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ข้อมลูส าคญัทางการเงิน 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

ขอ้มลูส ำคญัทำงกำรเงนิ 
 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) 2562 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,456.36 1,378.50 1,431.69 

รำยไดร้วม 1,636.46 1,575.50 1,649.56 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,227.33 1,186.98 1,249.14 

ตน้ทุนขำย (409.12) (388.52) (400.42) 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย (593.67) (537.19) (595.00) 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (401.86) (387.30) (427.89) 

ก ำไรสทุธ*ิ 109.63 106.79 77.37 

สนิทรพัยร์วม 1,447.53 1,415.08 1,481.31 

หนี้สนิรวม 211.14 212.08 359.95 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,236.39 1,203.00 1,121.36 

อตัราส่วนทางการเงิน       

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 6.69 6.66 4.51 

อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 8.98 9.03 7.08 

อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 7.65 7.24 4.45 

อตัรำสว่นเงนิปันผลต่อก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี (รอ้ยละ) 76.15 91.35 82.75 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 0.17 0.18 0.32 

ก ำไรสทุธติ่อหุน้ (บำท) 0.20 0.21 0.16 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.14 0.16 0.14 

มลูคำ่ตำมบญัชตี่อหุน้ (บำท) 2.24 2.18 2.16 

หมำยเหตุ: *ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั    
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สารจากคณะกรรมการ 

ปี 2562 เป็นอกีปีทีท่ำ้ทำยส ำหรบับรษิทั ท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกจิของประเทศทีช่ะลอตวัและกำรเขำ้สูค่วำม
ทำ้ทำยในยุคดจิทิลั (Digital Disruption) ทีส่ง่ผลต่อรปูแบบกำรใชช้วีติของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป บรษิทัไดท้ ำกำร
ปรบัแผนกลยุทธ์และปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญัหลำยดำ้นเพื่อรองรบักำรเตบิโตอย่ำงมัน่คงและ
ยัง่ยนืในอนำคต โดยกำรปรบัแผนกำรด ำเนินงำนบำงสว่นไดส้ง่ผลใหบ้รษิทัมผีลกำรด ำเนินงำนทีเ่ตบิโตขึน้  

ในด้ำนกลยุทธ์กำรขำย บรษิทัได้ท ำกำรปรบัแผนด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเติบโตของยอดขำย โดยกำร
วเิครำะหปั์จจยัทมีผีลกระทบต่อกำรสรำ้งยอดขำยของช่องทำงขำยต่ำง ๆ อำท ิกลุ่มขำยตรง ซึง่เป็นกลุ่มทีส่รำ้งรำยได้
ส่วนใหญ่ของบรษิทั บรษิทัไม่เพยีงแต่เพิม่จ ำนวนทมีขำยเท่ำนัน้ แต่ยงัไดท้ ำกำรบรหิำรจดักำรในกำรรกัษำพนักงำน
ขำยหรอืกำรลดอตัรำกำรลำออก (Turnover rate) ของพนักงำนขำยลง  ท ำใหปี้ 2562 เป็นปีที่มอีตัรำกำรลำออกของ
พนักงำนที่เขำ้ใหม่ในปีน้ีลดลงกว่ำปีที่ผ่ำน ๆ มำ  ซึ่งส่งผลให้บรษิทัมพีนักงำนขำยที่มปีระสบกำรณ์ที่ช่วยผลกัดนั
ยอดขำยไดเ้ป็นอยำ่งด ี พรอ้มทัง้บรษิทัไดม้กีำรท ำกจิกรรมทำงกำรตลำดทีส่นบัสนุนใหท้ ำกำรขำยไดส้ะดวกและเขำ้ถงึ
กลุ่มลูกคำ้ไดม้ำกขึน้ โดยกำรสรำ้งใหผู้บ้รโิภครบัรูใ้นตรำสนิคำ้ ยีห่อ้ SAFE เช่น กำรใชด้ำรำนักแสดงทีม่ชีื่อเสยีงเป็น 
Presenter และท ำกำรโฆษณำผำ่นสือ่และชอ่งทำงต่ำง ๆ   

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้พฒันำและน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ทัง้ในด้ำนกำรขำย กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในดำ้นต่ำง ๆ ส ำหรบัปี 2562 บรษิทัไดน้ ำเครื่องมอืเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยุกต์ใช้เพื่อ
เสรมิสรำ้งศกัยภำพในกำรบรหิำรจดักำรทมีขำยใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ อำทเิช่น กำรน ำระบบ GIS มำใชใ้นกำร
บรหิำรพื้นที่กำรขำย โดยช่วยให้ฝ่ำยบรหิำรสำมำรถติดตำม (Monitor) เสน้ทำงกำรขำย รูปแบบกำรวิง่งำน รวมถึง
ขอ้มูลยอดขำยของรถทมีแต่ละทมีได้ในรูปแบบ Real Time ท ำให้สำมำรถกระตุ้นยอดขำยในแต่ละวนัได้เป็นอย่ำงด ี 
นอกจำกนัน้ บรษิทัไดเ้พิม่ควำมสะดวกต่อลกูคำ้ในกำรจำ่ยช ำระค่ำงวดสนิคำ้ผำ่นระบบ Direct Payment, กำรจ่ำยผำ่น 
Counter Service และกำรใช้ QR Code ท ำให้บรษิทัสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บเงนิ ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบำยของ
กำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ย 

บรษิทัไดท้ ำกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน โดยร่วมกบับรษิทัต่ำง ๆ ในกลุ่มบรษิทัท ำกำรปรบัปรุง
กำรปฏบิตังิำนใหก้ระชบัและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ และมกีำรจดัสรรโยกยำ้ยบุคลำกรบำงสว่นมำสนบัสนุนงำนดำ้นกำร
ขำยของบรษิทั รวมทัง้กำรใชม้ำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อบรหิำรตน้ทุนกำรด ำเนินงำน อำท ิกำรลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรที่
ไม่จ ำเป็น และจำกมติคณะกรรมกำรบรษิทั ได้อนุมตัิให้ปิดบรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อย เพื่อลด
คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ะเกดิขึน้ โดยกำรปิดบรษิทัยอ่ยดงักล่ำวจะไมม่ผีลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
แต่อยำ่งใด  

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยท ำรำยไดร้วมดอกผลจำกกำรเช่ำซือ้และรำยไดจ้ำกลูกหน้ี
เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อย (รำยไดร้วม) 1,636.46 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.87 จำกปีก่อน โดยมสีำเหตุหลกัจำก
กำรบรหิำรทมีขำยไดม้ปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลมำกขึน้ ก ำไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทั 109.63 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.66 จำกปีก่อน กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญจ ำนวน 134.20 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 20.37 จำกปี
ก่อน กำรลดลงดงักล่ำวน้ีเป็นผลมำจำกกำรทีบ่รษิทัไดม้มีำตรกำรในกำรระมดัระวงัในกำรปล่อยสนิเชื่อและกำรบรหิำร
คุณภำพลกูหน้ีทีเ่ขม้งวด พรอ้มทัง้มกีำรทบทวนแผนงำน กลยุทธแ์ละมำตรกำรต่ำง  ๆ ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์อยู่
เสมอ นอกจำกกำรสรำ้งยอดขำยแลว้ บรษิทัยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรและควบคุมค่ำใชจ้่ำย ผ่ำนกำรปรบั
โครงสรำ้งกำรใหค้่ำตอบแทนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรำ้งต้นทุนของบรษิทัในปัจจุบนัมำกยิง่ขึน้ ประกอบกบักำรน ำ
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบัระบบงำนขำย กำรตรวจสอบและด้ำนต่ำง ๆ มำใช้เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ปฏบิตังิำนใหด้ยีิง่ขึน้  
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ส ำหรบัปี 2563 บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในกำรสรำ้งศกัยภำพของทมีขำยในทุกช่องทำง ทัง้กำรขำยตรง กำรขำยใน

รูปแบบ O2O (Online to Offline) ที่มกีำรท ำกำรตลำดผ่ำนระบบ Online และใช้จุดแขง็จำกกำรขำยตรงที่มมีำอย่ำง
ยำวนำนในกำรปิดกำรขำยของลูกคำ้ทีอ่ยู่ในกลุ่ม Online  กำรน ำกำรตลำด Online ในกำรเสรมิสรำ้งยอดขำย รวมทัง้
กำรlพฒันำทมีบรกิำรทีถ่อืเป็นหนึ่งในจุดแขง็ของบรษิทัทีม่กีระจำยอยูต่ำมเมอืงหลกั ๆ เกอืบทัว่ประเทศไทย นอกจำกนี้
บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในกำรสง่มอบคุณภำพทดีตี่อลกูคำ้ โดยกำรวจิยัและพฒันำสนิคำ้รวมถงึคดัสรรสนิคำ้ใหม ่ๆ ทัง้เครื่อง
กรองน ้ำและเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ  เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดห้ลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ดว้ยกำรบรกิำรทีป่ระทบัใจ 

บรษิทัด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปรง่ใสและมธีรรมำภบิำลตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีในปีทีผ่่ำนมำเป็นปี
ทีพ่สิจูน์ควำมมุง่มัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งยัง่ยนื บรษิทัไดร้บักำรประเมนิกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีน
ไทยประจ ำปี 2562 ในระดบัดเีลศิ (Excellent) จำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ซึง่สะทอ้นผลงำน
ทีด่ขี ึน้จำกปีทีผ่ำ่น ๆ มำทีไ่ดร้บักำรประเมนิอยูใ่นระดบัดมีำก (Very Good) เป็นเวลำ 3 ปีตดิต่อกนั ส ำหรบักำรสง่เสรมิ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งมคีุณภำพ บรษิทัไดจ้ดัท ำ “โครงกำรปันน ้ำใสจำกใจเซฟ” ซึง่เป็นโครงกำรบรจิำคเครื่อง
กรองน ้ำดื่มให้โรงเรยีนต่ำง ๆ เพื่อมอบสุขภำพอนำมยัที่ดีให้เยำวชนและบุคลำกรของโรงเรยีน และเป็นโครงกำร
ต่อเน่ือง โดยในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทได้บรจิำคเครื่องกรองน ้ำให้แก่โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหำนครไปแล้ว
ประมำณ 3,800 เครือ่ง ส ำหรบัประมำณ 400 โรงเรยีน 

คณะกรรรมกำรบรษิทัขอขอบคุณท่ำนผู้ถอืหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก ๆ ฝ่ำย ที่ไดใ้หค้วำม
ไวว้ำงใจและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัดว้ยดเีสมอมำ รวมทัง้ขอบคุณในควำมร่วมมอืร่วมใจและทุ่มเทในกำร
ท ำงำนของคณะผู้บรหิำรและพนักงำนทุกท่ำน บรษิทัจะยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี  
ซื่อสตัย์ รอบคอบ ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง 
รวมทัง้ค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกดำ้น เพือ่สรำ้งควำมเตบิโตทำงธุรกจิสู่ควำมอยำ่งยัง่ยนืและ
มัน่คงต่อไป 
 

 

 
( นำยสหสั  ตรทีพิยบุตร ) 

 

 
( นำยเอกรตัน์  แจง้อยู ่) 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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คณะกรรมการบริษทั 
 

 
 

 

 
1. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 

- ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2. รองศำสตรำจำรยบ์ุญเสรมิ  วมิกุตะนนัทน์ 
- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยก์รชิ  อมัโภชน์ 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

4. ศำสตรเมธ ีดร. สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

5. นำงสมุนำ  วงษ์กะพนัธ ์
- กรรมกำรอสิระ 

6. ศ. (วฒุคิุณ) ดร. นำยแพทยพ์รเทพ  ศริวินำรงัสรรค ์
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

7. ดร. สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร 
- กรรมกำรอสิระ 

8. นำยวริชั  วงศนิ์รนัดร ์
- กรรมกำร 

9. นำยเอกรตัน์  แจง้อยู่ 
- กรรมกำร 

- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

10. นำงสำวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ 
- กรรมกำร 

11. นำงสำวสวติำ  แจง้อยู่ 
- กรรมกำร 

  

1 2 

9 3 

6 

4 

11 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) หรอืเดมิ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535  
มทีุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท โดยมจีุดมุง่หมำย คอื กำรผลติและจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำแบบขำยตรง ซึง่เริม่จำกเครื่อง
กรองน ้ำแบบท่อคู่ และได้พฒันำเรื่อยมำจนเป็นเครื่องกรองน ้ำที่มรีะบบกำรกรองหลำยขัน้ตอน เพื่อให้น ้ำที่ผ่ำนกำร
กรองมคีุณภำพ ปลอดภยั รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อร่ำงกำย โดยในปี 2556 บรษิทัได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิัท
มหำชน โดยใช้ชื่อว่ำ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย     
เมือ่วนัที ่19 มถุินำยน 2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำ โดยใชร้ะบบกำรขำยแบบขำยตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 
(Single Level Direct Sale) ในกำรจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำมำตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลำกว่ำ 43 ปี โดยลูกคำ้จะอยู่ใน
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึตำมหวัเมอืงหลกัในต่ำงจงัหวดั บรษิทัขยำยกจิกำรโดย
กำรเปิดสำขำเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิำคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นกำรบรกิำรลูกคำ้อย่ำงทัว่ถงึและมกีำรขำยผ่ำนช่องทำง
ขำยใหม ่เชน่ กำรขำยผำ่นโมเดริน์เทรด กำรขำยผำ่นระบบ online 

นอกจำกน้ี บรษิทัย่อยของบรษิทั คอื บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำย
เครื่องกรองน ้ำใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยนิูตี้ จ ำกดั (บรษิทัขำยตรงขนำดใหญ่) บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 
ด ำเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบักำรจ ำหน่ำยเครื่องปรบัอำกำศยีห่อ้ เฟดเดอร ์บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิ
หลกั อำท ิกำรจ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำแบบผ่อนช ำระ สนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกบั สนิเชื่อทะเบยีนรถ เป็นต้น 
และบรษิทัร่วมทุนคอื บรษิทั ทเีอสอำร ์ลำว จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำและผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 
และเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว  

ในปี  2562 บริษัท เ ปิดตัวบริกำรใหม่ภำยใต้  ชื่ อ  “SAFE MAN” โดยมีคุณ เมทนี  บุ รณศิริ  ( นี โ น่ )                                
เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้น้ี เพือ่พฒันำทมีขำยและกำรบรกิำรใหม้คีุณภำพ เหมำะสม และทนัสมยั ซึง่ใหบ้รกิำรในดำ้นต่ำง ๆ  
อำท ิกำรบรกิำรสง่และตดิตัง้ฟรี บรกิำรซ่อมและเปลีย่นสำรกรอง บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิคำ้และค่ำงวดในกรณีผ่อนช ำระ
แบบไมใ่ชบ้ตัรเครดติ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรปรกึษำปัญหำเรือ่งน ้ำ หรอืสำธติสนิคำ้ใหท้ีบ่ำ้นลกูคำ้ 
 
วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัส าคญั 

บรษิัทได้พจิำรณำทบทวนก ำหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ โดยน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่  
13/2562 เมือ่วนัที ่17 ธนัวำคม 2562 และไดเ้ผยแพรผ่ำ่นทำงเวบ็ไซต ์พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดจ้ดัประชุมน ำเสนอเป้ำหมำย
ของบรษิทัเพือ่ใหก้ำรด ำเนินธุรกจิมเีป้ำหมำยไปในทศิทำงเดยีวกนั 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูน้ ำในธุรกจิเครือ่งกรองน ้ำดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 
 

พนัธกิจ (Mission) 

- สรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพและมคีวำมทนัสมยั 
- สรำ้งควำมพงึพอใจถงึบำ้นและควำมผกูพนัแก่ลกูคำ้ 
- ขยำยฐำนธุรกจิไปยงักลุ่มประเทศ CLMV 
- สรำ้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 
- สรำ้งควำมผกูพนัแก่บุคลำกรโดยพฒันำศกัยภำพ สรำ้งควำมมัน่คงและคุณภำพชวีติทีด่ ี
- รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 
เรำคอื SAFE: SAFE คอืเรำ  

S (Satisfaction)  สรำ้งควำมพงึพอใจใหล้กูคำ้ 
A (Adaptation)  พฒันำ ปรบัปรงุอยำ่งต่อเน่ือง 
F (Firm Company) ลอืเลื่อง บรษิทัธรรมำภบิำล 
E (Excellent Service) กำรบรกิำรเป็นเลศิ 
 

ธรรมนูญองคก์ร 
“เรำจะน ำบรกิำรดำ้นสขุภำพ สรำ้งคุณภำพควำมพอใจใหล้กูคำ้ 
เรำจะสรำ้งควำมมัน่คงตรงวำจำ สรำ้งพนกังำนมคีุณคำ่ปัญหำคลำย 
เรำจะสรำ้งผลก ำไรใหญ่ไพศำล เพือ่เจอืจำนกระจำยถว้นลว้นหลำกหลำย 
ธรรมนูญองคก์รไมค่ลอนคลำย หำ้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสงูสดุเอย” 
 

ความสามารถหลกัขององคก์ร 
S (Service Mind)  บรกิำรดว้ยใจ 
M (Moral)  ยดึถอืในจรรยำบรรณ 
A (Achievement)  มุง่มัน่ควำมส ำเรจ็ 
R (Responsibility)  สำนเสรจ็ควำมรบัผดิชอบ 
T (Team Work)  รอบคอบงำนเป็นทมี 
s (Self-Learning)  ใฝ่เรยีนรู ้
 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

2556 - บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน โดยใช้ชื่อว่ำ บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และ
ด ำเนินกำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 344.00 ลำ้นบำท โดยเป็นทุนช ำระแลว้ 258.00 ลำ้นบำท 

2557 - บรษิทัเริม่ซื้อขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก (First Day Trade) ภำยใต้ชื่อย่อ
หลกัทรพัย ์“TSR” 

2558 - วนัที่ 12 พฤษภำคม บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนจำกเดมิ 344.00 ลำ้นบำท เป็น 602.00 ลำ้นบำท โดยเป็น
ทุนช ำระแลว้ 344.00 ลำ้นบำท 

 - วนัที่ 18 มิถุนำยน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 344.00 ล้ำนบำท เป็น 401.33 ล้ำนบำท
เน่ืองจำกไดม้กีำรจำ่ยเงนิปันผลบำงสว่นเป็นหุน้สำมญัในวนัที ่22 พฤษภำคม 

 - บรษิทัซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั (“เฟดเดอร”์) จำกผูถ้อืหุน้รำยเดมิโดยบรษิทัถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 59.99 

 - วนัที่ 21 ธันวำคม บริษัทได้ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทครัง้ที่ 1     
(TSR-W1) จ ำนวน 200,666,316 หน่วย (โดยไมค่ดิมลูค่ำ) ใบส ำคญัแสดงสทิธมิอีำยุ 3 ปี นบัจำกวนัทีอ่อก
ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ
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 - บรษิทัได้พฒันำผลิตภณัฑ์เครื่องกรองน ้ำรุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจ ำหน่ำย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน ้ำยี่ห้อเซฟ             
รุ่น  ROMA Alkaline ที่มีคุณสมบัติเด่นในกำรกรองน ้ ำสะอำดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)               
2) เครื่องกรองน ้ำยีห่อ้เซฟ รุ่น UV Alkaline ทีม่คีุณสมบตัเิด่นในกำรฆ่ำเชื้อโรคดว้ยรงัส ีUV โดยทัง้ 2 รุ่น
ชว่ยปรบัสภำพน ้ำทีก่รองใหเ้ป็นดำ่งอ่อน ๆ เพือ่ใหเ้หมำะกบักำรดื่มเพือ่สขุภำพ 3) เครือ่งกรองน ้ำยีห่อ้เซฟ 
รุน่ i-Life ทีก่รองน ้ำดว้ยระบบ UF Membrane ทีม่รีปูแบบกะทดัรดั และมปีระสทิธภิำพในกำรกรองสงู 

 - ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน บริษัทเปิดตัวและจ ำหน่ำยเครื่องท ำน ้ำอุ่นยี่ห้อ “SAFE Electrics” โดยวำง
จ ำหน่ำยในโมเดริน์เทรด (เชน่ โฮมโปร) และผำ่นเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

2559 - วนัที่ 2 มิถุนำยน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 401.33 ล้ำนบำท เป็น 467.18 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกได้มกีำรจ่ำยเงนิปันผลบำงส่วนเป็นหุ้นสำมญัในวนัที่ 19 พฤษภำคม และก ำหนดใช้สทิธซิื้อหุ้น
สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภำคม 

 - วนัที ่11 กรกฎำคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บริษทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกจิหลกั 
กำรให้สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมำในเดือนพฤศจิกำยน ได้รบัอนุญำตจำก
กระทรวงกำรคลงัใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 เงนิลงทุน 
50 ลำ้นบำท 

 - วนัที่ 16 ธนัวำคม ได้จดทะเบยีนบรษิทั ทเีอสอำร์ ลำว จ ำกดั (“TSR Lao”) ในสำธำรณรฐัประชำธปิไตย
ประชำชนลำว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจดัจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ TSR Lao มทีุนจดทะเบยีน 8,000 ลำ้นกบี หรอืประมำณ 34.80 
ลำ้นบำท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจ ำนวนเงนิ 3,920 ลำ้นกบี หรอืประมำณ 17.05 ลำ้นบำท ทัง้น้ี 
TSR Lao ถอืเป็นบรษิทัรว่มทุนของบรษิทั  

 - บรษิทัได้พฒันำผลิตภณัฑ์เครื่องกรองน ้ำรุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจ ำหน่ำย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน ้ำยี่ห้อเซฟ     
รุ่น ROMA Plus ที่มคีุณสมบตัเิด่นในกำรกรองน ้ำสะอำดดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอ้มระบบ
ควบคุมกำรท ำงำนอจัรยิะ “SMART CONTROL” สำมำรถท ำงำนไดแ้มแ้รงดนัต ่ำ และ LED แสดงผล แสดง
สถำนะกำรท ำงำนพร้อมแจ้งเตือนขณะท ำงำนผิดปกติ 2) เครื่องกรองน ้ำยี่ห้อเซฟ รุ่น UF Alkaline ที่มี
คุณสมบตัิเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra-Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ควำมละเอียดกำรกรองสูง ถึง 0.01 
ไมครอน โดยทัง้ 2 รุน่ชว่ยปรบัสภำพน ้ำทีก่รองใหเ้ป็นดำ่งเพือ่ใหเ้หมำะกบักำรดื่มเพือ่สขุภำพ 

 - เครื่องกรองน ้ ำ 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย 
Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึง่เป็นสถำบนัชัน้น ำจำกประเทศออสเตรเลยี (AMS) ไดแ้ก่ 1) SAFE 
Super AlkaLi 2)  SAFE Alkaline Mini 3)  SAFE ROMA Alkaline Plus 4)  SAFE UV Alkaline 5)  SAFE 
UF Alkaline  

2560 - วนัที ่21 มนีำคม ไดม้พีธิเีปิดบรษิทั ทเีอสอำร ์ลำว จ ำกดั อยำ่งเป็นทำงกำร ณ นครหลวงเวยีงจนัทร ์ 
 - วนัที่ 2 มิถุนำยน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 467.18 ล้ำนบำท เป็น 516.73 ล้ำนบำท           

จำกก ำหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภำคม 
 - บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สำรกรองหนิแรธ่รรมชำต ิ(Alkaline Mineral) ซึง่ไดผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน

AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย  Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่ ง เ ป็นสถำบันชั ้นน ำจำก             
ประเทศออสเตรเลยี (AMS) นอกจำกน้ีบรษิทัได้รบักำรขึ้นทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and 
Service Listings ในกำ ร ใช้ ไ ส้ก รอ ง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ ไ ด้ ร ับ รอ งมำตร ฐ ำน 
NSF/ANSI42 

 - บรษิทัขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้เขำ้ถงึลูกค้ำและให้บรกิำรได้ทัว่ทุกภูมภิำคของประเทศให้มำกขึ้น        
ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวนสำขำและศูนยบ์รกิำรเท่ำกบั 22 สำขำและ 2 ศูนยบ์รกิำร (สิน้ปี 2559 มจี ำนวน 20 
สำขำและ 3 ศนูยบ์รกิำร 
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2561 - วนัที่ 5 มิถุนำยน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 516.73 ล้ำนบำท เป็น 521.85 ล้ำนบำท                
จำกก ำหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภำคม 

 - วันที่ 20 กันยำยน บริษัทได้ลงนำมในสัญญำควำมร่วมมือผลิตสินค้ำให้ Successmore หรือ บริษัท            
ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค บรโิภค 
อำหำรเสรมิและ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

