 

รายไดจ้ากการขาย 
ด าเนินการ

โดย 

% การ

ถือหุน้ 

2559 2558 2557 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการขายตรง : 

-ขายตรงแบบเงินสด TSR 100.00 148.46 9.2 140.36 9.7 136.02 13.6 

-ขายตรงแบบผ่อนช าระ TSR 100.00 1,389.33 86.5 1,241.33 85.5 792.34 79.5 

รวมรายไดจ้ากการขายตรง 1,537.79 95.7 1,381.69 95.2 928.36 93.1 

จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่าน

บริษัทอ่ืน 

SAFE 

TRADE 

99.98 69.83 4.3 70.50 4.8 68.47 6.9 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,607.62 100.0 1,452.19 100.0 996.83 100.0 
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน)  

ผลิตภณัฑข์องบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) ช่องทางการจ  าหน่าย 

1 เครื่องกรองน ้าและสารกรอง   

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น ROMA Plus 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่ านระบบ  E-commerce  ภาย ใต้เ ว็ บ ไ ซ ต์    

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UF Alkaline 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่ านระบบ  E-commerce  ภาย ใต้เ ว็ บ ไ ซ ต์    

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น i-Life 

 - ผ่ านระบบ  E-commerce  ภาย ใต้เ ว็ บ ไ ซ ต์    

www.safealkaline.com 

- โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด  ( เ ช่ น  โ ฮ ม โ ป ร  แ ล ะ 

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Alkaline

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) ช่องทางการจ  าหน่าย 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น ROMA Alkaline Plus 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Alkaline Plus 

 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Alkaline Deluxe 

 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- โมเดิรน์เทรด (ผ่านเว็บไซต ์

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น RO Mineral Plus 

 
 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด  ( เ ช่ น  โ ฮ ม โ ป ร  แ ล ะ 

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) ช่องทางการจ  าหน่าย 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Plus 

 

 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด  ( เ ช่ น  โ ฮ ม โ ป ร  แ ล ะ 

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

  

- เครื่องกรองน ้าขนาดเล็ก (Compact) SAFE รุ่น Alkaline Mini 

 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด  ( เ ช่ น  โ ฮ ม โ ป ร  แ ล ะ 

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่างๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 - เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Super Alkali 

 

 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่ า น ร ะ บบ  E-commerce ภาย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- โมเดิรน์เทรด (เช่น โฮมโปร) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) ช่องทางการจ  าหน่าย 

  

- เหยือกกรองน ้ า SAFE รุ่น Ecomize 

 

- ผ่ า น ร ะ บ บ  E-commerce ภ า ย ใ ต้ เ ว็ บ ไ ซ ต์

www.safealkaline.com 

- โมเดิรน์เทรด (ผ่านเว็บไซต ์www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่ านระบบ  Social Media : Facebook ภาย ใต้ชื่ อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้ชื่อ 

"safealkaline" 

 

 

2 เครื่องท าน ้ารอ้น-น ้าเยน็ (UV และ UF) 

เครื่องท าน ้ าร ้อน-น ้ าเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ        

แบบเทอร์โมสตรัท และระบบกรองน ้ าแบบ UF มีความละเอียด           

ในการกรองถึง 0.1 ไมครอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่าน Officemate Catalog 5017 และระบบ       

E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์ 

www.Officemate.co.th 

- ช่องทางลูกค้าองค์กร  แบบบริการเ ช่ าและ       

แบบขายขาด 

การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 เครื่องปรบัอากาศ 

- บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใตย้ี่หอ้    

"ไดกิ้ น" (Daikin) 2 รุ่น คือ 

 
 

เครื่ องปรบัอากาศ Daikin รุน่ FT SERIES-R32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์ (Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook, Line Official 

ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) ช่องทางการจ  าหน่าย 

  

  

เครื่ องปรบัอากาศ Daikin รุน่ INVERTER R32 Smile 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์ (Telesales) 

- ผ่ า น ร ะ บ บ  Social Media เ ช่ น  Facebook,        

Line Official ภ า ย ใ ต้ชื่ อ  "PONSABUY" แ ล ะ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

 

  

 

- บริษัทไดล้งทุนใน บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั และจ าหน่าย 

เครื่ องปรบัอากาศภายใตย้ี่ หอ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์ (Telesales) 

- ผ่ า น ร ะ บ บ  Social Media เ ช่ น  Facebook,        

Line Official ภ า ย ใ ต้ชื่ อ  "PONSABUY" แ ล ะ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

 

 

4 เครื่องท าน ้าอุ่น  

  

- เครื่องท าน ้ าอุ่นภายใตย้ี่หอ้ "SAFE Electrics" จ าหน่าย 2 รุ่น 

คือ SAFE Electrics รุ่น P-Series ซึ่งมีก าลังวัตต์ 3,800 วัตต์ 

และก าลังวตัต ์4,500 วตัต ์

           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่ านระบบ  E-commerce  ภาย ใต้เ ว็ บ ไ ซ ต์    

www.safealkaline.com 

- โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด  ( เ ช่ น  โ ฮ ม โ ป ร  แ ล ะ 

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์ (Telesales) 

- ผ่ า น ร ะ บ บ  Social Media เ ช่ น  Facebook,        

Line Official ภาย ใ ต้ชื่ อ   "PONSABUY" แ ละ 

www.ponsabuy.com 

 

 

  

 

- รุ่น Q-Series ซึ่งมีก าลังวัตต์ 3,800 วัตต์ และก าลังวัตต์  

4,500 วตัต ์ 

        Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่ านระบบ  E-commerce  ภาย ใต้เ ว็ บ ไ ซ ต์    

www.safealkaline.com 

- โ ม เ ดิ ร์ น เ ท ร ด  ( เ ช่ น  โ ฮ ม โ ป ร  แ ล ะ 

www.homepro.co.th) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

- ผ่ า น ร ะ บ บ  Social Media เ ช่ น  Facebook,          

Line Official ภ า ย ใ ต้ชื่ อ  "PONSABUY" แ ล ะ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) ช่องทางการจ  าหน่าย 

5 

  

เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ 

- บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ ใหก้บัแบรนด์

ชั้นน า ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์ (Telesales) 

- ผ่ า น ร ะ บ บ  Social Media เ ช่ น  Facebook,          

Line Official ภาย ใ ต้ชื่ อ   "PONSABUY" แ ล ะ 

www.ponsabuy.com 
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2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั  

ผลิตภณัฑห์ลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั คือ เครื่องกรองน ้า ในปัจจุบนัมีเครื่องกรอง

น ้าท่ีผลิตขึ้ นโดยเฉพาะใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยนิูตี้  จ ากดั โดยเป็นผูว้่าจา้งผลิตและเป็นลูกคา้หลักของบริษัท

ย่อย ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา และในปัจจุบนัมีเครื่องกรองน ้าทั้งหมด 4 รุ่น ดงัน้ี 

 

ผลิตภณัฑข์อง 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั 

1. เครื่องกรองน ้า รุ่น Extra Pure Alkaline 

 

2. เครื่องกรองน ้า รุ่น Alkaline Compact 

 

3. เครื่องกรองน ้า รุ่น Safe Plus Alkaline 

 

4. เครื่องกรองน ้ารุ่น Purimag 

 

 

 

2.2 การตลาดและการแขง่ขนั 

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าส าหรับใชใ้นครวัเรือนประกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลายราย      

และมีการแข่งขันสูงเน่ืองจากการผลิตสินคา้ดังกล่าวในเบื้ องตน้ใชเ้งินลงทุนต า่และไม่จ าเป็นตอ้งอาศัยเทคโนโลยีท่ี

ซบัซอ้นในการผลิต อย่างไรก็ตาม ในการผลิตสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

เกี่ยวกบัการกรองน ้าเป็นของตนเองเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซึ่งจ าตอ้งใชร้ะยะเวลา สัง่สมประสบการณ์ 

ทีมงานท่ีมีความรูค้วามเขา้ใจท่ีลึกซึ้ งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ส าหรับในประเทศไทย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช ้เครื่องกรองน ้ าเพ่ือกรองน ้ าประปาส าหรับการบริโภค              

ในครวัเรือน ท าใหอุ้ตสาหกรรมเครื่องกรองน ้ ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโต และ

ขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการน ้ าประปา อีกทั้งปัจจัยทางดา้นการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลก็ยิ่งเป็นปัจจยัเสริมต่อการขยายตวัของภาคครวัเรือน อนัส่งผลต่อความตอ้งการเครื่องกรองน ้ า

เพ่ือการบริโภคอย่างต่อเน่ือง 

จากสถิติของจ านวนผูบ้ริโภคใชน้ ้าประปาท่ีรวบรวมและประเมินจ านวนผูใ้ชน้ ้าประปาและปริมาณน ้าประปา       

ท่ีถูกจ าหน่ายโดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2559 มีอัตราการเติบโต

เฉล่ียประมาณรอ้ยละ 4 ต่อปี (ท่ีมา : การประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูิภาค)  
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ส าหรับการใชน้ ้ าประปาในส่วนภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้ น โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 

(มกราคม ถึง กันยายน) มีปริมาณน ้ าจ าหน่ายและจ านวนผูใ้ชน้ ้ าประปาส่วนภูมิภาค เพ่ิมขึ้ นประมาณรอ้ยละ 4       

เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน (ท่ีมา : การประปาส่วนภมูิภาค) ซึ่งบริษัทมีแผนการด าเนินงานในการขยายสาขา

ใหค้รอบคลุม ทุกภมูิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลูกคา้และใหบ้ริการไดท้ัว่ถึง 

นอกจากน้ี พฤติกรรมการเลือกท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มักตอ้งการความอิสระในการใชช้ีวิตและ   

ไลฟไตล์ของกลุ่มวัยท างานท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตัวจึงมักแยกตัวมาอยู่ในท่ีอยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและ   

ทาวเฮาส์ใกลส้ถานท่ีท างานเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลใหจ้ านวนท่ีอยู่อาศัยแห่งใหม่เติบโตขึ้ นโดยเฉพาะ

เขตชุมชนเมืองท่ีมีระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ เช่น รถไฟฟ้าและรถไฟใตด้ิน สรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อแนวโน้มการ

เติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน ้ าส าหรับใชใ้นครัวเรือน โดยจ านวนท่ีอยู่อาศัยจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2559 มีจ านวนมากกว่า 720,000 หน่วย (ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

อุตสาหกรรมเครื่องกรองน ้ าส าหรับใชใ้นครัวเรือนยังไดร้บัปัจจัยบวกจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจ

รักษาสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มในการซื้ อสินคา้หรือใช ้

จ่ายเงินเพ่ือการดูแลรกัษาสุขภาพเพ่ิมขึ้ น อีกทั้งเครื่องกรองน ้าส าหรับใชใ้นครวัเรือนเป็นสินคา้ท่ีตอ้งคอยบ ารุงรกัษา       

และมีก าหนดเวลาในการเปล่ียนสารกรองเมื่อหมดอายุการใชง้านเพ่ือรักษาประสิทธิภาพการกรองน ้ าใหส้ม า่เสมอ             

ท าใหผู้ผ้ลิตสามารถขายสารกรองไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือแมแ้ต่เสนอขายสินคา้รุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองน ้ า          

ท่ีดีกว่าเดิมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการในการดูแลสุขภาพแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว 

 

2.2.2. ภาพรวมตลาดเครื่องกรองน ้าส  าหรบัใชใ้นครวัเรือน 

ตลาดเครื่องกรองน ้าส าหรบัใชใ้นครวัเรือนแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลัก ดงัน้ี  

(1) ตลาดเครื่องกรองน ้ าทัว่ไป: เป็นตลาดท่ีมีผูเ้ล่นหลายราย โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะผลิตจากผูผ้ลิตราย

ย่อยหรือน าเขา้จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยการแข่งขันยังคงเน้นนโยบายดา้นราคาเป็นหลัก  

เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตจากผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีจะมีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั และไม่เน้นเทคโนโลยีและการวิจัย

พัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินคา้ ซึ่งท าใหผู้บ้ริโภคไม่ยึดติดในตราสินคา้เน่ืองจากคุณภาพสินค้า

ใกลเ้คียงกนั  ซึ่งโดยทัว่ไปผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มน้ีจะจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านหา้งสรรพสินคา้ และตวัแทน

จ าหน่ายในรปูแบบรา้นขายวสัดุอุปกรณ์ทัว่ไป 

(2) ตลาดเครื่องกรองน ้ าท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดับสูง : เป็นตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีความใส่ใจดา้นสุขภาพและ

คุณภาพของน ้าท่ีไดจ้ากเครื่องกรองน ้า ท าใหผู้ผ้ลิตในตลาดน้ีใหค้วามส าคญัในการน าเสนอสินคา้ท่ีมี

เทคโนโลยีการกรองน ้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง และ           

ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) 

หรือจ าหน่ายผ่านสาขา หรือตัวแทนจ าหน่ายท่ีไดร้ับการแต่งตั้งโดยเฉพาะเน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของ

ผู ้ผลิตกลุ่มดังกล่าวมีความซับซ้อนจึงต้องการการอธิบายคุณลักษณะของสินค้าอย่างชัดเจน             

โดยพนักงานขายท่ีผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสรา้งความรูเ้ขา้ใจเกี่ ยวกับ

เทคโนโลยีการกรองน ้า รวมถึงสรา้งค่าความนิยมในตราสินคา้แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  

โดยบริษัทเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตภายในประเทศเพียงไม่กี่รายท่ีใชเ้ทคโนโลยีการกรองระดับสูง ซึ่งจากการสัง่สม       

องค์ความรู ้ด ้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพน ้ ามาอย่า งต่อเน่ืองกว่า 41 ปี รวมถึง

ประสบการณ์ในธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบันบริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย        

เครื่องกรองน ้ าส าหรบัใชใ้นครวัเรือนแบบขายตรงท่ีมียอดขายติดอนัดบัในระดบัตน้ ๆ ในประเทศ และบริษัทจะยังคง

เดินหน้าเพ่ือน านวตักรรมใหม่เสนอใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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2.2.3 สภาพการแขง่ขนั 

2.2.3.1 สภาวะการแขง่ขนั 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเครื่องกรองน ้ าไทยทวีความรุนแรงขึ้ นเน่ืองจากมี

ผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยจากในและต่างประเทศท่ีเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้ น ซึ่งส่งผล

ใหผู้ป้ระกอบการรายเดิมตอ้งปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแข่งขันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่ทั้งน้ี การขยายตัว

อย่างรวดเร็วของท่ีอยู่อาศัยท่ีมีหลากหลายประเภทมากขึ้ นประกอบกับตัวเลขการเติบโตของจ านวนผูใ้ช ้

น ้ าประปาทัว่ประเทศ และแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจในด้านสุขภาพมากขึ้ น กอปรกับ

สภาพน ้าท่ีมีภาวะน ้ ากร่อยในหลายพ้ืนท่ี   ยังคงเป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการเครื่องกรองน ้ า        

ในครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้ น บริษัทได้มีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ท่ีชัดเจนในกลุ่มตลาด        

เครื่องกรองน ้ าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงพรอ้มทั้งครอบคลุมทั้งในดา้นการออกแบบและ    

การผลิตดว้ยโรงงานผลิตของบริษัทเองเพ่ือใหเ้ป็นเครื่องกรองน ้ าท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพน ้ า             

ในแต่ละพ้ืนท่ี ประกอบกับบริษัท ยังสามารถควบคุมคุณภาพและตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ          

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และน าเสนอนวัตกรรมการกรองท่ีทันสมัยอย่างต่อเน่ืองพรอ้มทั้งมีการตั้งราคาท่ี

เหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษัทยงัคงสามารถแข่งขนัในตลาดเครื่องกรองน ้าไดเ้ป็นอย่างดี 

บริษัทพิจารณาและด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือรกัษารายไดโ้ดยรวมของบริษัทใหม้ีเสถียรภาพและ

ยัง่ยืน จึงพยายามส ารวจ ประเมินความเป็นไปไดธุ้รกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองเพ่ือมองหาโอกาสใหม่ ๆ หน่ึงในธุรกิจ

น าร่องท่ีเรามีโอกาสด าเนินการในปีท่ีผ่านมา และประสบความส าเร็จคือการพัฒนาธุรกิจเครื่องท าน ้าอุ่น 

แมว้่าบริษัทจะค่อนขา้งกังวลต่อการหดตัวของตลาด รวมทั้งอ านาจซื้ อสินค้าของผูบ้ริโภคท่ีลดลงท่ีเป็น

ผลกระทบต่อเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง รวมทั้งความไม่มัน่คงทางการเมือง แต่บริษัทเชื่อว่า

พฤติกรรมและความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อเครื่องท าน ้ าอุ่นยังคงเพ่ิมขึ้ นหากบริษัทสามารถสรา้งให ้

ผูบ้ริโภคเชื่อในสินคา้ และกระตุน้การซื้ อดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหพ้วกเขาเหล่าน้ันสามารถมี

สินคา้ไวค้รอบครองไดง้่ายข้ึน 

 

2.2.3.2 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการแขง่ขนัของตลาด 

การน าเสนอสินคา้คุณภาพท่ีหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาท่ีเป็นเจา้ของ

ไดม้าพรอ้มกับบริการหลังการขายท่ีมีมาตรฐานเป็นนโยบายท่ีบริษัทยังคงเดินหน้าเพ่ือมอบกลุ่มสินคา้

เครื่องกรองน ้า เครื่องท าน ้าอุ่น และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือนเขา้สู่ตลาด 

ในกลุ่มตลาดเครื่องกรองน ้ าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ันมีผูป้ระกอบการหลัก

จากทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ราย ซึ่งมีทั้งผู ้ประกอบการท่ีเป็นทั้ งผู ้ผลิตและผู ้จัดจ าหน่าย 

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูน้ าเข ้าและจัดจ าหน่าย และผูป้ระกอบการท่ีเป็นผู ้จัดจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว          

โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายมีกลยุทธ์และวิธีการน าเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกันออกไป           

ทั้งกลยุทธ์ทางดา้นราคา คุณภาพการกรอง และการบริการหลังการขาย ซึ่งผูป้ระกอบการรายใหญ่จาก

ต่างประเทศมักจะมีการจ าหน่ายโดยระบบขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing : MLM) ในขณะท่ี      

ผูป้ระกอบในประเทศส่วนใหญ่มีการจดัจ าหน่ายโดยผ่านสาขาของผูป้ระกอบการเองซึ่งในส่วนของบริษัทฯ 

ปัจจุบนัมีสาขาในภมูิภาคทัว่ประเทศจ านวน 20 สาขา และศนูยบ์ริการอีก 3 แหง่ หรือการจดัจ าหน่ายผ่าน

รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง นอกจากน้ัน ยงัมีช่องทางการจัดจ าหน่ายอ่ืน ๆ ท่ีผูป้ระกอบการ

รายย่อยในประเทศนิยมคือการจัดจ าหน่ายผ่านทางระบบอินเทอร์เนต ทั้งน้ี บริ ษัทซึ่งเป็นทั้งบริษัทผูผ้ลิต

และผูจ้ดัจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเองท่ีมีการจดัจ าหน่ายผ่านระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) เป็นหลักโดยการมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านพนักงานขายของบริษัท

ซึ่งมีความรูใ้นเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี และบริษัทยังไดม้ีการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม้ีความ

หลายหลากเพ่ือใหต้อบสนองต่อทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ี บริษัทไดผ้ลิตสินคา้เครื่องกรองน ้ า

ขายใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงชั้นน าแห่งหน่ึงของประเทศท่ี
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จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้าภายใตย้ี่หอ้ “กิฟฟารีน” ผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษัทขายตรงดังกล่าว 

ซึ่งเป็นอีกช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัท (จ าหน่ายผ่านบริษัทย่อย) 

ในขณะเดียวกนัการแข่งขนัภาพรวมไดเ้พ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยังระบบอีคอมเมิรซ์เพ่ือให ้

ครอบคลุมทุก segment ในตลาด 

 

2.2.4  กลยุทธด์า้นการตลาด 

จากประสบการณ์มากกว่า 41 ปี และการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อ เ น่ือง                

ท าใหผ้ลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ า “SAFE” มีความโดดเด่นในการดูแลสุขภาพใหก้ับลูกคา้และประชาชน นอกจาก

คุณสมบัติในการกรองน ้ าใหส้ะอาดปราศจากส่ิงเจือปน ปลอดภัยต่อสุขภาพ ยังเสริมแร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย เช่น 

แคลเซียม แมกนีเซียม เป็นตน้ และมีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ หรือ “อัลคาไลน์” มีค่า PH 8.5-9.0 ท่ีจะช่วยปรับสมดุล

ใหก้บัร่างกาย ลดความเส่ียงต่อการเป็นโรคหลายชนิด ผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ า “SAFE” จึงไม่ใช่เครื่องกรองน ้ าทัว่ไป 

แต่เป็น “ผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ” (Healthy Product) 

บริษัทจึงไดเ้พ่ิมระดบัการใหค้วามรูเ้ร่ืองคุณประโยชน์ของเครื่องกรองน ้ า “SAFE” รวมทั้งคุณสมบตัิของน ้ า

ดื่มท่ีดีใหก้ับลูกคา้มากยิ่งขึ้ น ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง On-line และ Off-line เช่น Website, Facebook, Line official, 

YouTube channel ของ “SAFE” สร้างส่ือการตลาด และการประชาสัมพันธ์ เช่นจัดท า Viral VDO จ านวน 6 ชุด        

พัฒนาแผ่นพับ โบรชัวร์ ใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้ น การจัดกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่าง  ๆ อาทิ งานบา้นและสวน                        

งานโฮมโปร เอ็กซโ์ป เป็นตน้ รวมทั้งผ่านพนักงานขายทุกช่องทางของบริษัท  

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานท่ีจะสรา้งสุขภาพดีใหก้ับ

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการท าธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นท่ีลูกคา้ (Customer Focus) ดว้ยการ

ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณ์ท่ีดีในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัท ทั้งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 

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

ดงัน้ี 

(1) มุ่งเนน้คุณภาพผลิตภณัฑ ์

บริษัทใหค้วามส าคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงท่ีน ามาใชใ้นการผลิตเครื่องกรองน ้ า 

เช่น การใชส้ารกรองท่ีผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง แอ๊คทิเวเต็ทคารบ์อนท่ีน าเขา้

จากยุโรป เป็นตน้ เครื่องกรองน ้ า “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหอ้งปฏิบัติการทดลอง 

Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออสเตเลีย) ตามมาตรฐาน  

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าหน้าท่ีคน้ควา้วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหแ้ก่

บริษัทอย่างต่อเน่ือง ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ า และไส้กรอง เพ่ือสรา้งความแตกต่างและ

เหนือกว่าคู่แข่งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้ งแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้ าท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีของ

ประเทศ เช่น น ้ากร่อย และน ้าบาดาล เป็นตน้ มีการคิดคน้ระบบ “SMART Control” เครื่องกรองน ้าเซฟ 

รุ่น ROMA Plus ซึ่ ง เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ให ้สามารถท างานได้ดีอย่างต่อเน่ือง          

แมม้ีแรงดันน ้ าท่ีลดลงก็ตาม และพัฒนาระบบ Flush Valve เพ่ือความสะดวกในการท่ีลูกคา้จะดูแล

รกัษาเครื่องกรองน ้าไดอ้ย่างสะดวก 

ในปี 555  ท่ีผ่านมาบริษัทยังไดร้ับ “อนุสิทธิบตัร” ระบบการปรับสภาพความเป็นด่างของ

น ้ าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการตอกย ้าความมุ่งมัน่ท่ีจะน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพใหก้ับ

ลูกคา้ สรา้งความมัน่ใจในผลิตภณัฑ ์“SAFE” 
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(2) พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง และเพิ่มกลุ่มสินคา้ใหค้รอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้

แบบโซลชูัน่ (Solution) 

บริษัทไดม้ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริโภค การใชง้าน 

และรสนิยมของลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นระบบการกรอง UF (Ultrafiltration), UV (ระบบการฆ่าเชื้ อโรคดว้ย

แสง UV) และ RO (Reverse Osmosis) มีผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กท่ีเหมาะกับครอบครัวเดี่ยวใน

คอนโดมิเนียม อพารต์เมนต ์หรือท่ีมีสมาชิกในครอบครวัน้อย มีผลิตภณัฑห์ลายระดับราคาท่ีลูกคา้

สามารถเลือกตามก าลังซื้ อ เช่นในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดอ้อกสินคา้รุ่น UF Alkaline มาเพ่ือตอบสนอง

ลูกคา้ท่ีใชน้ ้าประปา และตอ้งการระบบการกรองน ้าท่ีมีความละเอียดในระดบัราคาปานกลาง บริษัท

ไดอ้อกผลิตภณัฑต์ูก้ดน ้าดื่มท่ีเป็นน ้ ารอ้น-น ้ าเย็น คุณภาพสูง มีระบบการกรอง ในตวัมีแร่ธาตุ และ

เป็นด่างอ่อนๆ ของ “SAFE” ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งภายในส านักงาน และภายในครวัเรือน ซึ่งเป็นท่ีนิยม

ใชก้ันมากขึ้ น รวมไปถึงไดน้ าเสนอระบบกรองน ้ าใชภ้ายในบา้น “Water Mate” ท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพ

น ้าท่ีใชก้ารอุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึ้ น 

บริษัทไดเ้พ่ิมทางเลือกใหก้ับลูกคา้มากขึ้ นอีกด้วยบริการเช่าเครื่องกรองน ้ า “Water 2 U”   

ซึ่งลูกคา้สามารถช าระค่าเช่ารายเดือน โดยมีโปรแกรมบริการในการดูแลบ ารุงรกัษาเครื่องกรองน ้ า

ใหต้ามรอบระยะเวลา 

จากการส ารวจตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการขอบริษัท 

พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการสินคา้ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้ นอย่างรวดเร็ว บริษัทได้

ตอบสนองความตอ้งการดังกล่าวดว้ยการน าเสนอสินคา้คุณภาพใหก้ับลูกคา้ นอกจากเครื่องท า

น ้าอุ่น “Safe Electrics” ท่ีมีความปลอดภยัสูง และเครื่องปรบัอากาศยี่หอ้ Fedders และ Daikin แลว้ 

บริษัทไดค้ัดสรรเครื่องใช ้ไฟฟ้าท่ีไดร้ับความนิยม และมีคุณภาพดี น าเสนอใหก้ับลูกคา้ เช่น 

โทรทัศน์ยี่หอ้ Samsung ตูเ้ย็นยี่หอ้ Toshiba เครื่องซักผา้ยี่หอ้ LG ป๊ัมน ้ ายี่หอ้ Hitachi เป็นตน้ และ

เพ่ิมทางเลือกใหก้ับลูกคา้ ภายใตโ้ปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ท่ีลูกคา้สามารถเลือก

ผ่อนช าระสินคา้กบับริษัทได ้สรา้งความสุขและความสะดวกสบายใหก้บัครอบครวัไดด้ียิ่งขึ้ น  

 

(3) ใหค้วามส  าคญักบัความคุม้ค่าและความสะดวกสบายของลกูคา้ 

ผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้า นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกคา้แลว้ ยงัช่วยใหลู้กคา้ประหยัด

ค่าใชจ่้ายในการบริโภคน ้าดื่มไดใ้นราคาไม่ถึงลิตรละ 1 บาท บริษัทมีการรับประกันสินคา้สูงสุดถึง 

2 ปี ในระหว่างการรบัประกนัลูกคา้จะไดร้บับริการถึงบา้นโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

บริษัท เห็นว่าความสะดวกของลูกคา้เป็นภารกิจส าคัญท่ีตอ้งปฏิบัติ เน้นการใหบ้ริการถึง

บา้น โดยเริ่มจากการมีพนักงานไปน าเสนอ และใหค้วามรูก้ับลูกคา้ท่ีบา้น การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว 

มีบริการผ่อนช าระสินคา้และเก็บค่างวด มีบริการหลังการขายทั้งการซ่อมแซมและการเปล่ียนสาร

กรองถึงบา้น เพียงโทร 1210 ท่ีมีพนักงานบริการลูกคา้ทางโทรศัพท์ พรอ้มใหบ้ริการทุกวัน และ

เพ่ิมความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบับริษัทผ่านทางช่องทาง Online ทั้งทาง Website, Facebook, 

Line official และ YouTube channel ตลอด 54 ชัว่โมง 

บริษัทไดพ้ัฒนาประสิทธิภาพการบริการใหก้ับลูกคา้ ใหส้ามารถครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

ประ เทศ โดย ได้น า ร ะบบ  CRM (Customer Relationship Management) มาใช ้อย่ า ง จริ ง จัง                 

มีการพัฒนาระบบ “Safe Mobile Application” ใชใ้นการขาย และการจัดเก็บค่างวด ในการบริการ

ดว้ยช่างท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญหลายรอ้ยคนท่ีประจ าอยู่ทัว่ประเทศ บริหารการใหบ้ริการดว้ย

ระบบ “I-Mind” ท าใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดร้ับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงขึ้ น              

อย่างต่อเน่ือง 
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(4) เพิ่มประสทิธิภาพการรบัรู ้การเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทไดข้ยายช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel) เพ่ิมขึ้ น จากการท่ีบริษัท      

มีความแข็งแกร่งในช่องทางการขายตรงสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) ซึ่งมีพนักงานขายและบริการเช่า 1,000 คน ทัว่ประเทศ 

บริษัทไดข้ยายสาขา จ านวน 20 สาขา และ 3 ศูนย์บริการ ครอบคลุมหัวเมืองหลักของ

ประเทศในลักษณะท่ีเป็นเครือข่าย (Network) เพ่ิมความสะดวกในการน าเสนอขายและการบริการ