 - วนัที่ 27 ธันวำคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 521.84 ล้ำนบำท เป็น 549.68 ล้ำนบำท           
จำกก ำหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 ซึง่เป็นครัง้สดุทำ้ย (TSR-W1) ในวนัที ่20 
ธนัวำคม ทัง้น้ี ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิTSR-W1 ไดห้มดอำยุและสิน้สดุกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ลว้ตัง้แต่เมือ่วนัที ่21 ธนัวำคม 

 - บรษิทัไดพ้ฒันำผลติภณัฑเ์ครือ่งกรองน ้ำรุน่ใหมอ่อกจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ เครือ่งกรองน ้ำยีห่อ้เซฟ รุน่ lite โดยใช ้
ไสก้รอง Fibredyne Standard ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหมน่ ำเขำ้จำกอเมรกิำ ทีร่วมกนัระหวำ่งไสก้รอง PP และ 
Carbon เขำ้ดว้ยกนั มคีุณสมบตัเิดน่สำมำรถกรองตะกอน และสิง่ปนเป้ือนไดม้ำกกวำ่ Carbon Block ทัว่ไป  
มคีวำมละเอยีดกำรกรอง 0.5 ไมครอน สำมำรถกรอง เชือ้โรคซสิต ์(cysts)  แบคทเีรยี รวมทัง้สำมำรถยบัยัง้
กำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (bacteriostatic) ไส้กรอง Fibredyne Standard ได้รบัรองมำตรฐำน 
NSF/ANSI42 รวมทัง้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้ร ับรองมำตรฐำน NSF/ANSI61 และชัน้กรอง       
KDF-55 ทีไ่ดร้บัรองมำตรฐำน NSF/ANSI42,61 

2562 - บรษิทัต่อยอดรูปแบบธุรกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ ผ่ำนช่องทำง Online และ TV Shopping เพื่อใหส้อดคล้อง
กบัพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑ์รุ่น D-Lite เพื่อตอบโจทย์ครอบครวัยุคใหม่ ที่มี
ขนำดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จ ำกดัดำ้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอำศยั และยงัสำมำรถตดิตัง้ได้ดว้ยตวัเอง (DIY) 

 - บรษิทัเปิดตวับรกิำรใหม่ภำยใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมคีุณเมทนี บุรณศริ ิ(นีโน่) เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้น้ี 
เพื่อพฒันำทมีขำยและกำรบรกิำรใหม้คีุณภำพ เหมำะสม และทนัสมยั ซึ่งใหบ้รกิำรในดำ้นต่ำงๆ อำท ิกำร
บรกิำรส่งและตดิตัง้ฟรี บรกิำรซ่อมและเปลี่ยนสำรกรอง บรกิำรรบัช ำระค่ำสนิค้ำและค่ำงวดในกรณีผ่อน
ช ำระแบบไมใ่ชบ้ตัรเครดติ รวมถงึกำรใหบ้รกิำรปรกึษำปัญหำเรือ่งน ้ำ หรอืสำธติสนิคำ้ใหล้กูคำ้ทีบ่ำ้น 

 - บรษิทัขยำยสำขำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้เขำ้ถงึลูกค้ำและให้บรกิำรได้ทัว่ทุกภูมภิำคของประเทศให้มำกขึ้น      
ณ สิน้ปี 2562 มจี ำนวนสำขำทัง้หมด 23 สำขำ (สิน้ปี 2561 มจี ำนวน 22 สำขำ) 

 - ที่ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีกำรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 
662,198,922 บำท (หุน้สำมญั 662,198,922 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) เป็น 549,682,133 บำท 
(หุ้นสำมญั 549,682,133 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท) โดยวธิตีดัหุ้นสำมญัจดทะเบยีนที่ยงัไม่ได้
จ ำหน่ำยจ ำนวน 112,516,789 หุน้ 

   
 - เมื่อวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษิัทมมีติอนุมตัิปิดบรษิัท เฟดเดอร์ ไทย จ ำกดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทัง้น้ี 
เน่ืองมำจำกบรษิทัย่อยดงักล่ำวไม่ได้มกีำรประกอบเครื่องปรบัอำกำศยี่ห้อเฟดเดอร์ออกมำจ ำหน่ำยแลว้ 
และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัเมือ่วนัที ่30 กนัยำยน 2562 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

 

ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ำกดั 

- เครือ่งกรองน ้ำ 
- เหยอืกกรองน ้ำ 
 

จดัจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ เหยอืกกรองน ้ำ 
และน ้ำดื่มผสมแรธ่ำตุ โดยจดัจ ำหน่ำยผำ่น
บรษิทั กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยนิูตี ้จ ำกดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    
ลสีซิง่ จ ำกดั 

- เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 
- สนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใต้
กำรก ำกบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จดัจ ำหน่ำยเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำโดยกำรผอ่น
ช ำระ กำรใหส้นิเชื่อสว่นบุคคลภำยใตก้ำร
ก ำกบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั ทเีอสอำร ์ลำว 
จ ำกดั 

- เครือ่งกรองน ้ำและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

จดัจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำและผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง และเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำในสำธำรณรฐั
ประชำธปิไตยประชำชนลำว 

49.00% 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสร้างรายได้ 
บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

แบง่รำยไดจ้ำกกำรขำยเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

 รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: เป็นรำยไดห้ลกัที่มำจำกกำรเดนิตลำดแบบ Door to 
door ของพนักงำนขำยส ำหรบัสนิคำ้ประเภทเครื่องกรองน ้ำยีห่้อ Safe และสำรกรอง ที่เป็นของบรษิทั
เรือ่ยมำ จนถงึปลำยปี 2557 บรษิทัและกลุ่มบรษิทัเริม่มกีำรจ ำหน่ำยเครื่องปรบัอำกำศกบักลุ่มลกูคำ้ของ
บรษิทั โดยต่อมำมกีำรขยำยกำรขำยไปยงัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำอื่น เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ อนั
ไดแ้ก่ เครื่องท ำน ้ำอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผำ้ เป็นตน้ ซึง่เพิม่มำกขึน้ตำมล ำดบั จนกระทัง่ไตรมำสทีส่ำม
ของปี 2560 บริษัทจึงได้มีกำรแยกกำรขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่เป็นกำรขำยผ่อนช ำระออกมำขำยผ่ำน 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 

 รายได้จากการจดัจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษทัอ่ืน: เป็นรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนบรษิทัขำย
ตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟำรีน สกำยไลน์ ยูนิตี้  จ ำกัด (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้           
(ประเทศไทย) จ ำกดั (ยีห่อ้ Adwell) และ บรษิทั  ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

 รายได้จากการจดัจ าหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing: บรษิทัไดเ้ริม่ใหม้กีำรขำยผ่ำนช่องทำงน้ี 
ในปลำยปี 2560 และมกีำรพฒันำวธิกีำรขำยมำโดยตลอด เพื่อให้เขำ้ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำและ
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำ จนมำเป็นกำรขำยในลกัษณะ Online to Offline ขึน้ในปี 2561 

 
สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยสดและขำยเชื่อ และขำยตำมสญัญำเชำ่ซือ้ แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
2562 2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ขำยสดและขำยเชื่อ 216.15 14.84 214.80 15.58 202.33 14.13 

ขำยตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 1,240.21 85.16 1,163.70 84.42 1,229.36 85.87 

รวมรายได้จากการขาย 1,456.36 100.00 1,378.50 100.00 1,431.69 100.00 

หมำยเหตุ: รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่น Modern trade และตวัแทนจ ำหน่ำย รวมอยูใ่นรำยไดจ้ำกกำรขำยสดและขำยเชื่อ 
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1. ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 
ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

1 เคร่ืองกรองน ้าและสารกรอง   

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ UV Alkaline 
 

- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยตรงของบรษิทั 
- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com 
- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 

“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter”  
- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 
 
 
 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ ROMA Plus 

 
 
 

- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยตรงของบรษิทั 
- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com 
- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 

“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter”  
- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ UF Alkaline 

 
 
 
 

- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยตรงของบรษิทั 
- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์   

www.safealkaline.com 
- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 

“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter”  
- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

  

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ Alkaline Plus 

 
 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์ 
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media Line : Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 
 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ RO Mineral Plus 

 
 

- โมเดริน์เทรด 
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์ 
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ UV Plus 

 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 
- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ Super Alkali 

 
 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

  

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ Power Health (P-Health) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์ 
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media Line : Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ Alkaline Mini 

            
 

- โมเดริน์เทรด  
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์ 
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 

  

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ i-Life - โมเดริน์เทรด  
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์   
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line  Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 

 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ lite

 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์
www.safealkaline.com 
www.shopee.co.th 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line  Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 
 

http://www.safealkaline.com/
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

 

- เครือ่งกรองน ้ำ SAFE รุน่ D-lite  

 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์
www.safealkaline.com 
www.shopee.co.th 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line  Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 

- ชอ่งทำง TV Shoping 
 
 

  

- เหยอืกกรองน ้ำ SAFE รุน่ Ecomize 
 

- โมเดริน์เทรด  
(ผำ่นเวบ็ไซต ์www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์ 
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media : Facebook ภำยใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน ้ำเซฟ Safe Water Filter” 

- ผำ่นระบบ Social Media : Line  Official ภำยใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 
 

2 เคร่ืองท าน ้าร้อน-น ้าเยน็ (UV  และ UF) 
เครื่องท ำน ้ ำร้อน-น ้ ำเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ       
แบบเทอรโ์มสตรทั และระบบกรองน ้ำแบบ UV และ UF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต ์ 

www.officemate.co.th 
- ชอ่งทำงลกูคำ้องคก์ร  
- ตวัแทนจ ำหน่ำย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.safealkaline.com/
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

3 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
3.1 เคร่ืองท าน ้าอุ่น 
เครื่องท ำน ้ ำอุ่นภำยใต้ยี่ห้อ "SAFE Electrics" จ ำหน่ำย 2 รุ่น 
ได้แก่ 1) SAFE Electrics รุ่น P-Series 3,800 วัตต์ และ 4,500 
วตัต ์

           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 
 
 
 
 
 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยทำงโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์   

www.safealkaline.com 
- ผำ่นระบบ Social Media เชน่ Facebook,        

Line Official ภำยใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 
 
 
 

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

Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 
 
 
 
 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เชน่ โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผำ่นระบบ E-commerce ภำยใตเ้วบ็ไซต์   
www.safealkaline.com 

- ผำ่นระบบ Social Media เชน่ Facebook,          
Line Official ภำยใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 
 

  

3.2 เคร่ืองปรบัอากาศ 
บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศภำยใต้ยี่ห้อ    
"ไดกิน้" (Daikin) 2 รุน่ คอื 
 
เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุน่ FT SMASH II R32 

 
 
 
 
 

 

 
- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยทำงโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผำ่นระบบ Social Media เชน่ Facebook,           

Line Official ภำยใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

  

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุน่ INVERTER R32 Super Smile 

 
 

- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยทำงโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผำ่นระบบ Social Media เชน่ Facebook,        

Line Official ภำยใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
 
 
 

 

 

บรษิทัไดล้งทุนใน บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั และจ ำหน่ำย 
เครือ่งปรบัอำกำศภำยใตย้ีห่อ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 

 
 
 
 
 
 
 

- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยทำงโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผำ่นระบบ Social Media เชน่ Facebook,        

Line Official ภำยใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 
 
 

 

4 
  
  
  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 
บรษิทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำอื่น ๆ ใหก้บัแบรนด ์   
ชัน้น ำ อำทเิชน่ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผำ่นชอ่งทำงกำรขำยทำงโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผำ่นระบบ Social Media เชน่ Facebook,          

Line Official ภำยใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจ าหน่าย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหต:ุ ในไตรมำส 3 ปี 2560 กำรจ ำหน่ำยเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำในระบบเงนิผอ่นจ ำหน่ำยโดย บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
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1.2. ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั คอื เครื่องกรองน ้ำและเหยอืก      กรองน ้ำ

ในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน ้ำทีผ่ลติขึน้โดยเฉพำะใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยนิูตี้ จ ำกดั โดยเป็นผูว้่ำจำ้งผลติ
และเป็นลกูคำ้หลกัของบรษิทัยอ่ยตลอดหลำยปีทีผ่ำ่นมำ และในปัจจุบนัมเีครือ่งกรองน ้ำและเหยอืกกรองน ้ำทัง้หมด 
5 รุน่  

 
2. การตลาดและการแข่งขนั 

2.1. ภาวะอตุสาหกรรม 
ภำพรวมของตลำดในช่วงปี 2562 ที่ผ่ำนมำสภำวะเศรษฐกจิชะลอตวัอย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2560 ประกอบ

กบักำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยุคปัจจุบนั ท ำใหเ้กดิกำรแขง่ขนัทำงกำรตลำดสงูรวมถงึมชี่องทำงกำร
เลอืกซื้อสนิคำ้ใหม่ ๆ เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ อกีทัง้จำกกระแสกำรรกัสุขภำพของผู้บรโิภคที่หนัมำดื่มน ้ำเปล่ำแทน
เครือ่งดื่มชนิดอื่น จงึท ำใหเ้ป็นปัจจยัสง่เสรมิใหต้ลำดน ้ำขวดขยำยตวั ซึง่จำกขอ้มลูทำงกำรตลำดชีว้ำ่ตลำดน ้ำขวดมี
อตัรำกำรเตบิโตอยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 2562 มมีลูค่ำกวำ่ 45,300 ลำ้นบำท อตัรำกำรเตบิโต 12.97% จำกปีทีผ่่ำน
มำ (ที่มำ: marketeeronline ปี 2562) และจำกพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้บรโิภคเลือกซื้อ
เครือ่งกรองน ้ำดื่มตดิตัง้ทีบ่ำ้นเพือ่กำรบรโิภคเพิม่มำกขึน้ 

ในส่วนของสนิค้ำเครื่องกรองน ้ำมมีูลค่ำตลำดรวมกว่ำ 12,000 ล้ำนบำท (ที่มำ: หนังสอืพมิพ์ผู้จดักำรรำย
สปัดำห ์ปี 2560) เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจใหก้บัผู้บรโิภคและนักลงทุน โดยทำงบรษิทัไดว้ำงเป้ำหมำยรวมของบรษิทั
เติบโตที่ 10% ในปี 2563 จำกปี 2562 เพื่อกระตุ้นยอดขำยดงัที่กล่ำวมำ บรษิัทจึงเน้นกำรพฒันำและปรบัปรุง
ผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค ในกำรเลอืกใชเ้ครื่องกรองน ้ำเพื่อกรองน ้ำดื่มทีม่คีุณภำพและ
สง่ผลดตี่อสขุภำพ โดยมปัีจจยัในกำรเลอืกซื้อเครื่องกรองน ้ำคอื ควำมมัน่ใจในระบบกำรกรองทีม่ปีระสทิธภิำพและ
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งำน รวมถงึกำรออกแบบตวัเครื่องเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำสมยัใหม่ที่มี
ขอ้จ ำกดัเรื่องพืน้ที่ทีอ่ยู่อำศยั เช่น คอนโด และ ทำวน์เฮำส ์เป็นตน้ โดยเน้นเครื่องกรองทีม่กีำรออกแบบสวยงำม 
ทนัสมยั กะทดัรดั ใชง้ำนงำ่ยสำมำรถดูแลเบื้องต้นและตดิตัง้ไดด้ว้ยตนเอง ในสว่นของลูกคำ้พืน้ที่ต่ำงจงัหวดัหรอื
ภูมภิำคทีไ่ม่ไดม้ขีอ้จ ำกดัทำงดำ้นพืน้ทีก่ำรใชง้ำน ทำงบรษิทัจงึเน้นสนิคำ้ทีม่คีวำมคุม้ค่ำและครอบคลุมต่อกำรใช้
งำน รวมถงึกำรเลอืกระบบกำรกรองใหม้ปีระสทิธภิำพควำมเหมำะสมกบัสภำพน ้ำในแต่ละพืน้ที่ 

2.2 ภาพรวมตลาดเคร่ืองกรองน ้าส าหรบัใช้ในครวัเรือน 
ภำพรวมของตลำดเครื่องกรองน ้ำยงัมโีอกำสในกำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง อนัเป็นผลมำจำกกำรขยำยตวั

ของทีพ่กัอำศยัในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดยมทีีอ่ยูอ่ำศยัใหมเ่พิม่ขึน้มำ จ ำนวน 161,457 ยนิูต (ทีม่ำ: ธนำคำร
อำคำรสงเครำะห)์ และจำกพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีม่คีวำมใสใ่จในเรื่องสขุภำพมำกขึน้และกระแสควำมนิยม
ในกำรออกก ำลงักำย กำรรณรงคล์ดกำรใชแ้กว้พลำสตกิ กำรใสใ่จในพฤตกิรรมกำรบรโิภค รวมถงึกจิกรรมทำงดำ้น
กฬีำต่ำง ๆ ทีม่กีำรจดัขึน้อย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรวิง่ กำรปัน่จกัรยำน เป็นตน้ ลว้นเป็นปัจจยัทีจ่ะกระตุน้ใหค้นสว่น
ใหญ่หนัมำใสใ่จในเรือ่งสขุภำพมำกขึน้ 

ประกอบกบักำรเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในกำรเลอืกซื้อสนิค้ำผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์มำก
ยิง่ขึน้ อนัเป็นผลใหเ้กดิกำรขำยในช่องทำงกำรขำยใหม ่โดยในช่องทำงออนไลน์นัน้ท ำใหท้ำงบรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึ
กลุม่ลกูคำ้ไดง้ำ่ยยิง่ขึน้ สำมำรถเพิม่ยอดขำยสงูขึน้ ดัง้นัน้ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคในปัจจุบนัทีส่ ือ่ดจิทิลัเขำ้มำมบีทบำท
ในชวีติประจ ำวนัท ำใหลู้กคำ้สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูของสนิคำ้และสำมำรถน ำมำประกอบกำรตดัสนิใจในกำรเลอืกซือ้
สนิค้ำได้ง่ำยและรวดเร็วมำกขึ้น ซึ่งในปัจจุบนัระบบกำรจดัส่งสนิค้ำพร้อมติดตัง้ของทำงบริษัทมคีวำมสะดวก
รวดเรว็ และ ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมภิำคทัว่ประเทศ จงึสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำในกำรสัง่ซื้อสนิค้ำผ่ำนทำง
ช่องทำงดงักล่ำวบรษิทัจงึมุ่งเน้นพฒันำศกัยภำพในกำรท ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อรองรบั
กำรขยำยตวัของตลำดในอนำคต 
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2.3 วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขนั 
ภำพรวมของอุตสำหกรรมเครื่องกรองน ้ำในช่วงปีทีผ่่ำนมำมกีำรแขง่ขนัทำงดำ้นกำรสรำ้งแบรนดอ์ย่ำงเหน็

ได้ชดัผ่ำนทำงสื่อ ทัง้ทำงสื่อโทรทศัน์และสื่อป้ำยโฆษณำต่ำง ๆ อกีทัง้ช่องทำงออนไลน์ ท ำให้ผู้บรโิภคสำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในกำรซื้อไดง้ำ่ย ซึ่งท ำใหเ้กดิกำรแขง่ขนัในกำรสรำ้งคอนเทนต์เพื่อดงึควำม
ไดเ้ปรยีบในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ในส ำหรบัลกูคำ้ในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในแต่ละแบรนด ์อนัเป็น
ผลมำจำกกระแสกำรใสใ่จเรื่องสขุภำพ และอกีหน่ึงปัจจยัสง่เสรมิคอืกำรขยำยตวัของทีอ่ยูอ่ำศยั ทัง้แนวรำบคอืบำ้น
เดีย่วและหมูบ่ำ้นจดัสรรต่ำงๆ และแนวสงูคอืคอนโดมเินียมและอพำรท์เมนต ์ทีม่คีวำมตอ้งกำรเครื่องกรองน ้ำ โดย
ทำงบรษิทัเน้นสนิคำ้ทีม่มีำตรฐำนสงูและมกีำรรบัประกนัรบัสนิคำ้สงูสดุ 2 ปี แบบ On Site Service (บรกิำรถงึบำ้น
คุณ) เพือ่สรำ้งควำมมัน่ใจในสนิคำ้และบรกิำรหลงักำรขำยทีด่ตีลอดอำยกุำรใชง้ำน 

นอกจำกน้ี บรษิทัได้ผลติสนิค้ำขำยให้แก่ บรษิทั แอ็ดเวล บวิตี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ยี่ห้อ Adwell) และ
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค์ จ ำกดั (มหำชน) (ยีห่อ้ Alkamag) และบรษิทัย่อยเป็นผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ขำยใหแ้ก่ บรษิทั 
กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยนิูตี้ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิทัขำยตรงชัน้น ำแห่งหน่ึงของประเทศไทยทีจ่ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์ครื่อง
กรองน ้ำภำยใต(้ยีห่อ้ Giffarine) ผำ่นเครอืขำ่ยสมำชกิของบรษิทัขำยตรงดงักล่ำว ซึง่เป็นอกีชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑข์องบรษิทั (จ ำหน่ำยผำ่นบรษิทัยอ่ย) 

ผลการส ารวจระดบัความพึงพอใจของลกูค้า 
บรษิทัมกีำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้เป็นประจ ำทุกปีโดยมอบหมำยใหฝ่้ำยลูกคำ้สมัพันธ์และบรกิำร

เป็นผูส้อบถำมขอ้มลูกบัทำงลกูคำ้และสรุปขอ้มลู ซึง่กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัพบวำ่ผลส ำรวจควำม
พึงพอใจของลูกค้ำประจ ำปี 2562 เฉลี่ย 91.65% ทัง้น้ี บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันำกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อ
ตอบสนองลกูคำ้ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

ภำพรวมของอุตสำหกรรมเครื่องกรองน ้ำของบรษิทัในปีที่ผ่ำนมำมกีำรแข่งขนัทำงด้ำนกำรสร้ำงแบรนด์
อย่ำงเหน็ไดช้ดัผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำง ๆ ทัง้ช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ ท ำใหผู้บ้รโิภคสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูล
เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในกำรซื้อสนิค้ำได้ง่ำยขึ้น ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงคอนเทนต์ เพื่อเรยีกควำมสนใจจำก
ผูบ้รโิภคได ้สรำ้งควำมเขำ้ใจและควำมเชื่อมัน่ในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้แต่ละแบรนด ์กระตุน้และสรำ้งควำมมัน่ใจในกำร
ตดัสนิใจซือ้สนิคำ้เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลมำจำกกระแสกำรใสใ่จเรื่องสขุภำพ และอกีหน่ึงปัจจยัคอื กำรขยำยตวัของทีอ่ยู่
อำศยัทัง้แนวรำบคอื บ้ำนเดี่ยวและหมู่บ้ำนจดัสรรต่ำงๆ และแนวสูงคอื คอนโดมเินียมและอพำรท์เมนต์ เป็นต้น 
รวมถงึบรษิทัไดก้ระตุน้กำรขำยอยำ่งต่อเน่ืองดว้ยสนิคำ้กลุ่มเครือ่งท ำน ้ำอุ่น โดยเน้นสนิคำ้ทีม่มีำตรฐำนสงูและมกีำร
รบัประกนัรบักำรขำย สรำ้งควำมมัน่ใจใหก้ลุม่ผูบ้รโิภค 

 
2.4 กลยทุธด้์านการตลาด 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบนั ซึ่งเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยตัวของ
ช่องทำงกำรขำยใหม ่ในช่องทำงออนไลน์  โดยทำงบรษิทัมกีำรปรบัตวัอยำ่งต่อเน่ืองในช่วง 1-2 ปีทีผ่่ำนมำ และได้
วำงกลยุทธท์ำงกำรตลำด เพือ่รองรบักบัสภำพตลำดในปัจจุบนั 

ซึง่บรษิทัมจีุดแขง็ของทมีขำยและทมีบรกิำรทีค่รอบคลุมทุกภมูภิำคทัว่ประเทศ เพือ่เชื่อมโยงจุดแขง็และกำร
ขยำยตัวของช่องทำงกับออนไลน์ โดยกำรน ำ Multi-Channel และ O2O (Online to Offline) เป็นกลยุทธ์ทำง
กำรตลำดที่ถูกน ำมำปรบัใชแ้ละสรำ้งรูปแบบกำรขำยเชงิรุก ของกำรท ำงำนของทมีขำยเพื่อสรำ้งโอกำสและควำม
ไดเ้ปรยีบในเชงิธุรกจิ ในกำรเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ยำ่งรวดเรว็ โดยในปีทีผ่่ำนมำยอดขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์มี
กำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง  บริษัทได้เล็งเห็นควำมส ำคัญกำรตลำดทำงด้ำนน้ีและได้มีกำรวำงแผนในกำร           
ขยำยหน่วยงำนรองรบักำรเตบิโตทำงดำ้นน้ีและเพิม่ทรพัยำกรบุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญดำ้นสื่อกำรตลำด
ออนไลน์ (Digital Marketing Specialist) เพือ่รองรบักำรเตบิโตจำกยอดขำยในชอ่งทำงน้ีในอนำคต 
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ในปี 2563 บรษิทัไดเ้น้นสรำ้งควำมเชื่อมัน่ผำ่นกำรสรำ้งแบรนดส์นิคำ้ (Branding) และกำรรบัรูแ้บรนดส์นิคำ้  
(Brand Awareness) โดยน ำจุดแขง็คอืคุณภำพสนิคำ้และบรกิำร ทีม่ปีระสบกำรณ์กว่ำ 44 ปี นอกจำกนัน้บรษิทัได้
วจิยัและพฒันำสนิค้ำให้ตรงกบัควำมต้องกำรของผู้บรโิภคยุคปัจจุบนั คือ เน้นเครื่องกรองน ้ำที่มกีำรออกแบบ
สวยงำม ทนัสมยั กะทดัรดั ใชง้ำนงำ่ยสำมำรถดูแลเบื้องตน้และตดิตัง้ไดด้ว้ยตนเอง รวมถงึกำรสรำ้งควำมรูค้วำม
เขำ้ใจเรื่องระบบกำรกรองน ้ำและคุณภำพน ้ำผำ่นสือ่ต่ำงๆ ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ อยำ่งต่อเน่ือง เช่น ควำมรูเ้รือ่ง 
“น ้ำด่ำงหรอืน ้ำอลัคำไลน์” ซึ่งเป็นคุณสมบตัิเด่นและเป็นจุดขำยของทำงบรษิทั รวมถึงกำรเป็นผู้ผลติสนิค้ำจำก
ภำยในประเทศไทย ทีม่เีทคโนโลยกีำรกรองในระบบทีเ่ป็นทีนิ่ยมหลกั ๆ คอื 

UV (Ultraviolet Light) 
UF (Ultrafiltration Membrane) 
RO (Reverse Osmosis Membrane) 
โดยสำรกรองและอุปกรณ์ทีใ่ชม้คีุณภำพตำมมำตรฐำน NSF (National Sanitation Foundation) โดยบรษิทั

ยงัคงพฒันำผลติภณัฑใ์หม ่ๆ เพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคอยำ่งต่อเน่ือง 
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรยีบเหนือคู่แข่งขนั บรษิัทจึงได้มกีำรพฒันำสนิค้ำและผลิตภณัฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่ม

ผูบ้รโิภค และเหมำะสมกบักำรบรโิภคน ้ำดื่มจำกเครื่องกรองน ้ำในแต่ละพืน้ที่ เน่ืองจำกคุณภำพน ้ำประปำหรอืน ้ำที่
ใชส้ ำหรบัเขำ้เครือ่งกรองน ้ำของแต่ละพืน้ทีม่คีุณสมบตัทิีแ่ตกต่ำงกนั จงึจ ำเป็นตอ้งออกแบบระบบเครือ่งกรองน ้ำทีม่ ี
ควำมเหมำะสมในแต่ละพืน้ที่ บรษิทัไดเ้กบ็ขอ้มูลน ้ำในแต่ละพืน้ที่ยอ้นหลงัเพื่อน ำมำวเิครำะหใ์นกำรสรำ้งกลยุทธ์
และน ำเสนอรุน่ของเครือ่งกรองน ้ำทีเ่หมำะสมกบัลกูคำ้มำกทีส่ดุ 

จำกฐำนลูกค้ำกลุ่มเครื่องกรองน ้ ำและชุดสำรกรอง ซึ่งมียอดขำยและติดตัง้ไปแล้วกว่ำล้ำนรำย                  
(ข้อมูล: ฐำนข้อมูลลูกค้ำของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน)) ดงันัน้บริษัทจึงต่อยอดทำงธุรกิจกลุ่มสนิค้ำ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยใตก้ำรท ำกำรตลำดผ่ำนแบรนดแ์ละเพจ “ผ่อนสบำย” ซึ่งมกีำรขยำยฐำนลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ืองมำ
ตลอดระยะเวลำ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยเพิม่ควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ในกำรเลอืกผ่อนช ำระสนิคำ้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 
แบบทีไ่มต่อ้งใชบ้ตัรเครดติ โดยกบัสำมำรถผ่อนช ำระกบัทำงบรษิทัไดโ้ดยตรงและไดเ้ลอืกสรรสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ
แบรนดช์ัน้น ำในตลำด ซึง่ไดร้บักำรตอบรบัเป็นอยำ่งดจีำกลกูคำ้เก่ำ-ใหม ่ตลอดระยะเวลำ 2-3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

ช่องทางการขายตรง 
ชอ่งทำงกำรขำยตรงยงัคงเป็นช่องทำงหลกัของบรษิทั ดงันัน้เพือ่กำรปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัสภำวกำรณ์แขง่ขนัใน

ปัจจุบนั บรษิทัจงึมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนกำรฝึกอบรมและพฒันำโดยเน้นกำร
เขำ้ถงึกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยไดใ้นทุกรปูแบบ ทัง้ Push และ Pull Strategy ดว้ยกำรใหค้วำมรูใ้นสว่นขอ้มลูสนิคำ้และ
บรกิำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ในกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้ำ จำกกลยุทธ์หลกัของบรษิทัในกำรน ำเครื่องมอืทำง
กำรตลำดมำปรบัใช ้ในกำรสรำ้งฐำนลูกคำ้กลุ่มใหมแ่ละเพิม่โอกำสกำรขำยและรองรบักำรขำยในอนำคตในรปูแบบ
ต่ำงๆ 

ช่องทางโมเดิรน์เทรด 
บรษิทัไดพ้จิำรณำถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของกำรขำยผ่ำนช่องทำงโมเดริน์เทรดอย่ำงรอบคอบแลว้ บรษิทัจงึได้

ตดัสนิใจยุตกิำรขำยผ่ำน HomePro แลว้มำมุ่งเน้นในกำรขำยผ่ำนสื่อทำงออนไลน์แทนตำมพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใน
ปัจจุบนั 

ช่องทางออนไลน์ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทได้ด ำเนินกำรและวำงแผนเพื่อรองรับ          

กำรขยำยตวัในชว่ง 1-2 ปีทีผ่ำ่นมำ โดยผลกัดนักำรขำยและขยำยฐำนลกูคำ้ผำ่นชอ่งทำงออนไลน์ในทุก ๆ ชอ่งทำง 
เช่น  Facebook, Line@, Website และ Shopping Application ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นช่องทำงที่มโีอกำสในกำรเตบิโตสงู 
ซึ่งเป็นช่องทำงที่ท ำให้สำมำรถสร้ำงฐำนกลุ่มลูกค้ำใหม่และมกีำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถสร้ำงคว ำม
ได้เปรยีบทำงด้ำนกำรแข่งขนัในกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้บรโิภคเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วผ่ำนข่ำวสำรและสื่อ
สง่เสรมิกำรขำย   ต่ำง ๆ ในชอ่งทำงออนไลน์ทุกชอ่งทำง 
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ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจอนัยำวนำนของบริษัท บริษัทยงัยึดปณิธำนที่จะสร้ำงสุขภำพดีให้กับ
ประชำชนชำวไทยทุกครอบครวั แนวทำงกำรท ำธุรกิจของบรษิทัจงึมุ่งเน้นที่ลูกค้ำ (Customer Focus) ด้วยกำร
ตอบสนองควำมต้องกำร และสรำ้งประสบกำรณ์ที่ดใีนกำรใชผ้ลติภณัฑ์และบรกิำรของบรษิทั ทัง้ที่เป็นกลุ่มลูกคำ้
ทัว่ไป (Mass) และกลุ่มลูกค้ำเฉพำะ (Niche) ลูกค้ำบุคคล (Consumer) และลูกค้ำองค์กร (Corporate) โดยมกีล
ยทุธห์ลกัดงัน้ี 

(1) มุ่งเน้นคณุภาพผลิตภณัฑ ์
บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรคดัสรรวตัถุดบิทีม่คีุณภำพสงูทีน่ ำมำใชใ้นกำรผลติเครื่องกรองน ้ำ 

เช่น กำรใชส้ำรกรองทีผ่่ำนกำรรบัรองมำตรฐำนจำก NSF สำรกรอง activated carbon ทีน่ ำเขำ้จำก
ยุโรป เป็นต้น เครื่องกรองน ้ ำ “SAFE” ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพจำกห้องปฏิบัติกำรทดลอง 
Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลยี)ตำมมำตรฐำน AS/NZS 4020:2005 (รำยละเอยีด
รุ่นที่ผ่ำนกำรทดสอบแสดงในหัวข้อ 1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส ำคัญในช่วง 5 ปี              
ทีผ่ำ่นมำ) 

บรษิัทมฝ่ีำยวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ ท ำหน้ำที่ค้นคว้ำวิจยั และพฒันำผลิตภณัฑ์ให้แก่
บริษัทอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้ตวัผลิตภณัฑ์เครื่องกรองน ้ำ และไส้กรอง เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงและ
เหนือกว่ำคู่แข่งในตวัผลิตภณัฑ์ รวมทัง้แก้ไขปัญหำคุณภำพน ้ำที่แตกต่ำงกนัในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ เช่น น ้ำกร่อย และน ้ำบำดำล เป็นต้น มกีำรคดิค้นระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน ้ำ
SAFE รุน่ ROMA Plus ซึง่เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหส้ำมำรถท ำงำนไดด้อียำ่งต่อเน่ือง          
แมม้แีรงดนัน ้ำทีล่ดลงกต็ำม และพฒันำระบบ Flush Valve เพือ่เพิม่ควำมสะดวกส ำหรบัลกูคำ้ในกำร
ดแูลรกัษำเครือ่งกรองน ้ำ 

บริษัทได้รบั “อนุสทิธิบตัร” ระบบกำรปรบัสภำพควำมเป็นด่ำงของน ้ำจำกกรมทรพัย์สนิ    
ทำงปัญญำ เป็นกำรตอกย ำ้ควำมมุง่มัน่ทีจ่ะน ำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพใหก้บัลกูคำ้ สรำ้งควำมมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์“SAFE”  

ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สำรกรองหนิแร่ธรรมชำต ิ(Alkaline Mineral stone) ซึ่ง
ได้ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories 
Pty Ltd ซึง่เป็นสถำบนัชัน้น ำจำกประเทศออสเตรเลยี (AMS)  

นอกจำกน้ีบรษิทัไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and Service Listings 
ในกำรใชไ้สก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ทีไ่ดร้บัรองมำตรฐำน NSF/ANSI42 

ในปี 2561 บริษัท ได้ร ับรองมำตรฐำน NSF/ANSI42 ส ำหรับกำรใช้ไส้กรอง Fibredyne 
Standard รวมทัง้กำรใช้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้รบัรองมำตรฐำน NSF/ANSI61 และชัน้
กรอง KDF-55 ทีไ่ดร้บัรองมำตรฐำน NSF/ANSI42,61 

ในปี 2562 น้ี ทำงบรษิทัมุง่พฒันำและต่อยอดกำรกรองน ้ำในระบบ RO (Reverse Osmosis) 
ใหต้อบโจทยล์กูคำ้ทีต่อ้งกำรใชน้ ้ำดื่มอยำ่งต่อเน่ือง โดยท ำกำรวจิยัระบบ RO High Flowrate ขึน้มำ 
เพื่อใหอ้ตัรำกำรผลติน ้ำดื่ม มปีรมิำณที่เพิม่มำกขึน้ทนัต่อควำมตอ้งกำร  จำกเดมิอตัรำกำรผลติน ้ำ
อยู่ในช่วง 50-75 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมำณ 190-283 ลติรต่อวนั ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 400 
GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมำณ 1,512 ลติรต่อวนั อนัจะส่งผลให้สำมำรถยกเลกิกำรใช้ RO 
Tank ลงได้  ลดพื้นที่กำรติดตัง้ (ส ำหรบัวำง RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนกำรติดตัง้ให้สะดวก
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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(2) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของ
ลกูค้าแบบโซลชูัน่ (Solution) 

บรษิทัไดม้กีำรพฒันำผลติภณัฑ์ใหม้คีวำมหลำกหลำย เหมำะสมกบักำรบรโิภค กำรใชง้ำน 
และรสนิยมของลูกค้ำ ทัง้ที่เป็นระบบกำรกรอง UV (ระบบกำรฆ่ำเชื้อโรคดว้ยแสง UV) ระบบ RO 
(Reverse Osmosis) ที่สำมำรถกรองควำมเค็มของน ้ำประปำในช่วงเวลำที่น ้ำประปำกร่อยและมี
ควำมเคม็เกนิมำตรำฐำนเน่ืองจำกภำวะน ้ำทะเลหนุนไดเ้พื่อสุขภำพที่ดขีองลูกคำ้ได ้และระบบ UF 
(Ultrafiltration) มผีลติภณัฑข์นำดเลก็ทีเ่หมำะกบัครอบครวัเดีย่วในคอนโดมเินียม อพำรต์เมนต ์หรอื
ทีม่สีมำชกิในครอบครวัน้อย มผีลติภณัฑห์ลำยระดบัรำคำทีล่กูคำ้สำมำรถเลอืกตำมก ำลงัซือ้ เช่นใน
ปี 2559 บรษิัทได้ออกสนิค้ำรุ่น UF Alkaline มำเพื่อตอบสนองลูกค้ำที่ใช้น ้ำประปำ และต้องกำร
ระบบกำรกรองน ้ำที่มคีวำมละเอียดในระดบัรำคำปำนกลำง บรษิทัได้ออกผลติภณัฑ์เครื่องท ำน ้ำ
รอ้น-น ้ำเยน็ คุณภำพสงู มรีะบบกำรกรองในตวั  เสรมิแร่ธำตุทีร่่ำงกำยตอ้งกำร และน ้ำทีก่รองมคี่ำ 
pH เป็นด่ำงอ่อนๆ ที่สำมำรถใช้ได้ทัง้ภำยในส ำนักงำนและภำยในครวัเรอืน รวมไปถึงได้น ำเสนอ
ระบบกรองน ้ำใช ้“Water Mate” ทีช่ว่ยเพิม่คุณภำพน ้ำทีใ่ชก้ำรอุปโภคไดอ้ยำ่งปลอดภยัมำกขึน้ 

จำกกำรส ำรวจตลำดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และควำมต้องกำรของลูกคำ้ที่ใชบ้รกิำรของบรษิทั
พบวำ่ ลกูคำ้สว่นใหญ่มคีวำมตอ้งกำรสนิคำ้ในกลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำเพิม่มำกขึน้อยำ่งรวดเรว็ บรษิทัได้
ตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำวด้วยกำรน ำเสนอสินค้ำคุณภำพให้กับลูกค้ำ  นอกจำก              
เครื่องท ำน ้ำอุ่น “Safe Electrics” ที่มคีวำมปลอดภยัสูง และเครื่องปรบัอำกำศยี่ห้อ Fedders และ 
Daikin แลว้ บรษิทัไดค้ดัสรรเครื่องใชไ้ฟฟ้ำทีไ่ดร้บัควำมนิยม และมคีุณภำพด ีน ำเสนอใหก้บัลูกคำ้ 
เช่น โทรทศัน์ยีห่อ้ Samsung ตูเ้ยน็ยีห่อ้ Toshiba เครื่องซกัผำ้ยีห่อ้ LG เครื่องกรองอำกำศ Media 
เป็นต้น และเพิ่มทำงเลือกให้กับลูกค้ำ ภำยใต้โปรแกรม  “ผ่อนสบำย” (“PONSABUY”) ที่ลูกค้ำ
สำมำรถเลอืกผ่อนช ำระสนิคำ้กบับรษิทัได ้สรำ้งควำมสุขและควำมสะดวกสบำยใหก้บัครอบครวัไดด้ี
ยิง่ขึน้ 

ในปี 2562 ทำงบรษิทัต่อยอดรปูแบบธุรกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ ผ่ำนช่องทำง Online และ TV 
Shopping เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑร์ุน่ D-Lite เพื่อ
ตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม ่ทีม่ขีนำดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จ ำกดัดำ้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอำศยั และ
ยงัสำมำรถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 
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(3) ให้ความส าคญักบัความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของลกูค้า 
ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ ำ นอกจำกจะช่วยดูแลสุขภำพของลูกค้ำแล้ว ยงัช่วยให้ลูกค้ำ

ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรบรโิภคน ้ำดื่ม บรษิทัมกีำรรบัประกนัสนิค้ำสูงสุดถึง 2 ปี ในระหว่ำงกำร
รบัประกนัลกูคำ้จะไดร้บับรกิำรถงึบำ้นโดยไมม่คีำ่ใชจ้ำ่ย 

บรษิทั เหน็วำ่ควำมสะดวกของลกูคำ้เป็นภำรกจิส ำคญัทีต่อ้งปฏบิตั ิเน้นกำรใหบ้รกิำรถงึบำ้น 
โดยเริม่จำกกำรมพีนักงำนไปน ำเสนอ และให้ควำมรู้กบัลูกค้ำที่บ้ำน กำรติดตัง้สะดวกรวดเรว็ มี
บรกิำรผอ่นช ำระสนิคำ้และเกบ็คำ่งวด มบีรกิำรหลงักำรขำยทัง้กำรซ่อมแซมและกำรเปลีย่นสำรกรอง
ถงึบำ้น เพยีงโทร 1210 ทีม่พีนกังำนบรกิำรลกูคำ้ทำงโทรศพัท ์พรอ้มใหบ้รกิำรทุกวนั และเพิม่ควำม
สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรกบับรษิัทผ่ำนทำงช่องทำง Online ทัง้ทำง Website, Facebook, Line 
official  

บริษัทได้พฒันำประสทิธิภำพกำรบริกำรให้กบัลูกค้ำ ให้สำมำรถครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศโดยได้น ำระบบ CRM (Customer Relation Management) มำใช้อย่ำงจรงิจงัมกีำรพฒันำ
ระบบ “Safe Mobile Application” ใช้ในกำรขำย และกำรเก็บเงนิค่ำงวด ในกำรบรกิำรด้วยช่ำงที่มี
ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญหลำยรอ้ยคนทีป่ระจ ำอยูท่ ัว่ประเทศ บรหิำรกำรใหบ้รกิำรดว้ยระบบ “I-Mind” 
ท ำใหลู้กคำ้มัน่ใจว่ำจะไดร้บักำรบรกิำรที่สะดวกรวดเรว็ อกีทัง้ยงัมีกำรเชื่อมต่อ (CRM: Customer 
Relation Management) กบัระบบโทรศพัท์ (Cisco-IP Telephony) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพสงูขึน้และ
พฒันำไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการรบัรู้ การเข้าถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บรษิัทได้ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Distribution Channel) เพิม่ขึ้น จำกกำรที่บริษัท      

มคีวำมแขง็แกร่งในช่องทำงกำรขำยตรงสนิคำ้ผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรงแบบชัน้เดยีว (Single Level 
Direct Sales) ซึง่มพีนกังำนขำยและบรกิำรประมำณ 1,100 คน ทัว่ประเทศ  

บรษิทัไดข้ยำยสำขำโดยสิน้ปี 2562 มจี ำนวน 23 สำขำ ครอบคลุมหวัเมอืงหลกัของประเทศ
ในลกัษณะที่เป็นเครอืข่ำย (Network) เพิม่ควำมสะดวกในกำรน ำเสนอขำยและกำรบรกิำรใหลู้กคำ้ 
บรษิทัมจี ำนวนพนักงำนขำยทำงโทรศพัท ์ประมำณ 100 ทีน่ัง่ และพนักงำนขำยทำงโทรศพัท์แบบ 
บรษิทั Outsourcing อกี 2 บรษิทัจ ำนวน 40 ทีน่ัง่ รวมทัง้หมด 140 ทีน่ัง่ และอกีทัง้ยงัมกีำรกำรขำย
ผ่ำนช่องทำงผ่ำนโมเดริน์เทรด (โฮมโปร) ซึง่ในไตรมำส 4 บรษิทัไดพ้จิำรณำถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
กำรขำยผ่ำนช่องทำงโมเดิร์นเทรดอย่ำงรอบคอบแล้ว บริษัทจึงได้ตัดสินใจยุติกำรขำยผ่ำน 
HomePro แลว้มำมุง่เน้นในกำรขำยผำ่นสือ่ทำงออนไลน์แทน 

จำกกระแสควำมนิยมในกำรซื้อสนิค้ำผ่ำนช่องทำงโซเชยีลเน็ตเวริ์ก บรษิทัได้เพิม่ทมีงำน 
Digital Marketing และ Online Telesales เพื่อใช้ช่องทำง Online ผ่ำนทำง Website, Facebook, 
Line official ของบรษิทั และไดท้ ำกำรสรำ้งทำงเชื่อมต่อและโฆษณำผำ่นพนัธมติรทำงระบบออนไลน์ 
เช่น Lazada, Kaidee, Fixzy, และ Shop@24 เป็นตน้ โดยลกูคำ้สำมำรถสัง่ซือ้ผลติภณัฑผ์่ำนระบบ
ออนไลน์ เพิม่ควำมสะดวกในกำรเขำ้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิำรไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

บรษิัทได้เพิม่ช่องทำงเพื่อให้ลูกค้ำได้รบัรู้ถึงผลิตภณัฑ์และกำรบรกิำรของทำงบริษัทที่มี
ประสทิธภิำพ โดยมกีำรจดัท ำโฆษณำผ่ำนทำงช่องทำงโทรทศัน์ (ดจิติอลทวี)ี มเีดยีออนไลน์  และ 
Out of Home Media (Billboard) โดยได้ท ำกำรลงนำมต่อสญัญำว่ำจ้ำงศิลปิน “ นีโน่ ” คุณเมทนี     
บุรณศริ ิเป็นพรเีซนเตอรใ์หก้บับรษิทั โดยออกอำกำศในช่องทวีดีจิติอล เช่น ช่อง 3HD, 3 SD, One 
ช่อง Workpoint และช่องอื่น ๆ อกีทัง้ยงัไดจ้ดัเตรยีม ช่องทำงอื่น เช่น Out of home media, สปอต
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วิทยุ และงำนอีเวนท์ ต่ำง ๆ ตัง้แต่ปี 2562 ร่วมกบัศิลปินดงักล่ำว เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท
สำมำรถเขำ้ถงึกลุ่มเป้ำหมำยและมัน่ใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของทำงบรษิทัมำกยิง่ข ัน้ 

(5) สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูค้าอย่างยัง่ยืน 
เครื่องกรองน ้ำเป็นผลติภณัฑท์ีต่้องกำรค ำแนะน ำ บริษทัจงึเน้นกำรใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจใน

ผลติภณัฑ ์รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่คีวำมเหมำะสมกบัสภำพน ้ำของบำ้นลกูคำ้ และกำรดแูลสขุภำพของ
ลกูคำ้ และครอบครวั พนกังำนจงึเป็นปัจจยัหลกัส ำคญัของควำมส ำเรจ็ (Key Success Factor) 

บรษิทัไดพ้ฒันำวธิกีำรสรรหำ และคดัเลอืกพนักงำนที่มคีุณภำพใหร้องรบักำรขยำยตวัของ
ธุรกิจอย่ำงรวดเร็วของบริษัท บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมรู้ ทกัษะ และมีกำรฝึกฝน     
อย่ำงจรงิจงั นับตัง้แต่วนัแรกที่เขำ้มำปฏบิตังิำน ทัง้ดำ้นควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑ์ ทกัษะกำรขำยกำร
บรกิำร กำรดแูลลกูคำ้ สรำ้งใหพ้นกังำนมทีศันคต ิมจีติใจบรกิำร เพื่อสง่มอบสขุภำพดใีหก้บัลกูคำ้ มี
กำรจดัตัง้สถำบนัฝึกอบรมขึน้ เพื่อพฒันำคุณภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบมรีะบบ
ครูฝึกภำคสนำมในทุกภูมภิำคใหแ้ก่พนักงำน บรษิทัดูแลผลตอบแทน สวสัดกิำร และควำมเป็นอยู่
ต่ำง ๆ ของพนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนมคีวำมสุข และควำมมัน่คง ที่จะส่งมอบบรกิำรที่ดมีคีุณภำพ
ให้กบัลูกค้ำได้ ในทุกจุดที่ลูกค้ำได้สมัผสักบับรษิทั เช่น เมื่อใกล้ครบระยะเวลำในกำรเปลี่ยนสำร
กรอง พนักงำน Telesales โทรไปแจง้ใหก้บัลูกคำ้ และมพีนักงำนไปบรกิำรถงึบำ้น พนักงำนที่เกบ็
เงนิคำ่งวดจะถำมไถ่ปัญหำและสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคำ้เป็นประจ ำ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจงึน ำมำ
ซึง่ควำมพงึพอใจของลกูคำ้ เกดิกำรซือ้ซ ้ำและบอกต่อใหก้บัญำตแิละเพือ่นต่อไปดว้ย 