ใหลู้กค้า บริษัทยังได ้เพ่ิมจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ ใหม้ีจ านวนมากกว่า 100 ท่ีนั่ง       

ขยายช่องทางผ่านโมเดิร์นเทรด เพ่ิมในโฮมโปร จ านวน 27 สาขา ดูโฮม 6 สาขา และมีการแต่งตั้ง

ตัวแทนจ าหน่ายภูมิภาคเพ่ิมขึ้ น เช่น หา้งโอเปงฮง ในจังหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม             

หา้งธนาธิวัตถ์ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และหา้งใต้ฟ้าซิตี้ ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น            

ขยายช่องทางลูกคา้กลุ่มส านักงานร่วมกบั Office Mate 

จากกระแสความนิยมในการซื้ อสินคา้ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก บริษัทไดเ้พ่ิมทีมงาน 

Digital Marketing และ Online Telesales เพ่ือใชช้่องทาง Online ผ่านทาง Website, Facebook, Line 

official ของบริษัท และไดท้ าการสรา้งทางเชื่อมต่อและโฆษณาผ่านพนัทมิตรทางระบบออนไลน์ เช่น 

Lazada, Kaidee, OfficeMate เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถสั ่งซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์         

เพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 

(5) สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้อยา่งยัง่ยนื 

เครื่องกรองน ้ าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งการค าแนะน า บริษัทถึงเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใน

ผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพของลูกคา้ และครอบครัว พนักงานจึงเป็นปัจจัยหลักส าคัญของ

ความส าเร็จ (Key Success Factor) 

บริษัทไดพ้ัฒนาวิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพใหร้องรับการขยายตัวของ

ธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทใหค้วามส าคัญในการสรา้งความรู ้ทักษะ และมีการฝึกฝน     

อย่างจริงจัง นับตั้งแต่วันแรกท่ีเขา้มาปฏิบัติงาน ทั้งดา้นความรูด้า้นผลิตภัณฑ์ ทักษะการขายการ

บริการ การดูแลลูกคา้ สรา้งใหพ้นักงานมีทัศนคติ มีจิตใจบริการ เพ่ือส่งมอบสุขภาพดีใหก้บัลูกคา้ 

มีการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมขึ้ น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ          

มีระบบครฝึูกภาคสนามใหแ้ก่พนักงาน บริษัทดูแลผลตอบแทน สวสัดิการ และความเป็นอยู่ต่าง ๆ 

ของพนักงาน เพ่ือใหพ้นักงานมีความสุข และความมัน่คง ท่ีจะส่งมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพใหก้ับ

ลูกคา้ได ้ในทุกจุดท่ีลูกคา้ไดส้ัมผัสกับบริษัท เช่น เมื่อครบระยะเวลาในการเปล่ียนสารกรอง 

พนักงาน Telesales โทรไปแจง้ใหก้ับลูกคา้ และมีพนักงานไปบริการถึงบา้น พนักงานท่ีเก็บเงิน      

ค่างวดจะถามไถ่ปัญหาและสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกคา้เป็นประจ า เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงน ามา        

ซึ่งความพึงพอใจของลูกคา้ เกิดการซื้ อซ ้าและบอกต่อใหก้บัญาติ และเพ่ือนต่อไปดว้ย 

 

2.2.5 ช่องทางการจ  าหน่าย 

2.2.5.1 การจดัจ  าหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นช่องทางหลักในการขายสินคา้ของบริษัท เน่ืองจาก

บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางท่ีพนักงานขายสามารถน าเสนอคุณสมบัติของสินคา้ไดช้ัดเจน และสามารถ

สรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือสรา้งโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้อ่ืน ๆ ของบริษัทต่อไป 

ทั้งน้ี พนักงานขายและบริการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนกว่า 1,000 คน โดยพนักงาน         

ส่วนใหญ่ประจ าท่ีส านักงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งรวมถึงกลุ่มพนักงานขายท่ีประจ าตามสาขาและ

ศนูยบ์ริการในจงัหวัดต่างๆ ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนและรองรบัการขายเครื่องกรองน ้าและสารกรอง และสินคา้

เครื่องใชไ้ฟฟ้าคุณภาพท่ีบริษัทคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี  บริษัทไดท้ าการเปิดสาขาใหม่และปรับปรุง

ศูนย์บริการเดิมบางส่วนใหเ้ป็นสาขาท าใหจ้ านวนสาขาและศูนย์บริการ ณ ส้ินปี 2559 เท่ากับ 20 สาขา

และ 3 ศนูยบ์ริการ (ส้ินปี 2558 มีจ านวน 14 สาขาและ 6 ศนูยบ์ริการ) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
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รายละเอียดสาขา (20 สาขา) 

 

ภาค สาขา ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

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

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

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

จ.เชียงใหม่ 50100 
053-271-378 

ล าปาง 
357/34-35 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก  

อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
054-222-901 

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

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
055-005-000  

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

จ.นครสวรรค ์60000 
099-380-3886  

ตะวนัออก 

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

จ.ระยอง 21000 
038-621-277-8 

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

จ.ชลบุรี 20130 
038-110-083 

กลาง 

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

จ.นครปฐม 73000 
034-275-383 

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

จ.เพชรบุรี 76000 
032-401-629 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

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

จ.ขอนแก่น 40000 
043-043-500 

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

จ.อุดรธานี 41000 
042-223-448 

อุบลราชธานี 
65/4-265/5 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 

บุรีรมัย์ 
   /13 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรมัย ์ 

จ.บุรีรมัย ์31000 
044-613-899 

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

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
042-042-000 

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 

 หาดใหญ่ 
1505, 1504 หมู่ท่ี 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  0110 
074-250-420 
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รายละเอียดศูนยบ์ริการ (3 แห่ง) 

ภาค ศูนยบ์ริการ ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

 

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

จ.ลพบุรี 15000 
036-680-520 

ล าลูกกา 
38/16 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา  

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 

 

ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผันตามยอดขาย นอกจากน้ี บริษัทยังมี

การก าหนดผลตอบแทนส าหรบัพนักงานขาย เพ่ือสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

2.2.5.2 การจดัจ  าหน่ายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

ในการจัดจ าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing) น้ัน บริษัทไดพ้ัฒนาขีด

ความสามารถในการจัดจ าหน่ายสินคา้ทางโทรศัพท์โดยการน าโปรแกรมบริหารงานลูกคา้ (CRM : 

Customer Relation Management) เชื่อมต่อกบัระบบโทรศพัท ์(Cisco-IP Telephony) และฐานขอ้มลูลูกคา้

ของบริษัท (Customer Database) ซึ่งบริษัทไดเ้ริ่มใช ้ระบบดังกล่าวในการขายสารกรองควบคู่ ไปกับ        

การขายผ่านพนักงานขายสารกรองแบบปกติ ในปี 2559 การขายผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Telesales           

มียอดขายท่ีเพ่ิมสูงขึ้ น โดยมีจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ประมาณ 100 ท่ีนั่ง และเน้นช่องทาง        

การติดต่อลูกคา้ใหส้ะดวกมากยิ่งขึ้ นดว้ยการเพ่ิมหมายเลขโทรศพัทใ์นการติดต่อ 4 หลัก Call center 1210 

และหมายเลข 02-819-8888 รวม 120 คู่สาย เพ่ือใหง้่ายต่อการติดต่อฝ่ายบริการและงานขาย อีกทั้งได ้

ท าการเพ่ิมหมวดหมู่สินคา้ใหก้ับทางลูกคา้ นอกจากผลิตภณัฑ์หลักคือเครื่องกรองน ้าแลว้บริษัทยังน าเสนอ

ขายเครื่องปรับอากาศยี่หอ้ไดกิ้ น, เครื่องปรับอากาศยี่หอ้เฟดเดอร,์ เครื่องท าน ้ าอุ่น และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ทั้งน้ี ในปี 2559 การบรหิารงานขายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางโทรศัพทน้ี์จะสามารถติดต่อลูกคา้ได้

ตรงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยงัสามารถบริหารตน้ทุนโดยเกิดค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่องทางการขายดา้นอ่ืน ๆ ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 

2.2.5.3 การจดัจ  าหน่ายสนิคา้ผ่านบริษัทอื่น 

บริษัทย่อยเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้เครื่องกรองน ้ า และเหยือกกรองน ้ าใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน์ ยนิูตี้  จ ากดั โดยบริษัทย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัความพรอ้ม

ในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การคน้ควา้และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง คุณภาพของสินค้าท่ีได ้

มาตรฐาน การจัดส่งท่ีตรงตามเวลาบริการหลังการขาย การจัดอบรมความรูผ้ลิตภัณฑ์ใหแ้ก่สมาชิก

เครือข่าย รวมทั้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

ปัจจุบนับริษัทมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน ้าทั้งส้ิน 4 แหง่ ไดแ้ก่ 

 โรงงานท่ี 1 ผลิตเครื่องกรองน ้า และชุดสารกรอง 

 โรงงานท่ี 2  ผลิตเหยือกกรองน ้าและส่วนประกอบ  

 โรงงานท่ี 3  ผลิตชุดสารกรอง 

 โรงงานท่ี 4  ผลิตเครื่องกรองน ้า และชุดสารกรอง 

โดยทั้ง 4 โรงงานมีก าลังการผลิต รวมส าหรบัเครื่องกรองน ้ าเฉล่ียประมาณเดือนละ 30,000 เครื่อง 

โดยปัจจุบันใชก้ าลังการผลิตอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 70 ของก าลังการผลิตทั้งหมด ต่อการท างาน         

8 ชัว่โมง 

(ข) กระบวนการด าเนินงานต่างๆ ของบริษัท 

กระบวนการด าเนินงานหลักต่างๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ 

1. ขัน้ตอนการด าเนินงาน  กระบวนการผลิตเครื่องกรองน ้าของบริษัท มีขัน้ตอนโดยสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

- การออกแบบเครื่องกรองน ้า : ด าเนินการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญดา้นเครื่องกรองน ้ าโดยตรง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการกรองน ้ า ความสะดวก         

ในการใชง้าน และรปูลักษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน ้า 

- การท าแม่พิมพ ์: ภายหลังจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลิตท าแม่พิมพส่์วน

ต่าง ๆ และใหฝ่้ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข ้าไปตรวจสอบชิ้ นงานแม่พิมพ์ต ้นแบบท่ี

โรงงานผลิตเพ่ือควบคุมรายละเอียดต่างๆ ของชิ้ นงานใหเ้ป็นไปตามท่ีออกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดุสว่นประกอบและสารกรองน ้า : 

วัสดุส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน และมีความ

เหมาะสมกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุท่ีสัมผัสน ้ าไดเ้ลือกใชว้ัสดุท่ีมีความปลอดภยั 

สามารถน ามาใชก้ับน ้าดื่มได ้(Food Grade) โดยบริษัทจะจัดส่งแม่พิมพ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิตเพ่ือการฉีด

พลาสติกขึ้ นเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึ่งบริษัทจะท าการคัดเลือกผูร้ับจา้งท่ีมีมาตรฐาน

และมีประสบการณ์ในการฉีดขึ้ นรปูเครื่องกรองน ้าเท่าน้ัน 

สารกรองน ้ า  คัดเลือกสารกรองน ้ าเกรดสูงทั้ งจากในประเทศและจากต่างประเทศมี

มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากน้ัน มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี (Iodine Number)      

ทางหอ้งปฏิบัติการอย่างสม า่เสมอและมีการส่งไปยังหน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

เป็นประจ าทุกปี อีกทั้งยังได ้มีการส่งเครื่องกรองน ้ าไปทดสอบดา้นคุณภาพการกรอง ณ 

หอ้งปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMA Laboratories ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือไดว้่ามีความ

เชี่ยวชาญดา้นการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล และในการคดัเลือก

วัตถุดิบก่อนท่ีจะมีการผลิตจะตอ้งตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้          

โดยบริษัทจะเน้นการคัดสรร ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือใหไ้ดว้ัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ

น ามาใชก้บัเครื่องกรองน ้าของบริษัท 

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทไดจ้ดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนท่ีชัดเจน 

เพ่ือใหก้ารผลิตสินคา้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไวโ้ดยบริษัทไดร้ับการรับรอง ISO 

9001:2008 นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจน เพ่ือสอดคล้อง กับยอดขาย 

ความตอ้งการสินคา้ และปริมาณสินคา้คงคลัง เพ่ือป้องกันปัญหาสินคา้ขาดแคลน หรือการ

ส ารองสินคา้มากเกินไป นอกจากน้ี บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ภายหลังจาก

ผลิตเสร็จ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 
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2. ขัน้ตอนการด าเนินงาน การจ  าหน่าย และเก็บค่างวดการจ  าหน่ายเครื่องกรองน ้า มีขั้นตอน   

โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายน าเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน 

ในกรณีการผ่อนช าระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกคา้โดยใหพ้นักงานขายคัดกรองใน

เบ้ืองตน้ จากน้ันหวัหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนท าสัญญาเช่าซื้ อ นอกจากน้ี ฝ่ายเครดิต

ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเดินทางไปเก็บเงินค่าสินคา้ตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นตน้ไป จะเป็นผูต้รวจสอบ

คุณสมบตัิของลูกคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายน าส่งสัญญาการเช่าซื้ อพรอ้มเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งและเงินงวดแรกท่ีเก็บจากลูกคา้ใหแ้ก่

ฝ่ายปฏิบตัิการ เพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูลูกคา้ต่อไป 

3) ในกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนช าระ บริษัทได้ด าเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี            

โดยแผนกเร่งรัดหน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 2 ครั้ง 

บริษัทอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนการด าเนินงาน การจ  าหน่ายและเก็บค่างวดการจา่ยเครื่องใชไ้ฟฟ้า มีขัน้ตอนโดยสรุป

ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายทางโทรศัพท์ติดต่อลูกคา้หรือพนักงานขายน าเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกคา้      

โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน 

2) กรณีผ่อนช าระ จะมีเจา้หน้าท่ีท าสัญญา (Contractor) เขา้ไปตรวจสอบพรอ้มกับรถทีมติดตั้ง

ผลิตภณัฑ ์เพ่ือประเมินความสามารถในการผ่อนช าระของลูกคา้ก่อนท าสัญญาเช่าซื้ อ  

3) เจา้หน้าท่ีท าสัญญา (Contractor) และส่งสัญญาเช่าซื้ อพรอ้มเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งและเงินงวด

แรกใหแ้ก่ฝ่ายปฏิบตัิการเพ่ือจดัท าฐานขอ้มลูลูกคา้ต่อไป 

4) ในกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนช าระ บริษัทได้ด าเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี            

โดยแผนกเร่งรัดหน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 5 ครั้ง 

บริษัทอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบผ่อนช าระประมาณรอ้ยละ 90 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้  จึงไดใ้หค้วามส าคัญ

กบันโยบายทางบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

2. ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

3. ค่าเผ่ือการรบัประกนัสินคา้ โดยการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรบัประกนัคุณภาพสินคา้ 

ล าดั

บ 

รายการ รายละเอียด 

1 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษัทมีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรบัลูกคา้ท่ีคาดว่าจะช าระหน้ีไม่ไดด้งัน้ี 

 ลูกค้าซื้ อเงินเชื่อจากการขายตรง  : ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามแบบเฉพาะเจาะจง          

โดยลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะช าระหน้ีไม่ได ้จะส ารองหน้ีสูญ 100% และส าหรับการขายตั้งแต่

เดือนกนัยายน 2556 เป็นตน้ไป บริษัทจะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจากรายงานวิเคราะห์

อายุลูกหน้ี โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด จะมีการตั้งส ารอง 100% 

 ลูกคา้ซื้ อเงินผ่อน : บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรบัลูกหน้ีผ่อนช 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 การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม แก่ลูกหน้ีครบ 2 ครั้ง บริษัทจะด าเนินการลา้งรายการ

ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ รายการลูกหน้ีคงคา้ง และบนัทึกบญัชีหน้ีสูญ 

2 ค่าเผ่ือการรบัคืน

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถคืนสินคา้

ภายในเวลา 30 วันนับจากวันท่ีติดตั้ง ค่าเผ่ือการคืนสินคา้ในปี 255   อา้งอิงจากสถิติการ

คืนสินคา้ของลูกคา้ในปี 2557 และ 2558 

ปัจจุบันบริษัทส ารองค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้เท่ากับรอ้ยละ 1.66 ของยอดขายสินคา้     

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีการตั้งค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ เท่ากบั 1.37 ลา้นบาท 

3 ค่าเผ่ือการรบัประกนั

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายเปล่ียน และ/หรือ ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรับประกนัคุณภาพ

สินคา้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ีติดตั้ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีการตั้งประมาณ

การหน้ีสินจากค่าเผ่ือการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้เท่ากับ 1.12 ลา้นบาท 
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3. การจดัหาวตัถุดิบ 

3.1) วตัถุดิบในการผลิต 

วัตถุดิบท่ีส าคัญในการผลิตเครื่องกรองน ้าของบริษัท ไดแ้ก่ โครงสรา้งตัวถังเครื่องกรองน ้า 

(Housing) และสารกรอง (Filter Media) ท่ีเป็นส่วนพลาสติก บริษัทเป็นผูอ้อกแบบและ

ว่าจา้งบริษัทคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉี้ดส่วนสารกรอง(คาร์บอน) ซึ่งบริษัทจดัซื้ อวตัถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผู ้

จัดจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย และน าเขา้บางส่วนจากต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็น

ผูข้ายท่ีมีความสัมพันธ์มากกว่า 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายส ารองวัตถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต

สินคา้ไดไ้ม่ต า่กว่า 15 - 20 วนั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัระยะเวลาในกระบวนการผลิตของวตัถุดิบแต่

ละชนิด 

3.2) พนกังานขาย 

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายโดยคัดเลือกจากผูส้มัครท่ีน่าเชื่อถือและมีใจท่ีรกั

ดา้นงานขาย หลังขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร บริษัทจะจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้ี

ความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้เป็นอย่างดี รวมถึง การจดัฝึกอบรมเพ่ือสรา้งทกัษะการขายและ

เขา้ใจถึงจิตวิทยาการขาย และจัดท าคู่มือการขายเพ่ือใหพ้นักงานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทาง

ในการขายสินคา้ ทั้งน้ี ฝ่ายขายและการตลาดจัดกิจกรรมสัมมนาเป็นประจ าทุกไตรมาส    

โดยการใหร้างวัลแก่กลุ่มพนักงานขายท่ีสามารถท ายอดขายไดเ้กินเป้าท่ีตั้งไว ้เพ่ือเป็นแรง

บันดาลใจใหพ้นักงานขายมีความมุ่งมัน่ในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายท่ีมี

คุณภาพใหอ้ยู่ท างานกบับริษัทในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลิต 

 การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 

การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทมีการบริหารจัดการในกรณีท่ียึดเครื่องคืนมาจากลูกคา้ หรือรับคืนเครื่องเก่ามาจากลูกคา้ 

หรือของเสียในการผลิต ไดแ้ก่ พลาสติก และสารกรอง ส่วนสารกรองน้ัน บริษัทไดจ้ าแนกออกเป็นสาร

กรองท่ีดีกับสารกรองคุณภาพต า่ โดยสารกรองท่ีดีน้ัน บริษัทจะน ามาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือขายใหแ้ก่

ผูผ้ลิตเครื่องกรองน ้าท่ีไม่ใช่เครื่องกรองน ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคในครวัเรือน อาทิเช่น เครื่องกรองน ้าส าหรับ

ใชใ้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ ในส่วนของสารกรองคุณภาพต า่น้ัน บริษัทน ามาผ่านกระบวนการอัดท าเป็น

อิฐมวลเบาเพ่ือใชง้านภายใน นอกจากน้ัน บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิงตามมาตรฐานน ้าท้ิงของ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

การจดัการดา้นความปลอดภยั 

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีบริษัทใหค้วามส าคัญมาโดยตลอด โดยไดม้ีการ

ก าหนดขั้นตอนแห่งความปลอดภัยไวใ้นคู่มือการท างานของระบบผลิต (Work Instruction) เพ่ือให ้

พนักงานผลิตปฏิบัติตาม รวมทั้งจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับพนักงานใน     

แต่ละหน้าท่ี นอกจากน้ี บริษัทยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามท่ี

กฎหมายแรงงานก าหนด ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิตในปี 2559 ท่ีผ่านมาของบริษัทไม่มีสถิติการเกิด

อุบตัิเหตุรา้ยแรงทั้งในส านักงานและโรงงาน 

2.4 งานที่ยงัไม่ไดส้่งมอบ 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง 

 ปัจจัยความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจัยความเส่ียงส าคัญบางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท    

ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี อาจมีปัจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทยังไม่

สามารถทราบไดใ้นปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งปัจจัย         

ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได ้

3.1 ความเสีย่งในการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1 ความเสีย่งเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั     

 ปัจจุบนัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าของบริษัทยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน

ภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททางออ้ม กล่าวคือ  ส านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผู ้บริโภค (สคบ.) ท าหน้าท่ีดูแลมิใหบ้ริษัทท่ีประกอบธุรกิจเช่าซื้ อเอาเปรี ยบผู ้บริ โภค           

ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ไดม้ีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยก าหนดใหผู้ป้ระกอบการขายตรงต้องมี

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายหลักท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐอาจบังคับใชก้ฎระเบียบเพ่ิมเติมท่ีเขม้งวดมากยิ่งขึ้ น

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางท่ีทางราชการ

ก าหนดในปัจจุบัน พรอ้มกับติดตามขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งดังกล่าวตลอดเวลา 

เพ่ือน ามาพฒันาปรบัปรุงใหก้ารด าเนินงานของบริษัทสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของภาครฐัต่อไป 

 3.1.2 ความเสีย่งจากการจ  าหน่ายผ่านช่องทางขายตรงเป็นหลกั 

 บริษัทจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ผ่านทางช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) โดยมุ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านทีมงานขายตรง และมีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายดว้ยช่องทางการขายตรง

ประมาณรอ้ยละ 90 ของรายไดจ้ากการขาย อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายใน

รูปแบบขายตรงชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน บริษัทมีความเชื่อมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวน้ีเป็นช่องทางท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าจ าเป็นตอ้งอาศัยการอธิบายรายละเอียดดา้นเทคนิคและคุณสมบัติ

ระหว่างพนักงานขายและลูกคา้อย่างชดัเจน เพ่ือแสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนปิดการขาย ซึ่งขึ้ นอยู่

กับความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแต่ละคน  โดยพนักงานท่ีมีทักษะการขายท่ีโดดเด่นอาจถูกดึงตัวไปเป็น

พนักงานหรือตัวแทนขายของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าได ้บริษัทจึงมีนโยบายใหค้วามส าคญัแก่

พนักงานขายโดยเสนอค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดังกล่าว และบริษัทไดจ้ัดฝึกอบรม

เพ่ือพฒันาทกัษะการขายแก่พนักงานขายของบริษัทและเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอย่างสม า่เสมอ และจาก

การท่ีบริษัทมีการเปิดสาขาในต่างจังหวัดเพ่ิมมากขึ้ น ท าใหม้ีจ านวนพนักงานขายในต่างจังหวัดเพ่ิมมากขึ้ นเช่นกัน

  

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดค้ านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจากการจ าหน่ายผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบ

ขายตรงชั้นเดียว จึงไดพ้ยายามเพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดังกล่าว เพ่ือให ้

ครอบคลุมลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้ น เช่น การจ าหน่ายสินคา้ในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) การจ าหน่าย

สินคา้ผ่านทางโทรศัพท ์ (Telesales & Telemarketing) ช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน์ และ   การ

แต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายสินคา้เพ่ือใหส้ามารถน าเสนอสินคา้และบริการใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้ น   

เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรปูแบบการขายอ่ืนๆ อาทิ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภท OEM แก่บริษัทขายตรงอ่ืน  
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 3.1.3 ความเสีย่งจากการเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่

อาจสง่ผลต่อยอดขาย และตน้ทุนการผลิต 

 การเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภมูิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (ASEAN) 

10 ประเทศ จะส่งผลใหม้ีการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยทรัพยากรเงินทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกันในตลาด

อาเซียน อาจจะท าใหม้ีสินคา้จากประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตต า่ เขา้มาแข่งขนัในไทยมากขึ้ น บริษัทจึงมีแผนการขยาย

ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการพฒันาผลิตภัณฑใ์หห้ลากหลายมากขึ้ นเพ่ือตอบสนองและเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย

มากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปัจจัย

ต่าง ๆ และความเป็นไปไดใ้นการท าการตลาด และไดเ้ร่ิมน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่ายในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และก าลังศึกษาท่ีจะน าสินคา้ไปจ าหน่ายในประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 

3.2 ความเสีย่งเกี่ยวกบัการผลิต 

3.2.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิตเครื่องกรองน ้ าประกอบดว้ย ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทั้งในส่วนของตัว   

เครื่องและชุดสารกรอง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้จากผูน้ าเขา้ราย

ใหญ่ โดยราคาวัสดุและอุปกรณ์จะแปรผันตามราคาตลาดและอัตราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ     

ซึ่งบริษัทอาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน ซึ่งในส่วนน้ี

บริษัทไดน้ าเครื่องมือทางการเงินมาใชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือลดผลกระทบบางส่วนจาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

 3.2.2 ความเสีย่งเกี่ยวกบัใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตเครื่องกรองน ้ าของบริษัทแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีสีสม้ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแ น่น

โดยไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเ้งื่อนไขว่าใบอนุญาตดังกล่าวอาจ     

ถูกเพิกถอนได ้หากไดร้ับการรอ้งเรียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ชุมชน ส าหรับใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการโรงงานในปี 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

- โรงงานท่ี 1 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม            

เครื่องกรองน ้ า โดยใบอนุญาตฯ ไดห้มดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทไดม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแลว้ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ไดม้ีการอนุญาตใหต้่ ออายุไปถึง

วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

- โรงงานท่ี 2 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม             

เครื่องกรองน ้ าจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2563 

- โรงงานท่ี 3 บริษัทไดร้ับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจาก

ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 

- โรงงานท่ี 4 บริษัทไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน ้ า

และบดเศษพลาสติก จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563   
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ทั้งน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไม่ไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตของแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร

ของบริษัทเชื่อมัน่ว่าจะสามารถไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เน่ืองจากการประกอบไม่สรา้งมลพิษใด ๆ และ

บริษัทยังไม่เคยไดร้ับการแจง้ตักเตือนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งหรือการรอ้งเรียนจากผูอ้ยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

อย่างมีนัยส าคญัแต่อย่าง  

3.3 ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

 3.3.1 ความเสีย่งจากการปล่อยสนิเชื่อ 

การขายเครื่องกรองน ้าผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่อนช าระตามสัญญาเช่า

ซื้ อ ซึ่งคุณภาพของลูกหน้ีเช่าซื้ อจะเป็นปัจจัยหลักในการรับรูร้ายไดข้องบริษัท โดยบริษัทมียอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ

ท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 3 งวดขึ้ นไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีสัดส่วนรอ้ยละ 8.0 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ 

(หลังหกัดอกเบี้ ยท่ียังไม่ถือเป็นรายได)้ ท่ีผ่านมาลูกคา้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อยในระดับล่างถึงกลาง     

โดยบริษัทก าหนดนโยบายการคดัเลือกลูกคา้ท่ีผ่อนปรนเพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้ดงักล่าวสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของ

บริษัทได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทก าหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเชื่อ รวมทั้งในกรณีท่ีลูกหน้ีคา้ง

ช าระ บริษัทจะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระดับท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับสัดส่วนหน้ีสูญในอดีต และหากลูกหน้ีคา้ง

ช าระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูร้ายไดด้อกผลจากการเช่าซื้ อทั้งจ านวน รวมทั้งด าเนินการทางกฎหมายโดยออก

หนังสือทวงถามไปยงัลูกคา้ รวม 2 ครั้ง  ก่อนการตดัลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสูญต่อไป ทั้งน้ีจากการท่ีสินคา้ของบริษัทมี

อัตราก าไรขั้นตน้ในระดับสูง ในปี 2559 อัตราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 77.7 เมื่อหักค่าใชจ่้ายในการขายหน้ีสูญและ        

หน้ีสงสัยจะสูญดังกล่าวแลว้ บริษัทยังมีก าไรจากการด าเนินการขายตรงแบบผ่อนช าระในเกณฑ์สูงเพียงพอ โดยในปี 

2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราก าไรสุทธิรอ้ยละ 4.3 

 ทั้งน้ี มาตรการป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากลูกหน้ีเช่าซื้ อซึ่งอาจไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ในสัญญาของบริษัทสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ก าหนดคุณสมบัติของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเบื้ องตน้ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนแก่ทีมงานขาย        

โดยตอ้งผ่านการพิจารณาเบื้ องตน้จากพนักงานขาย และหวัหน้าทีมพิจารณาอีกครั้งก่อนท าสัญญา 

จากน้ันมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ีโดยฝ่ายเครดิตประเมินความน่าเชื่อถือของลูกคา้แต่ละรายว่า

เหมาะสมกับแผนการผ่อนช าระสินคา้ พรอ้มทั้งตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง ครบถว้นหรือไม่ และฝ่าย

เครดิตเป็นหน่วยงานท่ีเก็บค่างวดผ่อนช าระ  

 ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทีมพนักงานขาย โดยอา้งอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีท่ีเกิดหน้ี

สูญจากการขาย พนักงานขายและผูบ้ริหารฝ่ายขายท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบช าระค่าเสียหาย

แก่บริษัท เพ่ือทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑข์องบริษัท 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเช่าซื้ อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากับบริษัท บริษัทจะด าเนินการติดตามทวงถาม

หน้ีสินคงคา้งจากลูกคา้ท่ีคา้งช าระเกินก าหนดโดยแผนกเร่งรัดหน้ีสินและฝ่ายกฎหมายของบริษัท 

รวมทั้งจะด าเนินการถอดเครื่องคืนจากลูกหน้ีดังกล่าว โดยหากเครื่องท่ียึดคืนยังอยู่ในสภาพดี จะถูก

ส่งไปปรับปรุงสภาพท่ีโรงงาน และขายใหแ้ก่พนักงานของบริษัท (ยกเวน้พนักงานฝ่ายขาย) ใน

ลักษณะสินคา้ตกเกรดในราคาถูก ส าหรบัสินคา้ท่ีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทจะท าการถอดชิ้ นส่วน

โครงสรา้งเพ่ือจ าหน่ายเป็นเศษพลาสติกต่อไป  

 

 3.3.2 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย      

 บริษัทเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นับสนุนการด าเนินธุรกิจ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคงคา้ง

จ านวน 596.92 ลา้นบาท และมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งจ านวน 41.10 ลา้นบาท ในการบริหารตน้ทุนทางการเงิน 

บริษัทพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว ทั้งน้ีจะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ ยจากสถาบัน   

การเงินต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงบางส่วนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ ย
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ซึ่งอาจส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้ นและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมี

วงเงินเครดิตกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เพ่ือรองรับในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน นอกจากน้ีบริษัทได้

พิจารณาจดัหาเงินทุนดว้ยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจ 

3.4 ความเสีย่งที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือการลงทุนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์

ความเสีย่งจากการมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่มีอ  านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 

 บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู่ (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอ้มลูหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้) โดย ณ 

วนัท่ี 30  พฤศจิกายน 2559 ถือหุน้รวมกนัในบริษัทจ านวน 317,512,783 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 67.96 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท าใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้

เรื่องกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดตอ้งใหไ้ดร้ับเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดังน้ัน ผูถื้อหุน้

รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้  ซึ่งบริษัทได้

ตระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษัท  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ โดยมีการ

แต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด        

10 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน รับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ และ

พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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4. ขอ้มูลทั่วไปและขอ้มูลส ำคญัอ่ืน 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

4.1.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษัท 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรพัย์ 

เลขทะเบียนบริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

 

โทรศพัท์ 

ศนูยบ์ริการลูกคา้ 

โทรสาร 

เว็บไซด์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

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

0107556000213 

ผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าใชใ้นครวัเรือน 

662,199,169 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 662,199,169 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

467,178,789 บาท 

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

จงัหวดันนทบุรี 11150 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

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

www.thiensurat.co.th 

โทรศพัท์  02-819-8899 ต่อ 1536 

อีเมล์ IR@thiensurat.co.th 

4.1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน้ตั้งแต่รอ้ยละ 10 ขึ้ นไป 

ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่นการ

ถือหุน้ (%) 

ของบริษัท 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของผูร้่วม

ทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลา้น

บาท) 

ทุนช าระ

แลว้ 

(ลา้น

บาท) 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ  ากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 

162, 164, 166 ถนนสามคัคี ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด์ : www.safetrade.co.th 

จัดจ าหน่ายเครื่องท า

น ้ าแร่ เครื่องกรองน ้า 

เหยือกกรองน ้ า และ

น ้าดื่มผสมแร่ธาตุ 

99.98  4.00 4.00 
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ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่นการ

ถือหุน้ (%) 

ของบริษัท 

สดัสว่น

การถือ

หุน้ (%) 

ของผูร้่วม

ทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลา้น

บาท) 

ทุนช าระ

แลว้ 

(ลา้น

บาท) 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ  ากดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557169406 

59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-936-8990 

โทรสาร : 02-510-1877 

เว็บไซด์ : www.fedders.co.th 

ประกอบธุรกิจหลัก

เกี่ยวกับการจ าหน่าย

เครื่ องปรับอากาศ

ยี่หอ้เฟดเดอร ์

59.99  60.00 31.00 

ผูร้่วมทุน :  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร ์เซอรว์ิส จ ากดั 

2. นายวิสิทธ์ิ วงศว์ิวฒัน์ 

 

 
 

 

 

40.000 

0.003 

  

บริษัท เธียรสุรตัน ์ลีสซ่ิง จ  ากดั  

เลขทะเบียนบริษัท : 0125559017522 

เลขท่ี 43/  หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11150 

โทรศพัท ์: 02-032-8690  

 

 

ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ

เกี่ยวกบัการใหสิ้นเชื่อ

ส่วนบุคคล ภายใต้

ก า ร ก า กั บ  แ ล ะ

สินเชื่อทะเบียนรถ 

 

 

 

100.00  50.00 50.00 

TSR Lao Co., Ltd. 

Kamphaengmeuang Road,  

Thatluang Tai Village, 

Saysettha District,  

Vientiane Capital, the Lao PDR 

ปร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ จัด

จ าหน่ายเครื่องกรอง

น ้ าและผลิตภัณฑ์ ท่ี

เ กี่ ย ว ข ้ อ ง  แ ล ะ

เครื่ อ ง ใ ช ้ไฟ ฟ้ า ใ น

ประเทศสาธารณรัฐ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย

ประชาชนลาว 

49.00  34.80 

(8,000 

ลา้นกีบ) 

27.83* 

ผูร้่วมทุน :  

- กลุ่มบริษัท เจบี 
 

  

51 

  

* ช าระเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท : 230 กีบ) 
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4.1.3 บุคคลอา้งอิงอื่นๆ 

บุคคลอา้งอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ  ากดั 

เลครชัดา ออฟฟิช คอมเพล็กซ ์เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33 

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

นายกฤษดา  เลิศวนา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 

นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

โทรศพัท ์: 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร  : 02-264-0787-90 
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5. ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้ 

5.1 จ  านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 662,199,169 บาท ทุนช าระแลว้ 467,178,789 บาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 662,199,169 หุน้  

5.2 ผูถ้ือหุน้ 

 (1) รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 บริษัทมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลแจง้อยู่ มีจ านวนหุน้ท่ีถือ 311,075,490 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

66.59 และตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม มีจ านวนหุน้ท่ีถือ 6,437,296 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.38 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือสูงสุด 10 รายแรก 

ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 555  รายชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยนับรวมผูถื้อหุน้ท่ีเกี่ยวขอ้งตามมาตรา 558          

ตามพระราชบญัญตัิหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.5535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนั            

มีรายละเอียดดงัน้ี 

ล าดบั รายชื่อผูถ้ือหุน้ 
ทุนช าระแลว้ 467,178,789 บาท 

จ  านวนหุน้ รอ้ยละ 

1 กลุ่มแจง้อยู่ 317,512,783 67.96 

 1.1 ตระกูลแจง้อยู่ 311,075,490 66.59 

 - บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 119,130,594 25.50 

 - นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 90,285,225 19.33 

 - น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 32,521,415 6.96 

 - น.ส.สวิตา แจง้อยู่ 30,259,538 6.48 

 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 29,233,386 6.26 

 - นางขนิษฐา แจง้อยู่ 5,133,332 1.10 

 - นายอศัวิน แจง้อยู่ 4,512,000 0.97 

 1.2  ตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม 6,437,296 1.38 

 - นายชิโนรส   ศิริทรพัย์  4,233,057 0.91 

 - นายวชัรินทร์   วชัรธรรม 1,943,000 0.42 

 - นายวชัรชยั   วชัรธรรม 261,236 0.06 

2 นายมนตช์ยั ลีศิริกุล 17,600,000 3.77 

3 นายธีระ ดีสวสัดิ ์ 15,556,681 3.33 

4 น.ส.ดรุณีย์ ลีศิริกุล 11,953,620 2.56 

5 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร ์จ ากดั 8,810,488 1.89 

6 น.ส.สุพชัรี จกัรวิธานนิเทศ 6,565,456 1.41 

7 นายไพฑูรย์ หอมจนัทร์ 4,561,332 0.98 

8 นายสิทธวีร ์  พิชญเรืองกิตติ์ 4,100,400 0.88 

9 นายวิทรู ชื่นวชิรศิริ 3,397,965 0.73 

10 นายสุรพล สุดหอม 2,852,010 0.61 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก 392,910,735 84.10 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 74,268,054 15.90 

รวมทั้งส้ิน 467,178,789 100.00 
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ทั้งน้ี บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากัด เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย     

เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจใหเ้ช่าเครื่องไอศรีม  บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียน    

ตั้งอยู่เลขท่ี 160, 162, 164  ถ.สามคัคี  ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  ซึ่งมีรายชื่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

ล าดบั รายชื่อผูถ้ือหุน้ 
ณ วนัที่ 22 มีนาคม 2559 

จ  านวนหุน้ รอ้ยละ  

1 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 88,250 11.14 

3 น.ส.สวิตา แจง้อยู่ 77,150 9.74 

4 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 71,600 9.04 

5 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงาน

ของบริษัทอย่างมีนัยส าคญั คือ ตระกูลแจง้อยู่ และตระกูลศิริทรัพยแ์ละวัชรธรรม  

ล าดบั รายชื่อผูถ้ือหุน้ จ  านวนหุน้ รอ้ยละ  

1 ตระกูลแจง้อยู่ 317,512,783 67.96 

1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 311,075,490 66.59 

1.2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 119,130,594 19.33 

1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 90,285,225 6.96 

1.4 น.ส.สวิตา แจง้อยู่ 32,521,415 6.48 

1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 30,259,538 6.26 

1.6 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 29,233,386 1.10 

1.7 นายอศัวิน แจง้อยู่ 5,133,332 0.97 

2 ตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม 6,437,296 1.38 

2.1 นายชิโนรส   ศิริทรพัย์ 4,233,057 0.91 

2.2 นายวชัรินทร์   วชัรธรรม 1,943,000 0.42 

2.3 นายวชัรชยั   วชัรธรรม 261,236 0.06 

รวม 317,512,783 67.96 
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5.3 การออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ได้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สามัญของบริษัทจ านวน 

200,666,316 หน่วย 

มีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี   

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 

: 

: 

200,666,316 หน่วย 

200,666,316 หุน้ 

21 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : 

 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้

ในวันท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิครั้งแรกจะตรงกบัวันท่ี 31 

พฤษภาคม 555  และวัน ใช ้สิทธิครั้ ง สุดท้ายจะตรงกับ               

วันท่ีใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันท่ี 20 

ธันวาคม 5561 ในกรณีท่ีวันใชสิ้ทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุด

ท าการของบริษัทใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการสุดทา้ยก่อนวนั

ใชสิ้ทธิในแต่ละครั้ง 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ* : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้ อหุน้สามญั 1.100 หุน้  

(เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับ

สิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ* : 1.818 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหน่วยท่ีใชสิ้ทธิแลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

: 23,375,288 หน่วย 

จ านวนหน่วยท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิ   

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2559  

: 177,291,028 หน่วย 

หมายเหตุ: * ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 วนัท่ี 22 เมษายน 2559 ไดม้ีมติใหจ่้ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้

สามัญ จึงตอ้งปรับราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิโดยมีผลบังคับใชต้ั้งแต่

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
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6. นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล 

6.1  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหกั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งน้ี            

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่าย      

เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได  ้และรายงานใหท่ี้ประชุม     

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ หรือ

งดจ่ายเงินปันผลโดยขึ้ นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัท

ย่อย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์ 11 พฤศจิกายน 2559 

มีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน

ในรอบเกา้เดือนของปี 2559 ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 และไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 

2559 คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 63.57% ของก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หรือรอ้ยละ 66.91% 

ของก าไรสุทธิภายหลังจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทท่ีก าหนดใหจ่้ายในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีท่ีผ่านมา ของบริษัท เป็นดงัน้ี  

รายละเอียดการจา่ยปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไรสุทธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 80.84 142.55 90.66 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 

 2.1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลระหว่างกาล  **467.18 *401.33 344.00 

 2.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลประจ าปี  - 401.33 344.00 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)    

 3.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.11 0.10 0.05 

 3.2 จ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี - 0.12 0.1867 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.11 0.22 0.2367 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 

 4.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  51.39 40.13 17.20 

 4.2 จ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี  - 48.16 64.21 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 51.39 88.29 81.41 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปี 63.57 61.94 89.80 

    ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ)    

6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ

ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและจัดสรรทุน

ส ารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

66.91 65.20 94.53 

หมายเหตุ : * บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 344.00 ลา้นบาท เป็น 602.00 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

และเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 401.33 ลา้นบาท 

 **บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 602.00 ลา้นบาท เป็น 662.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

และเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 467.18 ลา้นบาท 
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7. โครงสรำ้งกำรจดักำร 

ผงัการบริหารงาน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ดงัน้ี 

 

 

 

 

  คือ ผูบ้ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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7.1 คณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้ง ซึ่งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้

ความสามารถ เป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูงวางแผนการ

ด าเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มี

บทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ โดย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท 

มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ดงัน้ี 

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
วนัที่ด  ารง

ต าแหน่ง 

จ  านวนครั้งที่

เขา้ประชุม / 

จ  านวนครั้งที่

ประชุม 

1 นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 25 เม.ย. 57 7/7 

2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่
 1/

  กรรมการ 

 กรรมการการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

 ประธานกรรมการบริหาร 

22 เม.ย. 59 4/7 

3 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
2/

  กรรมการ 

 กรรมการการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

54 เม.ย. 58 7/7 

4 นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมการ 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

22 เม.ย. 59 7/7 

5 นางสาว 

เธียรวรรณี 

 

แจง้อยู่
 3/

 

 กรรมการ 

 รองประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

22 เม.ย. 59 3/7 
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รายชื่อ ต าแหน่ง 
วนัที่ด  ารง

ต าแหน่ง 

จ  านวนครั้งที่

เขา้ประชุม / 

จ  านวนครั้งที่

ประชุม 

6 นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 

 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

54 เม.ย. 58 7/7 

7 รองศาสตราจารย์

บุญเสริม 

 

วิมุกตะนันทน์ 

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

25 เม.ย. 57 5/7 

8 ศาสตรเมธี 

ดร.สุปรีดิ์ 

 

วงศด์ีพรอ้ม 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

22 เม.ย. 59 6/7 

9 นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

54 เม.ย. 58 7/7 

10 นายกริช อมัโภชน์  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ 

54 เม.ย. 58 6/7 

11 นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

54 เม.ย. 58 7/7 

โดยมี นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และไดแ้ต่งตั้งนางสาวสุรียพ์ร สาดแสง ใหด้ ารง

ต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2560 

 

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัท 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู่ 
1/

 กรรมการ 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการ 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
3/

 กรรมการ 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  จึงไดพิ้จารณาอนุมัติจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแล และการบริหารงานใหม้ี

มาตรฐานท่ีถูกตอ้งโปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุก

ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการท างานอย่างเต็มท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบไดก้ าหนด ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบัตรไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความเพียงพอ

ของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์บุญเสริม       

วิมุกตะนันทน์ เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณ์การท างานดา้นบัญชี หรือการเงินท่ีสามารถสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได  ้โดยท าหน้าท่ีสอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั  

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงิน

และบัญชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน  ระบบตรวจสอบภายใน และ

ระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความ

คิดเหน็ไดอ้ย่างอิสระ 

ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติ้ ง จ ากดั ซึ่งเป็นผูดู้แลงานดังกล่าว และรายงานตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย และบญัชี

เป็นประจ า โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง เพ่ือขอความเหน็จากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายกริช อมัโภชน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวจุฑามาศ  มาลัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคญัต่อการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี และเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนดรวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยาย

ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอก ซึ่ง

อาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ขึ้ นเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
3/

 รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายอศัวิน แจง้อยู่ 
4/

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางศิริพร บุญญธรรม กรรมการบรหิารความเส่ียง 

โดยมี นางศิริพร  บุญญธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 

คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 
1/

 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

และท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
2/

 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

และรกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขาย

ใหม่และบริการลูกคา้ 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
3/

 กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

6. นายไพฑูรย์ หอมจนัทร์ กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

7. นายอศัวิน แจง้อยู่ 
4/

 กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย 

8. นายวชัรินทร์ วชัรธรรม กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

9. นายพทัธนนท์ เปรมสมิทธ์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

10. นายประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล 
5/

 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 

โดยมี นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และไดแ้ต่งตั้งนางสาวสุรียพ์ร สาดแสง ให ้

ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 16/2559 เมื่อวนัท่ี 

12 ตุลาคม 2559 

  



 

 รายงานประจ าปี 2559 | 51 

  Annual Report 2016 

ทั้งน้ี รายชื่อผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม  “ผูบ้ริหาร” ของ กลต. ตามประกาศท่ี 

ทจ.23/2551 ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหด้ าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว  ้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการจัดท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  ผูบ้ริหารระดับสูงทั้ง 

10 คน ไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. ไม่มีประวตัิการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรัพย์ ซึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต  

2. ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคญัต่อการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี และเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนดรวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยาย

ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทสามรถปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน

เรื่องดังกล่าวไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึ้ นเมื่อวัน ท่ี           

27 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี มีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2 นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3 นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวภิญญาดา มณีศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคญัต่อการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี และเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนดรวมทั้งเพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยาย

ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทสามรถปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีใน

เรื่องดังกล่าวไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมบริษัทจึงไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายกริช อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

และความรบัผิดชอบต่อสังคม 

5 ศาตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม กรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

3 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 
1/

 กรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

4 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

โดยมี นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม

ความจ าเป็น บริษัทฯ มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทท่ีดูแลรับผิดชอบจะจัดส่งหนังสือ

เชิญประชุมพรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็น

ไดอ้ย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้ นกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2559 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ิน

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

การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระใหก้ับกรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า  เพ่ือใหก้รรมการ

บริษัทมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และบริษัท มีการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2559 จ านวน 1 ครั้ง      

โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดหลักและชุดย่อยปี 2559 ตาม

รายละเอียด ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

7.2 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท  

 เลขานุการคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์พร สาดแสง เป็นเลขานุการคณะกรรมการแทน          

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560 เพ่ือท า

หน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างๆ  ของ

กรรมการ รวมทั้งจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดย

เลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเหน็ว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มี

ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์สูงท่ีจะช่วยใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลของบริษัท ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

 เลขานุการบริษัท  

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัิหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 1/2560  เมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2560  จึงไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์พร สาดแสง เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทแทน นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่  เพ่ือท าหน้า ท่ี  จัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการ

แต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเหน็ว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ให ้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท  

นอกจากน้ี บริษัทไดส่้งเสริมใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้ับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองดา้น

กฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ

บริษัทไวใ้นรายงานประจ าปี 
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7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูง  โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ื อจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา

จากหน้าท่ีความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยทั้งน้ี จะ

น าเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบต่อไป  

 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ  

เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2559 ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนคณะอ่ืนๆ โดยใหจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่

คณะกรรมการ ก าหนดเป็นจ านวนไม่เกิน 3,160,000 บาท  โดยทั้งน้ี ไดจ้ัดสรรในรูปค่าตอบแทนจากเบี้ ยประชุม

ประจ าไตรมาส และค่าเบี้ ยประชุมครั้งอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอ่ืนๆ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทไปด าเนินการจดัสรรในรายละเอียดต่อไป 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2559 ในรปูแบบของเบ้ียประชุม

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

ประจ  าปี 2559 ประจ  าปี 2558 ประจ  าปี 2557 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

คณะกรรมการบริษัท   

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

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 8,000 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม   

ประธานกรรมการฯ - 12,000 - 12,000 - 12,000 

กรรมการ - 8,000 - 8,000 - 8,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ประธานกรรมการฯ - 12,000 - 12,000 - 12,000 

กรรมการ - 8,000 - 8,000 - 8,000 

หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง)   
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ค่าตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2559 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 3,160,000 บาท  ซึ่งจ่ายตาม

จ านวนครั้งท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมถึงค่าบ าเหน็จ ดงัน้ี  

(หน่วย : บาท) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ค่าเบ้ียประชุม 
ค่า

บ าเหน็จ 

รวม 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร  ประธานคณะกรรมการบริษัท 185,000 110,000 295,000 

2. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่
1/

  กรรมการบริษัท 

 กรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

100,000 75,000 175,000 

3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่
2/

  กรรมการบริษัท 

 กรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

132,000 91,000 223,000 

4. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมการบริษัท 124,000 91,000 215,000 

5. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
3/

  กรรมการบริษัท 58,000 30,000 88,000 

6. นางสาวสวติา แจง้อยู ่  กรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

164,000 91,000 255,000 

7. รองศาสตราจารย ์

บุญเสริม  วมิุกตะนันทน์ 

 กรรมการบริษัท 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

298,000 91,000 389,000 

8. ศาสตรเมธี  

ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม 

 กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

308,000 91,000 399,000 

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ  กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

354,000 91,000 445,000 

10. นายกริช อมัโภชน์  กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการ 

 ก ากบัดแูลกจิการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 

 กรรมการตรวจสอบ 

296,000 91,000 387,000 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์  กรรมการบริษัท 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

198,000 91,000 289,000 

รวมทั้งส้ิน 2,217,000 943,000 3,160,000 
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(ข) ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ปัจจุบนั บริษัท

ไม่มีค่าตอบแทนในรปูหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษัทประจ าปี 2557   ปี 2558 

และ ปี 2559 มีจ านวนทั้งส้ิน 30.97 ลา้นบาท 34.88 ลา้นบาท และ 33.85 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถา้มี) 

ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 

 

7.4 บุคลากร 

 จ  านวนบุคลากรหรือพนกังาน 

 จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนทั้งส้ิน 1,915 คน โดยแบ่งตาม

กลุ่มงานไดด้งัน้ี 

 

กลุ่มพนกังาน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

พนักงานขายและบริการ 1,353 

พนักงานปฏิบตัิการ 545 

ผูบ้ริหาร 17 

รวม 1,915 

 

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ในปี 2559 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ และเงินไดอ่ื้นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากบั 827.06 ลา้นบาท 

กองทุนส  ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีวตัถุประสงคห์ลักเพ่ือสรา้งขวัญและ

ก าลังใจใหแ้ก่พนักงาน และเพ่ือจงูใจใหพ้นักงานท างานกบับริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2557 2558 และ 2559 บริษัท

มีเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นเงินจ านวน 2.60 ลา้นบาท 3.25 ลา้นบาท และ 3.94 ลา้นบาท ตามล าดับ 

โดยบริษัทไดเ้ปล่ียนผูบ้ริหารกองทุนเป็นบริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั ตั้งแต่ปี 2558 

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานในทุกระดบั โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงาน

ทุกคนตั้งแต่กา้วแรกท่ีเขา้มาท างานกับบริษัท ไดเ้พ่ิมพูนความรู ้ทักษะ และทัศนคติในการท างาน ใหส้อดรับกับ      

ขีดความสามารถ (Competency) ท่ีตอ้งมีของต าแหน่งงานน้ันๆ โดยบริษัทมีแนวทางในการพฒันาท่ีหลากหลาย เช่น  

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การจดัอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร การฝึกอบรมจากผูม้ีประสบการณ์ใน

องคก์ร การสอนงานโดยหวัหน้างาน (Coaching) การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) การศึกษา

ดูงาน  การถ่ายทอดความรูร้ะหว่างเพ่ือนร่วมงาน  และการเรียนรูร้่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน ซึ่งในปี 2559 

บริษัทมีแนวทางในการอบรมและพฒันาพนักงาน ดงัน้ี 
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1. การปฐมนิเทศและการอบรมแนวทางในการปฏิบตัิงานส  าหรบัพนกังานใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กรจะมุ่งเน้นใหพ้นักงานใหม่ได ้

รับทราบถึงระบบการบริหารงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงวิธีการปฏิบัติตนใหถู้กตอ้งตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทท่ีก าหนดไว ้ซึ่งจะช่วยใหพ้นักงานใหม่สามารถปรับตัวใหเ้ขา้กับสถานท่ีท างานไดง้่ายขึ้ น โดยฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและองคก์รจะปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจ าทุกเดือน 

1.2 การอบรมใหค้วามรูเ้พ่ิมทกัษะในการปฏิบัติงานส าหรับพนักงานใหม่ เช่น เทคนิคการขาย, ความรู ้

ในตวัสินคา้และบริการ โดยศนูยฝึ์กอบรมของบริษัท เพ่ือใหพ้นักงานใหม่มีความรูใ้นตวัสินคา้และการใชสิ้นคา้ท่ีถูกตอ้ง

ตรงตามคุณสมบตัิท่ีก าหนดไว ้ซึ่งจะท าใหส้ามารถแนะน าหรือใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัตวัสินคา้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

1.3 การอบรมใหค้วามรูใ้นการปฏิบตัิงาน โดยหวัหน้างาน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจในการปฏิบัติงานและ

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โดยมีหัวหน้างานเป็นผูต้ิดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นระยะ 

2. การอบรมและพฒันาเพิ่มพูนความรู ้ทกัษะ ในการปฏิบตัิงาน 

หลังจากไดส้รรหาบุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถเขา้ท างานแลว้ และเมื่อเวลาผ่านไปวิทยาการต่างๆ

เจริญขึ้ น รวมทั้งเทคนิควิธีการไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างไม่หยุดน่ิง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรตอ้งเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ น ซึ่งบริษัทไดส่้งเสริมใหบุ้คลากรตอ้งใฝ่เรียนรูแ้ละพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ืองทั้งทางดา้น การเพ่ิมพูนความรู ้และทักษะในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ๆ  

ในองค์กร โดยในปี 2559 บริษัทไดม้ีการจัดอบรมใหก้ับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทั้งในรูปแบบ

การอบรมภายใน(Inhouse Training) จ านวน 37 หลักสูตร และการอบรมภายนอก (Public Training) จ านวน          

28 หลักสูตร  ซึ่งไดผ้ลตอบรบัในการเขา้ฝึกอบรมและพฒันาจากพนักงานทุกระดบัเป็นอย่างดี 

3. การพฒันาดา้นทศันคติในการปฏิบตัิงาน 

นอกจากพนักงานตอ้งมีความรู ้ทกัษะ ความสามารถในการปฏิบตัิงานแลว้ ทศันคติต่างๆเกี่ยวกบังานและ

หน้าท่ีความรับผิดชอบก็เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าใหก้ารปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จไดเ้ป็นอย่างดี  ซึ่งบริษัทเล็งเห็น

ความส าคญัในดา้นน้ีจึงไดจ้ดัอบรมและกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบา้นหลังท่ี 5, กิจกรรมเดือนเกิด, กิจกรรมบริจาค

โลหิต, กิจกรรมวันเด็ก, อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและวิธีคิดอย่างสรา้งสรรค์ในการท างานและด าเนินชีวิต, 

อบรมหลักสูตรอุปนิสัยสู่ความส าเร็จในการท างานและด าเนินชีวิต เป็นตน้ เพ่ือปลูกฝังและปรับทัศคติในการ

ปฏิบัติงานใหพ้นักงานไดรู้จ้ักการเป็นผูเ้สียสละเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ รูร้ักสามัคคี และการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือองค์ กร

อย่างมีความสุข 

4.  การพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ในปี 555  บริษัทไดเ้ริ่มน าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ยตัวชี้ วดัผลงานหลัก (Key Performance 

Indicator) และ ขีดความสามารถ (Competency) มาใชใ้นการประเมินผลงาน เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในองค์กรเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยไดน้ าผลการประเมินมาใชใ้นการบริหารจัดการ ทั้งทางดา้น           

การจ่ายผลตอบแทน, การฝึกอบรมและพฒันา และความกา้วหน้าในสายอาชีพ เป็นตน้ 

 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส  าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 -ไม่มี-  
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หมายเหตุ : 
1/

 นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม เม่ือวนัท่ี 

11 สิงหาคม 555  และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 555  ไดล้าออกจากการเป็น

กรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 และไดร้บัแตง่ตัง้ ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  6/2559 ประชุมเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีผลตั้งแต่ว ันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2559 

2/
 นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็น กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/555  ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 555  มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 

สิงหาคม 555  ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จาก

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 

2559 

 
3/

 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 53 พฤษภาคม 555  และไดร้บัแตง่ตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/5560 ประชุมเม่ือวันท่ี 55 

มกราคม 5560 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 56 มกราคม 5560 

 
4/

 นายอศัวิน  แจง้อยู ่ลาออกจากบริษัทเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2559 

5/
 นายประดิษฐ ์ ภิญโญภาสกุล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 

 
6/

 นางสาวสุรียพ์ร สาดแสง ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 และไดล้าออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2560 
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8. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 ในปี 2559 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ไดร้ับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน ประจ าปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ในระดบั 4 ดาว อยู่ใน

กลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) ซึ่งบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 195 บริษัทจดทะเบียนท่ีไดร้ับคะแนน

อยู่ในระดบัดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนท่ี ไดร้บัการประเมินทั้งส้ิน 601 บริษัท จากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2559 จดัโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรพัย ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

8.1 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ัดใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี ภายหลังจากท่ีหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแลว้ บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎและขอ้บงัคับต่าง ๆ  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดทุกประการ 

8.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษัท 

 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทางบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้ นเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานของบริษัท 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อ

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556  

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัทใหถู้กต้องตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และใหม้ีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมก ากับดูแลการบริหารการ

จัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่งกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซื้ อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทหรือการ

รวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน การแกไ้ขหรือเลิ กสัญญา
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เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจ

ของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั

และการซื้ อหรือขายทรัพย์สินท่ีส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหค้ณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหาร

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษัท

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจดังกล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบอ านาจใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าท่ีแทนในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอ านาจดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคัดคา้นการมอบ

อ านาจน้ัน ตอ้งบนัทึกความเหน็ของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี การมอบอ านาจ

ดงักล่าวจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้ง

ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหผู้ร้ับมอบอ านาจสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

6. คณะกรรมการบริษัทก ากบัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดย

จัดใหม้ีผูต้รวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผูต้ิ ดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกบั

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายใน

องคก์ร 

8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษัทท า

ขึ้ น หรือถือหุน้หรือหลักทรพัยอ่ื์นเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม ถา้

จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  และเพ่ือสอดคลอ้ง

กับแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 

บริษัท 
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ

น้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (The Audit Committee) 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจัดการ 

อ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556  

เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556  

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหน้าผูต้รวจสอบภายในอิสระหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาด

หลักทรพัยห์รือกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเหน็เกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter)  

6.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุน้และผู ้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี  ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของ

บริษัท เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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8.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

9. หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีอาจมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามกฎหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดร้ับแต่งตั้งต่อไป

ตามวาระท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ 

8.2.3 คณะกรรมการบริหาร (The Executive Board) 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 มีกรรมการจ านวน 7 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2556 

เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2556 

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัท ใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายและใหม้ีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับ ดูแลการบริหารการ

จัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่งกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซื้ อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นบริษัทหรือการรวม

กิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน การท า แกไ้ขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการ

ธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

4. ก ากบัใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยจดัใหม้ีผูต้รวจสอบ

และดูแลการปฏิบตัิงานภายในเป็นผูต้ิดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองคก์ร 

อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ

อ่ืนใดท่ีขัดแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบหมาย

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่

เกิน 40 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจ่้ายเงินลงทุน

ส าคัญ ท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีจะไดร้ับมอบหมาย  หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดเ้คยมีมติอนุมตัิในหลักการไวแ้ลว้ 
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7. พิจารณาเขา้ท าสัญญาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้น

บาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิการใชจ่้ายเงินลงทุนส าคัญ ท่ีก าหนดไว ้

ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละ

รายการในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้นบาท และกรณีท่ีตอ้งใชสิ้นทรพัยข์องบริษัทเพ่ือเป็นหลักประกนั ตอ้งน าเสนอ

ขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาอนุมตัิการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ส าหรับพนักงาน ยกเวน้กรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก ทั้งน้ี กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานของ

บริษัท 

 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

อ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  

4/2556 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2556 

1. เป็นผูม้ีอ านาจในการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ มติท่ีประชุม       

ผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษัท 

3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม า่เสมอ และมีหน้าท่ีรายงานผลการด าเนินงาน           

ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

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

ทุนของบริษัท งบประมาณประจ าปีของบริษัทท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจ

บริหารงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ 

6. ก าหนดโครงสรา้งองค์กร วิธีการบริหาร โดยน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือ

เหน็ชอบจากน้ันจึงน าเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป และก าหนดวิธีการบริหาร โดยใหค้รอบคลุม

ถึงรายละเอียดในการคัดเลือก  การฝึกอบรม การว่าจา้ง และเลิกจา้งพนักงานของบริษัท และก าหนดอตัรา

ค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ส าหรบัพนักงาน 

7. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิก

ธุรกิจ โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใชจ่้ายเงินในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ีได้

ก าหนดไวใ้นระเบียบอ านาจอนุมตัิและสัง่การท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิแลว้ 

9. เป็นผูม้ีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่การ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสา รค าสัง่ 

หนังสือแจง้ใดๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

10. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี อ านาจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใด

ท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์

ในลักษณะอ่ืนใดขัดแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด  
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8.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (The Risk Management)  

 เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนด รวมทั้งเพ่ือ

ขับเคล่ือนองค์กรใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรองรับสภาวการณ์

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น

ควรใหม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีจ านวน 7 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ในภายใตห้วัขอ้ 

โครงสรา้งการจดัการ  

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2556 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใชแ้นว

ทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุม

ความเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได ้ โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและ

ควบคุมความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได ้

รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอท่ีจะ

ควบคุมความเส่ียง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งมาชี้ แจงขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัจจยัความเส่ียงของบริษัท รวมถึง

การแต่งตั้งและก าหนดบทบาทท่ีใหผู้ป้ฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค์ 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าและพิจารณาปรบัปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง 

8. ระบุความเส่ียงดา้นต่างๆ พรอ้มทั้ง วิเคราะห ์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น รวมทั้งแนวโน้มท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษัท  

9. จดัท าแผนงานเพ่ือป้องกนั หรือลดความเส่ียง 

10. ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบตัิงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเหน็สมควร 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

 

 8.2.5  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee) 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้

จัดตั้งขึ้ นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือ

ส่งเสริมหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรบัผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้ับ

มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2560 

มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ 
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อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา    

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมัติ

แลว้แต่กรณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท 

2. การก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพิ้จารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัิ 

2.3 รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีใหค้ าชี้ แจง ตอบค าถามเรื่อง/ประเด็นค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และ

รายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 

2.5 ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่อ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดร้ับการแต่งตั้งกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่ง

เมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติม              

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. หรือ 3. ได ้โดยบุคคลท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3. จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่าน้ัน 
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 8.2.6  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Corporate Governance 

and Corporate Social Responsibility Committee) 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Good Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ไดจ้ดัตั้งขึ้ นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง

ท่ี 5/5558 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 57 กุมภาพนัธ์ 5558 เพ่ือมีบทบาทในการก าหนดและทบทวนหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัทฯ และเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการรวมทั้งใชเ้ป็นแนวปฏิบัติของผูบ้ริหารและพนักงาน   เพ่ือสรา้ง

ความเชื่อมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหลาย  ตลอดจนการส่ือใหบุ้คคลท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์ารไดท้ราบถึงแนวปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ คณะกรรมการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี มีหน้าท่ีดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและพนักงานเป็นไปตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการ ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลบริษัทในส่วนท่ีก าหนด   และสอดคล้องกับหลักการ ท่ี เป็น

มาตรฐานสากลและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีทางการใหค้วามเห็นชอบ  ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560            

มีกรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งรายชื่อจะปรากฏอยู่ภายใตห้วัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

1. ก าหนดหลักการและขอ้พึงปฏิบัติท่ีส าคญัของกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม

ส าหรบับริษัท 

2. พฒันา/ประกาศรวมถึงก าหนดหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 

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

บริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือส่ือสารต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติ  

และเพ่ือใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั 

4. พฒันาและจดัท าแผนการก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีประกาศก าหนด 

5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการจดัท า และเสนอรายงานของบริษัท 

6. พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

ก าหนด ขอ้บังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการท่ีบริษัท

แต่งตั้งทุกชุด 

7. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีใชป้ฏิบตัิใหม้ีความต่อเน่ืองและเหมาะสม

กบัธุรกิจของบริษัท 

8. ทบทวนและเสนอประกาศขอ้ความเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีออกสู่สาธารณะ 

9. ดูแลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

10. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  และให ้

ความเหน็ในแนวปฏิบตัิรวมถึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

11. ดูแลใหห้ลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบตัิ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้บั

การแต่งตั้งกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งใหม่ได ้

2. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

3. ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จะใหค้วามเห็นชอบในการก าหนดวาระการประชุม  และ

ด าเนินการประชุม 

4. ใหอ้งคป์ระชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ประกอบดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของกรรมการทั้งหมด 
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8.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบตัิเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบัติตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัยท่ี์เกี่ยวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจยัในดา้นอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ โดยมี

วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี :  

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมติ

แต่ละครั้งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธาน

ในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูช้ี้ ขาด 

2. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม โดย

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก

และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

3. กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งไดร้ับแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนจะ

อยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน  และ มติดังกล่าวของ

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่  

5. กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยังคงรักษาการในต าแหน่งเดิม

เพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหน้าท่ี เวน้แต่ศาลจะมี

ค าสัง่เป็นอย่างอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้ต าแหน่งตามค าสัง่ศาล ซึ่งคณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้ง

จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันพน้จากต าแหน่งโดย

ส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าสิบส่ีวันก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนัติดต่อกนั 

6. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายใหม้ีความหลากหลายของกรรมการบริษัทท่ีตอ้งสรรหาส าหรบัผูท่ี้จะมา

ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะท่ีจ าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากัด เพศ ท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการแต่อย่างใด เพ่ือให ้

คณะกรรมการมีความเขม้แข็งมากยิ่งขึ้ น 
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 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระน้ัน ทุกครั้งท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบตัิขั้นต า่ตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  เพ่ือพิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งน้ี บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระไวใ้ห ้

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถว้น

ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย

น้ันๆ ดว้ย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับขอ้ก าหนดขั้นต า่ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู ้

มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ตามท่ี

กล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให ้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด ้วยการรับหรือใหกู้ ้ยืม ค ้าประกัน การใหสิ้นทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท าใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย

หน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป แลว้แต่

จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 



 

 รายงานประจ าปี 555  | 68 

  Annual Report 2016 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ ้นส่วนผูจ้ัดการของ

ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 

ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียน 

11. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

จะแจง้พรอ้มกับการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจัดท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และ

รายงานประจ าปีของบริษัท 

 3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ       

ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ

ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรูด้า้นบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้อบบัญชี และการ

พิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
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 4) การสรรหาผูบ้ริหาร 

 การสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง บริษัทไดพิ้จารณาสรรหาผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมท่ีจะไดร้ับการ

คดัเลือกเพ่ือมาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี บริษัท

ไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึ้ นเมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือจะไดช้่วยดูแลการสรร

หาผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 

 

8.4 การก ากบัดูแลกิจการการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ดงัน้ี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 59.99 

 

บริษัท เธียรสุรตัน ลีสซิ่ง จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากับดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมี

การส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทซึ่งไดร้บัมติเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ไดม้ีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ท่ีทางผูส้อบบัญชีภายนอกไดม้ีการตรวจสอบแลว้ น าเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส  
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ส าหรับการท ารายการอ่ืนท่ีมีนัยส าคัญ อาทิ การท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไป        

ซึ่งสินทรพัย ์(ถา้มี) จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณา

เพ่ือเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิ และ

เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญต่อการ

ด าเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอ่ืนๆ เป็นตน้ 

9.5 การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรพัย ์ดงัน้ี 

 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัยข์องตน คู่สมรส และ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59                    

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการ

เปล่ียนแปลงพรอ้มทั้งจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษัทในวนัเดียวกับวนัท่ีส่งรายงานทุกครั้งท่ีมีการซื้ อ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งน้ีในระหว่างปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์                

โดยเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้ น (ลดลง) ระหว่างวนัท่ี 14 ธันวาคม 2558 และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ 

จ านวน (หุน้) 
จ านวนหุน้

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุน้) 

30 พฤศจิกายน 2559 14 ธนัวาคม 2558 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 0 0 0 0 0 

2. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่
1/

 90,285,225 5,133,332 89,600,115 4,666,666 1,151,776 

3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่
2/

 29,233,386 0 23,848,533 0 5,384,853 

4. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 641,666 0 583,333 0 58,333 

5. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
3/

 32,521,415 227,700 26,837,650 0 5,911,465 

6. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 30,259,538 0 24,781,399 0 5,478,139 

7. รองศาสตราจารย ์

บุญเสริม 

 

วมิุกตะนันทน์ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

9. ศาตราเมธี  

ดร.สุปรีด์ิ 

 

วงศดี์พรอ้ม 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 0 0 0 0 0 

10. นายกริช อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ 55,256 0 50,233 0 5,023 

12. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ 4,561,332 0 3,306,666 0 1,254,666 

13. นายอศัวนิ แจง้อยู ่
4/

 4,512,000 0 4,145,000 0 367,000 

14. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม 1,943,000 0 1,750,000 0 193,000 

17. นายพทัธนนท์ เปรมสมิทธ ์ 0 0 0 0 0 

18. นายประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล 
5/

 0 5,572   5,572 

19. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวฒิุ 0 0 0 0 0 
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 บริษัทจะก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข ้องท่ีได ้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น

สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะตอ้งระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มลูภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลัง

การเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญัน้ันต่อบุคคลอ่ืน 

 บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเร่ิมตั้งแต่การ

ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจา้ง พักงานชัว่คราวโดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณา

จากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดน้ันๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี

ตามหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ

ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และผูส้อบบัญชีตอ้งมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามประกาศ

ของตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  โดยผูส้อบญัชีในปี 2559 คือบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ส าหรบัปี 2557 และ 

2558 คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึ่งรายชื่อของผูส้อบบญัชีในปี 2559 ไดแ้ก่ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

โดยมีค่าสอบบญัชีในแต่ละปี ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

รายการ  

บริษัท ส  านกังาน อีวาย 

จ  ากดั 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 

อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 1,820,000 1,430,000 1,300,000 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Service Fee) - - - 

8.7 การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 (1) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ไดก้ าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่าย

บริหาร และพนักงาน เพ่ือใหผู้เ้กี่ยวขอ้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท ดว้ยความซื่อสัตย์ 

สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบ

ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ า ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีการประกาศและแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรับทราบ 

ยึดถือและปฏิบตัิตาม ดงัต่อไปน้ี  

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
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3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี  โดยใช ้ความรู ้

ความสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยความระมัดระวัง ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงได ้

รวมทั้งถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรูม้าเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูท่ีตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 

5. เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้กี่ยวกบัความไม่สมบรูณ์ของสินคา้และบริการ 

6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบริการอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือเงื่อนไข

ไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 

(2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of interest) 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ย วโยงของตนใน

รายการดงักล่าว ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมัติรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งไดม้ีการ

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ

ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี

เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีส าคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี

โดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทจะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ชี่ยวชาญอิสระแลว้แต่กรณี 

พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และ

จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-5) 

(3) ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพ่ือใหเ้กิดความ

มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทจึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหาร

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

และมีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลักท่ีส าคัญของบริษัทไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและ        

มีประสิทธิภาพ 

(4) การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือท า

หน้าท่ีก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่องการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซึ่ง

ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ รวมทั้งก ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง กลยุทธ์และการวดัความเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหม้ีการปฏิบตัิดา้นบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการ

บัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศท่ีส าคัญ ทั้งขอ้มลู

ทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้น และสม า่เสมอ  

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทน้ัน บริษัทจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจดัให ้

มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณี

จ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละครั้งไดม้ีการก าหนดวาระในการประชุมอย่าง

ชดัเจนมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือใหค้ณะกรรมการ

ไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูร้่วมกันก าหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง 

ๆ เพ่ือเขา้รบัพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเหน็ไดอ้ย่าง

เปิดเผย และมีประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่

เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ๆ  ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ีประชุมจะ

ออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพ่ือชี้ ขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลักษณ์อกัษรภายหลังมีการ

ประชุมเสร็จ และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มใหค้ณะกรรมการบริษัท

และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้
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รายช่ือ 

จ  านวนครั้งท่ีเขา้รว่มประชุม / จ  านวนครั้งท่ีประชุมในปี 2559 

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

(จ  านวน 10 

ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้งปี 

7 ครั้ง   

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ

(จ  านวน 4 

ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้ง

ปี 8 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

(จ  านวน 7 

ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้ง

ปี 20 ครั้ง 

ประชุมผู ้

ถือหุน้ปี 

2559 

(จ  านวน 

11 ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้ง

ปี 1 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

(จ  านวน 6 

ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้ง

ปี 4 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ

ก ากบัดูแล

กิจการที่ดี

และความ

รบัผิดชอบ

ต่อสงัคม 

(จ  านวน 3 

ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุม ทั้งปี 

3 ครั้ง 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

(จ  านวน 3 

ท่าน) 

ประชุมทั้งปี 

6 ครั้ง 

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

2.  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 
1/

 4/7 - 14/20 1/1 - 0/3 - 

3.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
2/

 7/7 - 20/20 1/1 4/4 1/3 - 

4.  นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ 7/7 - 19/20 1/1 4/4 - - 

5.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
3/

 3/7 - 20/20 1/1 4/4 - - 

6.  นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 7/7 - 19/20 1/1 4/4 - 5/6 

7.  รองศาสตราจารย ์บุญเสริม 

     วิมุกตะนันทน์ 
5/7 8/8 - 1/1 - - - 

8.  ศาสตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ 

     วงศด์ีพรอ้ม 
6/7 8/8 - 1/1 - 3/3 - 

9.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ 7/7 8/8 - 1/1 - - 6/6 

10. นายกริช อมัโภชน์ 6/7 8/8 - 1/1  3/3 - 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ 7/7 - - 1/1  - 6/6 

12.  นายไพฑรูย ์หอมจนัทร์ - - 18/20 - 4/4 - - 

13.  นายอศัวิน แจง้อยู่ 
4/

 - - 5/20 - - - - 

14.  นายวชัรินทร ์วชัรธรรม - - 19/20 - - - - 

15. นายพัทธนนท ์เปรมสมิทธ์ - - 20/20 - - - - 

16.  นายประดิษฐ์  ภิญโญภาสกุล 
5/

   18/20     

17. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต - - - - 4/4 - - 

หมายเหตุ : 
1/

 นายวีรวฒัน์  แจง้อยู่ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและและความรบัผิดชอบต่อสงัคม เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 

555  และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 555  ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2559 และไดร้บัแต่งตั้ง ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี  

6/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 

2/
 นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็น กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม จากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/555  ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 555  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 555  ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ ารง

ต าแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2559 ประชุม

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 
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3/

 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 53 พฤษภาคม 555  และไดร้บัแตง่ตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้ง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/5560 ประชุมเม่ือวันท่ี 55 

มกราคม 5560 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 56 มกราคม 5560 

 
4/

 นายอศัวิน  แจง้อยู ่ลาออกจากบริษัทเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2559 

5/
 นายประดิษฐ ์ ภิญโญภาสกุล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริหารเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560 

  

(7) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และตอ้งผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) ทั้งน้ี

บริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์ าหนด 

 (8) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ากับดูแลกิจการของ

บริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัใหม้ีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท และขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารปฏิบตัิหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

 การเขา้อบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้ นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอและ

ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏิบัติงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้ น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้ริหาร เพ่ือแจง้

หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 

 โดยในปี 2559 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริ ม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืน ดงัน้ี 

หลักสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD): 

ชื่อ ชื่อหลักสูตร 

1. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ - Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 68/2016 

- Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) รุ่ น ท่ี  

31/2016 
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หลักสูตรท่ีจดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (Thailand Management Association): 

ชื่อ ชื่อหลักสูตร 

1. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ - Sale Incentives Design 10-11 มีนาคม 2559 

- Financial Analysis for Strategic Planning 11-12 

กรกฎาคม 2559 

 กรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดงัน้ี 

รายชื่อกรรมการบริษัท ผ่านการอบรมหลกัสูตรจาก IOD 

1. นายสหสั  ตรีทิพยบุตร - DAP 28/2004 

2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ - DAP SET/2012 

- FBS 1/2014 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ - APC 37/2011 

- SFE 11/2010 

- DCP 135/2010 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ - DAP 98/2012 

- CSP 68/2016 

- ACPG 31/2016 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 

 

- FBS 1/2014 

- DAP 99/2012 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ - FBS 1/2014 

- DAP SET/2012 

- FSD 29/2015 

7. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ - DAP 100/2013 

- ACP 42/2013 

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

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ - DAP 103/2013 

10. นายกริช อมัโภชน์ - AACP 3/2010 

- DCP 0/2000 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ - DAP 47/2005 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ  

คณะกรรมการฯ ไดด้ าเนินการประเมินผลงานประจ าปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใชแ้บบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพ่ือ

ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินไดก้ าหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ดา้นตั้งแต่โครงสรา้งและ

คุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ

ท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑก์ารวดัผลไดแ้บ่ง

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

เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ โดยหากคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85= ดีมาก ช่วง

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

ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท จะท าหน้าท่ีสรุปและรายงานต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2559 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ไดร้บัการประเมินท่ีค่าเฉล่ียมากกว่ารอ้ย

ละ 85 หรืออยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก 



 

 รายงานประจ าปี 2559 | 77 

  Annual Report 2016 

คณะกรรมการยังไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กบัเกณฑก์ารประเมินในดา้นต่างๆ : ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  การปฏิบตัิงานของกรรมการ

แต่ละท่าน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่งเกณฑ์การ

วัดผลใชรู้ปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 255  เลขานุการบริษัท เป็นผูส้รุปผลการ

ประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมาก 

 

การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการฯไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่

ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2559 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉล่ียอยู่ใน

เกณฑท่ี์ดีมาก  

 

การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ัดการโดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี    

เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการไดน้ าเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช ้             

ซึ่งครอบคลุมความเป็นผูน้ าการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินการตามกลยุทธ์  การวางแผนทางการเงินและผลการ

ด าเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แผนการสืบทอดต าแหน่งความรูท้างดา้นผลิตภัณฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ในปี 2559 คณะกรรมการ

ประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการอยู่ในเกณฑด์ีพอใช ้  

 

แผนการสบืทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ี

จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีส าคญัอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายแผนการสืบ

ทอดต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีวางไว ้โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ีพิจารณา ประเมิน คัดเลือก

บุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัท  

 

การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

เพ่ือเสริมสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่

ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีการก าหนดหลักการการก ากับ

ดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และหลักการการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดงัน้ี 
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หมวดที่ 1 สทิธิของผูถ้ือหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ทั้งในฐานะ

ของเจา้ของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย ์ เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิใน

การไดร้บัขอ้มลูของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู ้

ถือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเหน็ สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ

แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมท่ีส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยังไดด้ าเนินการในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นการอ านวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบนั ดงัน้ี : 

1. บริษัทจะจัดใหม้ีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบ

บญัชีในแต่ละปี พรอ้มทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อ

หุน้รบัทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็น

เวลา 3 วันติดต่อกันก่อนท่ีจะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบไปดว้ย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พรอ้มทั้งชี้ แจง

สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ

ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง

ท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามได้

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซักถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อ ท่ี

ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอียดในท่ีประชุม  

6.  บริษัทคัดเลือกสถานท่ีจัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึง และเพียงพอ เพ่ือให ้ผูถื้อหุน้สามารถ

เดินทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตาม

จ านวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียงและไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของ   ผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ทั้งน้ีบริษัทก าหนดให ้

กรรมการอิสระเป็นผูม้ีหน้าท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็หรือขอ้

รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมการ

อิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส าคญัและมี

ผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคับบริษัท ตามล าดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ

วาระครบถว้น มีการแสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูก่อนการตัดสินใจ 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัด

ประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดับวาระท่ีก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาส

ให ้ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายคน ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (AGM) 

บริษัท มีนโยบายอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและเพ่ิมวาระการ

ป ร ะ ชุ ม ต ามหลั ก เ ก ณฑ์ ท่ี บ ริ ษั ท ฯ  ก า หนด  ซึ่ ง ไ ด ้ เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี  

http://www.thiensurat.co.th ล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 3 เดือนก่อนประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีโดยใหเ้สนอมายัง

บริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

นอกจากน้ันบริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเกี่ ยวขอ้งท าการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอย่าง

น้อย 24 ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันต่อบุคคล

อ่ืนดว้ย 

บริษัทไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลักทรพัยใ์นบริษัท 

และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซื้ อขายหลักทรัพยข์องบริษัทตอ้งรายงานการถือหลักทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ราบ 

เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน

และผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ

สนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

ดงัน้ันบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้ับการดูแลเป็น

อย่างดี นอกจากน้ันบริษัทยังส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสรา้งความ

มัน่คงใหแ้ก่บริษัทตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี : 

(ก) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองคก์รใหม้ีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได้

และผลก าไรเพ่ิมขึ้ นได ้เป็นการเพ่ิมมูลค่าของบริษัทและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัท

ไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคา้ บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ยความซื่อสัตยแ์ละเป็นธรรม 
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(ค) คู่คา้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้

และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกัน เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติ

ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

(จ) พนักงาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให ้

ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรู ้

ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทใหค้วามส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกื้ อกูลและสรา้งสรรคต์่อสังคมตาม

ความเหมาะสม 

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดัและ

วางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีบริษัทจะปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

เหล่าน้ันไดร้บัการดูแลอย่างดี 

 การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)(“บริษัท”) ใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-

Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน่

ในทุกรปูแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรับ

สินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซึ่งสอดคลอ้งตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัท โดยนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน่น้ีครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งของบริษัทและบริษัทย่อย 

ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทไดม้ีความตั้งใจท่ีจะประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นหน่ึงใน

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption หรือ CAC) ในอนาคตอันใกล้และเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษัทมีแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับมาตรการ

ต่อตา้นการทุจริต คอร์รัปชัน่ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ตลอดจนเพ่ือใหบุ้คลากรทุก

ระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงไดจ้ัดท าและประกาศใชแ้นวปฏิบัติน้ีเพ่ิมเติม และใหถื้อเป็น

ส่วนหน่ึงของนโยบายการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของบริษัทและเพ่ือถือเป็นหลัก

ปฏิบตัิ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบาย ดงัต่อไปน้ี 
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ขอบเขตและแนวทางปฏิบตัิ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบัของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของบริษัทฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต คอร์รัปชัน่ในทุก

รปูแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรับสินบน แก่ผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรบัผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริต คอร์รัปชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ โดย

ถือเป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ 

4. คุม้ครองพนักงานท่ีแจง้เบาะแส 

5. ใหค้วามรูแ้ละส่ือสารกบับุคคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเกี่ยวขอ้ง 

6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในบริษัท มีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

7. ใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวทางปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

8. หากมีการฝ่าฝืนกระท าการใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกับการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้มก็ตาม จะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทและ

โทษตามกฎหมาย 

9. ในการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ทุกระดบัของบริษัท จะตอ้งปฏิบตัิโดยเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

9.1 การให ้หรือรบัของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรบัรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ

ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน่การใหห้รือรบัสินบนของกลุ่มบริษัท 

9.2 การใหเ้งินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบริษัทแก่องค์กรใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม โดยตอ้งเป็นองคก์รท่ีเชื่อถือได ้มีใบรบัรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตาม

และตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

9.3 การใหเ้งินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรพัยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการระบุ

ชื่อบริษัท โดยการใหก้ารสนับสนุนน้ันตอ้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีของ

บริษัท ซึ่งตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว ้และ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

9.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้ อ จัดจา้งกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ

ภาครฐัหรือเจา้หน้าท่ีภาครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย ์และตอ้งด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

9.5 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ 

รวมถึงการน าทรพัยากรใดๆ ของบริษัท ไปใชเ้พ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อนัจะท าให ้

บริษัท สูญเสียความเป็นกลางหรือไดร้บัความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งและการใหค้วาม

ช่วยเหลือทางการเมือง 
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มาตรการ และแนวทางด าเนินงาน 

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับเห็นความส าคัญและมี

จิตส านึกในการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชัน่ รวมทั้งจัดใหม้ีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน ในทุกรปูแบบ และทุกประเทศท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ขา้ไปลงทุน 

2. แนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่       

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดับ มีหน้าท่ีส่ือสารท าความเขา้ใจ

กับพนักงานผูใ้ตบ้ังคับบัญชา เพ่ือน าไปใชป้ฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และ

ควบคุมดูแลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบัติน้ี 

3. บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ

ทุจริต คอรร์ปัชัน่ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการคุม้ครอง    

ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอรร์ปัชัน่ ตามท่ีก าหนดไวใ้น นโยบายว่า

ดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้รอ้งเรียน และการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียน 

4. ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการท างานว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว ้ รวมถึงอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมายดว้ย 

5. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม า่เสมอ เพ่ือใหส้อดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัท มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผูร้ับเรื่องรอ้งเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้อ้งทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็น

ธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียนท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัท จะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งไดม้ี

การก าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระท า ท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเป็นผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้ นไป สามารถแจง้เบาะแสหรือ

รอ้งเรียน พรอ้มส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งไดท่ี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั  (มหาชน) 

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

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

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

หรือในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวข ้องกับประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ            

กรรมการผูจ้ดัการ แจง้เร่ืองโดยตรงไดท่ี้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ไดเ้ช่นกนั 
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เลขานุการบริษัท 

บริษัท บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั  (มหาชน) 

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

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

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

 

โดยกรณีท่ีมีผูร้อ้งเรียนส่งขอ้มลูมายงัเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะตอ้งท าการส่งเร่ืองรอ้งเรียนใหแ้ก่

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนภายใน 3 วันท าการ และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับขอ้

รอ้งเรียนจะตอ้งพิจารณาและรายงานผลสรุปเร่ืองรอ้งเรียนซึ่งยุติแลว้ต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 30 วนัท าการ 

กรณีมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาก าหนดระยะเวลาดังกล่าวท่ีก าหนดไว ้

ขา้งตน้ได ้ใหผู้ต้รวจสอบขอ้รอ้งเรียนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการตรวจสอบได้

ครั้งละไม่เกิน 30 วนัท าการ 

ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีมีนัยส าคญักบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลส าคัญท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

 

 4.1 การควบคุมภายในและการท ารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยก าหนดใหก้าร

ท ารายการและ/หรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทจะด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแยง้กับผลประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณีจะต้อง

รายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท เขา้ไปถือหุน้บริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์

ในการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพ่ือใหบ้ริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ 