 
2.5 ช่องทางการจ าหน่าย 

2.5.1 การจดัจ าหน่ายผา่นระบบขายตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บรษิัทใช้ระบบกำรขำยตรงแบบชัน้เดียวเป็นช่องทำงหลกัในกำรขำยสนิค้ำของบรษิัท เน่ืองจำกบริษัท
เล็งเห็นว่ำเป็นช่องทำงที่พนักงำนขำยสำมำรถน ำเสนอคุณสมบัติของสินค้ำได้ชัดเจน และสำมำรถสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำอื่น ๆ ของบรษิัทต่อไป ซึ่งมผีู้
บรหิำรงำนขำย, พนกังำนขำยและบรกิำรประมำณ 1,100 คน ทุกภูมภิำคทัว่ประเทศ โดยพนกังำนสว่นใหญ่ประจ ำ
ที่ส ำนักงำนใหญ่จังหวัดนนทบุรี ทัง้น้ี เพื่อสนับสนุนและรองรับกำรขำยเครื่องกรองน ้ ำและสำรกรองและ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีม่คีุณภำพทีบ่รษิทัคดัสรรมำแลว้เป็นอยำ่งด ีโดยจ ำนวนสำขำ ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 23 สำขำ โดย
มรีำยละเอยีด ดงัน้ี  
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รายละเอียดสาขา (23 สาขา) 

ภาค สาขา ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

เชยีงรำย 866/10-11 ถ.ทำงหลวงแผน่ดนิ 1 ต.เวยีง 
อ.เมอืง จ.เชยีงรำย 57000 

053-719-288 

เชยีงใหม ่
221/7-8 ถ.ชำ้งคลำน ต.ชำ้งคลำน อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50100 053-271-378 

ล ำปำง 357/34-35 ถ.บุญวำทย(์ฉตัรไชย) ต.สวนดอก 
อ.เมอืง จ.ล ำปำง 52100 

054-222-901 

พษิณุโลก 298/2-3 ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.พษิณุโลก 65000 055-005-000  

นครสวรรค ์ 95/15-16 หมู ่9 ต.วดัไทร อ.เมอืง 
จ.นครสวรรค ์60000 099-380-3886 

ก ำแพงเพชร 57/12, 57/13 ถ.เทศบำล 1 ต.ในเมอืง 
อ.เมอืงก ำแพงเพชร จ.ก ำแพงเพชร 62000 055-021-989 

ตะวนัออก 
ระยอง 349/1 ถ.สขุมุวทิ ต.เนินพระ อ.เมอืง 

จ.ระยอง 21000 038-621-277 

ชลบุร ี 600/23-24 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี20130 038-110-083 

กลำง 

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

034-275-383 

เพชรบุร ี
585/17 หมู ่5 ต.บำ้นหมอ้ อ.เมอืง 
จ.เพชรบุร ี76000 032-401-629 

สมทุรปรำกำร 
42/24, 42/25 หมู ่9 ต.บำงปลำ อ.บำงพล ี
จ.สมทุรปรำกำร 10540 

02-002-2052 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 118/9 ถ.เหลำ่นำด ีต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40000 043-043-500 

อุดรธำนี 289/13-14 ถ.อุดรดุษฎ ีต.หมำกแขง้ อ.เมอืง 
จ.อุดรธำนี 41000 042-223-448 

อุบลรำชธำนี 265/4-5 ถ.อุปลสีำน ต.ในเมอืง จ.อุบลรำชธำนี
34000 

045-243-495 

นครรำชสมีำ 901/7 ถ.มติรภำพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.นครรำชสมีำ 30000 

044-262-900 

รอ้ยเอด็ 426 หมู ่23 ต.เหนือเมอืง อ.เมอืง 
จ.รอ้ยเอด็ 45000 043-515-027 

บุรรีมัย ์ 999/13 หมู ่1 ต.อสิำณ อ.เมอืงบุรรีมัย ์
จ.บุรรีมัย ์31000 044-613-899 

มกุดำหำร 122/4-5 ถ.ววิธิสรุกำร ต.มกุดำหำร 
อ.เมอืงมกุดำหำร จ.มกุดำหำร 49000 042-042-000 

ใต ้
นครศรธีรรมรำช 

180/26-27 หมู ่5 ต.ปำกพนู อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมรำช 80000 
 

075-806-877 

สรุำษฎรธ์ำนี 20/1 ม.10 ต.วดัประดู ่อ.เมอืงสรุำษฎรธ์ำนี 
จ.สรุำษฎรธ์ำนี 84000 077-964-000 
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ภาค สาขา ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร 

ภเูกต็ 32/4 ถ.พนูผล ต.ตลำดเหนือ อ.เมอืง 
จ.ภเูกต็ 83000 076-619-111 

สงขลำ 1502, 1504 หมูท่ี ่3 ถ.สนำมบนิ-ลพบุรรีำเมศวร ์
ต.ควนลงั อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 074-250-420 

ตรงั 236/23 ถ.กนัตงั ต.ทบัเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรงั 92000 075-290-539 

ในระบบกำรขำยตรงของบรษิทั พนกังำนขำยจะไดร้บัค่ำนำยหน้ำแปรผนัตำมยอดขำย นอกจำกน้ี บรษิทัยงั
มกีำรก ำหนดผลตอบแทนส ำหรบัพนกังำนขำย เพือ่สนบัสนุนยอดขำยตำมควำมเหมำะสม  

 
2.5.2 การจดัจ าหน่ายผา่นทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บรษิทัไดพ้ฒันำขดีควำมสำมำรถในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ทำงโทรศพัทโ์ดยกำรน ำโปรแกรมบรหิำรงำนลกูคำ้ 
(CRM: Customer Relation Management) เชื่อมต่อกบัระบบโทรศพัท ์(Cisco-IP Telephony) และฐำนขอ้มลูลกูคำ้
ของบริษัท (Customer Database) โดยได้เริ่มใช้ระบบดังกล่ำวในกำรขำยสำรกรองควบคู่ไปกับกำรขำยผ่ำน
พนักงำนขำยสำรกรองแบบปกติ และต่อมำช่องทำงกำรขำยทำงโทรศพัท์ได้กลำยเป็นช่องทำงหลกัในกำรขำย
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ บรษิทัจงึไดข้ยำยช่องทำงกำรขำยทำงโทรศพัทเ์พื่อรองรบักำรขำยทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนำคต โดยสิน้ปี 
2562 มจี ำนวนพนักงำนขำยทำงโทรศพัท์ประมำณ 140 ที่นัง่ ทัง้น้ี ลูกคำ้สำมำรถตดิต่อหน่วยงำนขำย สอบถำม
ข้อมูลหรือกำรบริกำรต่ำง ๆ ได้โดยโทรติดต่อ Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวมขยำยคู่สำยเป็น 150 
คู่สำย ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2563 บริษัทได้เพิ่มบุคลำกรเพื่อรองรบัลูกค้ำออนไลน์จำกช่องทำงต่ำง ๆ เช่น 
Facebook และ Line กว่ำ 20 ที่นัง่ และระบบ Agent Chat BOT เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและรวดเร็วในกำร
ใหบ้รกิำร ซึง่กวำ่ 90% ซึง่เป็นฐำนขอ้มลูลกูคำ้ใหม่ เพือ่ตอบรบักำรใหบ้รกิำรผำ่นทำงชอ่งทำงใหมใ่หค้รอบคลุมและ
มปีระสทิธภิำพใหม้ำกยิง่ขึน้ อกีทัง้ไดท้ ำกำรเพิม่หมวดหมูส่นิคำ้ใหก้บัลกูคำ้ นอกจำกผลติภณัฑห์ลกัคอืเครื่องกรอง
น ้ำและชุดสำรกรองแล้วบริษัทยงัน ำเสนอขำยเครื่องปรบัอำกำศยี่ห้อไดกิ้น, เครื่องปรบัอำกำศยี่ห้อเฟดเดอร์,          
เครื่องท ำน ้ำอุ่น Safe Electrics และ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำอื่น ๆ เช่น สนิคำ้ยีห่อ้โตชบิำ แอลจ ีพำนำโซนิค มำสเตอรค์ูล 
มเีดยี และซมัซุง เป็นตน้ ทัง้น้ีกำรบรหิำรงำนขำยชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นทำงโทรศพัทน้ี์จะสำมำรถตดิต่อลกูคำ้
ได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยของงำนขำยและยงัสำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำยได้ โดยมีโครงสร้ำงค่ำใช้จ่ำยต ่ำกว่ำเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัชอ่งทำง กำรขำยดำ้นอื่นๆ 

 
2.5.3 การจดัจ าหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน 
บรษิทัจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้เครื่องกรองน ้ำผ่ำน บรษิทั แอด็เวล บวิตี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (ยีห่อ้ Adwell) และ

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์จ ำกดั (มหำชน) (ยีห่อ้ Alkamag) และบรษิทัย่อยเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้เครื่องกรองน ้ำ 
และเหยอืกกรองน ้ำให้แก่บรษิัท กิฟฟำรนี สกำยไลน์ ยูนิตี้ จ ำกดั (ยี่ห้อ Giffarine) โดยบรษิัทย่อยได้รบัควำม
ไวว้ำงใจใหผ้ลติสนิคำ้ดงักล่ำว เน่ืองจำกปัจจยัควำมพรอ้มในดำ้นต่ำง ๆ อำทเิช่น กำรคน้ควำ้และวจิยัเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ อยำ่งต่อเน่ือง คุณภำพของสนิคำ้ทีไ่ดม้ำตรฐำน กำรจดัสง่ทีต่รงตำมเวลำ บรกิำรหลงักำรขำย กำรจดัอบรม
ควำมรูผ้ลติภณัฑใ์หแ้ก่สมำชกิเครอืขำ่ย รวมทัง้ควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัทำงลกูคำ้ 
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3. การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

บรษิทัมโีรงงำนผลติเครื่องกรองน ้ำและชุดสำรกรองทัง้สิน้ 3 แหง่ ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีำรลงทุนเครือ่งจกัร
เพื่อกำรผลติใหม้คีวำมทนัสมยัและรองรบักำรเตบิโตทำงธุรกจิในอนำคต โดยตดิตัง้ที่โรงงำน 4 ซึ่งในช่วงปลำยปี 
2562 บรษิทัไดท้ ำกำรรวมศูนยก์ำรผลติสนิคำ้หลกั ไดแ้ก่ เครื่องกรองน ้ำชุดสำรกรอง  เหยอืกกรองน ้ำ และชิน้สว่น
อะไหล่ต่ำงๆ ไวท้ี่โรงงำน 4 เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำร สะดวกต่อกำรควบคุมสนิคำ้คงคลงั และ          
ลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขนสง่ 

โรงงำนมกี ำลงักำรผลติรวมส ำหรบัเครื่องกรองน ้ำและชุดสำรกรองเฉลี่ยประมำณเดอืนละ 25,000 เครื่อง 
โดยปัจจุบนัใชก้ ำลงักำรผลติอยูท่ีป่ระมำณรอ้ยละ 80 ของก ำลงักำรผลติทัง้หมด ต่อกำรท ำงำน 8 ชัว่โมง 
(ข) กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 

กระบวนกำรด ำเนินงำนหลกัต่ำง ๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงาน  กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษัท มีขัน้ตอนโดยสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 
- การออกแบบเครื่องกรองน ้า: ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ซึ่งมคีวำมเชีย่วชำญ

ดำ้นเครื่องกรองน ้ำโดยตรง โดยค ำนึงถงึประสทิธภิำพกำรกรองน ้ำ ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน และ
รปูลกัษณ์ควำมสวยงำมของเครือ่งกรองน ้ำ 

- การท าแม่พิมพ:์ ภำยหลงัจำกขัน้ตอนกำรออกแบบ บรษิทัจะสง่แบบใหผู้ผ้ลติท ำแมพ่มิพส์ว่นต่ำง ๆ 
และให้ฝ่ำยวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ เขำ้ไปตรวจสอบชิ้นงำนแม่พมิพ์ต้นแบบที่โรงงำนผลิตเพื่อ
ควบคุมรำยละเอยีดต่ำงๆ ของชิน้งำนใหเ้ป็นไปตำมทีอ่อกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสารกรองน ้า: 
วัสดุส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภำพ Food Grade ที่มีควำมแข็งแรงทนทำน และมี                        
ควำมเหมำะสมกบัรปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ในสว่นวสัดุทีส่มัผสัน ้ำไดเ้ลอืกใชว้สัดุทีม่คีวำมปลอดภยั 
สำมำรถน ำมำใชก้บัน ้ำดื่มได ้(Food Grade) โดยบรษิทัจะจดัส่งแม่พมิพใ์หแ้ก่ผูผ้ลติเพื่อท ำกำรฉีด
พลำสตกิขึน้เป็นสว่นประกอบต่ำง ๆ ของเครือ่งซึง่บรษิทัจะท ำกำรคดัเลอืกผูร้บัจำ้งทีม่มีำตรฐำนและ
มปีระสบกำรณ์ในกำรฉีดขึน้รปูเครือ่งกรองน ้ำเทำ่นัน้ 
สำรกรองน ้ำ คดัเลอืกสำรกรองน ้ำเกรดสงูทัง้จำกในประเทศและจำกต่ำงประเทศทีม่มีำตรฐำนสำกล
รบัรอง นอกจำกนัน้ มกีำรทดสอบค่ำกำรดูดซบัสำรเคม ี( Iodine Number) ทำงหอ้งปฏบิตักิำรอย่ำง
สม ่ำเสมอและมกีำรสง่ไปยงัหน่วยงำนภำยนอกเพื่อตรวจสอบคุณภำพเป็นประจ ำทุกปี อกีทัง้ยงัไดม้ี
กำรส่งเครื่องกรองน ้ำไปทดสอบด้ำนคุณภำพกำรกรอง ณ ห้องปฏบิตักิำรทดสอบ Eurofins AMS 
Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยกำรทดสอบประกอบด้วย 6 ด้ำน ได้แก่ 1. ด้ำน
รสชำตขิองน ้ำ 2. ดำ้นลกัษณะทีป่รำกฏ 3. ดำ้นกำรเกดิจุลชพีในน ้ำ 4. ดำ้นสำรเป็นพษิ 5. ดำ้นสำร
ก่อกลำยพนัธ ์และ 6. ดำ้นโลหะหนกัในน ้ำ ซึง่ถอืไดว้ำ่มคีวำมเชีย่วชำญดำ้นกำรทดสอบอำหำรและ
เครื่องดื่ม เป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล และในกำรคดัเลอืกวตัถุดบิก่อนทีจ่ะมกีำรผลติจะตอ้งตรวจรบั
วตัถุดบิว่ำมคีุณสมบตัเิป็นไปตำมที่ก ำหนดไว ้โดยบรษิทัจะเน้นกำรคดัสรร ผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิที่ได้
มำตรฐำน เพือ่ใหไ้ดว้ตัถุดบิทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะน ำมำใชก้บัเครือ่งกรองน ้ำของบรษิทั 

ในกระบวนกำรผลิตทุกขัน้ตอน บรษิัทได้จดัท ำเป็นคู่มอืมำตรฐำนแสดงขัน้ตอนที่ชดัเจน 
เพื่อให้กำรผลิตสินค้ำมีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่วำงไว้โดยบริษัทได้รบักำรรบัรอง ISO 
9001:2015 นอกจำกน้ี บรษิทัมกีำรวำงแผนกำรผลติที่ชดัเจนเพื่อให้สอดคล้องกบัยอดขำย ควำม
ต้องกำรสนิคำ้ และปรมิำณสนิค้ำคงคลงั เพื่อป้องกนัปัญหำสนิคำ้ขำดแคลน หรอืกำรส ำรองสนิค้ำ
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มำกเกินไป นอกจำกน้ี บรษิัทจะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพสนิค้ำภำยหลงัจำกผลิตเสร็จ เพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนของบรษิทั 

2. ขัน้ตอนการด าเนินงาน การจ าหน่าย และเกบ็ค่างวดการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า มีขัน้ตอน   
โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 
1) พนักงำนขำยน ำเสนอขอ้มลูผลติภณัฑแ์ก่ลูกคำ้ โดยแจง้ว่ำจ ำหน่ำยทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผ่อน ใน

กรณีกำรผ่อนช ำระ บรษิทัมนีโยบำยในกำรคดักรองลูกคำ้โดยใหพ้นักงำนขำยคดักรองในเบื้องต้น 
จำกนัน้หัวหน้ำทีมขำยจะประเมินอีกรอบก่อนท ำสญัญำเช่ำซื้อ และหลังจำกนัน้ ฝ่ำยเก็บเงิน
ภำคสนำมซึ่งเป็นหน่วยงำนที่เดินทำงไปเก็บเงินค่ำสินค้ำตัง้แต่งวดที่สองเป็นต้นไป จะเป็นผู้
ตรวจสอบคุณสมบตัขิองลกูคำ้ดว้ยเชน่กนั 

2) ทีมขำยจดัท ำสญัญำเช่ำซื้อผ่ำนระบบ TSR Sales System (TSSM) โดยกำรใช้งำนออนไลน์ด้วย
เครื่องแท๊บเลต็หรอืสมำร์ทโฟน ซึ่งกำรน ำระบบที่ทนัสมยัมำใช้ ช่วยท ำให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
ขำยสะดวกรวดเรว็และบนัทกึขอ้มลูลูกคำ้ไดอ้ย่ำงแม่นย ำ จำกนัน้ทมีขำยจะน ำสง่สญัญำกำรเช่ำซื้อ
พรอ้มเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งและเงนิงวดแรกทีเ่กบ็จำกลูกคำ้ใหแ้ก่ฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) ในกรณีทีล่กูคำ้มปัีญหำในกำรผอ่นช ำระ บรษิทัไดด้ ำเนินกำรตดิตำมพรอ้มทัง้เสนอทำงเลอืกใหล้กูคำ้
พจิำรณำเพือ่หลกีเลีย่งกำรเกดิหน้ีสญูและเรยีกเกบ็หน้ี โดยฝ่ำยเกบ็เงนิภำคสนำมจะตดิตำมลกูคำ้ใน
เบื้องต้น แต่หำกลูกค้ำไม่ผ่อนช ำระติดต่อกันหลำยงวดตำมเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนดทำงแผนก             
เร่งรดัหน้ีสนิภำคสนำมและเร่งรดัหน้ีสนิทำงโทรศพัทจ์ะเป็นผูต้ดิตำมหน้ีต่อ และในกรณีทีบ่รษิทัได้
สง่จดหมำยทวงถำมหน้ีไปยงัลกูคำ้รวม 2 ครัง้ บรษิทัอำจพจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

3. ขัน้ตอนการด าเนินงาน การจ าหน่ายและเกบ็ค่างวดการจ่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีขัน้ตอนโดยสรปุ
ดงัต่อไปน้ี 
1) พนักงำนขำยทำงโทรศพัท์ติดต่อลูกค้ำหรอืพนักงำนขำยน ำเสนอข้อมูลผลิตภณัฑ์แก่ลูกค้ำ โดย          

แจง้วำ่จ ำหน่ำยทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผอ่น 
2) กรณีผ่อนช ำระ จะมเีจ้ำหน้ำที่ท ำสญัญำ เขำ้ไปตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ และเอกสำรประกอบ เช่น 

เอกสำรทำงกำรเงนิ เพื่อประเมนิควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระของลูกคำ้ก่อนท ำสญัญำเช่ำซือ้ และ
ลงนำมในหนงัสอืใหค้วำมยนิยอมในกำรตรวจสอบขอ้มลูเครดติ 

3) เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำเครดิต ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรและพิจำรณำร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ตำม
ขอ้ก ำหนดของบรษิทัถำ้คุณสมบตัติรงตำมเงือ่นไข จะด ำเนินกำรท ำสญัญำต่อไป 

4) เจำ้หน้ำทีท่ ำสญัญำ ใหล้กูคำ้ท ำสญัญำเชำ่ซือ้พรอ้มเกบ็เงนิดำวน์ 
5) สง่มอบสนิคำ้พรอ้มตดิตัง้ 
6) ในกรณีทีล่กูคำ้มปัีญหำในกำรผอ่นช ำระ บรษิทัจะด ำเนินกำรตดิตำมและเรยีกเกบ็หน้ี โดยหน่วยงำน

ทีเ่กี่ยวขอ้งตำมระเบยีบปฏบิตัทิีก่ ำหนด ส ำหรบักรณีทีบ่รษิทัไดส้ง่จดหมำยทวงถำมหน้ีไปยงัลูกคำ้
รวม 2 ครัง้แลว้ลูกคำ้ยงัไม่ช ำระกจ็ะด ำเนินกำรยดึสนิคำ้คนื และบรษิทัอำจพจิำรณำด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยต่อไป  
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นโยบายทางบญัชี 

บรษิทัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในรปูแบบขำยผ่อนช ำระประมำณรอ้ยละ 75.0 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ บรษิัทจงึ
ใหค้วำมส ำคญักบันโยบำยทำงบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1. กำรรบัรูร้ำยได ้
2. คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู และกำรตดัหน้ีสญู 
3. คำ่เผื่อกำรรบัคนืสนิคำ้ ตำมนโยบำยรบัประกนัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
4. ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรบัประกันสินค้ำ โดยกำรเปลี่ยน/ซ่อมสินค้ำให้แก่ลูกค้ำตำมนโยบำย

รบัประกนัคุณภำพสนิคำ้ 
ล าดบั นโยบาย รายละเอียด 

1 กำรรบัรูร้ำยได ้ ขายสนิคา้ 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุม(Control)ในสนิคำ้

หรอืบรกิำรนัน้ไปยงัลูกคำ้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสนิคำ้โดยไม่
รวมภำษมีลูคำ่เพิม่ ส ำหรบัสนิคำ้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจำกหกัสว่นลดแลว้ 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซื้อ 
 รำยได้ดอกผลตำมสญัญำเช่ำซื้อรบัรูต้ำมอตัรำผลตอบแทนที่แท้จรงิตำมระยะเวลำ

ของสญัญำ และจะหยุดรบัรู้รำยได้ดอกผลตำมสญัญำเช่ำซื้อเมื่อลูกหน้ีค้ำงช ำระค่ำงวดเกนิ
ก ำหนด 3 งวด ส ำหรับสญัญำเช่ำซื้อเครื่องกรองน ้ ำ และ 6 งวด ส ำหรับสญัญำเช่ำซื้อ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระ 

2 คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะ
สญู และกำรตดัหนี้
สญู 

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลูกหน้ีที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถ

เรยีกช ำระหน้ีได ้ดงัน้ี 
ลกูหนี้ขำยเชื่อ 
กลุ่มบรษิทัตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยพจิำรณำจำกรำยงำนวเิครำะห์อำยุลูกหน้ี 

ลกูหนี้ทีค่ำ้งช ำระเกนิ 3 เดอืน จะตัง้คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 ของยอดลกูหนี้คงคำ้ง 
ลกูหนี้ขำยผอ่น 
กลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลูกหน้ีผ่อนช ำระ โดย

ก ำหนดอตัรำค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็นรอ้ยละของลูกหน้ีเช่ำซื้อหลงัหกัดอกผลเช่ำซื้อรอตดั
บญัชแีละภำษขีำยรอตดับญัชแีลว้ ดงัน้ี 

 
สถำนะบญัชลีกูหนี้ 

อตัรำคำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (รอ้ยละ) 
เครือ่งกรองน ้ำ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ*** 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 2.5 1 
คำ้งช ำระ 1 งวด 6 2 
คำ้งช ำระ 2 งวด 30 10 
คำ้งช ำระ 3 งวด 50 20 
คำ้งช ำระ 4 งวด 50 และ 100* 30 
คำ้งช ำระ 5 งวด 50 และ 100* 40 
คำ้งช ำระ 6 งวด 50 และ 100* 50 
คำ้งช ำระเกนิ 6 งวด 50 และ 100* 50 และ 100** 
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ล าดบั นโยบาย รายละเอียด 

*ลกูหนี้เครือ่งกรองน ้ำ: คำ้งช ำระเกนิ 3 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัรำคำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ย
ละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนัอตัรำคำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
**ลูกหน้ีเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ: คำ้งช ำระเกนิ 6 งวดไม่ตดิต่อกนั อตัรำค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
รอ้ยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 6 งวดตดิต่อกนัอตัรำคำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
***ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส ำหรบัลูกหน้ีผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำค ำนวณจำกยอดลูกหน้ี
หลงัจำกหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัชแีละสทุธจิำกมลูคำ่ซำกของผลติภณัฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยพจิำรณำจำกอำยุกำรใช้งำนและสภำพของหลกัประกนั และรำคำ
ตลำดสนิคำ้ยดึคนืเพือ่ขำยต่อเป็นสนิคำ้มอืสอง 

 
การตดัหน้ีสญู 

กลุ่มบรษิทับนัทกึหน้ีสูญส ำหรบัลูกหน้ีค้ำงช ำระ เมื่อบรษิทัออกจดหมำยทวงถำม 
ครบ 2 ครัง้ และลกูหนี้ไมช่ ำระหน้ี 

 
3 คำ่เผื่อกำรรบัคนื

สนิคำ้ 
บริษัทมีนโยบำยกำรรบัประกนัควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดยลูกค้ำสำมำรถคืนสินค้ำ

ภำยในเวลำ 30 วนันบัจำกวนัทีต่ดิตัง้ ค่ำเผื่อกำรรบัคนืสนิคำ้อำ้งองิจำกสถติกิำรคนืสนิคำ้ของ
ลกูคำ้ในปีทีผ่ำ่นมำ 

 
4 ประมำณกำรหนี้สนิ

จำกกำรรบัประกนั
สนิคำ้ 

บรษิทัมนีโยบำยเปลี่ยนและซ่อมสนิค้ำให้แก่ลูกค้ำตำมนโยบำยกำรรบัประกนัคุณภำพ
สนิคำ้ภำยในเวลำ 1-2 ปี นบัจำกวนัทีต่ดิตัง้  

 
 
4. การจดัหาวตัถดิุบ 

4.1 วตัถดิุบในการผลิต 
วตัถุดบิที่ส ำคญัในกำรผลติเครื่องกรองน ้ำของบรษิทั ได้แก่ ส่วนโครงสร้ำงภำยนอกของเครื่องกรองน ้ำ 
(Housing) และสำรกรอง (Filter Media) ส ำหรบัตวัโครงสรำ้งภำยนอกเครื่องกรองน ้ำทีเ่ป็นพลำสตกิ บรษิทั
เป็นผู้ออกแบบและว่ำจ้ำงบริษัทคู่ค้ำให้เป็นผู้ฉีด ส่วนสำรกรองบริษัทจดัซื้อวตัถุดิบส่วนใหญ่ผ่ำนผู้จดั
จ ำหน่ำยภำยในประเทศหลำยรำย และน ำเข้ำบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขำยที่มี
ควำมสมัพนัธ์มำกกว่ำ 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบำยส ำรองวตัถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิตสินค้ำได้ไม่ต ่ำกว่ำ            
15 - 20 วนั ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัระยะเวลำในกระบวนกำรผลติของวตัถุดบิแต่ละชนิด และบรษิทัมกีำรทดสอบ
คุณภำพของวตัถุดบิทีน่ ำสง่ในแต่ละครัง้ 

4.2 พนักงานขาย 

บรษิทัมกีระบวนกำรคดัเลอืกพนักงำนขำยโดยคดัเลอืกจำกผู้สมคัรที่มคีุณสมบตัเิหมำะสมและรกังำนขำย 
บรษิทัจดัฝึกอบรมพนกังำนใหมใ่หม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในสนิคำ้เป็นอยำ่งด ีรวมถงึ กำรจดัฝึกอบรมเพือ่สรำ้ง
ทกัษะกำรขำยและเข้ำใจถึงจิตวทิยำกำรขำย และจดัท ำคู่มอืกำรขำยเพื่อให้พนักงำนขำยทุกคนใช้เป็น
แนวทำงในกำรขำยสนิคำ้ ทัง้น้ี บรษิทัยงัจดัใหม้กีำรประชุมเชงิปฏบิตักิำรเป็นประจ ำ และมกีจิกรรมสมัมนำ
เพื่อเพิม่ทกัษะด้ำนกำรขำย ส ำหรบัพนักงำนขำยที่สำมำรถท ำยอดขำยได้เกินเป้ำที่ตัง้ไว ้บรษิทัมกีำรให้
รำงวลั เพื่อเป็นแรงบนัดำลใจใหพ้นกังำนขำยมคีวำมมุง่มัน่ในกำรขำย และเป็นกำรสนบัสนุนพนกังำนขำยที่
มคีุณภำพใหท้ ำงำนกบับรษิทัในระยะยำว 
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(ค) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 
การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 
การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรในกรณีทีย่ดึเครือ่งคนืมำจำกลกูคำ้ หรอืรบัคนืเครื่องเก่ำมำจำกลกูคำ้ หรอืของเสยี

ในกำรผลติ ไดแ้ก่ พลำสตกิ และสำรกรอง บรษิทัไดจ้ ำแนกสำรกรองออกเป็นสำรกรองทีด่กีบัสำรกรองคุณภำพต ่ำ 
โดยสำรกรองทีด่นีัน้ บรษิทัจะน ำมำปรบัปรุงคุณภำพ เพื่อขำยใหแ้ก่ผูผ้ลติเครื่องกรองน ้ำทีไ่มใ่ช่เครื่องกรองน ้ำเพื่อ
อุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน อำทเิช่น เครื่องกรองน ้ำส ำหรบัใชใ้นอุตสำหกรรม เป็นตน้ ในสว่นของสำรกรองคุณภำพ
ต ่ำนัน้ บรษิทัน ำมำผ่ำนกระบวนกำรอดัท ำเป็นอฐิมวลเบำเพื่อใช้งำนภำยใน นอกจำกนัน้ บรษิทัมกีำรตรวจสอบ
คุณภำพน ้ำทิง้ตำมมำตรฐำนน ้ำทิง้ของกระทรวงอุตสำหกรรม 

การจดัการด้านความปลอดภยั 
ควำมปลอดภยัของพนักงำนเป็นหน่ึงในปัจจยัที่บรษิทัให้ควำมส ำคญัมำโดยตลอด โดยได้มกีำรก ำหนด

ขัน้ตอนแห่งควำมปลอดภยัไวใ้นคู่มอืกำรท ำงำนของระบบผลติ เพื่อใหพ้นกังำนฝ่ำยผลติปฏบิตัติำม รวมทัง้จดัใหม้ี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่เหมำะสมกับพนักงำนในแต่ละหน้ำที่ นอกจำกน้ี บริษัทยงัมีกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ซึง่เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยแรงงำนก ำหนด ทัง้น้ี ในปี 2562 ทีผ่ำ่นมำของ
บรษิัทเกิดอุบตัิเหตุร้ำยแรงจ ำนวน 5 คน (อุบตัิเหตุร้ำย หมำยถึง นับจ ำนวนกำรประสบอนัตรำยกรณีเสยีชวีติ 
ทุพพลภำพ สญูเสยีอวยัวะบำงสว่น หรอืหยดุงำนเกนิ 3 วนั) 

 
5. งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่-ี 
  



 

 
 รายงานประจ าปี 2562 | 34 

ปัจจยัความเส่ียง 

ปัจจยัควำมเสี่ยงต่อไปน้ี เป็นเพยีงปัจจยัควำมเสี่ยงส ำคญับำงประกำรที่อำจส่งผลกระทบเชงิลบต่อบรษิทั    
ซึ่งอำจก่อใหเ้กดิควำมเสีย่งในกำรลงทุนของผูล้งทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ทัง้น้ี อำจมปัีจจยัควำมเสีย่งอื่น ๆ ทีบ่รษิทัยงัไม่
สำมำรถทรำบได้ในปัจจุบันและอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงบำงประกำรที่บริษัทเห็นว่ำไม่เป็นสำระส ำ คัญ ซึ่งปัจจัย         
ควำมเสีย่งเหล่ำน้ีอำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัในอนำคตได ้
 
ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั 

ปัจจุบนัธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำของบรษิทัยงัไมไ่ดเ้ป็นธุรกจิทีถู่กควบคุมโดยตรงจำกหน่วยงำน
ภำครฐั อย่ำงไรก็ตำมมหีน่วยงำนรฐัหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัททำงอ้อม กล่ำวคือ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ท ำหน้ำทีด่แูลมใิหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเช่ำซือ้เอำเปรยีบผูบ้รโิภค และ  สคบ.
ควบคุมกำรขำยตรง โดยก ำหนดให้ผู้ประกอบกำรขำยตรงต้องมใีบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจโดยเฉพำะ ส่วน
กระทรวงอุตสำหกรรมจะเป็นผูดู้แลกำรต่อใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำนซึ่งบรษิทัถอืเป็นนโยบำยหลกัทีจ่ะปฏบิตัิ
ตำมกฎระเบยีบของหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัมคีวำมเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงำน
ภำครฐัอำจบงัคบัใชก้ฎระเบยีบเพิม่เตมิทีเ่ขม้งวดมำกยิง่ขึน้เกี่ยวกบักำรประกอบธุรกจิ ดงันัน้บรษิทัจงึไดก้ ำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกบัแนวทำงที่ทำงรำชกำรก ำหนดในปัจจุบนั พร้อมกบัติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรปรบัเปลี่ยนกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งดงักล่ำวตลอดเวลำ เพื่อน ำมำพฒันำปรบัปรุงใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทั
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของภำครฐัต่อไป 
 
ความเส่ียงจากการจ าหน่ายผา่นช่องทางขายตรงเป็นหลกั 

 บรษิทัจ ำหน่ำยสนิคำ้เครื่องกรองน ้ำผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรงชัน้เดยีว (Single Level Direct Sales) เป็นสว่น
ใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้นกำรขำยสนิค้ำโดยทีมงำน ที่มีประสบกำรณ์ในกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรงชัน้เดียวมำอย่ำง
ยำวนำน บรษิทัมคีวำมเชื่อมัน่ว่ำกำรขำยผ่ำนช่องทำงดงักล่ำวน้ีเป็นช่องทำงที่เหมำะสม เน่ืองจำกผลติภณัฑ์เครื่อง
กรองน ้ำจ ำเป็นตอ้งอำศยักำรอธบิำยรำยละเอยีดดำ้นเทคนิคและคุณสมบตัโิดยพนักงำนขำย สำธติกำรใชง้ำนสนิคำ้ให้
ลกูคำ้เหน็ไดอ้ยำ่งชดัเจน เพือ่แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิำพของผลติภณัฑ ์โดยพนกังำนทีม่ทีกัษะกำรขำยทีโ่ดดเด่นอำจ
ถูกดงึตวัไปเป็นพนักงำนหรอืตวัแทนขำยของผูป้ระกอบกำรรำยอื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่ำได ้บรษิทัจงึมนีโยบำยให้
ควำมส ำคญัแก่พนักงำนขำย โดยเสนอค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสมแก่กลุ่มพนักงำนขำยดงักล่ำว และบรษิทั
ไดจ้ดัฝึกอบรมเพื่อพฒันำทกัษะกำรขำยแก่พนักงำนขำยของบรษิทัและเพื่อเสรมิประสทิธภิำพของทมีงำนขำยอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดค้ ำนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรงชัน้เดยีว จงึ
ได้พยำยำมเพิม่ช่องทำงกำรขำยในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจำกช่องทำงขำยตรงดงักล่ำว เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ำ
กลุม่เป้ำหมำยมำกยิง่ขึน้ เชน่ กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ในโมเดริน์เทรด (Modern Trade) กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผำ่นทำงโทรศพัท ์
(Telesales & Telemarketing) ช่องทำงอนิเตอรเ์น็ต (E-commerce) สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Lazada และ
อื่น ๆ รวมถงึกำรแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้เพือ่ใหส้ำมำรถน ำเสนอสนิคำ้และบรกิำรใหเ้ขำ้ถงึลกูคำ้ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
มำกยิง่ขึน้ เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมรีปูแบบกำรขำยอื่น ๆ อำท ิกำรผลติและจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภท OEM แก่บรษิทัขำย
ตรงอื่น แต่ในปลำยปี 2562 บรษิทัไดม้กีำรพจิำรณำถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของกำรขำยผ่ำนช่องทำง Modern Trade อย่ำง
รอบคอบแลว้ บรษิทัจงึไดต้ดัสนิใจยตุกิำรขำยผำ่นทำง HomePro 
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ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีอาจส่งผลต่อ
ยอดขาย และต้นทนุการผลิต 

กำรเปิดเสรกีำรคำ้ และกำรกำ้วสูก่ำรเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) อยำ่งเตม็รปูแบบในปี 2558 ซึง่
เป็นควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิในระดบัภูมภิำคของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอื อำเซยีน (ASEAN) 10 
ประเทศ จะสง่ผลใหม้กีำรเปิดเสรกีำรเคลื่อนยำ้ยทรพัยำกรเงนิทุน แรงงำน และกำรคำ้ขำยระหวำ่งกนัในตลำดอำเซยีน 
อำจจะท ำให้มสีนิค้ำจำกประเทศที่มตี้นทุนกำรผลติต ่ำ เขำ้มำแข่งขนัในไทยมำกขึ้น บรษิทัจงึขยำยช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ให้หลำกหลำยมำกขึ้นเพื่อตอบสนองและเข้ำถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิง่ขึ้น 
นอกจำกน้ีบรษิทัไดข้ยำยตลำดไปยงัประเทศในกลุ่ม CLMV บำงประเทศ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัต่ำงๆ และควำมเป็นไป
ได้ในกำรท ำกำรตลำด บริษัทได้เริ่มน ำสนิค้ำเข้ำไปจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทร่วมทุนระหว่ำงบริษัทกบันักธุรกิจไทยใน
สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว และจดัจ ำหน่ำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศกมัพชูำ พรอ้มทัง้ก ำลงัศกึษำที่
จะน ำสนิคำ้ไปจ ำหน่ำยในประเทศอื่น ๆ ต่อไป  
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

กระบวนกำรผลติเครื่องกรองน ้ำประกอบดว้ย สว่นประกอบและอุปกรณ์ทีห่ลำกหลำย ทัง้ในสว่นของตวัเครื่อง
และชุดสำรกรอง ซึ่งส่วนใหญ่สำมำรถผลติไดภ้ำยในประเทศ และบำงส่วนต้องพึง่พำกำรน ำเขำ้จำกผูน้ ำเขำ้รำยใหญ่ 
โดยรำคำวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตำมรำคำตลำดและอตัรำแลกเปลีย่นในกรณีทีต่อ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศซึง่บรษิทั
อำจไดร้บัผลกระทบบำงสว่นจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดุและอุปกรณ์รวมทัง้อตัรำแลกเปลีย่น ซึง่ในสว่นน้ีบรษิทัได้
น ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิมำใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบบำงส่วนจำกควำมผนั
ผวนของอตัรำแลกเปลีย่น 

ความเส่ียงเก่ียวกบัใบอนุญาตการประกอบธรุกิจ 
โรงงำนผลติเครื่องกรองน ้ำของบรษิทัแห่งหน่ึง ตัง้อยู่ในพืน้ที่สสีม้ ซึ่งเป็นพืน้ที่ประเภทที่อยู่อำศยัหนำแน่น

โดยไดร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2550 ภำยใต้เงื่อนไขว่ำใบอนุญำตดงักล่ำวอำจ ถูก
เพกิถอนได ้หำกไดร้บักำรรอ้งเรยีนจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืก่อใหเ้กดิปัญหำแก่ชุมชน ส ำหรบัใบอนุญำตในกำร
ประกอบกจิกำรโรงงำนในปี 2562 มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

- โรงงำนที ่1 บรษิทัไดร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง
น ้ ำ โดยใบอนุญำตฯ ได้หมดอำยุในวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งบริษัทได้มีกำรต่ออำยุใบอนุญำตฯ 
ดงักล่ำวแลว้ โดยส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีำรอนุญำตใหต้่ออำยุไปถงึวนัที ่1 มกรำคม 
2565 

- โรงงำนที ่2 บรษิทัไดร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง
น ้ำจำกส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดันนทบุร ีซึง่ใบอนุญำตฯ จะหมดอำย ุณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 และ
ในปี 2562 มกีำรแก้ไขพระรำชบญัญตัโิรงงำนส่งผลใหใ้บอนุญำตโรงงำนที่ 2 มอีำยุจนกว่ำจะมกีำรแจง้
เลกิประกอบกจิกำรโรงงำน 

- โรงงำนที่ 3 บริษัทได้รบัใบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนประเภทบดย่อยเศษพลำสติกจำก
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดันนทบุร ีซึ่งใบอนุญำตฯ จะหมดอำยุ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 ซึ่งบรษิทั
ไดม้กีำรต่อใบอนุญำตฯ ดงักล่ำวแลว้ โดยส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีำรอนุญำตใหต้่อ
อำยุไปถงึวนัที่ 1 มกรำคม 2567 และใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนประเภทซ่อม ประกอบ
เครื่องท ำน ้ำอุ่นและเครื่องท ำน ้ำร้อนจำกส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญำตฯ จะ
หมดอำย ุณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 
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- โรงงำนที ่4 บรษิทัไดร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน ้ำ
และบดเศษพลำสตกิ จำกส ำนกังำนอุตสำหกรรมจงัหวดัปทุมธำนี ซึง่ใบอนุญำตฯ จะหมดอำยุ ณ วนัที ่1 
มกรำคม 2563 และในปี 2562 มกีำรแกไ้ขพระรำชบญัญตัโิรงงำนสง่ผลใหโ้รงงำนที ่4 มอีำยุจนกว่ำจะมี
กำรแจง้เลกิประกอบกจิกำรโรงงำน 

ทัง้น้ี บรษิทัอำจมคีวำมเสี่ยงจำกกำร ถูกเพกิถอนใบอนุญำตโรงงำนหำกมกีำรร้องเรยีนและ/หรอืบรษิัทไม่
แกไ้ขปัญหำทีม่กีำรรอ้งเรยีนได ้อย่ำงไรกต็ำมผูบ้รหิำรของบรษิทัเชื่อมัน่วำ่จะสำมำรถประกอบกจิกำรโรงงำนต่อไปได ้
เน่ืองจำกกำรประกอบผลิตภณัฑ์ไม่สร้ำงมลพิษใด ๆ และบริษัทยงัไม่เคยได้รบักำรแจ้งตกัเตือนจำกหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งหรอืกำรรอ้งเรยีนจำกผูอ้ยูอ่ำศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงอยำ่งมนียัส ำคญัแต่อยำ่งใด 
 
ความเส่ียงด้านการเงิน 
ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือ 

กำรขำยเครื่องกรองน ้ำและเครื่องใชไ้ฟฟ้ำของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่จะเป็นกำรขำยผ่อนช ำระตำมสญัญำเช่ำซือ้ 
ซึง่คุณภำพของลกูหน้ีเช่ำซือ้จะเป็นปัจจยัหลกัในกำรรบัรูร้ำยไดข้องบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทั
มยีอดลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ส ำหรบัเครือ่งกรองน ้ำทีค่ำ้งช ำระเกนิ 3 งวด มสีดัสว่นรอ้ยละ 3.46 ส ำหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 
ลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระเกิน 6 งวด มีสดัส่วนร้อยละ 2.84 ของยอดลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อสินค้ำเครื่องกรองน ้ ำและ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำตำมล ำดบั (หลงัหกัดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถอืเป็นรำยได้และภำษีขำยรอตดับญัช)ี ที่ผ่ำนมำลูกคำ้ของบรษิทั
ส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้รำยย่อยในระดบัล่ำงถงึกลำง โดยบรษิทัก ำหนดนโยบำยกำรคดัเลอืกลูกคำ้ที่ผ่อนปรนเพื่อใหก้ลุ่ม
ลูกคำ้ดงักล่ำวสำมำรถเขำ้ถงึสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัได ้ อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัก ำหนดนโยบำยกำรตรวจสอบและ
ควบคุมกำรใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ในกรณีทีลู่กหน้ีคำ้งช ำระ บรษิทัจะตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูในระดบัทีเ่หมำะสมเมื่อเทยีบ
กบัสดัสว่นหน้ีสญูในอดตี และหำกลกูหนี้คำ้งช ำระเกนิ 3 งวด บรษิทัจะหยดุรบัรูร้ำยไดด้อกผลจำกกำรเชำ่ซือ้ทัง้จ ำนวน 
รวมทัง้ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยโดยออกหนังสอืทวงถำมไปยงัลูกคำ้ รวม 2 ครัง้ แลว้รอใหม้กีำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สญูใหค้รบตำมมลูคำ่คงเหลอืตำมบญัช ีของลกูหนี้คำ้งช ำระนัน้แลว้ก่อนกำรตดัลกูหนี้คำ้งช ำระดงักล่ำวเป็นหนี้สญูต่อไป 
ทัง้น้ีจำกกำรที่สนิค้ำของบริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นในระดับสูง ในปี 2562 อตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 75.00 เมื่อหกั
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย หน้ีสญูและหนี้สงสยัจะสญูแลว้ บรษิทัยงัมกี ำไรจำกกำรด ำเนินกำรขำยตรงแบบผอ่นช ำระในเกณฑ์
สงูเพยีงพอ โดยในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมอีตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 6.69 

ทัง้น้ี มำตรกำรป้องกนัเพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดจำกลูกหน้ีเช่ำซื้อซึ่งอำจไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงในสญัญำของบรษิทัสำมำรถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้ 

 ก ำหนดคุณสมบตัิของลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทำงที่ชดัเจนแก่ทีมงำนขำยโดย              
ตอ้งผ่ำนกำรพจิำรณำเบือ้งตน้จำกพนักงำนขำย และหวัหน้ำทมีพจิำรณำอกีครัง้ก่อนท ำสญัญำ จำกนัน้มี
กำรตรวจสอบคุณภำพลูกหน้ี โดยฝ่ำยเครดติประเมนิควำมน่ำเชื่อถอืของลูกคำ้แต่ละรำยว่ำเหมำะสมกบั
แผนกำรผ่อนช ำระสนิคำ้ พรอ้มทัง้ตรวจสอบวำ่มกีำรตดิตัง้ครบถว้นหรอืไม ่และฝ่ำยเครดติเป็นหน่วยงำน
ทีเ่กบ็ค่ำงวดผ่อนช ำระ ทัง้น้ี ส ำหรบักำรขำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำทีเ่ป็นเงนิผ่อน จะเป็นกำรขำยผ่ำนบรษิทัย่อย
คือ บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ำกัด (TSRL) โดยจะมีกำรตรวจสอบเครดิตลูกค้ำทุกรำยผ่ำน Credit 
Bureau และพนกังำน checker จะตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้ตำมหลกัเกณฑข์องบรษิทั TSRL อกีขัน้ตอนหน่ึง 
เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบรว่มกนัในกำรพจิำรณำวำ่จะอนุมตัหิรอืไมอ่นุมตัิ 

 ก ำหนดกำรจำ่ยผลตอบแทนแก่ทมีพนกังำนขำย โดยอำ้งองิจำกคุณภำพกำรขำย และในกรณีทีเ่กดิหน้ีสญู
จำกกำรขำย พนักงำนขำยและผู้บรหิำรฝ่ำยขำยที่เกี่ยวขอ้งจะมสี่วนร่วมรบัผดิชอบช ำระค่ำเสยีหำยแก่
บรษิทั เพือ่ทดแทนควำมเสยีหำยตำมหลกัเกณฑข์องบรษิทั 
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 ในกรณีทีลู่กหน้ีเช่ำซื้อไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขสญัญำกบับรษิทั บรษิทัจะด ำเนินกำรตดิตำมทวงถำมหน้ีสนิ
คงค้ำงจำกลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระเกนิก ำหนดโดยแผนกเร่งรดัหน้ีสนิและฝ่ำยกฎหมำยของบรษิทั รวมทัง้จะ
ด ำเนินกำรถอดเครื่องคนืจำกลกูหน้ีดงักล่ำว โดยเครื่องกรองน ้ำหำกเครื่องทีย่ดึคนืยงัอยูใ่นสภำพด ีจะถูก
ส่งไปปรบัปรุงสภำพที่โรงงำน และขำยใหแ้ก่พนักงำนของบรษิทั (ยกเวน้พนักงำนฝ่ำยขำย) ในลกัษณะ
สนิคำ้ตกเกรดในรำคำถูกและปรบัปรุงเพื่อบรจิำค ส ำหรบัสนิคำ้ทีอ่ยู่ในสภำพไม่สมบูรณ์ บรษิทัจะท ำกำร
ถอดชิน้สว่นโครงสรำ้งเพื่อบดเป็นเมด็พลำสตกิและจ ำหน่ำยต่อไป ส ำหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เมื่อมเีครื่องจำก
กำรยดึคนืบรษิทัจะน ำมำขำยเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำมอืสองต่อไป 