บริษัทยงัใหค้วามส าคัญกบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบตัิงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

4.2 การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลักของบริษัท โดยไดจ้ัด

ใหม้ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นส่ือกลางระหว่างฝ่ายจดัการในการส่ือสาร 

และเปิดเผยขอ้มลู และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
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ของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ี

เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีสาระส าคัญครบถว้น

เพียงพอ เชื่อถือได  ้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 

Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคับ

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างสม า่เสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า

กฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัท่ีบริษัทถือปฏิบตัิน้ันมีความถูกตอ้ง และเป็นหลักประกนัใหผู้ถื้อหุน้เชื่อมัน่ในการด าเนิน

ธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1) เปิดเผยขอ้มลูการเงิน และขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูการเงินอย่าง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

2) จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี 

3) ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมี

หลักเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเมื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครั้งแรก 

 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 

 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง  

กรรมการท่านน้ันไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สีย 

 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตอ้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีไดร้ับรายงาน พรอ้มทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

ไดม้ีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5) เปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการ และจ านวนครั้งการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 

6) เปิดเผยโครงสรา้งการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชดัเจน 

7) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้ับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบุคคล 

8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง  รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ

จ านวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

9) เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 

10) รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

11) เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคัญต่าง ๆ  และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน  โดยเปิดเผยข้อมูล 

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้ นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถูกตอ้งทัว่ถึง และโปร่งใส 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ไดท้ าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งนักวิเคราะห ์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูล

เพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์  
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

e-mail: IR@thiensurat.co.th 

หมายเลขโทรศัพท ์ 0-2819-8899  ต่อ 1536 หรือ 1636  

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์รับผิดชอบในการจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะกับนักลงทุนรายใหญ่และ   

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ อย่างสม า่เสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงิน  

ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข ้าร่วม

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจน

แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 

โดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ไดจ้ัดกิจกรรม เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะนักลงทุนรายย่อย เพ่ือชี้ แจง ส่ือสาร และ

สรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งบนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษัทโดยการจัด Company Visit ต่าง ๆ 

ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นักวิเคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัทอ์ย่างสม า่เสมอ  

หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในการก าหนด

นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน

ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน และกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 6 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ท าหน้าท่ีเป็น

ตวัแทนของผูถื้อหุน้ในการท าหน้าท่ีก ากบัดูแลด าเนินงานของบริษัทใหม้ีความถูกตอ้งและโปร่งใส 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม 

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจับฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตาม

วาระน้ันอาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่าง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั

นโยบาย ในขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดังน้ัน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
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ทั้งน้ี บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าดา้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

5.2 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ ทกัษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า       

ซึ่งเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน

การประกอบธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกลช้ิด คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษัท 
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9. ควำมรบัผิดชอบตอ่สังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

 

โปรดดูรายละเอียดขอ้มลูความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไดจ้าก “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน” 
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10. กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง 

10.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหม้ีและรกัษาไวซ้ึ่งระบบ

ควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทาน

ให ้  บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหม้ีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ

สอบทานใหป้ฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทไดจ้ัดท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขต       

ความรับผิดชอบ อ านาจการตัดสินใจ และการสัง่การต่างๆ ตามระดับต าแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบาย            

การทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 ผูต้รวจสอบภายในอิสระ มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับการควบคุม

ภายใน รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทไดแ้ต่งตั้ง บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ ง 

จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระของบริษัทในปี 2559 เพ่ือท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ

บริษัท ซึ่งผูต้รวจสอบภายในอิสระไดม้ีขอ้เสนอแนะต่างๆ และบริษัทไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่าง

ต่อเน่ือง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการ

อิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ

ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทภายใตอ้งค์ประกอบ 5 ดา้นท่ีมีนัยส าคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อนั

ไดแ้ก่ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรัพยสิ์น

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  รวมถึงการท า

ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัอย่างเพียงพอแลว้ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน 

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั  แต่ขอใหบ้ริษัทไปด าเนินการพัฒนาระบบการ

ปฏิบตัิงานส าหรบัระบบสารสนเทศ ท่ีก าลังด าเนินการอยู่ใหเ้สร็จส้ินสมบรูณ์ เพ่ือใหบ้ริษัทจะไดส้ามารถมีการท างานท่ี

มีประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และสามารถตรวจสอบได ้
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 จากความเห็นเบ้ืองตน้ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร     

สรุปไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของส านักงานก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน

ประจ าปี 2559 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล าดับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผล

การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบั

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

10.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทมีผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทและ

บริษัทย่อย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการ

ปรับปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบภายในอิสระและเพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให ้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

10.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2559  ไดแ้ต่งตั้ง 

บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ ง จ ากัด ใหป้ฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 29 มกราคม 2559          

ซึ่งบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัติ้ ง จ ากดั เป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการปฏิบตัิหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัทประจ าปี 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ ง จ ากัด  แล้วเห็นว่ามีความ

เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัท เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์         

ในการตรวจสอบภายในใหก้บับริษัทในตลาดหลักทรพัยฯ์ หลายแหง่ 
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11. รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปี 2558 และปี 255  ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือระหว่างกัน

ภายในบริษัทย่อย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทั้งน้ีรายการระหว่างกันซึ่งมี

สาระส าคัญระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคล / นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสรุปมี

ดงัต่อไปน้ี 

 

11.1 รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษัท 

และ / หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั  

 

ใหเ้ช่าเครื่องท า

ไอศกรีม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 มีกลุ่มผู ้ถือหุน้รายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ ตระกูล    

แจง้อยู่* ซึ่งถือหุน้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากัด รอ้ย

ละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ 

จ ากัด ถือหุน้บริษัท รอ้ยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช าระแลว้  

 มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท  2 ท่ า น  ไ ด้ แ ก่                  

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ และนางสาวสวิตา แจง้อยู่  

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

น ้าดื่มแมกนีเซียม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 มีกลุ่มผู ้ถือหุน้รายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ ตระกูล    

แจง้อยู่* ซึ่งถือหุน้ บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั รอ้ยละ 

100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 มี ก ร ร ม ก า ร ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท  2 ท่ า น  ไ ด้ แ ก่                 

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ และนางสาวสวิตา แจง้อยู่  

3. นายสหสั ตรีทิพยบุตร -  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท 

 เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 19.33 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้

บริษัทรอ้ยละ 67.96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ของบริษัท(โดยไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการและ

ประธานกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2559) 

 เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
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บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษัท 

และ / หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

5. นายอศัวิน แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

นายอัศวิน แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 0.97 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัท

รอ้ยละ 67.96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท รอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย และ

กรรมการบริหารความเส่ียง (โดยไดล้าออกจากบริษัท 

เมื่อวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559) 

6. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.96 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้

บริษัทรอ้ยละ 67.96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท 

รองกรรมการผู ้จัดการสายงานสนับสนุน ธุรกิ จ 

กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการบริษัท 

7. นางขนิษฐา แจง้อยู่ -  เป็นผู ้ถือหุน้ของบริษัทและเป็นมารดาของนางสาว     

เธียรวรรณี แจง้อยู่ นางสาวสวิตา แจง้อยู่ และนายเอก

รัตน์ แจ้งอยู่  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 นาง

ขนิษฐา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 1.10 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแลว้ และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ย

ละ 67.96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

8. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

นางสาวสวิตา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.48 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัท

รอ้ยละ 67.96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท รอง

กรรมการผูจ้ัดการสายงานการตลาด กรรมการบริหาร

ความเส่ียงและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.26 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้

บริษัทรอ้ยละ 67.96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริหารของบริษัท รองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกคา้ 

และกรรมการบริหารความเส่ียง  

10. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ        -  ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
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บุคคล / นิติบุคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษัท 

และ / หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

11. บริษัท ซี โอ แอล จ ากดั 

(มหาชน) 

ขายปลีกเครื่อง

เขียนและ

เครื่องใช ้

ส านักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

12. บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศ

ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการ

เชื่อมต่อ

อินเทอรเ์น็ต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

13. บริษัท เอส. เอส. แอร ์

เซอรว์ิส จ ากดั  

จ าหน่าย

เครื่องปรับอากาศ 

รวมทั้งอุปกรณ์

และอะไหล่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559     

 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (บริษัท

ย่อย) ร่วมกนั โดย บริษัท เอส. เอส. แอร ์เซอรว์ิส 

จ ากดั ถือหุน้ในบริษัทย่อย รอ้ยละ 40 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

*รายละเอียดเพ่ิมเติมใน: ขอ้มลูหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้: กลุ่มแจง้อยู่  

**รายละเอียดเพ่ิมเติมใน: โครงสรา้งฝ่ายบริหารและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูม้ีอ านาจควบคุมของ

บริษัท 

 

11.2 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้งกันในปีบญัชีสิ้ นสุด

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558  และ 2559 

11.2.1 รายการที่เกิดขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต: รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

11.2.1.1 การซ้ือขายสนิคา้และบริการ  

บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บริษัท    

เบตเตอร ์

ดรีมส์ จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 

บริษัทใหบ้ริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ 

จ ากดั เช่าระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.24 

 

 

-0- 

0.24 

 

 

0.02 

ปัน ส่ วนตามประมาณการ

สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช ้ ง า น ต า ม

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

2. บริษัท      

ไอดีล วอเตอร ์

จ ากดั 

2.1 ค่าใชจ่้ายซื้ อน ้ าดื่ม 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั ไดร้บัการแต่งตั้งจาก

บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั เพ่ือ

เป็นตวัแทนจ าหน่ายน ้าดื่มแก่ลูกคา้

ของบริษัท 

0.40 

 

 

 

 

 

0.28 

 

 

 

 

 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวกก าไร

ส่วนเพ่ิม  
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2559 ปี 2558 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั ซื้ อน ้าดื่มจากบริษัท ไอ

ดีล วอเตอร ์จ ากดั เพ่ือจ าหน่าย

ใหก้บัลูกคา้ของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

 

0.05 

 

 

0.05 

 2.2 ค่าใชจ่้ายซื้ อน ้ าดื่ม 

บริษัทซื้ อน ้าดื่มจากบริษัท ไอดีล วอ

เตอร์ จ ากัด เ พ่ือใช ้เ ล้ียงรับรอง

ภายในบริษัท และน ามาจ าหน่าย

ใหก้บัพนักงาน  

1.28 

 

 

1.18 

 

 

ราคาปกติท่ีบริษัท ไอดีล      

วอเตอร ์จ ากดั จ าหน่ายใหแ้ก่

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั 

3. นายสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ: บริษัทว่าจา้งนายสหสั 
ตรี ทิพยบุตร เ ป็น ท่ีปรึกษาการ

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารบุคลากรและ

การตลาด 
 

2.40 2.40 ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นราคา

ปกติในการว่าจ ้างท่ีปรึกษา

ภายนอกทัว่ไป 

 

4. นายวีรวฒัน์ 

แจง้อยู่ 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

บริหารของบริ ษัท  บริ ษัทว่ าจ ้าง  

นายวีรวัฒน์ แจง้อยู่ เป็นท่ีปรึกษา

คณะกรรมการบริหารของบริษัท 

 

0.35 - ราคาตามสัญญา ซึ่งเป็นราคา

ปกติในการว่าจ ้างท่ีปรึกษา

ภายนอกทัว่ไป 

 

5. ผูบ้ริหาร  รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 

บริษัทจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและไส้

กรองแก่กรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษัท  

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.03 

 

 

-0- 

0.19 

 

 

0.06 

ราคาตามประกาศของบริษัท

จดัเป็นสวสัดิการพนักงาน 

 

6. บริษัท ซีโอ 

แอล จ ากดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ่้ายซื้ ออุปกรณ์ส านักงาน  

บริษัทซื้ อสินคา้อุปกรณ์ส านักงาน

ต่าง ๆ เช่น  แฟ้ม เทป น ้ ายาลบ

ค าผิด กระดาษต่อเน่ือง เป็นตน้ 

เพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

 

0.15 

 

 

 

 

0.02 

0.15 

 

 

 

 

0.12 

ราคาตามปกติท่ีขายใหก้บั

บุคคลทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2559 ปี 2558 

7. บริษัท 

อินเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จ ากดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ่้ายเช่าบริการระบบสัญญาณ

อินเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์  

บริ ษัทเช่าบริการระบบสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ 

จากบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศ

ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.70 

 

 

 

 

 

0.41 

0.34 

 

 

 

 

 

0.03 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบับุคคล

ทัว่ไป 

 

11.2.1.2 การซ้ือขายสนิทรพัยถ์าวร 

บุคคล / นิติ 

บุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกนั ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

1. บริษัท เบต

เตอร ์ดรีมส์ 

จ ากดั 

ค่าใชจ่้ายซื้ อยานพาหนะและอุปกรณ์ 

บริษัทซื้ อยานพาหนะและอุปกรณ์

ส านักงานจาก บริ ษัท เบตเตอร์  

ดรีมส์ จ ากดั 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

-0- 

 

 

 

-0- 

0.06 

 

 

 

0.06 

ราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคา

ตลาด 

 

11.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร 

บุคคล / นิติ 

บุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกนั ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

1. บริษัท   

เบตเตอร ์

ดรีมส์ จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

ส านักงานใหญ่ 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์  

จ ากดั เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านักงานใหญ่ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.16 

 

 

-0- 

0.16 

 

 

0.02 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

ในบริเวณใกลเ้คียง 
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บุคคล / นิติ 

บุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกนั ปี 2559 

 

ปี 2558 

 

 1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

โรงงาน 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ 

จ ากดั เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน 

0.08  0.08  ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

ในบริเวณใกลเ้คียง 

 

2. บริษัท      

ไอดีล วอเตอร ์

จ ากดั 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  

บริษัทให ้บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั 

เช่าพ้ืนท่ีในอาคารโรงงาน 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

0.02 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด

ในบริเวณใกลเ้คียง 

11.2.2 รายการที่ไม่มีนโยบายในการท ารายการในอนาคต  

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีบริษัทไม่มีนโยบายในการท ารายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการท่ี

เกิดขึ้ นก่อนการปรับโครงสรา้งเพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) หากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้ง

ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว จะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ก่อนการท ารายการ 

รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

11.2.2.1 การรบัการสนบัสนุนการค ้าประกนัส  าหรบัเงนิกูย้มืสถาบันการเงนิ/เจา้หน้ีเงินกู ้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ โดยไดร้บัการสนับสนุนการค ้าประกนัส าหรับเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงิน/เจา้หน้ีเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

บุคคล / นิติ

บุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2559 ปี 2558 

 1. นายวีรวฒัน์      

แจง้อยู่ 

 

นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่  ค ้าประกันหน้ี

เงินกูร้ะยะสั้นและหน้ีเงินกู ้ระยะยาว 

ภายในประเทศแก่บริษัท 

940.30 

 

630.00 

 

ตามเงื่อนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบันการเงินทั ่ว ไป  โดย

กรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

จากบริษัทจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว 
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บุคคล / นิติ

บุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2559 ปี 2558 

2. นายวีรวฒัน์  

แจง้อยู่ นาย

อศัวิน แจง้อยู่ 

และนางสาว

เธียรวรรณี แจง้

อยู่ 

ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ซึ่ ง ไ ด ้ แ ก่   

นายวีรวัฒน์ แจง้อยู่ นายอัศวิน แจง้

อยู่ และนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่  

ค ้ าประกันหน้ีตามสัญญาเช่ า ซื้ อ

รถยนต์แก่บริษัท (ยอดเงินตน้ ณ วัน

ท าสัญญา) 

142.84 143.46 ตามเงื่อนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบันการเงินทั ่ว ไป  โดย

กรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

จากบริษัทจากการค ้าประกัน

ดงักล่าว 

 

11.2.2.2 รายการเงนิกูย้มื 

บุคคล / นิติ

บุคคลที่

เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2559 ปี 2558 

1. บริษัท เอส. 

เอส. แอร ์

เซอรว์ิส จ ากดั 

ดอกเบี้ ยจ่ายเงินกูย้ืม -0- 

 

0.18 อัตราดอกเบี้ ยเป็นไปตามท่ี

ก าหนดในสัญญา 

 

11.3 ความจ  าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเขา้ท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย      

บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และได้ก าหนดขั้นตอนการพิจารณา                

การสอบทาน การอนุมตัิ และการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

ประกาศ ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากับดูแล โดยการท ารายการดังกล่าวตอ้งเป็นไป

อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้เสมือนกับการ

ท ารายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความเหมาะสมในการเขา้ท าสัญญาน้ัน ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 

 

11.4 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

 บริษัทมีการก าหนดขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ        

ตลาดหลักทรพัยแ์ละ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการระหว่าง

กนัน้ัน ๆ  
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11.5 นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคตน้ัน กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้ น และ

กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้ นน้ัน บริษัทจะจดัใหม้ีบุคคล

ท่ีมีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพย์ สินท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็น

เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูค้วามช านาญพิเศษ จะถูก

น าไปใชป้ระกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ แล้วแต่กรณี เพ่ือใหม้ีความมัน่ใจว่าการเขา้ท า

รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของบริษัท 

แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทไดค้ านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้ริการ และการ

ซื้ อหรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันใหม้ีเงื่อนไขต่าง ๆ  เป็นไป

ตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้ นกับ

บุคคลภายนอก และใหป้ฏิบัติเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พรอ้มทั้ งก าหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ัดเจน เป็นธรรม และ  ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบ

ภายในอิสระจะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ารายงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

และใหค้วามเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ืม การค ้าประกนั เป็น

ตน้ บริษัทมีนโยบายใหเ้สนอใหป้ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท า

รายการน้ัน ๆ และจะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี

ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) และการปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

บุคคล หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกนัซึ่งก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ ์ โดยบริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  

 

ส าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตน้ัน จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุ รกิจ

ปกติของบริษัท เช่น การซ้ือขายสินคา้ระหว่างกัน เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษัทอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให ้

ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษัทย่อย ในดา้นการค ้าประกันเงินกู ้และ/หรือการใหเ้งินกูย้ืม  และจะด าเนินการท า

รายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกับ

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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12. ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

12.1 งบการเงนิ 

12.1.1 ความเห็นผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงนิรายปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

 

 

ความเห็น 

ผูส้อบบัญชีเหน็ว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

  

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

กลุ่มเธียรสุรัตน์ (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบดว้ย บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และ        

บริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั บริษัท เฟดเดอร ์ ไทย จ ากดั และบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง 

จ ากดั 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทลงทุนในบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 บริษัทจึงไดน้ า

งบการเงินของบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั มาจดัท างบการเงินรวม 

บริษัทถือหลักเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย หลังจากตดัยอดคงเหลือ

และรายการระหว่างกันท่ีเป็นสาระส าคัญแลว้ งบการเงินรวมท่ีจัดท าขึ้ นดังกล่าวไดร้ับการตรวจสอบและสอบทาน    

โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีไดร้บัความเห็นชอบท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์

และตลาดหลักทรพัย ์
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ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษัทปี 2557 - 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 (1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สนิทรพัย ์

วนัที่ 31 ธนัวาคม  

2559 2558* 2557* 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 101.40 5.4 33.63 2.1 8.18  0.8  

เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 20.00  1.8  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24.45 1.3 24.21 1.5 13.41  1.2  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 903.76 48.5 495.50 31.3 364.26  33.6  

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.92 0.2 5.72 0.4 6.95  0.6  

สินคา้คงเหลือ 161.02 8.7 152.84 9.7 59.85  5.5  

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 18.28 1.0 30.25 1.9 25.27 2.4 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 1,212.83 65.1 742.15 46.9 497.92  46.0  

       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 18.70 1.0 21.80 1.4 96.20  8.9  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 9.43 0.5 254.54 16.1 1.23  0.1  

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 4.63 0.3 3.96 0.2 9.63  0.9  

อสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 58.78 3.2 58.85 3.7 58.94  5.4  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   499.88 26.8 462.10 29.2 387.34  35.8  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 25.05 1.3 16.88 1.1 10.90  1.0  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 24.91 1.3 17.46 1.1 8.72  0.8  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8.23 0.5 5.27 0.2 12.17  1.1  

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 649.61 34.9 840.86 53.1 585.13  54.0  

รวมสนิทรพัย ์ 1,862.44 100 1,583.01 100.0 1,083.05  100.0  
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หน้ีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม  

2559 2558* 2557* 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 

   การเงิน 

596.92 32.1 378.06 23.9 21.26  2.0  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 102.83 5.5 86.02 5.4 65.25  6.0  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด 

   ช าระภายใน 1 ปี 

28.22 1.2 29.69 1.9 24.13  2.2  

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21.83 1.5 21.60 1.4 22.61  2.1  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9.29 0.5 30.52 1.9 12.60  1.2  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25.57 1.4 12.57 0.8 14.37 1.3 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 784.66 42.2 558.46 35.3 160.22  14.8  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน           

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 

   ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

53.92 2.9 46.25 2.9 40.04  3.7  

เงินกูย้ืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

   ภายใน 1 ปี 

19.27 1.0 41.12 2.6 57.95  5.4  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 22.27 1.2 21.26 1.3 16.75  1.5  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 95.46 5.1 108.63 6.9 114.74  10.6  

รวมหน้ีสิน 880.12 47.3 667.09 42.1 274.96  25.4  

สว่นของผูถ้ือหุน้           

ทุนจดทะเบียน           

   หุน้สามญั 662 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 662.20      

   หุน้สามญั 602 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   602.00      

   หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท     344.00    

ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้         

   หุน้สามญั 467 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 467.18 25.1     

   หุน้สามญั 401 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   401.33 25.4     

   หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท     344.00  31.8  

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 227.80 12.2 206.77 13.1 206.77  19.1  

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10.25 0.6 10.25 0.6 10.25  0.9  

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

ก าไรสะสม         

   จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 21.63 1.2 17.59 1.1 10.46  1.0  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 246.84 13.3 269.85 17.0 237.96  22.0  

สว่นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 972.35 52.2 904.44 57.1 808.10  74.6  

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทย่อย 

9.97 0.5 11.48  0.7 0.00  0.0  

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 982.32 52.7 915.92 57.9 808.10  74.6  

รวมหน้ีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,862.44 100.0 1,583.01 100.0 1,083.05  100.0  
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2558* 2557* 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,607.62 87.6 1,452.19 89.8 996.83  88.6  

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ 228.53 12.4 165.09 10.2 128.42  11.4  

รวมรายได ้ 1,836.15 100.0 1,617.28 100.0 1,125.25  100.0  

ตน้ทุน         

ตน้ทุนขาย (410.08) (22.3) (344.73) (21.3) (201.33) (17.9) 

รวมตน้ทุน (410.08) (22.3) (344.73) (21.3) (201.33) (17.9) 

ก าไรขัน้ตน้ 1,426.07 77.7 1,272.55 78.7 923.92 82.1 

รายไดอ่ื้น 28.41 1.5 28.47 1.8 35.30  3.1  

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 1,454.48 79.2 1,301.02 80.5 959.22 85.2 

ค่าใชจ้า่ย         

ค่าใชจ่้ายในการขาย (755.44) (41.1) (711.80) (44.0) (564.33) (50.2) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (338.75) (18.4) (278.03) (17.2) (191.16) (17.0) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (235.29) (12.8) (118.46) (7.3) (81.53) (7.2) 

รวมค่าใชจ้า่ย (1,329.48) (72.4) (1,108.29) (68.5) (837.02) (74.4) 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและ

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

125.00 

 

6.8 

 

192.73 

 

12.0 

 

122.20 

 

10.8 

 

ตน้ทุนทางการเงิน (25.56) (1.4) (10.46) (0.6) (6.51) (0.6) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 99.44 5.4 182.27 11.3 115.69 10.3 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.36) (1.1) (37.21) (2.3) (21.97) (2.0) 

ก าไร (ขาดทุน) ส  าหรบัปี 79.08 4.3 145.06 9.0 93.72  8.3  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั 
      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั – สุทธิจาก 

   ภาษีเงินได ้ - - (2.60) (0.2) - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส  าหรบัปี 79.08 4.3 142.46 8.8 93.72  8.3  

หมายเหตุ: *งบการเงินปี 2558 และ 2557 ถูกจดัประเภทใหมใ่หส้อดคลอ้งกบังบการเงินปี 2559 
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)      

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 80.59 145.95 93.72  

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

      ของบริษัทย่อย 

(1.51) 

 

(0.89) 

 

0.00 

 

    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 80.59 143.35 93.72  

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

      ของบริษัทย่อย 

(1.51) 

 

(0.89) 

 

0.00 

  

    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้ นฐาน      

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาท) 0.18 0.33 0.21  

   จ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้)* 456.40 441.47 441.47 

    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด     

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาท) 0.11 0.33 0.21 

   จ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้)* 766.22 441.47 441.47 

    

   หมายเหตุ: * ในระหวา่งปี 2559 และปี 2558 บริษัทออกหุน้สามญัเพ่ือจา่ยหุน้ปันผลจ านวน 40.13 ลา้นหุน้ และ 57.33 ลา้นหุน้ 

ตามล าดบั บริษัทจึงปรบัจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียยอ้นหลงัเพ่ือค านวณก าไรตอ่หุน้ส าหรบัปี 2558 และปี 2557 
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 (3) งบกระแสเงนิสด 

กิจกรรมด าเนินงาน 

(ลา้นบาท) 

 

ปีบญัชีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 99.44 182.26 115.70  

รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินไดสุ้ทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)     

กิจกรรมการด าเนินงาน     

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45.16 31.61 21.63  

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 235.29 118.46 81.53  

   ปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั

(โอนกลับ)  
(1.95) 1.58 (0.22) 

   ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ (โอนกลับ) (0.54) 1.03 0.26  

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน - 1.00 - 

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าในสินทรพัย์ - - 0.25  

   ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น - - 0.05 

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1.03) 0.45 (0.21) 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3.79 1.27 1.24  

   ตน้ทุนทางการเงิน 25.56 10.39 6.51  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 405.72 348.05 226.73  

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน     

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้ น) ลดลง     

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.18) (10.78) (0.88) 

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ (397.96) (503.98) (183.72) 

   ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ 1.14 14.99 22.16  

   สินคา้คงเหลือ (6.24) (94.57) (6.71) 

   สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 11.96 (13.08) (25.27) 

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2.96) 6.90 (11.37) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้ น (ลดลง)     

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14.08 18.59 (8.29)  

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13.00 1.80 14.37 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (2.78) - (0.44) 

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 35.78 (232.08) 26.56  

จ่ายดอกเบี้ ย (25.61) (10.36) (6.69) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (49.05) (27.37) (17.66) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (38.88) (269.81) 2.21  
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

(ลา้นบาท)  

ปีบญัชีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมขึ้ น) ลดลง 3.10 74.41 (96.04) 

เงินลงทุนชัว่คราว - 20.00 (20.00) 

ซื้ อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (55.67) (67.72) (57.96) 

ซื้ อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (4.64) (7.06) (4.67) 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1.35 0.52 0.33  

เงินสดรบัสุทธิจากการไดม้าของบริษัทย่อย - 15.52 - 

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (55.86) 35.67 (178.34) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ     

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

   เพ่ิมขึ้ น (ลดลง) 

218.86 

 

356.80 

 

(59.36) 

 

ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (24.33) (29.37) (6.78) 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - (6.00) - 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - (9.00) - 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว - 6.00 20.30  

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (21.62) (23.83) (27.80) 

เงินสดรบัจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ 
46.75 - 86.00  

จ่ายเงินปันผล (57.15) (46.84) (43.00) 

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษัทย่อยของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ านาจควบคุมของบริษัทย่อย 
- 11.83 -  

เงินสดรบัช าระค่าหุน้สามญั-ส่วนเกินมลูค่าหุน้ - - 206.77  

เงนิสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ 162.51 259.59 176.13  

      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ 67.77 25.45 (0.01) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  33.63 8.18 8.19  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 101.40 33.63 8.18  
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 (4) อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัราสว่นทางการเงิน หน่วย 

ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2559 2558* 2557* 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

อตัราสว่นสภาพคล่อง         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.55 1.33 3.11  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.32 1.06 2.73  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า (0.06) (0.75) 0.01  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 1.96 2.62 3.32 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 183.84 137.17 108.31  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 8.21 11.02 9.21  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 43.86 32.67 39.08  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 11.95 13.66 11.59  

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 30.12 26.36 31.07  

วงจรเงินสด วนั 197.58 143.48 116.31  

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร       

อตัราก าไรขั้นตน้ ** รอ้ยละ 77.67 78.68 82.11  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 3.87 9.51 7.14  

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ (54.73) (175.44) 2.75  

อตัราดอกเบ้ียรับ (ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ)  รอ้ยละ 32.66 38.40 40.93  

อตัราดอกเบ้ียจ่าย (เงินกูย้ืม)  รอ้ยละ 4.13 3.07 3.33  

ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ ย  รอ้ยละ 28.53 35.34 37.61  

อตัราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 4.31 8.97 8.33  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 8.33 16.83 14.73  

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการท างาน       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ รอ้ยละ 4.59 10.88 10.05  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  รอ้ยละ 25.83 41.60 32.03  

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 1.07 1.21 1.21  

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.90 0.73 0.34  

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.73 0.56 0.21  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย เท่า (27.62) (21.23) 4.67  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.46 0.93 0.01  

อตัราการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับปี รอ้ยละ 72.27 61.94 89.80  

   หมายเหตุ: * อตัราสว่นทางการเงินปี 2558 และ 2557 ค านวณจากงบการเงินประจ าปีท่ีเคยรายงานไวเ้ดิม 