 
ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

เน่ืองจำกในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นกำรขำยผ่อนช ำระ ดงันัน้จึงเกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำร
เงนิทุนทัง้จำกส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนของกำรกู้ยมืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อน ำมำใช้เป็นทุนหมุนเวยีนในกำร
ด ำเนินงำน ทัง้น้ี กำรบรหิำรเงนิทุนทีม่ำจำกกำรกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิมคีวำมเสีย่งอนัเน่ืองจำกกำรเปลีย่นแปลงของ
ตลำดกำรเงนิ ทัง้ในเรื่องของสภำพคล่องและอตัรำดอกเบี้ยที่บรษิทัต้องบรหิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กล่ำวคอืในกำร
บรหิำรดงักล่ำวบรษิทัจะตอ้งมกีำรตดิต่อประสำนงำนกบัสถำบนักำรเงนิ อนัไดแ้ก่ ธนำคำรต่ำงๆ เพื่อขอวงเงนิสนิเชื่อ
ไวร้องรบักำรขยำยตวัของธุรกจิ พรอ้มทัง้บรหิำรระยะเวลำกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิ และระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ 
(Matching Funds) ใหอ้ยูใ่นช่วงระยะเดยีวกนัเพื่อลดควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงของตลำดกำรเงนิ 
กรณีตลำดมกีำรปรบัอตัรำดอกเบี้ย บรษิทัสำมำรถปรบัอตัรำดอกเบีย้ในสญัญำเช่ำซื้อใหม่ไปในทศิทำงเดยีวกนั ทัง้น้ี  
ในปี 2562 ทีผ่่ำนมำบรษิทัมกีำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิเพยีงเลก็น้อยเน่ืองจำกบรษิทัสำมำรถบรหิำรสภำพคล่อง
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้บรษิทัได้รบักำรอนุมตัิวงเงนิสนิเชื่อ (Credit Facilities) โดยไม่มหีลกัทรพัย์ค ้ำประกนั 
(Clean Loans Basis) ส ำหรบักำรขยำยธุรกจิจำกสถำบนักำรเงนิอกีดว้ย 
 
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์
ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหาร 

บรษิทัมกีลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ (รำยละเอยีดเพิม่เตมิใน: ขอ้มูลหลกัทรพัย์และผู้ถอืหุ้น) โดย       
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 ถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัจ ำนวน 353,248,654 หุน้ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64.26 ของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จงึท ำใหก้ลุ่มแจง้อยู ่สำมำรถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่ำ
จะเป็นเรือ่งกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรอืขอมตใินเรือ่งอื่นทีต่อ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรือ่งกฎหมำย
หรอืขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดตอ้งใหไ้ดร้บัเสยีงสำมในสี ่(3 ใน 4) ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รำยอื่นจงึอำจไม่
สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นใหญ่เสนอได้ ซึ่งบรษิทัได้ตระหนักถงึประเดน็
ควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึไดจ้ดัโครงสรำ้งกำรจดักำรซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่
ประกอบไปดว้ยบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ โดยมกีำรแต่งตัง้บุคคลภำยนอกทีเ่ป็นอสิระเขำ้ร่วมในคณะกรรมกำร
บริษัท จ ำนวน 6 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 11 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน รบัหน้ำที่เป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ และพจิำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนั ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

ข้อมลูทัว่ไป 

ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั 
ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
เลขทะเบยีนบรษิทั 
ประเภทธุรกจิ 
ทุนจดทะเบยีน 
 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
ศนูยบ์รกิำรลกูคำ้ 
โทรสำร 
เวบ็ไซต ์
ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์
อเีมล ์

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
0107556000213 
ผลติและจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำใชใ้นครวัเรอืน 
549,682,133 บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 549,682,133 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1.00 บำท 
549,682,133 บำท 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 549,682,133 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1.00 บำท 
เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูำตอินุสรณ์ 4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
02-819-8899 
1210 และ 02-819-8888 
02-962-6675 
www.thiensurat.co.th 
โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591 
ir@thiensurat.co.th 

 

นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือนิติบคุคล/ท่ีอยู่ 
และรายละเอียด 

ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ของบริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น (%) 
ของ 

ผูร่้วมทนุ 

ทนุจด
ทะเบียน 
(ล้าน
บาท) 

ทนุช าระ
แล้ว 
(ล้าน
บาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ากดั 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125538005592 
43/12 หมู ่7 ซอยชชูำตอินุสรณ์ 4  
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 
โทรสำร : 02-962-6659-60 
เวบ็ไซด ์: www.safetrade.co.th 

จดัจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำ 
เหยอืกกรองน ้ำ และน ้ำดื่ม
ผสมแรธ่ำตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบคุคล/ท่ีอยู่ 
และรายละเอียด 

ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 
การถือหุ้น 

(%) 
ของบริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น (%) 
ของ 

ผูร่้วมทนุ 

ทนุจด
ทะเบียน 
(ล้าน
บาท) 

ทนุช าระ
แล้ว 
(ล้าน
บาท) 

บริษทั เธียรสรุตัน์ ลีสซ่ิง จ ากดั  
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125559017522 
43/9 หมู ่7 ซอยชชูำตอินุสรณ์ 4          
ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02-032-8690  

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบักำร
จ ำหน่ำยเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 
โดยกำรผอ่นช ำระ กำรให้
สนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใต้
กำรก ำกบั และสนิเชื่อ
ทะเบยีนรถ 

 

100.00  100.00 100.00 

TSR Lao Co., Ltd. 
Kamphaengmeuang Road,  
Thatluang Tai Village, 
Saysettha District,  
Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำย 
เครือ่งกรองน ้ำและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ  
ในสำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย  
ประชำชนลำว 

49.00  34.80 
(8,000 

ลำ้นกบี) 

27.831/  

ผูร่้วมทนุ :  
- กลุม่บรษิทั เจบ ี
 

   
51.00 

  

หมายเหต ุ: 1/ช ำระเมือ่วนัที ่17 มกรำคม 2560 (อตัรำแลกเปลีย่น 1 บำท: 230 กบี) 
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บคุคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

บคุคลอ้างอิง   
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 02-009-9999 
โทรสำร : 02-009-9991 
   
ผูต้รวจสอบบญัชี : บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 
  อำคำรเอม็ไพร ์ทำวเวอร,์ เลขที ่1 ชัน้ 48-50 ถนนสำทรใต ้เขตยำนนำวำ 

กรงุเทพมหำนคร 10120 
  นำงสำวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 8179 
  นำงสำวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 10042 
  นำงสำวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 10235 
โทรศพัท ์ : 02-677-2000 ต่อ 2055 
โทรสำร : - 
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ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

จ านวนทนุจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 549,682,133 บำท แบง่เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 549,682,133 

หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยมทีุนช ำระแล้ว 549,682,133 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 549,682,133 หุ้น      
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
 
ผูถื้อหุ้น 
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ตำมขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวำคม 2562 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวน (หุ้น) สดัส่วน (ร้อยละ) 
1 กลุ่มแจ้งอยู่ 353,248,654 64.26 
 1.1 ตระกลูแจ้งอยู่ 351,469,754 63.94 
 - บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 1/ 144,107,715 26.22 
 - นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 100,490,825 18.28 
 - นำงขนิษฐำ แจง้อยู่ 5,133,332 0.93 
 - นำงสำวสวติำ แจง้อยู่ 34,433,796 6.26 
 - นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 33,695,673 6.13 
 - นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ 33,608,413 6.11 
 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,778,900 0.32 
 - นำยวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,778,900 0.32 
2 นำยมนตช์ยั ลศีริกุิล 17,533,437 3.19 
3 นำงสำวดรณุีย ์ลศีริกุิล 12,253,620 2.23 
4 นำยทชัชล ลศีริกุิล 5,136,900 0.93 
5 นำยอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,700,000 0.86 
6 นำยไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0.82 
7 บรษิทั ไทยเอน็ดวีอีำร ์จ ำกดั 4,107,602 0.75 
8 นำยวทิรู ชื่นวชริศริ ิ 4,012,665 0.73 
9 นำยจุมพล วรวงศพ์ทิกัษ์ 3,900,000 0.71 
10 นำยวรพงษ์ ลำดเสนำ 3,558,100 0.65 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก 412,946,510 75.12 
ผูถ้อืหุน้อื่น 136,735,623 24.88 
รวมทัง้ส้ิน 549,682,133 100.00 
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หมำยเหตุ: 1/ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั มรีำยไดจ้ำกกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั มรีำยชื่อผูถ้อืหุน้และสดัสว่น
กำรถอืหุน้ ณ วนัที ่28 มกรำคม 2563 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 390,700 49.32 
2 นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ 164,600 20.78 
3 น.ส.สวติำ แจง้อยู ่ 108,150 13.65 
4 น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู่ 103,750 13.10 
5 นำงขนิษฐำ แจง้อยู ่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 
 
กลุม่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิำรณ์มอีทิธพิลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำรหรอืกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอยำ่ง
มนียัส ำคญั คอื ตระกลูแจง้อยู ่และตระกลูวชัรธรรม 

ล าดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ  
1 ตระกลูแจ้งอยู่ 351,469,754 63.94 

1.1 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 1/ 144,107,715 26.22 
1.2 นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 100,490,825 18.28 
1.3 นำงขนิษฐำ แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 
1.4 นำงสำวสวติำ แจง้อยู่ 34,433,796 6.26 
1.5 นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 33,695,673 6.13 
1.6 นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ 33,608,413 6.11 
2 ตระกลูวชัรธรรม 1,778,900 0.32 

2.1 นำยวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,778,900 0.32 
รวม 353,248,654 64.26 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธภิำยหลงักำรหกั
ภำษีเงนิได้นิติบุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงนิเฉพำะของบริษัท  ทัง้น้ี            
กำรพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปีของบรษิทั จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกที่ประชุมผู้ถอืหุ้น เวน้แต่เป็นกำรจ่ำย      
เงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจอนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได ้และรำยงำนใหท้ีป่ระชุม     
ผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอำจพจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำทีน้่อยกวำ่อตัรำทีก่ ำหนดขำ้งตน้ หรอื
งดจ่ำยเงนิปันผลโดยขึน้อยู่กบัภำวะทำงเศรษฐกจิ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องของบรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย และควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำรและกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในปี 2562 บรษิทัมกี ำไรส ำหรบัปี จ ำนวน 101.07 ลำ้นบำท (ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร) ซึง่คณะกรรมกำร
บรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่22 เมษำยน 2563 เพื่ออนุมตัจิ่ำยเงนิปันผลในอตัรำหุ้นละ 0.08 
บำท และเมื่อรวมเงนิปันผลระหวำ่งกำลทีจ่่ำยในวนัท ี12 กนัยำยน 2562 หุน้ละ 0.06 บำท ท ำใหค้ดิเป็นเงนิปันผลจ่ำย
ส ำหรบัปี 2562 เท่ำกบั 0.14 บำทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 76.15 ของก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีตำมงบกำรเงนิเฉพำะ
ของบรษิทั หรอืรอ้ยละ 80.24 ของก ำไรสุทธภิำยหลงัจำกหกัภำษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลและจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ตำมงบกำรเงนิเฉพำะของบรษิทั  ซึง่สงูกวำ่นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ ำหนดใหจ้ำ่ยในอตัรำไมต่ ่ำกว่ำรอ้ย
ละ 40 รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปันผล 3 ปีทผีำ่นมำ ของบรษิทั เป็นดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายปันผล 2562 2561 2560 
1. ก ำไรสทุธสิ ำหรบัปีตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (ลำ้นบำท) 101.07 93.84 87.42 
2. จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้)    
 2.1 จ ำนวนหุน้ทีจ่ำ่ยปันผลระหวำ่งกำล  549.68 521.852/ 516.731/ 
 2.2 จ ำนวนหุน้ทีจ่ำ่ยปันผลประจ ำปี 549.68 549.682/ 516.731/ 
3. เงนิปันผลจำ่ยต่อหุน้ (บำท)    
 3.1 จ ำนวนเงนิปันผลจำ่ยปันผลระหวำ่งกำล 0.06 0.08 0.06 
 3.2 จ ำนวนเงนิปันผลงวดสดุทำ้ยประจ ำปี 0.08 0.083/ 0.08 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 0.14 0.16 0.14 
4. เงนิปันผลจำ่ยทัง้สิน้ (ลำ้นบำท)    
 4.1 จ ำนวนเงนิปันผลจำ่ยปันผลระหวำ่งกำล  32.98 41.75 31.00 
 4.2 จ ำนวนเงนิปันผลงวดสดุทำ้ยประจ ำปี  43.98 43.97 41.34 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 76.96 85.72 72.34 
5. อตัรำกำรจำ่ยเงนิปันผลเทยีบกบัก ำไรส ำหรบัปี 76.15 91.35 82.75 
    ตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร (รอ้ยละ)    
6. อตัรำส่วนกำรจ่ำยเงนิปันผลเทยีบกบัก ำไรสุทธภิำยหลงักำรหกั
ภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย (รอ้ยละ) 

80.24 96.16 87.10 

หมายเหต ุ: 1/ วนัที ่2 มถุินำยน 2560 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้เป็น 516.73 ลำ้นบำท 
2/ วนัที ่5 มถุินำยน 2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้เป็น 521.85 ลำ้นบำท และ วนัที ่26 ธนัวำคม 

2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช ำระแลว้เป็น 549.68 ลำ้นบำท 
3/ คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 เมษำยน 2563 เพือ่อนุมตักิำรจำ่ยเงนิปันผล
งวดสดุทำ้ยประจ ำปี 2562 ในอตัรำหุน้ละ 0.08 บำท 
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โครงสร้างการจดัการ 

โครงสรำ้งองคก์ร ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 ดงัน้ี 

 
 

         คอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
 
 

รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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1. คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรของบรษิทั มจี ำนวน 11 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 
6 ทำ่น คดิเป็นรอ้ยละ 54.55 ของคณะกรรมกำรบรษิทั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
1. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 

 

 ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

31 ตุลำคม 2555 

2. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่  กรรมกำร 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร    

ทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กรรมกำรบรหิำร 
 ประธำนกรรมกำรผูบ้รหิำร

ระดบัสงู 
 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

12 กุมภำพนัธ ์2556 

3. นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมกำร 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

18 เมษำยน 2556 

4. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/  กรรมกำร 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

22 มกรำคม 2552 

5. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/  กรรมกำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

12 กุมภำพนัธ ์2556 

6. รองศำสตรำจำรยบ์ุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์   กรรมกำรอสิระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

8 พฤศจกิำยน 2555 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
7. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม  กรรมกำรอสิระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร   

ทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

18 เมษำยน 2556 

8. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์กรชิ อมัโภชน์  กรรมกำรอสิระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนกรรมกำร         

ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

24 เมษำยน 2558 

9. นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์  กรรมกำรอสิระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรบรหิำร 

24 เมษำยน 2558 

10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์พรเทพ           
ศริวินำรงัสรรค ์

 กรรมกำรอสิระ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 

27 กุมภำพนัธ ์2561 
 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร  กรรมกำรอสิระ 27 เมษำยน 2561 

หมำยเหตุ : รำยละเอยีดกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั แสดงภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร: กำรประชุมคณะกรรมกำร” 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ณ วนัที่ 7 มกรำคม 2563 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท ได้แก่ นำงสำวเธียรวรรณี แจ้งอยู่            

นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่และนำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่กรรมกำรสองในสำมเป็นผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพนับรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจงึไดพ้จิำรณำอนุมตัจิดัตัง้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมอืส ำคญัของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำกบัดูแล และกำรบรหิำรงำนใหม้ี
มำตรฐำนทีถู่กตอ้งโปรง่ใส มกีำรควบคุมภำยในทีด่แีละมรีะบบกำรรำยงำนทีน่่ำเชื่อถอืเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุก
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และมคีุณสมบตัิตำมที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ซึ่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเป็นอสิระในกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ทีแ่ละรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบรษิัท ส ำหรบั
องคป์ระกอบและคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑส์ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์สว่น
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก ำหนดและได้ตรำเป็นกฎบตัรไว้อย่ำงชดัเจน โดยมผีู้ตรวจสอบภำยในเป็นผู้ตรวจสอบถึงควำมเพยีงพอของระบบ       
กำรตรวจสอบและกำรควบคุมภำยในของบรษิทั และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน  4 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ รองศำสตรำจำรย์                 
บุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ และมปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนดำ้นบญัชแีละกำรเงนิทีส่ำมำรถสอบ
ทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงนิได้ โดยท ำหน้ำที่สอบทำนกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องตำมนโยบำยและระเบียบ
ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมำย ระเบยีบปฏบิตั ิและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล ส่งเสรมิใหพ้ฒันำระบบรำยงำน
ทำงกำรเงนิและบญัชใีห้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทัง้สอบทำนให้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบ
ภำยใน และระบบบรหิำรควำมเสีย่งที่รดักุม เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏบิตัหิน้ำที่และ
แสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ยำ่งอสิระ 

โดยมสี ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นผูด้แูลงำนดงักล่ำว และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้มกีำร
ปรกึษำหำรอืกบัผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษำ และผูเ้ชีย่วชำญดำ้นกฎหมำยและบญัชเีป็นประจ ำ โดย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะมกีำรประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ประชุมอย่ำงน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อขอควำมเหน็จำกผู้สอบ
บญัชีในเรื่องต่ำง ๆ ณ วนัที่ 2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจ ำนวน 4 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอิสระ         
ทุกทำ่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รองศำสตรำจำรยบ์ุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ ประธำนกรรมกำร 
2. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์กรชิ อมัโภชน์ กรรมกำร 
3. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์พรเทพ  

ศริวินำรงัสรรค ์
กรรมกำร 

4. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมกำร 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมจี ำนวน 6 ทำ่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมกำร 
3. นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมกำร 
4. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ กรรมกำร 
5. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/ กรรมกำร 
6. นำยไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมกำร 

 
คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรบรหิำรมจี ำนวน 3 ทำ่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์ กรรมกำร 
3. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมกำร 
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คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู 
ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูมจี ำนวน 7 ทำ่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ ประธำนกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู /  

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/  กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
4. นำยไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
5. นำยวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
6. นำยสยำม อุฬำรวงศ ์ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
7. นำยไพฑรูย ์ศุกรค์ณำภรณ์ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู /  

รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมจี ำนวน 3 ทำ่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์ ประธำนกรรมกำร 
2. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์พรเทพ               

ศริวินำรงัสรรค ์
กรรมกำร 

3. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/ กรรมกำร 
 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมจี ำนวน 3 ท่ำน 
ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์กรชิ อมัโภชน์ ประธำนกรรมกำร 
2. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมกำร 
3. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมกำร 

 
การประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัมกี ำหนดกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีำรประชุม
พเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็น ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรประชุมทัง้สิน้จ ำนวน 13 ครัง้  

รำยละเอียดกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยปี 2562 ตำมรำยละเอียด 
ภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร: กำรประชุมคณะกรรมกำร” 

  



 

 
 รายงานประจ าปี 2562 | 49 

2. ผูบ้ริหารระดบัสงู 
ณ วนัที ่2 มกรำคม 2563 ผูบ้รหิำรระดบัสงู มจี ำนวน 9 ทำ่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ ประธำนกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู /  

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
2. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
3. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
4. นำยไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
5. นำยวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
6. นำยสยำม อุฬำรวงศ ์ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู / รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
7. นำยไพฑรูย ์ศุกรค์ณำภรณ์ กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู /  

รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 
8. นำยนเรศ จรญูวทิยำกุล 3/ ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
9. นำยกริทตั จรีจติต ์4/ ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

หมำยเหตุ : รำยละเอยีดของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั แสดงภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร: กำรประชุมคณะกรรมกำร” 

ทัง้น้ี รำยชื่อผู้บรหิำรระดบัสูงของบรษิัทข้ำงต้นเป็นไปตำมนิยำม “ผู้บรหิำร” ของ ก.ล.ต. ตำมประกำศที่       
ทจ.23/2551 ผูบ้รหิำรระดบัสงูจะไดร้บัมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีใ่หด้ ำเนินงำนภำยใต้นโยบำย กลยุทธ ์และเป้ำหมำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตัิกำรจดัท ำคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำรในกำรก ำหนด
ขอบเขตหน้ำที่ที่ชดัเจน เพื่อควำมโปร่งใสและมคีวำมคล่องตวัในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเหมำะสม ผู้บรหิำรระดบัสูงทัง้      
9 คน ไมม่คีุณสมบตัติอ้งหำ้ม ดงัน้ี  

1. ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ  
2. ไมม่ปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิจำกควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั ในรอบปีทีผ่ำ่นมำ  

3. เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิทัมมีติแต่งตัง้ นำงสำวจุฑำมำศ มำลยั เป็นเลขำนุกำรบรษิทั ท ำหน้ำที่ จดักำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดย
เลขำนุกำรบรษิทัทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมกำรเหน็วำ่มคีวำมเหมำะสม มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำร
บริหำรงำนเลขำนุกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดูแลงำนด้ำน
บรรษทัภบิำลของบรษิทั 
 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง โดยพิจำรณำ
เปรียบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทชัน้น ำในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ                   
ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และมกีำรเสนอขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อจ่ำย
ค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำรบรหิำรจะเป็นผูพ้จิำรณำ
จำกหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละคน ประกอบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั โดยทัง้น้ี              
จะน ำเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ทรำบต่อไป 
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4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ประชุมเมื่อวนัศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562 มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรชุดย่อยทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยใหจ้่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร ก ำหนดเป็นจ ำนวนไม่เกิน 5.20 ล้ำนบำท โดยได้จดัสรรในรูปค่ำเบี้ยประชุมรำย     
ไตรมำส ค่ำเบีย้ประชุมครัง้อื่น ๆ ทีน่อกเหนือจำกกำรประชุมรำยไตรมำส และบ ำเหน็จ โดยใหค้ณะกรรมกำร สรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทนและประธำนคณะกรรมกำรบรษิทัไปด ำเนินกำรจดัสรรในรำยละเอยีดต่อไป ซึง่ไมม่คีำ่ตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์อื่นนอกเหนือจำกทีข่อในทีป่ระชุม 
 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมมี
รำยละเอยีด ดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

ต าแหน่ง 
ประจ าปี 2562 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(รายไตรมาส) 

ค่าเบีย้ประชมุ1/ 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธำนกรรมกำร 35,000 15,000 
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 30,000 12,000 
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 25,000   5,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 30,000 15,000 
กรรมกำรตรวจสอบ 25,000 12,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธำนกรรมกำร 30,000 15,000 
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร 25,000 12,000 
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 10,000   5,000 
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั 
ประธำนกรรมกำร - 15,000 
กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร - 12,000 
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร -   5,000 

หมำยเหตุ : 1/นอกเหนือจำกกำรประชุมรำยไตรมำส (ต่อทำ่นต่อครัง้) 
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ค่ำตอบแทนที่กรรมกำรบรษิทัไดร้บัเป็นรำยบุคคล ในปี 2562 เป็นจ ำนวนเงนิรวม 5.20 ลำ้นบำท ซึ่งจ่ำยตำม
จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชุมรวมถงึคำ่บ ำเหน็จ ดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 

รายช่ือ 

ค่าเบีย้ประชุม 

ค่าบ าเหน็จ รวม 
คณะ 

กรรมการ 
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร* 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 
ก าหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูล 
กิจการท่ีดีฯ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 275,000 - 0 - - - 120,000 395,000 

2. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ 145,000 - 0 - 15,000 55,000 90,000 305,000 

3. นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 228,000 - 0 - - 132,000 110,000 470,000 

4. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ 140,000 - - - - 45,000 90,000 275,000 

5. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/ 145,000 - - 65,000 - 50,000 90,000 350,000 

6. รองศำสตรำจำรยบุ์ญเสรมิ   
วมิกุตะนนัทน์ 

204,000 240,000 - - - - 110,000 554,000 

7. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์   
วงศด์พีรอ้ม 

228,000 196,000 0 - 36,000 165,000 110,000 735,000 

8. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ 
กรชิ อมัโภชน์ 

228,000 196,000 - - 45,000 - 110,000 579,000 

9. นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์ 216,000 - 0 195,000 - - 110,000 521,000 

10. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นำยแพทย ์
พรเทพ ศริวินำรงัสรรค ์

228,000 196,000 - 156,000 - - 110,000 690,000 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 216,000 - - - - - 110,000 326,000 

รวม 2,253,000 828,000 0 416,000 96,000 447,000 1,160,000 5,200,000 

หมำยเหต:ุ * ปี 2562 ไมม่กีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 

                รำยละเอยีดของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั แสดงภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร : กำรประชุมคณะกรรมกำร” 

4.1.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 
ค่ำตอบแทนของผู้บรหิำรของบรษิัท ประกอบด้วยเงนิเดือน โบนัส และเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

ปัจจุบนับรษิัทไม่มคี่ำตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บรหิำรของบริษัท ค่ำตอบแทนรวมของผู้บรหิำรของบริษัทประจ ำ          
ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 34.36 ลำ้นบำท 30.19 ลำ้นบำท และ 33.19 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดย
คำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรของบรษิทั ตำมนิยำมของ ก.ล.ต. ตำมประกำศที ่ทจ.23/2551 มจี ำนวน 9 คน 

4.1.3 นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทน 
บรษิทัก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัไวอ้ยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำ

เปรยีบเทยีบกบัอุตสำหกรรมประเภทเดยีวกนั ผลประกอบกำรของบรษิทัและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำร และ
ค่ำตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพยีงพอที่จะดูแลรกัษำ
กรรมกำรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ พร้อมทัง้ผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี (Annual 
General Meeting: AGM) ทัง้น้ี บริษัทก ำหนดให้มกีำรเปิดเผยค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรตำม
รปูแบบทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
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5. บคุลากร 
จ านวนบคุลากรหรือพนักงาน 

จ ำนวนพนักงำนทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มจี ำนวนทัง้สิน้ 1,610 คน โดยแบ่งตำมกลุ่ม
งำนไดด้งัน้ี 

(หน่วย: คน) 
กลุ่มพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

พนกังำนขำยและบรกิำร 995 
พนกังำนปฏบิตักิำร 597 
ผูบ้รหิำร 18 

รวม 1,610 
 
ค่าตอบแทนของบคุลากร 

ในปี 2562 บรษิทัมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนรวมของพนกังำนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั เงนิสมทบกองทุน ส ำรอง
เลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่น ๆ (ไมร่วมคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร) แก่พนกังำนทัง้หมดเทำ่กบั 607.16 ลำ้นบำท 
 
กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เมื่อวนัที่ 1 มกรำคม 2556 โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อสรำ้งขวญัและ
ก ำลงัใจใหแ้ก่พนกังำน และเพือ่จงูใจใหพ้นกังำนท ำงำนกบับรษิทัในระยะยำว ซึง่ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษิทั
มเีงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีเป็นเงนิจ ำนวน 4.20 ลำ้นบำท 3.10 ลำ้นบำท และ 2.60 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 
นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยเ์ป็นอยำ่งยิง่ จงึไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรพฒันำ
และกำรฝึกอบรมขึน้ โดยม ี“สถำบนัฝึกอบรม” สงักดักลุ่มบรหิำรทรพัยำกรบุคคลและองคก์ร เป็นหน่วยงำนรบัผดิชอบ
โดยตรง ก ำหนดใหม้หีลกัสตูรอบรมทัง้ภำยใน (In-house Training) และภำยนอก (Public Training) ทีค่รอบคลุมเน้ือหำ
ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ด้ำนกำรพัฒนำสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร 
(Managerial Competency) และหลกัสตูรเพือ่กำรพฒันำสมรรถนะดำ้นควำมรูใ้นงำน (Functional Competency) 

ทัง้น้ี สถำบนัฯ ได้สร้ำงสรรค์หลกัสูตรอบรมภำยใน และคดักรองหลกัสูตรอบรมภำยนอกที่สอดคล้องกับ
วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และเป้ำหมำยของบริษัทเป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกันด้ำนกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและทศันคตทิีด่ตี่อกำรด ำเนินงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหบ้รรลุผล ตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
และกลุม่บรษิทั 

ในปี 2562 สถำบนัฝึกอบรม ได้ด ำเนินกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมประจ ำปีโดยค ำนึงถึงกำรมสี่วนร่วมของ
ผูบ้งัคบับญัชำในสำยงำนโดยตรง ผ่ำนกระบวนกำรส ำรวจและวเิครำะหค์วำมตอ้งกำรในกำรฝึกอบรม (Training Need 
Survey) เพือ่น ำมำเป็นแนวทำงกำรพฒันำบุคลำกรใน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะสัน้  
1. กำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ (Orientation) เพื่อเตรยีมควำมพร้อมให้พนักงำนใหม่ ได้รู้จกัและเขำ้ใจ 

องคก์รมำกขึน้ สำมำรถปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัองคก์รไดง้ำ่ยและเรว็มำกขึน้ ตลอดจนมคีวำมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้ำที่ในต ำแหน่งที่ได้ร ับมอบหมำยให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตำมควำมคำดหวังขององค์กร โดยใน           
กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม ่สถำบนัฯ ไดก้ ำหนดใหม้เีน้ือหำส ำคญั ดงัน้ี 
- วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศำสตรข์องบรษิทั 
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- นโยบำยดำ้นทรพัยำกรบุคคล 
- จรยิธรรมทำงธุรกจิและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
- มำตรฐำนควำมปลอดภยัและชวีอนำมยั 
- นโยบำยดำ้นสำรสนเทศและขอ้ก ำหนดกำรใช ้Social Media 
- ระบบกำรจดักำรคุณภำพ ISO 9001 
- Risk Management and Safety 
- ควำมรูพ้ืน้ฐำนเกีย่วกบัเรื่องน ้ำ 
- กำรสำธติประสทิธภิำพเครือ่งกรองน ้ำ 

2. กำรอบรมเพื่อพฒันำสมรรถนะ (Competency Training) ผู้บงัคบับญัชำแต่ละสำยงำนมหีน้ำที่ร่วมกบั
สถำบนัฝึกอบรมใหม้สีมรรถนะทีเ่หมำะสมในสมรรถนะแต่ละดำ้นดงัน้ี 
- สมรรถนะหลกัขององคก์รและสมรรถนะดำ้นควำมเป็นผูน้ ำ 
- สมรรถนะของแต่ละสำยงำน 

บรษิทัไดม้กีำรจดัอบรมใหก้บัพนักงำนทัง้ระดบัปฏบิตักิำร พนักงำนขำยและบรกิำร และระดบับรหิำร ทัง้ใน
รปูแบบกำรอบรมภำยใน (In-house Training) จ ำนวน 26,094 ชัว่โมง อบรมภำยนอก (Public Training) จ ำนวน 2,571 
ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 28,665 ชัว่โมง ซึง่ไดผ้ลตอบรบัในกำรเขำ้ฝึกอบรมและพฒันำจำกพนกังำนทุกระดบัเป็นอยำ่งด ีโดย
ในปี 2562 บรษิทัมจี ำนวนชัว่โมงในกำรอบรม เฉลีย่/คน/ปี เท่ำกบั 23 ชัว่โมง 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะกลาง 
เป็นกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อยกระดบักำรปฏบิตังิำนให้เป็นมอือำชพีและยกระดบัมำตรฐำนกำร

บรกิำรตำมควำมเหมำะสมของหน่วยงำน ซึ่งปี 2562 บรษิทัไดพ้ฒันำหลกัสตูรกำรขำยและกำรบรกิำรใหแ้ก่ 
ฝ่ำยขำยส ำนักงำนใหญ่ และฝ่ำยอื่นๆ ทัง้ในระดบัพนักงำนและระดบับรหิำร ไดแ้ก่ กำ้วแรกสูก่ำรเป็นนักขำย
มอือำชพี เก่งคน เก่งงำน เสน้ทำงสู่ควำมส ำเรจ็ของผู้บรหิำรทมีขำย หลกักำรบรหิำรงำนของผู้บริหำรและ
Tele-sale Academy 
การพฒันาและฝึกอบรมระยะยาว 

บรษิทัตระหนักดวี่ำ ทรพัยำกรมนุษย ์เป็นทรพัยำกรทีคุ่ณค่ำที่สุดขององค์กร ดงันัน้ พนักงำนจงึควร
ได้รบัโอกำสให้พฒันำตนเองได้ตำมศกัยภำพ บริษัทจึงได้วำงแผนกำรท ำ Career Path ที่เหมำะสมและ
สมัพนัธก์บัสมรรถนะ (Competency) ของพนักงำนซึ่งเป็นเกณฑห์น่ึงของเสน้ทำงหรอืแผนผงัควำมกำ้วหน้ำ
ในสำยอำชพีของพนกังำนทีเ่ริม่ตัง้แต่กำ้วเขำ้สูอ่งคก์รจนกระทัง่เกษยีณอำยุ 

 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
ในปี 2562 บรษิทัไดใ้ชร้ะบบในกำรประเมนิผล (Performance management System) โดยประกอบไปด้วย

ตวัชี้วดัผลงำนหลกั (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) น ำมำใช้ในกำรประเมินผลงำน
พนกังำน เพื่อวดัผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนในองคก์รในดำ้นปัจจยัผลส ำเรจ็ของงำนทีส่อดคลอ้งกบันโยบำยองคก์ร
ประจ ำปี และพฤตกิรรมในกำรท ำงำนที่ส่งเสรมิใหเ้กดิกำรบรรลุผลงำน โดยไดน้ ำผลกำรประเมนิมำใช้ในกำรบรหิำร
จดักำร ทำงดำ้นกำรจำ่ยผลตอบแทน กำรฝึกอบรมและพฒันำ และควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี เป็นตน้ 

 
การพฒันาทศันคติและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม 
นอกจำกพฒันำศกัยภำพของพนกังำนใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพแลว้ บรษิทัไดป้ลกูฝังและ

ปรบัทศัคตใินกำรปฏบิตังิำนใหพ้นกังำนไดรู้จ้กักำรเป็นผูเ้สยีสละเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่รูร้กัสำมคัค ีและกำรอยูร่ว่มกนัในสงัคม
หรอืองค์กรอย่ำงมคีวำมสุข ผ่ำนกจิกรรมต่ำง ๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมบรจิำคโลหติ กจิกรรมวนัส ำคญัทำงศำสนำพุทธและ
ศำสนำอสิลำมกจิกรรมบรจิำคเครือ่งกรองน ้ำใหก้บัโรงเรยีน กจิกรรมต่ออำยไุสก้รองใหก้บัโรงเรยีน เป็นตน้ 
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ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

- ไมม่-ี 
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การก ากบัดแูลกิจการ 

ในปี 2562 บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ได้รบัผลกำรประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทจด
ทะเบียน ประจ ำ ปี  2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019)  ในระดับ  5 ดำว             
อยู่ในกลุ่ม “ดเีลศิ” (Excellent) ซึ่งบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) เป็น 1 ใน 193 บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคะแนน
อยู่ในระดบั ดเีลศิ จำกบรษิทัจดทะเบยีนที่ได้รบักำรประเมนิทัง้สิน้  677 บรษิทั จำกกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
บรษิทัจดทะเบยีนประจ ำปี 2562 จดัโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัได้จดัให้มนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัได้รบัทรำบ และเขำ้ใจหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ออกใช้ตัง้แต่เดือนมนีำคม 2560 คณะกรรมกำรบรษิัทจงึได้พจิำรณำและทบทวน 
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทและได้ด ำเนินกำรปรบัปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และนโยบำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 24 กนัยำยน 2561 โดยบรษิัทก ำหนดให้
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนปฏบิตัติำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก ำหนดทุกประกำร 

คณะกรรมการ 
โครงสร้างกรรมการบริษทั 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแล      
กจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 
คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ ์และนโยบำยของบรษิทั รวมทัง้จดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

2. ก ำหนดทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัใหถู้กตอ้ง
ตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่ำยงำนรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอใหก้บัผู้
ถอืหุน้และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย และใหม้กีำรบรหิำรงำนอยำ่งโปรง่ใส รวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อ
ผูถ้อืหุน้ 

3. ควบคุมก ำกับดูแลกำรบริหำรกำรจดักำร ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้รบัมอบหมำย เว้นแต่เรื่อง
ดงัต่อไปน้ี ซึ่งกรรมกำรต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ เรื่องที่
กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำรแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิ
หรอืขอ้บงัคบั กำรเพิม่ทุนกำรลดทุน กำรออกหุน้ หรอืกำรออกหุน้กู้ กำรซื้อขำยหรอืโอนกจิกำรของ
บรษิทัหรอืกำรซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัหรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลหรอื
นิติบุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงค์แบ่งก ำไรขำดทุนกนั กำรแก้ไขหรอืเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำ
กจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทั 
กำรควบหรอืเลกิบรษิทั กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 
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นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัมขีอบเขตหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์อำทเิช่น กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กนัและกำรซื้อหรอืขำยทรพัย์สนิที่ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยหรอื
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงตำมที่เหน็สมควรใหเ้ป็นคณะกรรมกำรบรหิำร
เพื่อปฏิบัติงำนตำมที่ได้ร ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและให้คณะกรรมกำรบริษัทตัง้
กรรมกำรบรหิำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร 

5. คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรหรอืมอบอ ำนำจใหบุ้คคล
อื่นใดให้ด ำเนินกจิกำรของบรษิทัภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อให้
บุคคลดงักล่ำวมอี ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเหน็สมควรและภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรเหน็สมควร 
โดยคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจดังกล่ำวได้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรบรษิทัได้มอบอ ำนำจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร /กรรมกำรผูจ้ดักำรหรอืบุคคลอื่นท ำ
หน้ำทีแ่ทนในเรื่องเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกตธิุรกจิ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัที่มกีรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วม
ประชุม และหำกกรรมกำรอิสระหรอืกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบคดัค้ำนกำรมอบอ ำนำจนัน้ 
ตอ้งบนัทกึควำมเหน็ของกรรมกำรดงักล่ำวในรำยงำน     กำรประชุมใหช้ดัเจน ทัง้น้ี กำรมอบอ ำนำจ
ดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน 
และตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคล
ที่อำจมคีวำมขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั
หรอืบรษิทัยอ่ย 

6. คณะกรรมกำรบริษัทก ำกับให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ประสทิธผิล โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบและดแูลกำรปฏบิตังิำนภำยในเป็นผูต้ดิตำมและด ำเนินกำรและร่วม
ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรติดตำมและประเมนิผล 
ประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ่ำเสมอผำ่นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7. คณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งจดัใหม้คีู่มอืกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Corporate Governance Policy) คู่มอื
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ (Anti-
Corruption Policy) และนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต 
(Whistle Blowing) ของบรษิทั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัภิำยในองคก์ร 

8. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั 
หรอืเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั 
หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็น
กำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมกำรจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบทนัท ีหำกมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้มในสญัญำที่
บรษิทัท ำขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

10. คณะกรรมกำรจะต้องสนับสนุนและส่งเสรมิให้ฝ่ำยจดักำรสรำ้งนวตักรรมที่ก่อให้เกดิมูลค่ำแก่ธุรกจิ
ควบคู่ไปกบักำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรอืผู้ที่เกี่ยวข้อง และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มตำมสภำพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวน
กรรมกำรแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม และเพื่อสอดคลอ้งกบัแนว
ทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจงึก ำหนดจ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมกำรจะไปด ำรงต ำแหน่ง ไมเ่กนิ 5 บรษิทั 

กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีต่อไปใหก้รรมกำรทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระน้ี
อำจไดร้บัเลอืกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีกไ็ด ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้มรีะบบกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ และตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยอยำ่งโปรง่ใส ถกูตอ้งและเพยีงพอ 

2. พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรน ำสง่งบกำรเงนิรำยไตรมำสของบรษิทัต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

3. สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 

audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิลตำมวธิแีละมำตรฐำนสำกลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
4. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมถงึควำมเพยีงพอของงบประมำณและ

บุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย 
และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปีของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

5. สอบทำนและพจิำรณำอนุมตัแิผนงำนตรวจสอบภำยใน และใหค้วำมเหน็ต่อระบบกำรตรวจสอบภำยใน
ทีเ่หมำะสมตำมวธิกีำรและมำตรฐำนสำกลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 

6. พจิำรณำอนุมตักิฎบตัรส ำนกัตรวจสอบภำยใน และทบทวนตำมควำมเหมำะสม อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกดำ้น และมปีระสทิธผิล 
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบ อำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นหรือ

ผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท โดยควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้น้ี กำรด ำเนินกำรวำ่จำ้งใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบขอ้ก ำหนดของบรษิทั 

9. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปี ซึ่ง
รำยงำนระบุเกี่ยวกบัควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำง ๆ ของกำรตรวจสอบภำยใน 
ควำมเหน็ต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนอื่นทีเ่หน็ว่ำ
คณะกรรมกำรบรษิทัควรทรำบ 

10. สอบทำนใหบ้รษิทัมกีระบวนกำรควบคุมและตดิตำมกำรปฏบิตังิำน (Compliance) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

11. สอบทำนสรุปผลกำรตรวจสอบทุจรติและก ำหนดมำตรกำรป้องกนัภำยในองค์กร รวมทัง้สอบทำน
กระบวนกำรภำยในของบรษิทัเกีย่วกบักำรแจง้เบำะแสและกำรรบัขอ้รอ้งเรยีน 

12. สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรท ำงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม กำรก ำกับดูแลด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของข้อมูลและระบบเครอืข่ำยสื่อสำรที่มี
ประสทิธผิล สอดคลอ้งตำมมำตรฐำนสำกล 

13. พจิำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขำ้มำใหม่ และเลกิจ้ำง ผู้สอบบญัชภีำยนอกของบริษัท 
รวมถึงพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำม
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เหน็ชอบในกำรน ำเสนอเพื่อขออนุมตัใินที่ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ผูบ้รหิำรเขำ้รว่มประชุมดว้ย อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

15. พจิำรณำและสอบทำนผลกำรตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบญัช ีและส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำ ฝ่ำยบรหิำรมกีำรด ำเนินกำรต่อข้อเสนอแนะดงักล่ำวอย่ำง
เพยีงพอ มปีระสทิธภิำพ และภำยในเวลำทีเ่หมำะสม 

16. คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเชญิผู้บรหิำร หรอืพนักงำนของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งมำรำยงำน หรอื
น ำเสนอขอ้มลู รว่มประชุม หรอืจดัสง่เอกสำรตำมทีเ่หน็วำ่เกีย่วขอ้งและจ ำเป็น 

17. พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมกำร
บรษิทั และจดัใหม้กีำรทบทวนควำมเหมำะสมอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

18. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย
ดงัต่อไปนี้ 
18.1 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั 
18.2 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทั 
18.3 ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
18.4 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
18.5 ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
18.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่

ละท่ำน 
18.7 ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ

บตัร (Charter) 
18.8 รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็วำ่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
19. ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
20. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัวำ่มรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซึง่อำจมผีลกระทบอยำ่งมนีัยส ำคญั

ต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั เพือ่ด ำเนินกำรปรบัปรงุแกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 
20.1 รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
20.2 กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพรอ่งทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 
20.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ 

หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรตรวจสอบอำจไดร้บัแต่งตัง้ต่อไปตำม
วำระทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตั ิ
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คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

2. ก ำหนดทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ใหถู้กตอ้ง
ตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอใหก้บัผู้
ถอืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยและใหม้กีำรบรหิำรงำนอยำ่งโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผู้
ถอืหุน้ 

อ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรจะไม่รวมถงึกำรอนุมตัริำยกำรใดที่อำจมคีวำมขดัแยง้ หรอื
รำยกำรใดทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมกำรบรหิำรมสีว่นไดเ้สยีหรอื
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่ขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

กำรอื่นใดนอกจำกทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรหิำรไมส่ำมำรถกระท ำได ้เวน้แต่จะไดร้บั
มอบหมำยจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวไป 

3. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรอนุมตัใิบขอซื้อตำมปกตธิุรกจิของบรษิทั
และเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
- วงเงนิไมเ่กนิ 6,000,000 บำท ส ำหรบัทรพัยส์นิถำวร (ไมร่วมทีด่นิ) 
- วงเงนิไมเ่กนิ 2,000,000 บำท ส ำหรบัสิง่ของอื่นๆ ทีไ่มใ่ชท่รพัยส์นิถำวร 
- วงเงนิไมเ่กนิ 45,000,000 บำท ส ำหรบัสนิคำ้เพือ่จ ำหน่ำย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ 
- วงเงนิไมเ่กนิ 2,000,000 บำท ส ำหรบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรบรหิำรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบรหิำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บั
เลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมไ่ดอ้กี ทัง้น้ี กรรมกำรบรหิำรพน้จำกต ำแหน่งเมือ่ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทั 
 
คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู (The Management Committee) 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู 

1. จดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

2. ก ำหนดทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ใหถู้กตอ้ง
ตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอใหก้บัผู้
ถอืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยและใหม้กีำรบรหิำรงำนอยำ่งโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผู้
ถอืหุน้ 

3. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบรษิทั ควบคุมก ำกบั ดูแลกำร
บรหิำรจดักำร ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปน้ี ซึง่กรรมกำรตอ้งไดร้บั
อนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ เรื่องกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัมติของที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น กำรแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำร
ออกหุ้น หรอืกำรออกหุ้นกู้ กำรซื้อขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัหรอืกำรซื้อหรอืรบัโอนกจิกำรของ
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บรษิัทอื่นมำเป็นบรษิัทหรอืกำรรวมกิจกำรกบับุคคลหรอืนิติบุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์แบ่งก ำไร
ขำดทุนกนั กำรท ำ กำรแกไ้ขหรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรใหเ้ชำ่กจิกำรของบรษิทั ทัง้หมดหรอืบำงสว่น
ที่ส ำคญั กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท กำรควบหรือเลิกบริษัท กำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 

4. ก ำกบัใหบ้รษิทั มรีะบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธผิล โดยจดัใหม้ผีูต้รวจ
สอบและดแูลกำรปฏบิตังิำนภำยในเป็นผูต้ดิตำมและด ำเนินกำรและรว่มประสำนงำนกบัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

5. จดัใหม้คีู่มอืกำรปฏบิตัิตำมกฎระเบยีบ (Compliance Manual) ของบรษิทัเกี่ยวกบัจรรยำบรรณ และ
จรยิธรรมทำงธุรกจิ จรยิธรรมของผูบ้รหิำร และพนกังำนเพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัภิำยในองคก์ร 

อ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำรจะไม่รวมถงึกำรอนุมตัริำยกำรใดที่อำจมคีวำมขดัแยง้ หรอื
รำยกำรใดทีค่ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมกำรบรหิำรมสีว่นไดเ้สยีหรอื
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่ขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

กำรอื่นใดนอกจำกทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรหิำรไมส่ำมำรถกระท ำได ้เวน้แต่จะไดร้บั
มอบหมำยจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวไป 

6. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรอนุมตัใิบขอซื้อตำมปกตธิุรกจิของบรษิทั
และเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
- วงเงนิไมเ่กนิ 5,000,000 บำท ส ำหรบัทรพัยส์นิถำวร (ไมร่วมทีด่นิ) 
- วงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บำท ส ำหรบัสิง่ของอื่นๆ ทีไ่มใ่ชท่รพัยส์นิถำวร 
- วงเงนิไมเ่กนิ 40,000,000 บำท ส ำหรบัสนิคำ้เพือ่จ ำหน่ำย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติ 
- วงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บำท ส ำหรบัน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

7. พจิำรณำเขำ้ท ำสญัญำเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั แต่ละรำยกำรภำยในวงเงนิไม่ เกนิ 5 
ลำ้นบำท แต่ไม่เกนิงบประมำณทีร่บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัอนุมตักิำรใชจ้่ำยเงนิลงทุนส ำคญั 
ทีก่ ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี ตำมทีจ่ะไดร้บัมอบหมำย 

8. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรกูย้มืเงนิ กำรจดัหำวงเงนิสนิเชื่อ หรอืกำรขอสนิเชื่อใดๆ ของบรษิทัแต่ละ
รำยกำรในวงเงนิไม่เกนิ 100 ลำ้นบำท และกรณีทีต่อ้งใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัเพื่อเป็นหลกัประกนัต้อง
น ำเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