** อตัราก าไรขัน้ตน้ปี 2558 และ 2557 ค านวณจากงบการเงินท่ีจดัประเภทใหมเ่พ่ือใหเ้ปรียบเทียบไดก้บัปี 2559 
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13. กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

13.1 ค  าอธิบายและวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า และจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน โดยการขายตรง

ซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัท ทั้งการขายสดและขายผ่อนช าระ รายไดข้องบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก 

ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย และรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ ในปี 2559 การด าเนินงานของบริษัทยังคงขยาย

ตัวอย่างต่อเน่ือง แมว้่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดการใช ้

จ่ายท่ีไม่จ าเป็นลง อย่างไรก็ตาม ปัญหาคุณภาพน ้ าดื่มและน ้ าใชใ้นครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกทั้งความ

ตอ้งการเครื่องใชไ้ฟฟ้ายงัเป็นตวัผลักดนัใหผ้ลิตภณัฑ์เครื่องกรองน ้ า และเครื่องใชไ้ฟฟ้าของบริษัทยังคงเป็นท่ีตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ส่งผลใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ในดา้นกลยุทธ์ บริษัทยังคงกลยุทธ์การขยายตลาด โดยเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวดัรวมทั้งยา้ยและปรับปรุง

สาขาเดิมเพ่ือขยายการขายและการบริการใหค้รอบคลุมลูกคา้ทัว่ประเทศ และเพ่ิมสาขาส าหรับช่องทางการจัด

จ าหน่ายผ่าน Modern Trade ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าดื่มท่ีครอบคลุมทุกรูปแบบการด าเนินชีวิต 

(Lifestyle) โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบโจทย์ลูกคา้ในทุกสภาพน ้า และความตอ้งการของทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าใชใ้นครัวเรือน เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในการบรรเทาปัญหาคุณภาพน ้า 

และส าหรับกลุ่มลูกค้า ท่ีต ้องการน ้ ากรองส าหรับใช ้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องใช ้ไฟฟ้า เช่น 

เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าน ้าอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ เป็นตน้ ท่ีมียอดขายเพ่ิมขึ้ นจากปีท่ีผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยการขายผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท ์ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม ส่งผลใหย้อดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า

เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ดว้ยการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งของหน่วยงานต่าง ๆ บริษัทไดข้ยายธุรกิจการ

ใหบ้ริการทางการเงิน (Financial Services) โดยลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือด าเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทย่อย

ดงักล่าวไดร้บัหนังสืออนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัจากกระทรวงการคลัง ในไตรมาส 4 

ปี 2559 และจะเริ่มด าเนินการปล่อยสินเชื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายในปี 2560 นอกจากน้ี บริษัทยังร่วมทุนกับกลุ่ม

ธุรกิจลีสซิ่งในประเทศลาว เพ่ือขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยบริษัทไดส่้งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าชุดแรกในไตร

มาส 1 ปี 2560 

ดา้นผลิตภณัฑ ์บริษัทท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้ทั้งในดา้นการ

กรองน ้ าใหม้ีความสะอาด มีความเป็นด่าง (ซึ่งบริษัทไดจ้ดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกล่าวมีอายุ 4-5 ปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียน) และมีแร่ธาตุท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งในดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม้ีความทันสมัย การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความ

สะดวกในการใชง้านใหก้บัผูบ้ริโภค 

 

13.1.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน       

  รายไดจ้ากการขาย  

กลุ่มบริษัทไดร้ับรายไดจ้ากการขายหลักใน 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านช่องทางการขาย

ตรง ซึ่งมีทั้งการขายแบบเงินสดและการขายแบบผ่อนช าระ และรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษัทขายตรง

ขนาดใหญ่แหง่หน่ึง  
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ในปี 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย และรายไดด้อกผลตามสัญญา

เช่าซื้ อ) เท่ากับ 1,125.25 ล้านบาท 1,617.28 ล้านบาท และ 1,836.15 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 

2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสูงกว่าปีก่อนจ านวน 218.87 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 13.53           

ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 1,607.62 ลา้นบาท สูงขึ้ นจ านวน 155.43 ลา้นบาท และดอกผล

จากการใหเ้ช่าซื้ อจ านวน 228.53 ลา้นบาท สูงขึ้ นจ านวน 63.44 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 10.70 และ รอ้ยละ 

38.43 ตามล าดับ รายไดท่ี้เพ่ิมขึ้ นมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายเครื่องกรองน ้ ารุ่นใหม่ซึ่งมีราคาขายสูงขึ้ น รวมทั้ง

รายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channels) แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดจ้ากการขาย 

 

 ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2557 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายตรง 
 

 
            

     - ขายตรงแบบเงินสด 
 

 
148.46  9.2  140.36  9.7  136.02  13.6  

     - ขายตรงแบบผ่อนช าระ 
 

 
1,389.33  86.5  1,241.33  85.5  792.34  79.5  

รวมรายไดจ้ากการขายตรง 
 

 
1,537.79  95.7  1,381.69  95.2  928.36  93.1  

จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอ่ืน 
 

 
69.83 4.3 70.50 4.8 68.47 6.9 

รวมรายไดจ้ากการขาย  1,607.62  100.0  1,452.19  100.0  996.83  100.0  

 

กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงเป็นรายไดห้ลัก โดยมีสัดส่วนเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 

90 ของรายไดจ้ากการขายโดยรวม 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลักมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนช าระเป็น

หลัก โดยในปี 2559 รายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนช าระมีจ านวน 1,389.33 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการ

ขายตรงแบบเงินสดมีจ านวน 148.46 ลา้นบาท 

(2) รายไดจ้ากการจดัจ  าหน่ายสนิคา้ผ่านบริษัทอื่น บริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้ับบริษัทขายตรงชั้นน าแห่ง

หน่ึง โดยมีรายไดจ้ากการขายในปี 2557 2558 และ 2559 จ านวน 68.47 ลา้นบาท 70.50 ลา้นบาท และ 69.83 

ลา้นบาท ตามล าดับ บริษัทสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้ับค าสัง่ซื้ อ

จากบริษัทขายตรงดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก รายไดจ้ากการขายเครื่องกรองน ้ าในปี 2557 2558 และ 

2559 เป็นจ านวน 825.87 ลา้นบาท 1,201.57 ลา้นบาท และ 1,286.83 ลา้นบาท ตามล าดบั ปี 2559 ยอดขาย

เครื่องกรองน ้ าเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนจ านวน 85.26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 7.10 เป็นผลมาจากการออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ซึ่งมีราคาขายสูงขึ้ น เมื่อพิจารณาจากจ านวนเครื่องท่ีขาย บริษัทสามารถรักษาจ านวนการขายไดใ้กลเ้คียงกับ       

ปีก่อน  
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ส าหรบัรายไดจ้ากการขายสารกรอง ในปี 2557 2558 และ 2559 เป็นจ านวน 165.14 ลา้นบาท 179.54 

ลา้นบาท และ 180.16 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยปี 2559 ยอดขายสารกรองเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อนจ านวน 0.62 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 0.35 เป็นผลจากการพฒันาระบบขายตรงผ่านทางโทรศัพท ์ และจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท์

เพ่ิมขึ้ น 

บริษัทเริ่มขายเครื่องปรบัอากาศในไตรมาส 4 ปี 2557 และน าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีหลากหลาย

มากขึ้ น เช่น เครื่องท าน ้ าอุ่น โทรทัศน์ เครื่องซักผา้ เป็นตน้ ดังน้ัน ในปี 2559 รายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า       

จึงเพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นรปูธรรม โดยมียอดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จ านวน 140.63 ลา้นบาท  

 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์(Products) แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายไดต้ามผลิตภณัฑ ์  มูลค่า (ลา้นบาท)  รอ้ยละ 

เครื่องกรองน ้า  1,286.83  80.0 

สารกรอง     180.16  11.2 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอ่ืน ๆ     140.63   8.8 

รวม  1,607.62  100.0 

 

ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขายแบ่งออกเป็น ตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต ตน้ทุนพนักงานฝ่ายผลิต โสหุย้การผลิต และตน้ทุนอ่ืน ๆ 

โดยปี 2557 2558 และ 2559 ตน้ทุนขายมีจ านวน 201.33 ลา้นบาท 344.73 ลา้นบาท และ 410.08 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม (“สัดส่วนตน้ทุนขาย”) รอ้ยละ 17.89 รอ้ยละ 21.32 และรอ้ยละ 

22.33 ตามล าดับ ปี 2559 ตน้ทุนขายเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน จ านวน 65.35 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 18.96          

ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้ น สัดส่วนตน้ทุนขายปี 2559 สูงขึ้ นจากปีก่อน เป็นผลมาจากตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ใหม่

ซึ่งมีคุณภาพสูงขึ้ น มีตน้ทุนการผลิตสูงกว่าผลิตภณัฑเ์ดิม รวมทั้งการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้ามีสัดส่วนการขายต่อรายไดร้วม

สูงขึ้ น ซึ่งเครื่องใชไ้ฟฟ้ามีสัดส่วนตน้ทุนขายสูงกว่าผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าของบริษัท 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบี้ ยจ่ายเงินกูย้ืม ซึ่งในการด าเนินธุรกิจเช่าซื้ อของบริษัทส่วนหน่ึงใชเ้งินกูย้ืม

เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอรับเงินผ่อนช าระค่างวดจากลูกคา้ ดงัน้ัน ตน้ทุนทางการเงินจึงจัดเป็นตน้ทุนหลัก

ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับตน้ทุนขาย ทั้งน้ีตน้ทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์          

การใชเ้งินกูย้ืม ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน และตน้ทุน

ทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือรองรับการลงทุน ตน้ทุนทางการเงินรวมในปี 2557 2558 และ 2559          

เป็นจ านวน 6.51 ลา้นบาท 10.46 ลา้นบาท และ 25.56 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2557 อยู่ในระดบัต า่เมื่อเทียบกบัปี 2558 และ 2559 เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคล่อง

เพ่ิมขึ้ นจากการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนในปี 2557 โดยน าเงินท่ีไดร้ับบางส่วนจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีเป็น

เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดร้ับจากการขายหุน้สามัญ และบริษัททยอยช าระคืน

เงินกู ้ยืมระยะยาวท่ีครบก าหนดท าใหด้อกเบี้ ยลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินกูย้ืมท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม              

ในปี 2558 และ 2559 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินสูงขึ้ น ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้ นท าใหบ้ริษัทตอ้งการเงินทุน

หมุนเวียนมากขึ้ น อีกทั้งเงินทุนส าหรบัการลงทุนต่าง ๆ เช่น การสรา้งอาคารโรงงานใหม่และพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 

การขยายส านักงานสาขาและศูนย์บริการต่างจังหวัด เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการลงทุนใน      

บริษัทย่อยเพ่ิมขึ้ น 
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ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายส าคัญในการด าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านช่องทาง      

การขายตรง โดยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีส าคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง ค่าเบี้ ยเล้ียง เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการขายปี 2557 2558 และ 2559 มีจ านวน 564.33 ล้านบาท 

711.80 ลา้นบาท และ 755.44 ลา้นบาท ตามล าดับ แมว้่าค่าใชจ่้ายในการขายจะเพ่ิมขึ้ นในแต่ละปี แต่สัดส่วน

ค่าใช ้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมมีสัดส่วนลดลง (2557: ร ้อยละ 50.15, 2558: ร ้อยละ 44.01, 2559:             

รอ้ยละ 41.14) แสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธิภาพของบริษัทท่ียงัสามารถควบคุมสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายใหอ้ยู่ในระดับ

ท่ีเหมาะสม 

 

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

บริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเชื่อ โดยจัดตั้งฝ่ายเครดิตเพ่ือประเมินความสามารถในการ

ช าระหน้ีของลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินในแต่ละงวดจากลูกหน้ี บริษัทยังมีนโยบายใหพ้นักงานขายร่วมรับผิดชอบ       

ความเสียหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้ทั้งน้ี  มาตรการ

ดงักล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ นโดยพนักงานขายจะใชค้วามระมัดระวงัอย่างเต็มท่ี เพ่ือลด

ผลกระทบของหน้ีสูญต่อผลการด าเนินงานของบริษัทไดใ้นระดบัหน่ึง 

ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ บริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงจากมูลค่าหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บ

เงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการวิเคราะหล์ูกหน้ีแต่ละรายตามความเห็นชอบของฝ่าย

บริหาร ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทมีหลักเกณฑใ์นการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามอายุของลูกหน้ี (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ท่ีตารางนโยบายบัญชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) และส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 3 งวด บริษัทจะตัดลูกหน้ี

ดังกล่าวเป็นหน้ีสูญหลังจากด าเนินการทวงถามอย่างถึงท่ีสุด ทั้งโดยวาจาและส่งจดหมายทวงถาม จากน้ันบริษัทจะ

ด าเนินการฟ้องรอ้งตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2557 2558 และ 2559 บริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 81.53 ลา้นบาท 118.46 ลา้นบาท และ 

235.29 ลา้นบาท ตามล าดับ ยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้ นตามยอดขายและยอดลูกหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้ นในแต่ละปี 

ทั้งน้ี บริษัทก าหนดนโยบายและเพ่ิมมาตรการในการบริหารคุณภาพลูกหน้ีใหเ้ขม้งวดมากขึ้ น โดยบริษัทยังคง        

ความระมดัระวังในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเขม้งวดจากฝ่ายเครดิตของบริษัท อีกทั้งระเบียบการหกั

ค่านายหน้าคืนจากพนักงานขาย ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่มีคุณภาพเพียงพอ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่าน้ี

เป็นไปตามระเบียบท่ีบริษัทไดก้ าหนดไวแ้ละมีการทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยู่เสมอ  

 

รายไดอ้ื่น  

รายไดอ่ื้น เป็นรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสินคา้หลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเม็ดพลาสติกบด 

ขายสินคา้พรีเมี่ยม และหน้ีสูญรบัคืน โดยปี 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ่ื้นจ านวน 35.30 ลา้นบาท 

28.47 ลา้นบาท และ 28.41 ลา้นบาท ตามล าดบั  

  

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นตน้ ในปี 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 191.16 ล้านบาท 278.03     

ลา้นบาท และ 338.75 ลา้นบาท ตามล าดับ ค่าใชจ่้ายหลักท่ีเพ่ิมขึ้ น คือ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงานเพ่ิมขึ้ นจากการ

เพ่ิมจ านวนพนักงานและการเตรียมบุคลากรท่ีมีศักยภาพ เพ่ือสร้างความพร้อมในการขยายตัวของธุ รกิจ                  

ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ น โดยสรุป 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมขึ้ นจากการขยายธุรกิจ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัรายไดร้วมท่ีเพ่ิมขึ้ น 
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ก าไรสุทธิ 

ในปี 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 93.72 ล้านบาท 145.95 ล้านบาท และ 

80.59 ลา้นบาท ตามล าดับ และคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 8.33 รอ้ยละ 8.97 และรอ้ยละ 4.31 ตามล าดับ     

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ก าไรสุทธิของปี 2559 ลดลง 65.36 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 44.79 เน่ืองจาก   

บริษัทมีจ านวนหน้ีสูญเพ่ิมขึ้ น ซึ่งบริษัทไดต้ระหนักถึงความเส่ียงในเรื่องน้ี และไดก้ าหนดมาตรการในการจัดการให ้

เขม้งวดและรดักุมยิ่งขึ้ น ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของ หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ อย่างไรก็ตาม ในส่วนอ่ืนบริษัทสามารถ    

บริหารจดัการค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแมว้่าสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมจาก

การขายและดอกผลตามสัญญาเช่าซื้ อสูงขึ้ น ซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าสูงขึ้ น 

 

รายการพิเศษที่เกิดขึ้ น (ไม่ใช่รายการประจ  า) 

ในปี 2558 บริษัทบนัทึกผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จ านวน 2.60 ลา้น

บาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได)้ โดยแสดงรายการใน “ส่วนของผูถื้อหุน้” และ “ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

อ่ืน” ซึ่งไม่ถูกรวมในการค านวณก าไรสุทธิส าหรบัปี 2558 

 

13.1.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

13.1.3.1 สนิทรพัย ์

สินทรัพย์ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของรายได ้โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 

และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,083.05 ลา้นบาท 1,583.01 ลา้นบาท และ 1,862.44 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ทั้งน้ีสินทรพัย์หลักของบริษัทไดแ้ก่ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินคา้คงเหลือ 

โดยลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อไดแ้ก่ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนช าระ ซึ่งเป็นรายไดห้ลักของบริษัท ในขณะท่ีบริษัท

ลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของโรงงานผลิตและอาคารส านักงาน รวมถึงสินทรพัย์ไม่มี

ตวัตน เพ่ือรองรบัการขยายตัวทางธุรกิจ  อีกทั้ง สินคา้คงเหลือท่ีมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น เน่ืองจากการสัง่ซื้ อวัตถุดิบเพ่ือ

การผลิตสินคา้รุ่นใหม่ 

 

อตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

สนิทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557 

สินทรพัยร์วม  1,862.44  1,583.01  1,083.05 

สินทรพัยห์มุนเวียน  1,212.83  742.15  497.92 

อตัราสว่นสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม 

(รอ้ยละ) 

 65.12  46.88  45.97 

 

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง เกิดจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ และ

สินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้ น ซึ่งเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้ น และการสัง่ซื้ อวตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้ นเพ่ือรองรับการผลิตสินคา้รุ่น

ใหม่ 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ (สุทธิ) ซึ่งไดแ้ก่ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนช าระ (สุทธิ จากดอกผลเช่าซื้ อ    

รอตัดบัญชี ภาษีขายรอตัดบัญชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และค่าเผ่ือส ารองการรับคืนสินคา้) เป็นสินทรัพย์ท่ีมีสัดส่วน

สูงสุดในกลุ่มสินทรพัยห์มุนเวียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยด์ังกล่าว

เป็นจ านวน 365.49 ลา้นบาท 750.04 ลา้นบาท และ 913.19 ลา้นบาท ตามล าดบั   
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ความเพียงพอของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษัทมีลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการผ่อนช าระเครื่องกรองน ้าตามสัญญาเช่าซื้ อ โดยบริษัทมีนโยบายในการ

ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรบัลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ดงัน้ี 

  

นโยบายบญัชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดที่ผิดนดัช าระ  อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2559  ปี 2558  ปี 2557 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  2.5  2.5  1 

คา้งช าระ 1 งวด  6  6  6 

คา้งช าระ 2 งวด  30  30  30 

คา้งช าระ 3 งวด  50  50  50 

คา้งช าระเกิน 3 งวด  100  100  100 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อแยกตามอายุลูกหน้ี และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 2559  

แสดงดงัตารางดา้นล่าง 

ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือ 

(หลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได-้

สุทธิ) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

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

ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 

776.47 76.1 674.16 82.8 329.78 85.2 19.48 2.5 16.88 2.5 3.30 1.0 

คา้งช าระ 1 งวด 113.22 11.1 69.83 8.6 30.64 7.9 6.79 6.0 4.19 6.0 1.84 6.0 

คา้งช าระ 2 งวด 49.36 4.8 28.72 3.5 11.15 2.9 14.81 30.0 8.61 30.0 3.34 30.0 

คา้งช าระ 3 งวด 33.08 3.2 17.71 2.2 6.36 1.6 16.54 50.0 8.85 50.0 3.18 50.0 

คา้งช าระเกิน 3 

งวด 

48.43 4.8 23.81 2.9 9.27 2.4 48.43 100.0 23.82 100.0 9.27 100.0 

รวม 1,020.56 100.0 814.23 100.0 387.20 100.0 106.05 - 62.35 - 20.93 - 

 

ขอ้มลูคุณภาพของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกบัปีก่อน พบว่าสัดส่วนของลูกหน้ี

ท่ีคา้งช าระเพ่ิมขึ้ น ซึ่งบริษัทไดต้ระหนักถึงเรื่องหน้ี และไดก้ าหนดมาตรการในการติดตามทวงถามอย่างเขม้งวดมาก

ขึ้ น นอกจากน้ี ตั้งแต่ปลายปี 2557 บริษัทไดม้ีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยยึดหลัก          

ความระมัดระวังตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจและระยะเวลาการผ่อนช าระ 

ส่งผลใหค้่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้ น โดยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559        

มีจ านวน 20.93 ลา้นบาท 62.35 ลา้นบาท และ 106.05 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

สนิคา้คงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือจ านวน 59.85 ล้านบาท 

152.84 ลา้นบาท และ 161.02 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสินคา้คงเหลือมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น เน่ืองจากการสัง่ซื้ อ

วตัถุดิบเพ่ือการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุ์ทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 387.34 

ลา้นบาท 462.10 ลา้นบาท และ 499.88 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ประเภทน้ีส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ท่ีดินและ

อาคารท่ีเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่และโรงงาน ซึ่งสินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง            

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมขึ้ นปี 2559 ไดเ้ช่ายานพาหนะ

เพ่ิมขึ้ นจ านวน 34.87 ลา้นบาท ส าหรบัทีมขายท่ีเพ่ิมขึ้ น อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเพ่ิมขึ้ น 16.32 ลา้นบาท และ

เครื่องมือเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ เครื่องใชส้ านักงาน คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ นจ านวน 20.30 ลา้นบาท ซึ่งรวมถึง

ระบบ Call Center และระบบขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เพ่ือรองรับการขายสารกรองและเครื่องใช ้ไฟฟ้า             

ทางโทรศพัทแ์ก่ฐานลูกคา้เดิมของบริษัท 

 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ซึ่งเกิดจากเกณฑ์การรับรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

ทางบญัชีและทางภาษีท่ีแตกต่างกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชีมี

จ านวน 8.72 ลา้นบาท 17.46 ลา้นบาท และ 24.91 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งจ านวนท่ีเพ่ิมขึ้ นส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก

การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานท่ีเพ่ิมขึ้ น 

 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ระหว่างพัฒนา โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจ านวน 10.90 ลา้นบาท 16.88 ลา้นบาท 

และ 25.05 ลา้นบาท ตามล าดบั ทั้งน้ีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคญัอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทลงทุน

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขายและการเก็บเงิน และรองรับการเปิดสาขาใหม่ใน

อนาคต 

 

13.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสินของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะ

ยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย และหน้ีสินอ่ืน ๆ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 274.96 ลา้นบาท 667.09 ลา้น

บาท และ 880.12 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งหน้ีสินของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้ นสอดคลอ้งกับจ านวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ

ท่ีเพ่ิมขึ้ น โดยหน้ีสินท่ีส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

- เงินกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินจ านวน 596.92 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 150 ลา้นบาท และตัว๋แลกเงิน

จ านวน 450 ลา้นบาท (รวมดอกเบี้ ยจ่ายล่วงหน้า) ซึ่งบริษัทใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพ่ือ

การขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบี้ ยตามก าหนด ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ผูใ้หกู้ไ้ม่ประสงค์จะต่ออายุตัว๋แลกเงิน บริษัทมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพ่ือช าระคืนตัว๋

แลกเงินดงักล่าว อีกทั้งบริษัทยงัมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ซึ่งเพียงพอส าหรบัการใชจ่้ายเพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียนและส าหรบัการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

- เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 102.83 ลา้นบาท เน่ืองจากการสัง่ซื้ อวตัถุดิบส าหรบัการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ 

และสต๊อกเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ือใหเ้พียงพอต่อการจ าหน่ายตามความตอ้งการของลูกคา้ 

- เงินกูยื้มระยะยำว บริษัทช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ท าใหย้อดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือ 

41.10 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 21.62 ลา้นบาท 
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- หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน หน้ีสินประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการจัดหารถยนตเ์พ่ือใชใ้น

การด าเนินงาน บริษัทท าสัญญาเช่าการเงินส าหรับยานพาหนะเพ่ิมขึ้ นเพ่ือขยายทีมขายของบริษัทโดย

ภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินปี 2559 เพ่ิมขึ้ นจากปี 2558 จ านวน 6.20 ลา้นบาท 

- ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน เน่ืองจากจ านวนพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้ น ในปี 2559 บริษัทบันทึกภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้ น จ านวน 1.01 ลา้นบาท จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

 

13.1.3.3 สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดจ านวน 808.10 ลา้นบาท 

904.44 ลา้นบาท และ 972.35 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผล

จากการท าก าไรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในปี 2559 นอกเหนือจากก าไรประจ าปี มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

- เงินปันผลจ่ำย บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวนทั้งส้ิน 99.55 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผลจ านวน 40.13 

ลา้นบาท และเป็นเงินสดปันผลจ านวน 59.42 ลา้นบาท ตามมติของท่ีประชุม ดงัน้ี 

1) ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติใหจ่้ายเงินปันผล 

ส าหรบัปี 2558 จ านวน 48.16 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นหุน้ปันผล จ านวน 40.13 ลา้นบาท และเป็น

เงินสดปันผล จ านวน 8.03 ลา้นบาท 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให ้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับปี 2559 จ านวน 51.39 ลา้นบาท โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผล     

ทั้งจ านวน 

- ทุนจดทะเบียน บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 60.20 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและ    

การใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สามัญของบริษัท ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 มีจ านวน 662.20 ลา้นบาท (ปี 2558: 602.00 ลา้นบาท) ทุนออกจ าหน่ายและช าระ

เต็มมลูค่าแลว้ ปี 2559 จ านวน 467.18 ลา้นบาท (ปี 2558: 401.33 ลา้นบาท) 

- กลุ่มบริษัทบันทึกผลขำดทุนโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตรป์ระกันภยั ในปี 2558 จ านวน 2.60 ลา้นบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได)้ ตามท่ี

กล่าวใน “รายการพิเศษท่ีเกิดขึ้ น (ไม่ใช่รายการประจ า)” 

 

13.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 2558 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดับ 

0.34 เท่า 0.73 เท่า และ 0.90 เท่า ตามล าดบั ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ใน

ระดับ 0.21 เท่า 0.56 เท่า และ 0.73 เท่า ตามล าดับ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และหน้ีสินท่ีมีภาระ

ดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงขึ้ น เน่ืองจากบริษัทมีความตอ้งการเงินทุนในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทยงัอยู่ในอตัราท่ีต า่มากเมื่อเทียบกบับริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมขายผ่อน 
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13.1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดท่ีไดร้ับ        

เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายเงินสดปันผล (Cash Dividend) จ านวน 59.42 ลา้นบาท ในระหว่าง          

ปี 2559 (ปี 2558: 47.01 ลา้นบาท) 

 

13.1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

อัตราผลตอบแทนผู ้ถื อหุ ้น ลดลงจากร้อยละ  16.83 ใน ปี  2558 เ ป็นร้อยละ  8.33 ใน ปี  2559                     

โดยผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 

(1)  การบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้าย อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) ลดลงจากรอ้ยละ 8.97 เป็น     

ร้อยละ 4.31 เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้ นของหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงเรื่องน้ีและ               

ไดม้ีมาตรการในการจัดการตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหาร

ตน้ทุนอ่ืน ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลใหส้ัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดร้วมลดลง 

(2) ประสิทธิภาพในการใช ้ประโยชน์จากสินทรัพย์ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover)       

ส าหรับปี 2559 เท่ากับ 1.07 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับปีก่อน (ปี 2558: 1.21 เท่า) กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์

รวมเพ่ิมขึ้ นในปี 2559 จ านวน 279.44 ลา้นบาท แสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารการใชท้รัพย์สินใหเ้กิดประโยชน์ของ

บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) โครงสร้างทางการเงิน อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เพ่ิมขึ้ นจาก 0.73 เท่า            

เป็น 0.90 เท่า เน่ืองจากบริษัทตอ้งการเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการด าเนินการและการขยายธุรกิจ 

 

13.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

การขยายตวัของชุมชนเมือง และสดัสว่นการขาย 

บริษัทเน้นการจัดจ าหน่ายในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เพ่ือใหพ้นักงานขาย

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลใหชุ้มชน

เมืองขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็นผลดีต่อการวางแผนการขายสินคา้ของบริษัท และยงัเป็นการเพ่ิมพื้ นท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่ง

ใหม่ จึงเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

  

หน่วย : ลา้นบาท 
 ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2557 

กิจกรรมด าเนินงาน  (38.88)  (269.81)  2.21  

กิจกรรมลงทุน  (55.86) 35.67 (178.34) 

กิจกรรมจดัหาเงิน  162.51  259.59  176.13  

เงนิสด เพิ่มขึ้ น (ลดลง)  67.77 25.45 (0.00) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้ปี  33.63  8.18  8.19  

เงนิสดและรายเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี  101.40  33.63  8.18  
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

บริษัทและบริษัทย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2558) และฉบบัใหม่

ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือ

ปฏิบัติ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบ

การเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ ท่ีก าหนดใหถื้อปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่าว ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้

บริษัทคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมา

ใช ้และถือปฏิบัติ โดยผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวต่องบการเงินของบริษัท (ดูรายละเอียดมาตรฐานทางการเงินท่ี

ออกและปรบัปรุงใหม่ในส่วนของรายงานทางการเงิน) 

 

แนวโนม้การด าเนินงานในปี 2560 

บริษัทมุ่งหวงัในการเป็นผูผ้ลิตเครื่องกรองน ้าในระดบัแนวหน้าของประเทศไทย และครองส่วนแบ่งการตลาด

ส่วนใหญ่ไว ้บริษัทจึงใหค้วามส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา         

เครื่องกรองน ้าใหเ้ป็นผลิตภณัฑส่์งเสริมสุขภาพของผูบ้ริโภค มีรปูลักษณ์สวยงาม และสะดวกต่อการใชง้าน และเพ่ือให ้

เครื่องกรองน ้าของบริษัทสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึ้ น ในปี 2560 บริษัทมีแผนการขยายสาขาไปยังต่างจังหวัด

อีกประมาณ 5 สาขา เพ่ือใหข้ายและบริการลูกคา้ไดค้รอบคลุมภมูิภาคทัว่ประเทศมากขึ้ น 

บริษัทไดเ้ริ่มจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการขายผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจจาก

ฐานลูกคา้เดิม โดยมียอดขายเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือขยายฐานลูกคา้สู่กลุ่มลูกคา้รายใหม่ เมื่อพิจารณา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มการใชบ้ริการและสัง่ซื้ อสินคา้ออนไลน์มากขึ้ น บริษัทจึงเพ่ิมช่องทาง    

การจ าหน่ายโดยการท าการตลาดออนไลน์ เช่น การจ าหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก และไลน์ เป็นตน้ โดยใชช้ื่อ “ผ่อนสบาย”          

ซึ่ง “ผ่อนสบาย” ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างเป็นท่ีน่าพอใจในการสั ่งซื้ อเครื่องใช ้ไฟฟ้าผ่านโปรแกรม             

“ผ่อนสบาย” ของบริษัท 

ในปี 2560 บริษัทมุ่งเน้นในการเพ่ิมและพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้งการขยายสาขา และการให ้

ความส าคญักับการขยายการขายทางช่องทาง “ผ่อนสบาย” อีกทั้งบริษัทยังมองเหน็โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการ

ขายส้ินคา้ท่ีหลากหลายใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย รวมถึงการขยายฐานลูกคา้ใหม้ากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง 

ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษัทดังกล่าวข้างต้น และปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ บริษัทจึงประมาณ             

การเป้าหมายรายไดร้วมของปี 2560 ไวท่ี้ 2,000 ลา้นบาท 

 

นอกจากการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหม้ากขึ้ นแลว้ บริษัทยงัคงวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละเพ่ิมคุณภาพ

ของการบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ามารถสรา้งการเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยืน 
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14. รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบตุร 
• ประธานกรรมการบริษทั 

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

- พาณิชยศาสตร์บญัฑิต (สถิติ)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 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. 

ไม่มี -ไม่มี- 2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั 
 
 

บริษทั ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้  จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เนทเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซีโอแอล จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จ  ากดั  
 

2. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหาร *ได้รับแต่งตั้ง   
เม่ือวนัที่ 12 พ.ย. 2559  
 

* ลาออกจากต าแหน่ง
กรรมการบริษทั /  
ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการที่ดี 
และความรับผดิชอบต่อสงัคม / 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
เม่ือวนัที ่11 พ.ย. 2559 

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข    
มหาวทิยลยัมหิดล 

- 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. 

20.43     
(โดยเป็น
ของภรรยา
ร้อยละ 
1.10) 

- บิดาของบุคคลในขอ้ 3. 
- บิดาของบุคคลในขอ้ 5. 
- บิดาของบุคคลในขอ้ 6. 
- นา้ของบคุคลในขอ้ 13. 

พ.ย. 2559 – ปัจจุบนั 
2556 – พ.ย. 2559 
 
 
2548 – 2556 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการที่ดี และความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม / ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั  
ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
 

3. นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี และความรับผดิชอบตอ่
สงัคม* 

32 - ปริญญาโท Master Of  Science 
,International Business & English, 
University of Portsmouth, Hampshire UK 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ ภาควิชาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

6.26 - บุตรชายของบคุคลในขอ้ 2.  
- นอ้งชายของบคุคลในขอ้ 5. 
- นอ้งชายของบคุคลในขอ้ 6. 

  
  

2559 – ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการก  ากบัดูแลกจิการทีดี่
และความรับผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการบริหาร / รักษาการ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ  ากดั  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• ประธานคณะกรรมการ
บริหาร** 
• ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร**  
• รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายช่องทางการขาย
ใหม่ และบริการลูกคา้** 
 

*ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือวนัที่ 12 
ส.ค. 2559 
**ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือวนัที่ 12 
พ.ย. 2559 

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

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

 
 

 
2556 – พ.ย. 2559 
 
2557 – ปัจจุบนั 
2556-2557 
2556 
2555-2556 
2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายช่องทางการขายใหม่ 
และบริการลูกคา้ 
รองกรรมการผุจ้ดัการสายงานช่องทางการขาย
ใหม่และบริกรลูกคา้ 
กรรมการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 

4. นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ 
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
 

65 - Master of Business Administration (MBA) 
Florida International University, Miami, 
Florida, USA 

- Certificate in Production and Manufacturing 
Florida International University, Miami, 
Florida, USA 

- Bachelor of Science in Industrial Technology 
(Honor) Florida International University, 
Miami, Florida, USA 

- Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- 
Dade Community College, Miami, Florida, 
USA 

- 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. 

0.14 -ไม่มี- 2559 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
2555 – 2556 
2554 – 2557 
 
2553 – 2559  
2552-2555 
 
2545-2552 
 
  
2544-2545 
 
 2534-2541 
 
 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /          
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผูอ้  านวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 
กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย  
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ 
ผูจ้ดัการสาขา Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รองผูจ้ดัการสาขา New York  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั 
 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ  ากดั 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

5. นางสาวเธียรวรรณี               
แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั*  
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ   
สายงานสนบัสนุนธุรกจิ  
 
 เลขานุการบริษทั 
* ลาออกจากต าแหน่ง       
เม่ือวนัที ่23 พ.ค. 2559 และ 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือวนัที่ 26 
ม.ค. 2560 
 
 
 

36 - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจดัการ) 
มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั 
Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

- Management Accounting for Non-
Financial Executive สภาวิชาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์

 

6.96 - บุตรสาวของบคุคลในขอ้ 2. 
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 3.  
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 6. 

ม.ค. 2560 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ม.ค. 2560  
มี.ค. 2556 - พ.ค. 2559  
2552- มี.ค. 2556 
2548 – 2551 
2549 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง /    รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานสนบัสนุนธุรกจิ 
กรรมการบริษทั 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เฟเดเดอร์ ไทย จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั  
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
บริษทั ไอ ดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
 

6. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดค่าตอบแทน 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ   
สายงานการตลาด 

  

35 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
สาขา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- 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 

6.48 
 

- บุตรสาวของบคุคลในขอ้ 2. 
- นอ้งสาวของบคุคลในขอ้ 5. 
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 3. 
  

2559 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 
2554 – 2556 
2548 – 2553 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก  าหนด    
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผูจ้ดัการ     
สายงานการตลาด  
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานโลจิสติกส์ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั เฟเดเดอร์ ไทย จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 

7. รองศาสตราจารย ์  
บุญเสริม วิมุกตะนนัทน์ 
• กรรมการบริษทั 

68 
 

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

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 
 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ  ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 
  
  
  
 

- บญัชีบณัฑิต (เกยีรตินิยมอนัดบั2)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- อบรมระยะสั้น (Finance &Accounting  
Wharton School, University of 
Pennsylvania, USA. 

- Director Accreditation Program (DAP) 
Class 100/2013 Thai Institute of Directors. 

- Audit committee Program (ACP) Class 
42/2013 Thai Institute of Directors. 

 
2551 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 2554 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ  
อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม และ
กรรมการโครงการอบรม 
คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงาน
เก ีย่วกบัการสอบบญัชี 

 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
  
สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ    
วงศดี์พร้อม 
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ 
  
  
  
  
  
  
  

63 - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกจิ ดา้นการ
จดัการทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ.2548  มูลนิธิ
ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากุล ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองคก์ร
ดุษฎีบณัฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูป
และพฒันาองคก์ร  มหาวิทยาลยัแพทยซี์บู 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ 
(M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกจิ บณัฑิต
วิทยาลยั   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (B.A.) 
สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค 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 

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 
ผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไร
ภาครัฐ  
รองประธาน  
รองประธาน  
 
อุปนายก 
กรรมการ 
ที่ปรึกษาพิเศษ 
 
อาจารยพ์ิเศษ 
เลขาธิการ 
สมาชิกสภาที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
อาจารยป์ระจ า 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
   
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)   
 
ส านกันายกรัฐมนตรี  
  
มูลนิธิการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ คนที่ 1 
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปภมัภส์มเด็จพระศรีนค
รินทราบรมชนนี 
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-เมียนมาร์ 
สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 
สถาบนัวิจยัโสมซานซี มณฑลเหวินซาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
มหาวทิยาลยัภาครัฐและเอกชน 
สมาคมพ่อตวัอยา่งแห่งชาต ิ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
สถาบนัการแพทยไ์ทย – จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนฯ 
คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
การพลงังาน วุฒิสภา 
สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาต ิ
คณะกรรมาธิการการทอ่งเที่ยว สภาผูแ้ทนฯ 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

2542 
2539 – 2540 
2538 - 2539 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
ที่ปรึกษา 

เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธาณณสุข  

9. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ   
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 

66 
 

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ปริญญาตรี.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 - 2558  
 
2550 – 2553 

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารกลุ่ม 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 
 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จ  ากดั  
 
ธนาคารกรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) 

10. นายกริช อมัโภชน์ 
• กรรมการบริษทั  
• กรรมการอิสระ   
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานคณะกรรมการ
ก  ากบัดูแลกจิการที่ดีและ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

 

76 -  Advanced Management Program, 
Harvard Business School 

-  Strategic Human Resource Management, 
Harvard Business School 

-  M.S.B.A Indiana University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 – ปัจจุบนั 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2550 - 2557 

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก  ากบัดูและ
กจิการทีดี่และความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
วิทยากรประจ า 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน  
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้  พร้ินติ้ง จ  ากดั(มหาชน) 
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ  ากดั(มหาชน) 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหา
และก  าหนดค่าตอบแทน 

 

66  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ  
Southeastern Oklahoma State USA    
(ปี 2518) 

- ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515) 

0.01 -ไม่มี- 2558 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก  าหนดค่าตอบแทน 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษาประธานบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)  
 
ศูนยฝึ์กอบรม บริษทั ทพิยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทพิยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิลิสซ่ิง จ  ากดั 
บริษทั เคทีบี แอดไวซ์เซอร่ี จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จ  ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล  
ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานกรรมการ
ผูจ้ดัการ  
ประธานคณะกรรมการคดัเลือก กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน 
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษทัภิบาล  

 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จ  ากดั 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิลิสซ่ิง จ  ากดั 
 
ธนาคาร กรุงไทย จ  ากดั (มหาชน) 

12. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารงานกลาง 
  
  
  
  
  

55 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

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

   
  
  
  
  
  
  

0.98 
 
 
 

-ไม่มี- 
  
  

2556 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 
2553 – 2556 
2548 – 2552 
2548 – 2556 
2548 – 2556 
2545 – ปัจจุบนั 
2545 – 2552 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 - 2552 
2547 – 2552 
2550 - 2552 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั / ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการสายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั ไอ ดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั ไอ ดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟ ไดเร็ค จ  ากดั 
บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
 

13. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการผลิต 

40 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

  
  
  

0.42 
 

- หลานชายของบคุคลในขอ้ 2.   
- หลานชายของบคุคลในขอ้ 17.   
 

 

2556 – ปัจจุบนั 
2556 
2554 – 2556 
2551 – 2553 
2547 – 2550 
2548 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 
ผูอ้  านวยการสายงานการผลิต 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยสายงานการผลิต 
ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

14. นายพทัธนนท ์  
เปรมสมิทธ ์ 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานพฒันาธุรกจิ* 

 
*ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือวนัที่ 26 
ม.ค. 2560 

 

52  - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต.(กฎหมายธุรกจิ)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Mini MBA มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- Senior Executive Program สถาบนัศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

ม.ค.  2560 - ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 
2558 – ม.ค. 2560 
2554-2557 
 
2550-2554 
2549-2550 
2546-2548  
 
2543-2545  
2540-2543 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาธุรกจิ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกจิการสาขา 
Senior  Vice  President  บริหารความสมัพนัธแ์ละ
การขาย 
Vice President  ผูจ้ดัการภาคนครหลวง3 
Vice President บริหารทรัพยากรบคุคล 
Vice President  บริหารการเรียนรู้เพื่อพฒันา
บุคลากร 
Vice President , IIBG HR Unit ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ ่
ผูอ้  านวยการทรัพยากรบุคคล และกจิการทัว่ไป 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 
กลุ่มบริษทั คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี 

15. นายประดิษฐ์         
ภิญโญภาสกุล 
• กรรมการบริหาร* 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ
อาวุโส* 
* ล า อ อ ก จ า ก ต า แ ห น่ง       
โดยมีผลตั้งแต่วนัที่เม่ือวนัที่ 
1 ม.ค. 2560 

46 - วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- วุฒิบตัร (Advanced Management 
Development & Innovation Program), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554 

- วุฒิบตัร (Retail Management), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 

-ไม่มี- -ไม่มี- มี.ค. 2559 – ธ.ค. 2559 
มี.ค. 2558- มี.ค. 2559 
2557 – มี.ค. 2558 
2556 – 2557 
2551 – 2556 
2550 

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร / ผูจ้ดัการทัว่ไป 
หัวหนา้สายงานพาณิชย ์
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ / ฝ่ายบริหารและวางแผน  
 ผูช่้วยกรรมการบริหารอาวุโส 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทรู วอยซ์ จ  ากดั 
บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต ดาตา้ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั ทรู อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลย ีจ  ากดั 
บริษทั เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ  ากดั 

16. นายอศัวิน  แจง้อยู ่

• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานกฎหมาย 

  

*ลาออกจากต าแหน่งโดยมี

ผลเมื่อวนัที่ 1 ก.พ. 2559 

  

  

  

62 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 99/2012 Thai Institute of 

Directors. 

  

  

  

  

  

  

1.03 

 

 

 

- น้องชายบุคคลในขอ้ 2.  

- น้าชายของบุคคลในขอ้ 3. 5. 6. และ 13 
2558 – ก.พ.59 

 

2556 – 2557 

2556 

2554 – 2556 

2553 

 

2548 – 2552 

2548 – ปัจจุบนั 

2545 – ปัจจุบนั 

2547 – ปัจจุบนั 

2550 – 2552 

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

/ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกฏหมาย 

รองกรรมการผูจ้ดัการส านักกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการส านักกรรมการผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการส านักกรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการบริษัทและผูอ้ านวยการสายงาน

กฎหมายและการผลิต 

กรรมการบริษัทและผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

กรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทและผูอ้ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั 

บริษัท  เธียรสรุัตน์ จ ากดั 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  

บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 

บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส ์จ ากดั 

บริษัท เธียรธรรม อสงัหาริมทรพัย ์จ ากดั 
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ช่ือ-สกุล/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิำงกำรศึกษำ 
 
 

สัดส่วน
กำรถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

  

  

17. นางสาวปรียาพร    
ไกรศิริวุฒิ 
• ผูอ้  านวยการกลุ่มบญัชีและ
การเงิน 

  

42 - ปริญญาโท การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

พ.ค. 2558 – ปัจจุบนั 
พ.ค. 2557 – พ.ค.2558 
ต.ค. 2556 – เม.ย. 2557 
ก.ย. 2550 – ก.ย. 
2556 

- ผูอ้  านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
- ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานดูแลการปฏบิตัิงาน 
- เจา้หนา้ที่บญัชี ฝ่ายบญัชีการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานใหค้  าปรึกษาดา้นความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ  ากดั 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จ  ากดั 

18. นางสาวสุรียพ์ร  
สาดแสง 
• เลขานุการบริษทั* 
• รองผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ*์ 

 

*ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือวนัที่ 25 
ม.ค. 2560 และลาออกจาก
ต าแหน่งโดยมีผลเม่ือวนัที่ 
18 มี.ค. 256 

40 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
(การตลาด) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร  

- Fundamental Practice for Company 
Secretary No.18 Thai Company Secretary 
Club (TCSC) 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

ม.ค. 2560 – มี.ค. 2560 
2559 – มี.ค. 2560 
เม.ย. 2551 – มิ.ย. 
2559 
 

เลขานุการบริษทั  
รองผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
เลขานุการบริษทั / ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซนัไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ  ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ตอ่รายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม า่เสมอ และใชดุ้ลยพินิจ

อย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ี

ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารเป็นผูดู้แลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  และ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ า ปีแลว้ 

 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและ

สามารถสรา้งความเชื่อถืออยา่งมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือไดข้องงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

  
( นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ) ( นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่) 

ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2559 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)              

ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั เธียรสุรัตน ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั เธียรสุรัตน ์

จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ

อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ              

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขายผ่อนชําระ 

บริษทัฯมีรายการขายผอ่นชาํระตามสญัญาเช่าซ้ือกบัลกูคา้รายยอ่ยเป็นจาํนวนมาก และเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา

เช่าซ้ือมีความหลากหลาย เช่น ส่วนลดเงินสด ระยะเวลาการผอ่นชาํระ และอตัราค่าผอ่นชาํระ นอกจากน้ีบริษทัฯ

ตอ้งคาํนวณรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีรับรู้ในแต่ละงวดดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นรายสญัญา              

ซ่ึงรายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีบริษทัฯรับรู้ในแต่ละปีมีจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัเม่ือ

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของบริษทัฯ (คิดเป็นร้อยละ 87 ของรายไดร้วม) ดงันั้นบริษทัฯจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบั

มลูค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจร

รายได ้โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ

ควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการ

ทดสอบสาํหรับการควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพ่ือ

ตรวจสอบการรับรู้รายไดว้่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้อง

บริษทัฯ   

• สุ่มทดสอบการคาํนวณรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีรับรู้ดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

• สอบทานใบลดหน้ีและใบสาํคญัทัว่ไปท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบความผดิปกติท่ี

อาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีทาํผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  
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ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือตอ้งอาศยัสมมติฐานหลายประการ  ดงันั้นฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพิจารณา

สมมติฐานดงักล่าวสาํหรับการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือมีปัญหาใน

การจ่ายชาํระคืนหน้ี รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาท่ีควรจะรับรู้ประมาณการผลขาดทุนดงักล่าว ซ่ึงพิจารณาจาก

สถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ีของลกูหน้ี การวิเคราะห์อายหุน้ี ประสบการณ์การ

เก็บเงิน และขอ้มลูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต นอกจากน้ี การประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวมี

นยัสาํคญั เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือจาํนวน 913 ลา้นบาท (คิดเป็น      

ร้อยละ 49 ของยอดสินทรัพยร์วม) ดงันั้นอาจทาํใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมลูค่าค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ี

ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบัการอนุมติั การบนัทึกรายการ การติดตามหน้ี

ของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ การคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ประเมินขอ้มลูหลกั

สมมติฐานและวิธีการท่ีบริษทัฯใชใ้นการคาํนวณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ โดย

พิจารณาแนวโนม้การเก็บเงินจากลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือจากประสบการณ์การเก็บเงินและขอ้มลูความเสียหายท่ี

เกิดข้ึนจริงในอดีต สอบทานขอ้มลูหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการกบัแหล่งท่ีมาของขอ้มลู และทดสอบการคาํนวณ

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  

ค่านายหน้า 

บริษทัฯใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single level direct sales) เป็นช่องทางหลกัในการขายสินคา้ของ                   

บริษทัฯ ซ่ึงมีพนกังานในกลุ่มงานขายและบริการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก เพ่ือสนบัสนุนยอดขาย บริษทัฯจึงมี

การกาํหนดอตัราค่านายหนา้ ท่ีจะจ่ายใหพ้นกังานในกลุ่มงานขายและบริการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯบนัทึกค่านายหนา้จาํนวน 471 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นจาํนวน

เงินท่ีมีสาระสาํคญั (คิดเป็นร้อยละ 27 ของค่าใชจ่้ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงการคาํนวณค่านายหนา้ดงักล่าว

มีความซบัซอ้นเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากรูปแบบการคาํนวณมีความหลากหลาย และมีปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อ

จาํนวนเงินค่านายหนา้ เช่น จาํนวนและประเภทของสินคา้ท่ีขายได ้คุณภาพของการขาย การใหร้างวลัแก่พนกังาน

ขายท่ีสามารถทาํยอดขายไดเ้กินเป้าท่ีตั้งไว ้และบริษทัฯมีการปรับเปล่ียนอตัราค่านายหนา้อยูเ่สมอเพ่ือการส่งเสริม

การขาย ส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการบนัทึกค่านายหนา้ดว้ยมลูค่าท่ีไม่เหมาะสม 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวกบัการคาํนวณค่านายหนา้ การอนุมติั

และการบนัทึกรายการ โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั

ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาํหรับการ

ควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูหลกัท่ีใชใ้นการคาํนวณกบั

แหล่งท่ีมาของขอ้มลูเหล่านั้น ทดสอบการคาํนวณว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละช่วงเวลา  

และไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบบญัชีค่านายหนา้กบัรายไดจ้ากการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

เร่ืองอืน่ 

งบการเงินรวมของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  

เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวตามรายงานลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2559 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มลูท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถกูจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

ว่าขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือใหมี้

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถกูตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํ    

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง             

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน    

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
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ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มลูทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน

ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง

ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
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ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี

ขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ ์

เติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ ์2560 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 101,400,838        33,628,496          43,562,048          25,801,209          

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 8 24,446,628          24,211,882          18,808,479          22,254,944          

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 9 903,761,128        495,495,024        903,761,128        495,495,024        

ลูกหนี�ตามสัญญาโอนสิทธิที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 3,918,836            5,719,811            3,918,836            5,719,811            

สินค้าคงเหลือ 10 161,017,477        152,835,297        154,033,460        142,346,752        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 18,287,890          30,250,987          16,197,527          29,157,963          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,212,832,797     742,141,497        1,140,281,478     720,775,703        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 11 18,700,705          21,796,024          4,700,705            7,110,889            

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 9 9,437,045            254,542,719        9,437,045            254,542,719        

ลูกหนี�ตามสัญญาโอนสิทธิที�ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ�งปี 4,626,110            3,963,519            4,626,110            3,963,519            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                           -                           72,597,185          22,597,200          

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 13 58,776,648          58,850,350          58,776,648          58,850,350          

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 499,881,572        462,098,392        487,820,526        449,016,634        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 25,046,654          16,882,740          24,992,067          16,823,359          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 24,908,423          17,459,235          24,194,129          16,803,355          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,233,792            5,271,493            8,209,645            5,262,569            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 649,610,949        840,864,472        695,354,060        834,970,594        

รวมสินทรัพย์ 1,862,443,746     1,583,005,969     1,835,635,538     1,555,746,297     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 16 596,920,725        378,060,903        596,920,725        378,060,903        

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 17 102,832,927        86,017,961          101,749,270        85,770,089          

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี 18 28,222,224          29,688,763          28,193,640          29,482,128          

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 19 21,835,536          21,601,895          21,835,536          21,601,895          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,287,310            30,523,921          8,682,969            29,753,992          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 25,568,935          12,566,723          24,752,235          12,310,190          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 784,667,657        558,460,166        782,134,375        556,979,197        

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 18 53,915,646          46,245,811          53,902,006          46,203,586          

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ�งปี 19 19,267,347          41,123,597          19,267,347          41,123,597          

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 20 22,273,413          21,262,243          18,701,944          17,982,844          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 95,456,406          108,631,651        91,871,297          105,310,027        

รวมหนี�สิน 880,124,063        667,091,817        874,005,672        662,289,224        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21, 22

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 662,199,169 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2558: หุ้นสามัญ 602,000,000 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 662,199,169        602,000,000        662,199,169        602,000,000        

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 467,178,789 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

         (2558: หุ้นสามัญ 401,332,928 หุ้น 

            มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 467,178,789        401,332,928        467,178,789        401,332,928        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 21, 22 227,803,083        206,770,000        227,803,083        206,770,000        

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 10,249,050          10,249,050          10,249,050          10,249,050          

ผลต่างจากการเปลี�ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (1,346,877)           (1,346,877)           -                           -                           

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 23 21,627,916          17,585,743          21,627,916          17,585,743          

   ยังไม่ได้จัดสรร 246,838,512        269,845,228        234,771,028        257,519,352        

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 972,350,473        904,436,072        961,629,866        893,457,073        

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 9,969,210            11,478,080          -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 982,319,683        915,914,152        961,629,866        893,457,073        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,862,443,746     1,583,005,969     1,835,635,538     1,555,746,297     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� -                           -                           -                           -                           

กรรมการ

งบการเงินรวม

(นายวิรัช วงศ์นิรันดร)์

(นายเอกรัตน์ แจ้งอยู)่

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,607,623,916     1,452,186,737     1,577,032,783     1,420,762,239     
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 228,530,291        165,088,692        228,530,291        165,088,692        
รายไดอ่ื้น 28,411,781          28,471,740          26,982,969          28,694,856          
รวมรำยได้ 1,864,565,988     1,645,747,169     1,832,546,043     1,614,545,787     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 410,082,322        344,727,161        405,218,353        341,844,933        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 755,442,066        711,801,676        740,646,655        696,977,045        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 338,753,529        278,032,808        325,394,390        268,905,985        
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 235,288,766        118,457,541        235,288,766        118,457,541        
ตน้ทุนทางการเงิน 25,563,260          10,463,093          25,547,264          9,867,235            
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,765,129,943     1,463,482,279     1,732,095,428     1,436,052,739     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 99,436,045          182,264,890        100,450,615        178,493,048        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (20,359,840)         (37,209,073)         (19,607,148)         (35,945,105)         
ก ำไรส ำหรับปี 79,076,205          145,055,817        80,843,467          142,547,943        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -
   สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           (2,596,463)           -                           (2,598,067)           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 79,076,205          142,459,354        80,843,467          139,949,876        

กำรแบ่งปันก ำไร:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 80,585,075          145,951,099        80,843,467          142,547,943        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,508,870)           (895,282)              

79,076,205          145,055,817        
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 80,585,075          143,354,635        80,843,467          139,949,876        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,508,870)           (895,281)              

79,076,205          142,459,354        

ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 26 0.177                   0.331                   0.177                   0.323                   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด
   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 26 0.105                   0.331                   0.106                   0.323                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทุน ผลต่างจากการ รวม ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย เปล่ียนแปลงสดัส่วน จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2558 344,000,000             206,770,000             10,249,050               (1,346,877)                   10,458,346               237,964,616             808,095,135             2,314                        808,097,449             
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                145,951,099             145,951,099             (895,282)                   145,055,817             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                                -                                -                                -                                   -                                (2,596,464)                (2,596,464)                1                               (2,596,463)                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                143,354,635             143,354,635             (895,281)                   142,459,354             
รับช าระค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย -                                -                                -                                -                                   -                                -                                -                                11,832,500               11,832,500               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี                                    
   อ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน  -                                -                                -                                -                                   -                                -                                -                                538,547                    538,547                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
   เงินสดปันผล -                                -                                -                                -                                   -                                (47,013,698)              (47,013,698)              -                                (47,013,698)              
   หุน้ปันผล 57,332,928               -                                -                                -                                   -                                (57,332,928)              -                                -                                -                                
โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                                -                                -                                -                                   7,127,397                 (7,127,397)                -                                -                                -                                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 401,332,928             206,770,000             10,249,050               (1,346,877)                   17,585,743               269,845,228             904,436,072             11,478,080               915,914,152             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 401,332,928             206,770,000             10,249,050               (1,346,877)                   17,585,743               269,845,228             904,436,072             11,478,080               915,914,152             
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                80,585,075               80,585,075               (1,508,870)                79,076,205               
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                                -                                -                                -                                   -                                -                                -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                   -                                80,585,075               80,585,075               (1,508,870)                79,076,205               
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 25,712,815               21,033,083               -                                -                                   -                                -                                46,745,898               -                                46,745,898               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
   เงินสดปันผล -                                -                                -                                -                                   -                                (59,416,572)              (59,416,572)              -                                (59,416,572)              
   หุน้ปันผล 40,133,046               -                                -                                -                                   -                                (40,133,046)              -                                   -                                -                                
โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                                -                                -                                -                                   4,042,173                 (4,042,173)                -                                -                                -                                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 467,178,789             227,803,083             10,249,050               (1,346,877)                   21,627,916               246,838,512             972,350,473             9,969,210                 982,319,683             

-                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม
 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



ส่วนเกินทุน
ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จากการจ่าย จดัสรรแลว้ - รวม

และช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 344,000,000           206,770,000           10,249,050             10,458,346             229,043,499           800,520,895           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             142,547,943           142,547,943           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                             -                             -                             -                             (2,598,067)              (2,598,067)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             139,949,876           139,949,876           
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
   เงินสดปันผล -                             -                             -                             -                             (47,013,698)            (47,013,698)            
   หุ้นปันผล 57,332,928             -                             -                             -                             (57,332,928)            -                             
โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                             -                             -                             7,127,397               (7,127,397)              -                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 401,332,928           206,770,000           10,249,050             17,585,743             257,519,352           893,457,073           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 401,332,928           206,770,000           10,249,050             17,585,743             257,519,352           893,457,073           
ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             80,843,467             80,843,467             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
 -                             -                             -                             -                             -                             -                             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             80,843,467             80,843,467             
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 21) 25,712,815             21,033,083             -                             -                             -                             46,745,898             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)
   เงินสดปันผล -                             -                             -                             -                             (59,416,572)            (59,416,572)            
   หุ้นปันผล 40,133,046             -                             -                             -                             (40,133,046)            -                             
โอนไปส ารองตามกฎหมาย -                             -                             -                             4,042,173               (4,042,173)              -                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 467,178,789           227,803,083           10,249,050             21,627,916             234,771,028           961,629,866           

-                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 99,436,045        182,264,890      100,450,615      178,493,048      
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 45,160,137        31,609,007        43,972,237        30,279,400        
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 235,288,766      118,457,541      235,288,766      118,457,541      
   ปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
      (โอนกลบั) (1,945,881)        1,583,974          (1,945,881)        1,583,974
   ค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ (โอนกลบั) (544,915)           1,033,297          (544,915)           1,033,297          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,034,557)        445,572            273,853            445,572            
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        1,000,000          -                        1,000,000          
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,794,930          1,270,144          3,502,860          964,691            
   ตน้ทนุทางการเงิน 25,563,260        10,394,172        25,547,264        9,867,234          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 405,717,785      348,058,597      406,544,799      342,124,757      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (180,787)           (10,779,963)      3,500,424          (11,861,204)      
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (397,958,240)    (503,982,808)    (397,958,240)    (503,982,808)    
   ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 1,138,384          14,992,769        1,138,384          14,992,769        
   สินคา้คงเหลือ (6,236,299)        (94,570,360)      (9,740,827)        (84,179,195)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,963,097        (13,076,237)      12,960,436        (16,795,222)      
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,962,299)        6,897,275          (2,947,076)        11,722,376        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14,076,586        18,586,238        13,240,801        18,835,949        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,002,212        1,801,456          12,442,045        1,848,489          
   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (2,783,760)        -                        (2,783,760)        -                        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 35,776,679        (232,073,033)    36,396,986        (227,294,089)    
   จ่ายดอกเบ้ีย (25,606,169)      (10,366,295)      (25,590,173)      (9,808,535)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (49,045,638)      (27,375,335)      (48,068,944)      (25,928,387)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนนิงาน (38,875,128)      (269,814,663)    (37,262,131)      (263,031,011)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 3,095,319          74,407,224        2,410,184          89,092,359        
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง -                        20,000,000        -                        20,000,000        
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        (2,000,000)        
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        -                        2,000,000          
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (55,670,179)      (67,716,244)      (55,507,784)      (64,394,153)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,634,887)        (7,055,935)        (4,634,887)        (7,031,935)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,351,727          519,252            43,316              519,252            
เงินสดรับสุทธิจากการไดม้าของบริษทัยอ่ย -                        15,523,731        -                        -                        
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย -                        -                        (49,999,985)      (18,598,000)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (55,858,020)      35,678,028        (107,689,156)    19,587,523        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 218,859,822      356,803,028      218,859,822      356,803,028      
ช าระคืนเงินกูร้ะยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        (6,000,000)        -                        -                        
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบคุคลอ่ืน -                        (9,000,000)        -                        -                        
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (24,326,984)      (29,373,572)      (24,120,348)      (27,904,174)      
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                        6,000,000          -                        6,000,000          
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (21,622,609)      (23,837,754)      (21,622,609)      (23,837,754)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิ
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 46,745,898        -                        46,745,898        -                        
จ่ายเงินปันผล (57,150,637)      (46,838,958)      (57,150,637)      (46,838,958)      
เงินสดรับจากการลงทนุในบริษทัยอ่ยของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        11,832,500        -                        -                        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 162,505,490      259,585,244      162,712,126      264,222,142      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 67,772,342        25,448,609        17,760,839        20,778,654        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 33,628,496        8,179,887          25,801,209        5,022,555          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 101,400,838      33,628,496        43,562,048        25,801,209        

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 515,354            1,345,443          515,354            1,345,443          
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 30,530,280        41,137,383        30,530,280        41,137,383        
   โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,553,123          987,435            5,553,123          987,435            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทั่วไป 

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

ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้ า และจาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศและ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด 

อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

   อตัราร้อยละ 

  จดัตั้งข้ึน ของการถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่เนล 

จาํกดั 

จาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้า ไทย 99.98 99.98 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ ไทย 59.99 59.99 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย ไทย 100.00 - 
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 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสัง่การ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

 ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกันกบัของ

บริษทัฯ 

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และรายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถ้กูตดั

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 

2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การ

ตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมผีลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์

การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                                                                                     

งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง

หลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึก

ตามวิธีส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงิน

ลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียใน                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากฝ่าย

บริหารไดพิ้จารณาแลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะ

กิจการตามเดิม  

4. นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยสําคัญของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน

ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซือ้ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสญัญา 

บริษทัฯจะหยดุรับรู้รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือเม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกินกาํหนด 3 งวดนับ

จากวนัครบกาํหนดชาํระ บริษทัฯจะรับรู้ดอกผลเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเม่ือไดรั้บชาํระหน้ีท่ี

คา้งเกินกาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีแ้ละค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลกูหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสญัญาหกัดว้ยดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือและ

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือไม่ได ้โดยพิจารณา

จากสถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์การเก็บ

เงินและขอ้มลูความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมลูค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมลูค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียง

กบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการทาํ

รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนประเภทอาคารคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง

ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาดังกล่าวรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน -   10 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 10, 20, 27  ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ -      3-5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน -          5 ปี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -       3-5  ปี 

ยานพาหนะ -          5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย  ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้

รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายุการให้

ประโยชน ์3 - 10 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ

ถกูบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือ

พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้ผูเ้ช่าถือเป็น

สญัญาเช่าการเงินซ่ึงรวมถึงสัญญาเช่าซ้ือ บริษทัฯจะบนัทึกลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือดว้ยจาํนวนเงิน

ลงทุนสุทธิ รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือจะรับรู้ดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซ้ือ 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า  

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่

มลูค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า

ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้แก่ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมลูค่าดว้ยสกุลเงิน

ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์

ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุน

จากการดอ้ยค่าเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มลูค่าตํ่ากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

มลูค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมลูค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพถกูบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดย

ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ

การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  
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4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ

เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมลูค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.16 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 

(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมลูค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง

ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ี

เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                  

งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหว่างลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวดัมลูค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ                       

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลกูหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลกูหน้ี โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ

หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 

 ในการประเมินมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไม่มีการซ้ือ

ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน

มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง

ความเส่ียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ

เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการ

คาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยลาํดบัชั้น

ของมลูค่ายติุธรรม 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก

ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี 

ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ

การตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 47.1 43.0 ราคาตน้ทุนบวกกาํไร  

คา่เช่ารับและรายไดอ่ื้น - - 0.4 0.4 ราคาเทียบเคียงกบัราคาคา่เช่า 

พ้ืนท่ีอาคารใกลเ้คียง 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 10.8 3.5 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรหรือ 

 ราคาตลาด 

ซ้ือสินทรัพย ์ - - 0.5 0.6 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรหรือ 

 ราคาตลาด 

คา่เช่าและบริการ - - 0.4 0.4 ราคาเทียบเคียงกบัราคาคา่เช่า

พ้ืนท่ีอาคารใกลเ้คียง 

      

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

คา่เช่ารับ 0.4 0.4 0.4 0.4 ราคาเทียบเคียงกบัราคา                         

คา่เช่าพ้ืนท่ีอาคารใกลเ้คียง 

รายไดอ่ื้น 0.4 0.3 0.4 0.3 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้ 1.7 1.5 1.3 1.2 ราคาตน้ทุนบวกกาํไรหรือ 

 ราคาตลาด 

คา่เช่าและบริการ 0.7 0.3 0.7 0.3 ราคาตามท่ีตกลงร่วมกนั 

      

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

คา่ท่ีปรึกษา 2.7  2.4 2.7 2.4 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8)    

บริษทัยอ่ย - - 4,806 8,992 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 53 73 53 73 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53 73 4,859 9,065 

     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17)     

บริษทัยอ่ย - - 578 1,052 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 476 154 427 102 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 476 154 1,005 1,154 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 76,127 59,285 70,906 54,663 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,996 619 1,790 386 

รวม 78,123 59,904 72,696 55,049 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินสด 494 1,379 462 1,347 

เงินฝากธนาคาร 100,907 32,249 43,100 24,454 

รวม 101,401 33,628 43,562 25,801 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัรา

ดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี) (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.1 

ถึง 0.9 ต่อปี (2558:  ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี)) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 24 - 4,829 5,066 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  15 10 15 3,905 

3 - 6 เดือน - 2 - - 

มากกว่า 12 เดือน 5 - 5 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 44 12 4,849 8,971 

     

     

     



14 

     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,353 11,964 6,205 4,377 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  6,690 6,789 3,472 3,530 

3 - 6 เดือน 61 809 61 809 

6 - 12 เดือน 382 114 382 114 

มากกว่า 12 เดือน 382 - 382 - 

รวม 20,868 19,676 10,502 8,830 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (252) (331) (252) (331) 

 ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ (57) (76) (57) (76) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธิ 20,559 19,269 10,193  8,423 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 20,603 19,281 15,042 17,394 

ลูกหน้ีอื่น     

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 9 61 10 94 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 4,560 5,551 4,481 5,448 

รวม 4,569 5,612 4,491 5,542 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (725) (681) (725) (681) 

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 3,844 4,931 3,766 4,861 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 24,447 24,212 18,808 22,255 

9. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,198,442 1,008,704 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (109,287) (133,042) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (68,595) (61,432) 

รวม 1,020,560 814,230 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (106,050) (62,353) 

 ค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ (1,312) (1,839) 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 913,198 750,038 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (903,761) (495,495) 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 9,437 254,543 
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 ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 จาํนวน (ราย) 

ลูกหน้ีหลงัจาก                            

หกัดอกผลเช่าซ้ือและ               

ภาษีขายรอตดับญัชี 

อตัราค่าเผื่อ           

หน้ีสงสัยจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 2559 2558 2559 2558 (ร้อยละ) 2559 2558 

อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 111,459 81,802 776,469 674,159 2.5 19,483 16,877 

คา้งชาํระ 1 งวด 13,423 7,546 113,224 69,827 6 6,794 4,190 

คา้งชาํระ 2 งวด 5,281 3,095 49,364 28,718 30 14,809 8,615 

คา้งชาํระ 3 งวด 3,226 1,891 33,078 17,710 50 16,539 8,855 

คา้งชาํระเกนิ 3 งวด 4,634 3,291 48,425 23,816 100 48,425 23,816 

รวม 138,023 97,625 1,020,560 814,230  106,050 62,353 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าดงักล่าวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559 2558 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า จาํนวนเงินขั้นตํ่า 

 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย 

ภายในหน่ึงปี 1,187,700 1,011,123 719,946 559,687 

เกนิหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 10,742 9,437 288,758 254,543 

รวม 1,198,442 1,020,560 1,008,704 814,230 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี (109,287)  (133,042)  

ภาษีขายรอตดับญัชี (68,595)  (61,432)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ลูกหน้ีตอ้งจ่าย 1,020,560  814,230  
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10. สินค้าคงเหลอื 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลอื - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สําเร็จรูป 56,970 41,738 (211) (479) 56,759 41,259 

งานระหวา่งทาํ 21,187 19,483 (25) (1,557) 21,162 17,926 

วตัถุดิบ 82,897 92,624 (431) (577) 82,466 92,047 

สินคา้ระหวา่งทาง - 870 - - - 870 

วสัดุส้ินเปลือง 630 733 - - 630 733 

รวม 161,684 155,448 (667) (2,613) 161,017 152,835 

 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลอื - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินคา้สําเร็จรูป 49,986 31,249 (211) (479) 49,775 30,770 

งานระหวา่งทาง 21,187 19,483 (25) (1,557) 21,162 17,926 

วตัถุดิบ 82,897 92,625 (431) (577) 82,466 92,048 

สินคา้ระหวา่งทาง - 870 - - - 870 

วตัถุส้ินเปลือง 630 733 - - 630 733 

รวม 154,700 144,960 (667) (2,613) 154,033 142,347 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ เป็นจาํนวน 2.0 ล้านบาท (2558: 2.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 2.0 ล้านบาท 

(2558: 2.6 ลา้นบาท)) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่า

สินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 3.9 ลา้นบาท (2558: 1.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 3.9 ลา้นบาท (2558: 1.0                              

ลา้นบาท)) โดยนาํไปหกัจากมลูค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี 

11. เงินฝากธนาคารที่ตดิภาระคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไดน้ําเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํไป               

คํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร และหนังสือคํ้าประกนัท่ีธนาคารออกใหใ้นนามของบริษทัฯ

และบริษทัย่อย โดยมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี) 

(เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.9 ต่อปี)) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทนุเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ) ราคาทนุ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 4,000 4,000 99.98 99.98 3,999 3,999 

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

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั 50,000 - 100.00 - 50,000 - 

รวมเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย     72,597 22,597 

 บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจใหสิ้นเช่ือรายยอ่ย ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดยบริษทัฯลงทุนในบริษทั

ดงักล่าวเป็นจาํนวน 9.99 ลา้นหุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ช ้    

ในการดาํเนินงาน            

ท่ีดินและ 

อาคารใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:    

ราคาทุน 52,290 21,346 73,636 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (14,859) (14,859) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 52,290 6,487 58,777 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558:    

ราคาทุน 52,290 21,346 73,636 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (14,786) (14,786) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 52,290 6,560 58,850 
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 การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 58,850 58,935 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (73) (85) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 58,777 58,850 

 มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 87.2 69.7 

ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 35.8 35.8 

 มลูค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงมลูค่ายติุธรรมดงักล่าว

เป็นขอ้มลูในระดบั 3  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 จาํนวน 58.1 ล้านบาท (2558: 58.2 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันเงินวงเงินสินเช่ือระยะสั้ นและ                                                                                      

ระยะยาวท่ีไดรั้บจากธนาคาร (เฉพาะบริษทัฯ: 58.1 ลา้นบาท (2558: 58.2 ลา้นบาท))  
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14. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและส่วน           
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และกอ่สร้าง รวม 

ราคาทนุ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 229,020 159,765 27,164 17,636 13,182 29,957 16,985 493,709 
ซ้ือเพ่ิม 8,537 4,816 7,879 6,297 5,742 45,247 28,558 107,076 
โอนเขา้ (ออก) 4,063 33,912 956 1,445 300 - (40,676) - 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (987) (987) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (8) (8) (21) (2,483) - (2,520) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 241,620 198,493 35,991 25,370 19,203 72,721 3,880 597,278 
ซ้ือเพ่ิม 468 3,312 3,611 7,622 7,949 34,867 28,887 86,716 
โอนเขา้ (ออก) 330 13,003 - 12 1,108 - (14,453) - 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (5,553) (5,553) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (552) (484) (50) (3,476) - (4,562) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 242,418 214,808 39,050 32,520 28,210 104,112 12,761 673,879 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 239 61,116 17,206 11,098 6,214 10,207 - 106,080 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 333 12,626 3,969 2,638 3,389 7,450 - 30,405 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6) (2) (18) (1,567) - (1,593) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 572 73,742 21,169 13,734 9,585 16,090 - 134,892 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 277 18,616 4,832 4,193 4,196 10,948 - 43,062 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (336) (427) (7) (3,475) - (4,245) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 849 92,358 25,665 17,500 13,774 23,563 - 173,709 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - - 288 - - - - 288 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 241,048 124,751 14,534 11,636 9,618 56,631 3,880 462,098 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 241,569 122,450 13,097 15,020 14,436 80,549 12,761 499,882 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2558 (จาํนวน 4.5 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 30,405 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2559 (จาํนวน 4.4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 43,062 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและส่วน           
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และกอ่สร้าง รวม 

ราคาทนุ         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 224,220 150,496 27,164 15,802 13,010 24,605 16,985 472,282 
ซ้ือเพ่ิม 8,537 4,816 7,879 6,151 5,641 42,147 28,558 103,729 
โอนเขา้ (ออก) 4,063 33,912 956 1,445 300 - (40,676) - 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (987) (987) 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (8) (8) (21) (2,483) - (2,520) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 236,820 189,224 35,991 23,390 18,930 64,269 3,880 572,504 
ซ้ือเพ่ิม 468 3,311 3,612 7,562 7,847 34,867 28,886 86,553 
โอนเขา้ (ออก) 330 13,003 - 12 1,108 - (14,453) (5,553) 
โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (5,553) (5,553) 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (552) (484) (50) - - (1,086) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 237,618 205,538 39,051 30,480 27,835 99,136 12,760 652,418 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 239 57,029 17,206 9,685 6,121 5,435 - 95,715 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 333 12,191 3,969 2,514 3,358 6,712 - 29,077 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (6) (2) (18) (1,567) - (1,593) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 572 69,220 21,169 12,197 9,461 10,580 - 123,199 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 277 18,180 4,832 4,045 4,143 10,403 - 41,880 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - - (336) (427) (7) - - (770) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 849 87,400 25,665 15,815 13,597 20,983 - 164,309 

ค่าเผื่อการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 - - 288 - - - - 288 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - - 288 - - - - 288 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 236,248 120,004 14,534 11,193 9,469 53,689 3,880 449,017 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 236,769 118,138 13,098 14,665 14,238 78,153 12,760 487,821 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2558 (จาํนวน 4.5 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 29,077 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2558 (จาํนวน 4.4 ลา้นบาท รวมอยู่ในตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 41,880 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์และยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม

ราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ดังกล่าวมี

จาํนวนเงินประมาณ 60.0 ลา้นบาท (2558: 36.0 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 57.7 ลา้นบาท (2558: 30.2 

ลา้นบาท)) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินและอาคารมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 303.9 ลา้นบาท 

(2558: 311.2 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (เฉพาะบริษทัฯ 294.8 

ลา้นบาท (2558: 301.7 ลา้นบาท)) 

15.     สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพฒันา 

 

 

ค่าความนิยม 

 

รวม 

ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหว่างพฒันา 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559        

ราคาทุน 20,676 10,118 37 30,831 20,652 10,118 30,770 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,784) - - (5,784) (5,778) - (5,778) 

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558       

ราคาทุน 12,493 8,113 37 20,643 12,469 8,113 20,582 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,760) - - (3,760) (3,759) - (3,759) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 8,733 8,113 37 16,883 8,710 8,113 16,823 

 การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

มลูค่าตามบญัชีตน้ปี 16,883 10,902 16,823 10,902 

ซ้ือเพ่ิม 4,635 7,076 4,635 7,052 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 37 - - 

โอนมาจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,553 987 5,553 987 

ตดัจาํหน่าย (2,024) (2,119) (2,019) (2,118) 

มลูค่าตามบญัชีปลายปี 25,047 16,883 24,992 16,823 

 



22 

16. เงินเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   (หน่วย: พนับาท) 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม/                                         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.45 - 3.70 596,921 378,061 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้ าประกนัโดยอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน ท่ีดินและอาคารบางส่วนตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 และขอ้ 14 และ               

คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 52 536 1,010 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,606 28,919 39,606 28,626 

เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426 102 469 144 

เจา้หน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,280 26,250 24,667 25,305 

เงินประกนัพนกังาน 33,326 28,846 33,326 28,846 

อื่นๆ 3,145 1,849 3,145 1,839 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 102,833 86,018 101,749 85,770 
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18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 86,970 80,361 86,926 80,101 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,832) (4,426) (4,830) (4,415) 

รวม 82,138 75,935 82,096 75,686 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (28,222) (29,689) (28,194) (29,482) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 53,916 46,246 53,902 46,204 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงาน

ของกิจการโดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 และ 2558 ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน

ตามสัญญาเช่า 30,702 56,268 86,970 31,774 48,587 80,361 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2,480) (2,352) (4,832) (2,085) (2,341) (4,426) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 28,222 53,916 82,138 29,689 46,246 75,935 

 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน

ตามสัญญาเช่า 30,672 56,254 86,926 31,558 48,543 80,101 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2,478) (2,352) (4,830) (2,076) (2,339) (4,415) 

มูลคา่ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 28,194 53,902 82,096 29,482 46,204 75,686 
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19. เงินกู้ยมืระยะยาว 

  (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การชําระคืน  2559  2558 

1. เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

 ในประเทศ  

MLR, 

MLR-1, 

1.375 

ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือน 

พฤษภาคม 2564 

26,927 37,738 

2. เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

 ในประเทศ  

MLR-1 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่

เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือน 

พฤษภาคม 2560 

14,176 

 

 

24,988 

 

 

รวม   41,103 62,726 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (21,836) (21,602) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19,267 41,124 

ก าร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ งบัญ ชี เงิ น กู้ ยืม ระ ย ะ ยาว สํ าห รับ ปี ส้ิ น สุ ด วัน ท่ี  31  ธัน วาค ม  2559                                         

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 62,726 

หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหว่างปี (21,623) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 41,103 

สญัญาเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น 

เงินกู้ยืมระยะยาวดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดินและ

อาคารบางส่วนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ขอ้ 13 และขอ้ 14 และคํ้าประกนั

โดยกรรมการของบริษทัฯ 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนขาย 76 39 76 39 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,005 735 949 651 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,714 496 2,478 275 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 3,795 1,270 3,503 965 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า 

เป็นจาํนวนประมาณ 0.3 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 0.3 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 21 - 26 ปี (2558: 23 - 25ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 26 ปี 

(2558: 25 ปี))                     

  

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 21,262 16,746 17,983 13,770 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,952 915 2,774 737 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 843 355 729 228 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 4,296 - 4,148 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - 6,641 - 7,052 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (7,691) - (7,952) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างปี (2,784) - (2,784) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 22,273 21,262 18,702 17,983 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

อตัราคิดลด 3.88 - 3.98 3.81 - 3.98 3.88 - 3.98 3.88 - 3.98 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 - 6.11 5.00 - 6.11 5.00 5.00 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน

พนกังาน 0 - 72.00 0 - 72.00 0 - 72.00 0 - 72.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 0.5 

อตัราคิดลด (396) 446 (332) 374 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  276 (263) 270 (258) 

อตัราการเปลี่ยนแปลงในจาํนวน

พนกังาน (442) 499 (421) 477 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงทุนจด

ทะเบียน ดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 602,000,000 บาท (หุน้สามญั 602,000,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เป็น 601,999,244 บาท (หุ้นสามญั 601,999,244 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) โดยวิธีตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่าย จาํนวน 756 หุน้ 

ข) อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 601,999,244 บาท (หุน้สามญั 601,999,244 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท) เป็น 662,199,169 บาท (หุน้สามญั 662,199,169 หุ้น มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จาํนวนไม่เกิน 40,133,293 หุ้น และรองรับการ

ใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1 (TSR-W1) ท่ีเพ่ิมข้ึน

เน่ืองจากการปรับสิทธิจาํนวนไม่เกิน 20,066,632 หุน้ 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้  
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 การเปล่ียนแปลงของทุนเรือนหุน้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จาํนวนหุน้ของทุน           

ท่ีออกและชาํระแลว้ 

ทุนท่ีออก                      

และชาํระแลว้ 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้

สามญั 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 401,333 401,333 206,770 

เพิ่มข้ึนจากการออกหุน้ปันผล 40,133 40,133 - 

เพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิในเดือนพฤษภาคม 2559 25,713 25,713 21,033 

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

22. ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

TSR - W1 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร 200,666,316 หน่วย 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 

กาํหนดเวลาการใชสิ้ทธิ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน

พฤษภาคมในแต่ละปี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก 31 พฤษภาคม 2559 

วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 20 ธนัวาคม 2561 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 2.00 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1:1 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลบางส่วนเป็น

หุ้นสามญั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเขา้เง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ TSR-W1 

ดังนั้ นบริษัทฯจึงต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในวนัท่ี                           

3 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั (หลงัจากการปรับสิทธิ) 1.818 บาท 

อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 

 (หลงัจากการปรับสิทธิ) 

1:1.10 
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รายการกระทบยอดจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  200,666 

ใชสิ้ทธิในระหว่างปี  (23,375) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  177,291 

 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและชาํระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 

23.     สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน               

จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน

ของพนกังาน 432,264 361,554 419,048 350,892 

ค่านายหนา้ 474,700 462,787 470,828 458,988 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 45,160 31,609 43,972 30,279 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 24,050 27,190 22,766 25,006 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 283,716 280,245 283,716 280,245 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ          

งานระหว่างทาํ 16,936 34,505 20,441 24,114 
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25. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 27,821 45,299 27,009 43,974 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (12) - (12) - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,449) (8,090) (7,391) (8,029) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20,360 37,209 19,607 35,945 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี

ท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 99,436 182,265 100,451 178,493 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 19,887 36,453 20,090 35,699 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (12) - (12) - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 213 466 138 379 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (619) (133) (619) (133) 

อื่นๆ 891 423 10 - 

รวม 485 756 (471) 246 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 20,360 37,209 19,607 35,945 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 21,405          12,673 21,405 12,673 

ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ 274 383 274 383 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 133 523 133 523 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 58 58 58 58 

ประมาณการหน้ีสินจาการรับประกนัสินคา้ 224 99 224 99 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,454 4,252 3,740 3,596 

รวม 26,548 17,988 25,834 17,332 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สัญญาเช่าการเงิน 1,640 529 1,640 529 

รวม 1,640 529 1,640 529 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 24,908 17,459 24,194 16,803 

26. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี หลงัจากได้

ปรับจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ือสะท้อนผลกระทบของการจ่ายหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 29 และกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของปีก่อนไดถ้กูคาํนวณข้ึนใหม่โดยถือเสมือน

ว่าการจ่ายหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี

หลงัจากไดป้รับจาํนวนหุน้สามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการจ่ายหุน้ปันผล กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้น

สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 

 กาํไรสาํหรับปี ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 80,585 145,951 456,401 441,466 0.177 0.331 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ี

ออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (TSR-W1) - - 309,817 - - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามี

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 80,585 145,951 766,218 441,466 0.105 0.331 

       

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 

 กาํไรสาํหรับปี ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 80,843 142,548 456,401 441,466 0.177 0.323 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ี

ออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (TSR-W1) - - 309,817 - - - 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติว่ามี

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 80,843 142,548 766,218 441,466 0.106 0.323 

27. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตัดสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยในระหว่างปีปัจจุบนัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

ส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน  
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ผูมี้อ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

          สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใด

ท่ีมีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงาน 

ขายตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ส่วนงาน 

ขายสดและขายเช่ือ รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากการขาย 1,389 1,241 219 211 1,608 1,452 

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 228 165 - - 228 165 

ตน้ทุนขาย (320) (275) (90) (70) (410) (345) 

กาํไรของส่วนงาน 1,297 1,131 129 141 1,426 1,272 

รายไดอ้ื่น     28 28 

ค่าใชจ่้ายในการขาย     (755) (712) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (339) (278) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ     (235) (118) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (26) (10) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้     99 182 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20) (37) 

กาํไรสาํหรับปี     79 145 
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28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็น

รายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย

กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าว

เป็นค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 4.5 ลา้นบาท (2558: 3.4 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 4.3 ลา้นบาท (2558:                

3.3 ลา้นบาท)) 

29. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย 

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่าย   

ต่อหุน้ (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ  

วนัท่ี 24 เมษายน 2558   

- เงินสดปันผล  6,880 0.0200 

- หุน้ปันผล  57,333 0.1667 

รวม  64,213 0.1867 

เงินปันผลระหว่างกาล                

สาํหรับปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558   

- เงินสดปันผล  40,133 0.1000 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2558  104,346 0.2867 

    

เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ           

วนัท่ี 22 เมษายน 2559   

- เงินสดปันผล  8,027 0.0200 

- หุน้ปันผล  40,133 0.1000 

รวม  48,160 0.1200 

เงินปันผลระหว่างกาล                

สาํหรับปี 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559   

- เงินสดปันผล  51,390 0.1100 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  99,550 0.2300 
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 4.0 ล้านบาท ท่ีเก่ียวข้องกับ                           

การก่อสร้างอาคารโรงงาน (2558: ไม่มี) 

30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าท่ีดิน อาคารสํานักงาน

โรงงานและอุปกรณ์สาํนักงาน และสัญญาบริการต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

จ่ายชาํระภายใน:     

ภายใน 1 ปี 12.1 12.4 11.4 12.4 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.2 13.8 6.2 13.8 

30.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนในกจิการร่วมค้า 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมคา้เพ่ือจดัตั้งบริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั ในประเทศลาว              

ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้ าและ

ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า โดยบริษัทฯมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 17.1 ลา้นบาท  

 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 13.8 ลา้นบาท และยงัคงเหลือ

ค่าหุน้คา้งชาํระอีก 3.3 ลา้นบาท 

30.4 การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูด่งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและประปา 0.4 0.4 

คํ้าประกนัการทาํสญัญาซ้ือขายสินคา้ 9.5 16.6 
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31. เคร่ืองมอืทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ี เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

          ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ

กาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลกูคา้ท่ีหลากหลาย และ

มีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือ

มลูค่าตามบญัชีของลกูหน้ี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดหรือวนัท่ีมีการกาํหนด

อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับ   

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปีถึง 5 ปี ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

           

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 101 34 - - 101 34 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 24 24 24 24 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 904 495 9 255 - - - - 913 750 

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ - - - - - - 9 10 9 10 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - - 19 22 - - 19 22 

 904 495 9 255 120 56 33 34 1,066 840 

หนีสิ้นทางการเงิน           

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน           

 จากสถาบนัการเงิน - - - - 597 378 - - 597 378 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 103 86 103 86 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 28 30 54 46 - - - - 82 76 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - 41 63 - - 41 63 

 28 30 54 46 638 441 103 86 823 603 
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        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียปรับ   

 ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปีถึง 5 ปี ข้ึนลงตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

           

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - 44 26 - - 44 26 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - 19 22 19 22 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 904 495 9 255 - - - - 913 750 

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ - - - - - - 9 10 9 10 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - - - - 5 7 - - 5 7 

 904 495 9 255 49 33 28 32 990 815 

หนีสิ้นทางการเงิน           

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน - - - - 597 378 - - 597 378 

 จากสถาบนัการเงิน           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - - 102 86 102 86 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 28 29 54 46 - - - - 82 75 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - - 41 63 - - 41 63 

 28 29 54 46 638 441 102 86 822 602 

31.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น ลูกหน้ี

ตามสัญญาเช่าซ้ือและเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทั

ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

32. การบริหารจดัการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี

เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้างมลูค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.90:1 (2558: 0.73:1) และ

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.91:1 (2558: 0.74:1) 

33. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

34. การอนุมตังิบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2560 
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