9. พจิำรณำอนุมตักิำรปรบัเงนิเดอืน คำ่ตอบแทน เงนิโบนสั ส ำหรบัพนกังำน ยกเวน้กรรมกำรบรหิำร 
10. สรำ้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่ำแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบักำรสรำ้งคุณประโยชน์ต่อลกูคำ้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตำมสภำพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร
และ/หรอืไดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้น้ี กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูจะพน้จำกต ำแหน่งเมื่อลำออกจำกกำร
เป็นพนกังำนของบรษิทั 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำมวตัถุประสงค์ที่บริษัทก ำหนด ร วมทัง้เพื่อ

ขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่ำงยัง่ยนืและขยำยธุรกิจอย่ำงมเีสถียรภำพ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรรองรบัสภำวกำรณ์
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ภำยในและภำยนอก ซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อกจิกำรของบรษิทั  

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก ำหนดนโยบำยและโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูโดย

ใชแ้นวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
แหง่ประเทศไทย 

2. วำงกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพือ่ใหส้ำมำรถประเมนิ ตดิตำมและควบคุม
ควำมเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงำนต่ำง ๆ มสีว่นร่วม ในกำรบรหิำร
และควบคุมควำมเสีย่ง  

3. ประเมนิควำมเสีย่งในระดบัองคก์ร และก ำหนดวธิกีำรบรหิำรควำมเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรบัปรุงให้มปีระสทิธิภำพและประสทิธิผลอย่ำงเพียง
พอทีจ่ะควบคุมควำมเสีย่ง 

5. มอี ำนำจในกำรเรยีกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัควำมเสี่ยงของบริษัท 
รวมถงึกำรแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทที่ใหผู้ป้ฏบิัตงิำนทุกระดบัมหีน้ำที่บรหิำรควำมเสีย่งตำมควำม
เหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงบรรลุ
วตัถุประสงค ์

6. รำยงำนผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

7. จดัท ำและพจิำรณำปรบัปรุงคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งและพจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่งเป็นประจ ำอยำ่งน้อยปีละครัง้ 

8. ระบุควำมเสีย่งดำ้นต่ำง ๆ พรอ้มทัง้ วเิครำะห ์และประเมนิควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มที่
จะมผีลกระทบต่อบรษิทั 

9. จดัท ำแผนงำนเพือ่ป้องกนั หรอืลดควำมเสีย่ง 

10. ประเมนิผล และจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

11. จดัวำงระบบบรหิำรควำมเสีย่งแบบบรูณำกำรโดยเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ 

12. ปฏบิตังิำนอื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเหน็สมควร 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมไ่ดอ้กี ทัง้น้ี กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทัหรอืลำออกจำกเป็นพนกังำนของบรษิทั 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee: NRC) ได้

จดัตัง้ขึ้นครัง้แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัศุกร์ที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2558 เพื่อ
สง่เสรมิหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี โดยรบัผดิชอบในกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชุดยอ่ย รวมทัง้สรรหำ คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทัและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิำนดำ้นอื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. กำรสรรหำ 

1.1 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดย
พจิำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนด
คุณสมบตัขิองกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพือ่ขออนุมตัแิลว้แต่กรณี 

1.2 พจิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบรษิทัที่ครบ
วำระ และ/หรอื มตี ำแหน่งวำ่งลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

1.3 พจิำรณำเสนอแนะนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในภำพรวมของบรษิทั 

2. กำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2.1 จัดท ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
กรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผู้ถอื
หุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำร
บรษิทัเป็นรำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทัใหพ้จิำรณำควำม
เหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่
คลำ้ยคลงึกนั และประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมตั ิ

2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชี้แจง ตอบค ำถำมเรื่อง /ประเด็น
คำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร ตำม
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี ( 56-1) 
และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

2.5 ปฏบิตักิำรอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 

โดยฝ่ำยบรหิำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ จะต้องรำยงำนหรอืน ำเสนอขอ้มูลและเอกสำรที่
เกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ใหบ้รรลุตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน อำจได้รบักำรแต่งตัง้กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอ้กี
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็วำ่เหมำะสม 
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3. นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จะพน้ต ำแหน่ง
เมือ่ 

3.1 ลำออก 

3.2 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

4. คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพิ่มเติม              
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 1. หรอื 3. ได ้โดยบุคคลทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เขำ้เป็น กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทดแทนตำมขอ้ 3. จะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำวำระทีย่งัเหลอือยูข่อง
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่ตนแทนเท่ำนัน้ 

 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility Committee) 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (The Good Corporate Governance and 
Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ได้จดัตัง้ขึ้นครัง้แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 เพื่อมีบทบำทในกำรก ำหนดและทบทวนหลักกำรก ำกับดูแล       
กจิกำรที่ดขีองบรษิทั และเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกจิกำรรวมทัง้ใช้เป็นแนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิำรและพนักงำน   เพื่อ
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หลำย   ตลอดจนกำรสื่อใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภำยใน
และภำยนอกองค์กำรไดท้รำบถงึแนวปฏบิตัทิี่เป็นมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดขีองบรษิทั คณะกรรมกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรที่ด ีมหีน้ำที่ดูแลใหก้ำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั และกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนักงำนเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร ทีม่หีน้ำทีก่ ำกบัดแูลบรษิทัในสว่นทีก่ ำหนด  และสอดคลอ้งกบัหลกักำรทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล
และแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ทีีท่ำงกำรใหค้วำมเหน็ชอบ 

 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. ก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรส่งเสรมิคุณค่ำร่วม กำรก ำกบัดูและกจิกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หลกักำร และขอ้พงึปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิลทีเ่หมำะสมส ำหรบับรษิทั 

2. จดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) คู่มอืจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
(Code of Conduct Handbook) และนโยบำยต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหบ้รษิทัเผยแพร่หรอืสื่อสำรผ่ำน
ชอ่งทำงต่ำงๆ ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตั ิและเพือ่ใหเ้ป็นทีท่รำบโดยทัว่กนั 

3. พจิำรณำทบทวนเพื่อพฒันำและจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร คู่มอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิ และ
นโยบำยต่ำงๆ ตำมทีม่ปีระกำศก ำหนดโดยใหม้คีวำมต่อเน่ืองและเหมำะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. ใหก้ำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรสรำ้งคุณคำ่รว่มและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้องคก์ร 
5. ทบทวนขอ้ควำมประกำศเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพือ่กำรจดัท ำ และเสนอรำยงำนของบรษิทั 
6. พจิำรณำเสนอขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี(Code of Best Practices) ส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืเสนอกำร

ก ำหนด ขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรบรษิทั (Board of Directors Charter) ไปยงัคณะกรรมกำรที่บรษิัท
แต่งตัง้ทุกชุด 

7. ส่งเสรมิกำรสื่อสำร ประสำนงำน ให้เกิดควำมร่วมมอืระหว่ำงพนักงำนด้วยกนัให้เป็นไปในทิศทำง
เดยีวกนัโดยกำรเสรมิสรำ้งควำมเขำ้ใจนโยบำยองค์กร และจูงใจให้มวีสิยัทศัน์ร่วมกนัในกำรมุ่งไปสู่
จุดหมำยขององคก์ร 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. กรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดฯี ที่ได้รบักำรแต่งตัง้มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  และอำจ

ได้รบักำรแต่งตัง้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้อีกตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำเหมำะสม 
กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหมไ่ด ้

2. นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่ง ตำมขอ้ 1 กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ฯี จะพน้ต ำแหน่งเมือ่ 
2.1 ลำออก 
2.2 คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตใิหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

 

ประธานกรรมการบริษทั 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. รบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรก ำกบั ตดิตำม ดูแลกำรบรหิำรงำนของคณะ
กรรมกำรบรหิำร และคณะอนุกรรมกำรอื่น ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนทีก่ ำหนดไว้ 

2. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร /กรรมกำรผูจ้ดักำร 
และเป็นประธำนในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3. กำรลงคะแนนเสยีงชี้ขำดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรลงคะแนนเสยีง และคะแนน
เสยีง 2 ขำ้งเท่ำกนั 

 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บรหิำรงำนให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ แผนกำรด ำเนินงำน    
กลยุทธ์ทำงธุรกิจ งบประมำณและแผนกำรใช้งบประมำณ ตำมแนวทำงของมตคิณะกรรมกำรบรษิทั   
และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร รวมทัง้ควบคุมดูแลกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกำรใช้งบประมำณและ   
แผนด ำเนินงำน 

2. มอี ำนำจตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ ตำมทีบ่รษิทัก ำหนด โดยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้ง ค ำสัง่ หรอื
มตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะตอ้งด ำเนินกำรตำมสมควรเพื่อใหบ้รษิทัด ำเนิน
กจิกำรและพฒันำธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 

3. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รโดยน ำเสนอคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเพือ่ขอควำมเหน็ชอบ
จำกนัน้จงึน ำเสนออนุมตัติ่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป และก ำหนดวธิกีำรบรหิำร 
โดยให้ครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคดัเลอืก กำรจ้ำง แต่งตัง้  โยกยำ้ย ปลดออกและเลกิจ้ำง และ
ก ำหนดอตัรำคำ่จำ้ง เงนิเดอืน คำ่ตอบแทน โบนสั และสวสัดกิำรต่ำง ๆ ส ำหรบัพนกังำนของบรษิทั 

4. มอี ำนำจอนุมตัิกำรเขำ้ท ำสญัญำและ/หรอืเลิกสญัญำใด ๆ เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบรษิทั    
กำรลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ หรอืกำรเลกิธุรกจิ รวมทัง้กำรลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ โดยใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นคูม่อือ ำนำจด ำเนินกำร  

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้ำ่ยเงนิในกำรด ำเนินงำนตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรำยกำร ตำมทีไ่ด้
ก ำหนดไวใ้นคูม่อือ ำนำจด ำเนินกำร 

6. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหน้ำใน      
กำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

7. มอี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สัง่กำร ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกต่ำง ๆ ภำยใน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบรษิัทเป็นไปตำมนโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษำ
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ระเบยีบวนิยัภำยในองคก์ร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นคูม่อือ ำนำจด ำเนินกำร 

8. สรำ้งและรกัษำทมีผูบ้รหิำรที่มคีวำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ์และเป้ำหมำยของ
บรษิทัอยำ่งมปีระสทิธผิล 

9. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำย และปฏบิตักิำร 
ใด ๆ ตำมทีก่ ำหนด โดยกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี อ ำนำจของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะไมร่วมถงึกำรอนุมตัริำยกำรใดทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ หรอืรำยกำรใดที่
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งกำรอนุมตัริำยกำรในลกัษณะ
ดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำว
ตำมทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

กรรมการผูจ้ดัการ 
อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดัการ 

1. บรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์ นโยบำยทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนธุรกจิ แผนกำรด ำเนินงำน    
กลยุทธ์ทำงธุรกจิ งบประมำณและแผนกำรใชง้บประมำณ ตำมแนวทำงของมตคิณะกรรมกำรบรษิทั 
และ/หรอืคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

2. จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ 
งบประมำณและตวัชี้วดัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบรษิทัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกจิ เพื่อเสนอต่อ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร คณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ตำมแนวทำงที่
บรษิทัก ำหนด 

3. ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำรและบรหิำรงำนอนัเป็นกจิวตัรประจ ำวนัของบรษิทั 
4. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรโดยน ำเสนอประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเพื่อควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อขอควำมเห็นชอบจำกนัน้จึงน ำเสนออนุมตัิต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิต่อไป และก ำหนดวิธีกำรบริหำร โดยให้ครอบคลุมถึง
รำยละเอยีดในกำรคดัเลอืก กำรจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย ปลดออกและเลกิจำ้ง และก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง 
เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดิกำรต่ำง ๆ ส ำหรบัพนักงำนของบริษัท ในส่วนที่ได้รบั
มอบหมำยจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

5. มอี ำนำจตดัสนิใจในเรื่องต่ำง ๆ และจะต้องด ำเนินกำรตำมสมควรเพื่อให้บรษิัทด ำเนินกิจกำรและ
พฒันำธุรกิจให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อบงัคบัของบรษิัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรอื
คณะกรรมกำรบรษิทั 

6. มอี ำนำจอนุมตักิำรเขำ้ท ำสญัญำและ/หรอืเลกิสญัญำใด ๆ เกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั   
กำรลงทุนในธุรกจิใหม ่หรอืกำรเลกิธุรกจิ รวมทัง้กำรลงนำมในนิตกิรรมสญัญำ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย
จำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อือ ำนำจด ำเนินกำร  

7. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใชจ้่ำยเงนิในกำรด ำเนินงำนตำมปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรำยกำร ตำมที่
ไดก้ ำหนดไวใ้นคูม่อือ ำนำจด ำเนินกำร 

8. ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั พรอ้มทัง้ควบคุมติดตำมควำมคบืหน้ำเปรยีบเทยีบ
กับงบประมำณและแผนงำน และรำยงำนต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

9. มอี ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สัง่กำร ออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึต่ำง ๆ ภำยใน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไปตำมนโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถึงรกัษำ
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ระเบยีบวนิัยภำยในองค์กร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ หนังสอืแจ้งใด ๆ 
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อือ ำนำจด ำเนินกำร 

10. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
มอบหมำย และปฏบิตักิำรใด ๆ ตำมทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยหรอืขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี อ ำนำจของกรรมกำรผู้จดักำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่อำจมคีวำมขดัแย้ง หรือรำยกำรใดที่
กรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำรมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบั
บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่กำรอนุมตัริำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้ง
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวตำมทีข่อ้บงัคบั
ของบรษิทัหรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำคุณสมบตัเิบือ้งตน้และพจิำรณำคดัเลอืกตำมเกณฑค์ุณสมบตัติำมมำตรำ 68 
แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด รวมทัง้พจิำรณำจำกปัจจยัในด้ำนอื่น ๆ มำประกอบกนั เช่น 
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และควำมเอือ้ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
โดยมวีำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้ 
 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
 ในกำรเลอืกกรรมกำร อำจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ครำวละคนหรอื

ครำวละหลำยคนรวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีำรอื่นใด ตำมแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ใน
กำรลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียูท่ ัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอื
คณะใดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

 กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรให้ใช้เสยีงขำ้งมำก หำกมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ผู้เป็น
ประธำนในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลง
มำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็น
ประธำนในทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้ำด 

2. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม 
โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนกรรมกำรที่จะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ให้จบัสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมกำรทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

3. กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนี้แลว้ อำจไดร้บัเลอืกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอกีกไ็ด ้
4. ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบรษิทั

อำจเลอืกบุคคล ซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั และ 
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำสองเดอืนโดยบุคคลซึ่งได้รบัแต่งตัง้เขำ้เป็น
กรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพยีงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน และ 
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มตดิงักล่ำวของคณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวน
กรรมกำรทีย่งัเหลอือยู ่ 

5. กรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้คณะกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งยงัคงรกัษำกำรใน
ต ำแหน่งเดมิเพื่อด ำเนินกจิกำรของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นจนกวำ่กรรมกำรชุดใหมเ่ขำ้รบัหน้ำที ่
เวน้แต่ศำลจะมคี ำสัง่เป็นอยำ่งอื่นในกรณีทีค่ณะกรรมกำรพน้ต ำแหน่งตำมค ำสัง่ศำล ซึง่คณะกรรมกำร
ทีพ่น้จำกต ำแหน่งต้องจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมกำรชุดใหม่ภำยในหน่ึงเดอืน
นับแต่วนัพ้นจำกต ำแหน่งโดยส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำสบิสี่วนัก่อนวนัประชุมและ
โฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์มน้่อยกวำ่สำมวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณำเป็น
ระยะเวลำสำมวนัตดิต่อกนั 

6. คณะกรรมกำรบรษิทั ก ำหนดนโยบำยใหม้คีวำมหลำกหลำยของกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งสรรหำส ำหรบัผู้
ที่จะมำปฏบิตัหิน้ำที่เป็นกรรมกำร โดยพจิำรณำจำกทกัษะที่จ ำเป็นและยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร 
รวมทัง้วชิำชพี ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น โดยไมไ่ดจ้ ำกดั เพศ ทีจ่ะมำปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรแต่
อยำ่งใด เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรมคีวำมเขม้แขง็มำกยิง่ขึน้ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อำจลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวำ่กึง่หน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในสว่นของกำรสรรหำกรรมกำรอสิระนัน้ ทุกครัง้ทีก่รรมกำรอสิระทีด่ ำรงต ำแหน่งครบวำระ หรอืมเีหตุจ ำเป็นที่
จะต้องแต่งตัง้กรรมกำรอิสระเพิม่ บรษิัทโดยคณะกรรมกำรบรษิัทที่ด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบนัจะมกีำรปรกึษำหำรอื
รว่มกนั เพือ่ก ำหนดตวับุคคลทีม่คีวำมเหมำะสมทัง้ดำ้นประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
รวมถงึมคีุณสมบตัขิ ัน้ต ่ำตำมหวัขอ้ดำ้นล่ำงน้ี และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั  เพือ่พจิำรณำตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัมนีโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอสิระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบรษิทัทัง้หมด และ มกีรรมกำรอสิระ
อยำ่งน้อย 3 ทำ่น ทัง้น้ี ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมกีรรมกำรอสิระจ ำนวน 6 ทำ่น โดยไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมกำรอสิระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน โดยกรรมกำรอสิระของบรษิทัทุกท่ำนมี
คุณสมบตัคิรบถว้นดงัน้ี 

1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ โดยใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอสิระรำย
นัน้ ๆ ด้วย โดยนิยำมกรรมกำรอิสระเท่ำกับข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลกัทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสีว่นร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งินเดอืนประจ ำ 
หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน
วนัทีย่ืน่ค ำขออนุญำตต่อ ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิำ มำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจ
ควบคุม หรอื บุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทั
ยอ่ย (ถำ้ม)ี 
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4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอสิระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ หรอืผูบ้รหิำรของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ ทัง้น้ี ควำมสมัพนัธต์ำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้รวมถงึกำร
ท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสงัหำริมทรพัย์ 
รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร หรอื กำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ดว้ยกำรรบัหรอื
ใหกู้้ยมื ค ้ำประกนั กำรใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อื่นท ำนองเดยีวกนั ซึ่ง
เป็นผลท ำใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญำมภีำระหน้ีทีต่อ้งช ำระต่ออกีฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้น้ี กำรค ำนวณภำระ
หน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั แต่ในกำรพจิำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว
ใหน้บัรวมภำระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่งหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ 
และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ชก่รรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนกั
งำนสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัทีย่ื่น
ค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำก บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีที่ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ให้
รวมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำร ของ
ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อน
วนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
อสิระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักจิกำรของผูข้ออนุญำตหรอื
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วม
บรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้
ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนั
ทีม่นียักบักจิกำรของผูข้ออนุญำตหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไม่
เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบรษิัทจด
ทะเบยีน 

11. กรรมกำรอิสระมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก กรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนั ้นให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักล่ำว 
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ทัง้น้ีกรรมกำรอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวำมเป็นอิสระของตนเองอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
จะแจง้พรอ้มกบักำรรำยงำนขอ้มูลประวตักิรรมกำร ณ สิน้ปี ส ำหรบักำรจดัท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และ
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
 
3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมกำรอสิระ       
ซึง่มคีุณสมบตัคิวำมเป็นอสิระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรของบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน และกรรมกำรตรวจสอบ 
อย่ำงน้อย 1 คนต้องมคีวำมรูด้้ำนบญัช ีและ/หรอืกำรเงนิ เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทั รวมถงึก ำกบัดแูลรำยงำนทำงกำรเงนิ ระบบควบคุมภำยใน กำรคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและกำรพจิำรณำขอ้ขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ มวีำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
 
4) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กำรสรรหำกรรมกำรผู้จดักำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำแทนพจิำรณำสรรหำผูท้ี่มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะและประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทั เขำ้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีและมคีุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้ำหมำยและ
เหมำะสมที่จะได้รบักำรคดัเลอืกเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร /ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ตำมขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที ่และเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจงึก ำหนดจ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมกำร
ผูจ้ดักำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จะไปด ำรงต ำแหน่ง ไมเ่กนิ 3 บรษิทั 

5) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงู 
กำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงู บรษิทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำแทนรว่มกบักรรมกำร

ผูจ้ดักำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร พจิำรณำสรรหำผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะและประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและเขำ้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีและเหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำรคดัเลอืกเพื่อมำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทั ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรระดบัสงูตำมทีก่ ำหนด 
 
การก ากบัดแูลกิจการการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัมบีรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทุน ดงัน้ี 

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มทุน 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ทเีอสอำร ์ลำว จ ำกดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

เพื่อให้เป็นไปตำมกลไกในกำรก ำกับดูแลที่ท ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำร และรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม กำรดูแลรกัษำผลประโยชน์ของเงนิลงทุนของบรษิทัคณะกรรมกำรบรษิทัมี
กำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยเป็นไปตำมระเบยีบปฏบิตัิของ
บรษิทัซึง่ไดร้บัมตเิหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 

ได้มกีำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย ที่ทำงผู้สอบบญัชีภำยนอกได้มกีำรตรวจสอบแล้ว น ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่พจิำรณำเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
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ส ำหรบักำรท ำรำยกำรอื่นที่มนีัยส ำคญั อำท ิกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยง หรอืได้มำหรอืจ ำหน่ำยไป        
ซึ่งสนิทรพัย ์(ถำ้ม)ี จะด ำเนินกำรผ่ำนกลไกกำรก ำกบัดแูลอย่ำงเป็นระบบ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบรษิทัย่อยพจิำรณำ
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัพจิำรณำเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและอนุมตั ิและ
เปิดเผยในระบบสำรสนเทศของทำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ อยำ่งเป็นระบบ 

ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยดงักล่ำว จะมสีว่นรว่มในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญัต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิ เชน่ กำรลงทุนในโครงกำรอื่น ๆ เป็นตน้ 

 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำรและผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใชเ้พือ่แสวงหำประโยชน์สว่นตน รวมทัง้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรมหีน้ำทีต่อ้งรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59                    
แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไปจำกวนัที่เกิดรำยกำร
เปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้จดัสง่ส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่ง่รำยงำนทุกครัง้ทีม่กีำรซือ้ ขำย โอน หรอื
รบัโอนหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีในปี 2562 กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัไดร้ำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยเปรยีบเทยีบ
กำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหวำ่งวนัที ่10 มกรำคม 2562 และวนัที ่30 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ 

จ านวน (หุ้น) 
จ านวนหุ้น
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

30 ธนัวาคม 2562  10 มกราคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรือบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรือบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

1. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 0 0 0 0 0 
2. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 33,608,413 0 33,408,413 577,275 (377,275) 
3. นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 1,062,498 0 1,062,498 0 0 
4. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ 33,695,673 0 33,695,673 0 0 
5. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/ 34,433,796 0 34,433,796 0 0 
6. รองศำสตรำจำรยบ์ุญเสรมิ วมิกุตะนันทน์ 0 0 0 0 0 
7. ศำตรำเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 0 0 0 0 0 
8. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยก์รชิ อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 
9. นำงสุมนำ วงษ์กะพนัธ ์ 0 0 0 0 0 

10. 
ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์พรเทพ  
ศริวินำรงัสรรค ์

0 0 0 0 0 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 260,000 0 0 0 260,000 
12. นำยไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0 4,495,532 0 0 
13. นำยวชัรนิทร ์วชัรธรรม  1,778,900 0 1,778,900 0 0 
14. นำยสยำม อุฬำรวงศ ์ 611,500 0 580,000 0 31,500 
15. นำยไพฑรูย ์ศุกรค์ณำภรณ์ 33,000 0 33,000 0 0 
16 นำยนเรศ จรญูวทิยำกุล 3/ 0 0 0 0 0 
17 นำยกริทตั จรีจติต ์4/ 0 0 - - 0 
หมำยเหตุ: รำยละเอยีดของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั แสดงภำยใตห้วัขอ้ “กำรก ำกบัดแูลกจิกำร : กำรประชุมคณะกรรมกำร” 
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บรษิทัจะก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
ซึ่งมผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะต้องระงบักำรซื้อขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 
เดอืนก่อนที่งบกำรเงนิหรอืขอ้มูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผย
ขอ้มลูใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตัง้แต่      
กำรตกัเตือนเป็นหนังสอื ตดัค่ำจ้ำง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ได้รบัค่ำจ้ำง หรือให้ออกจำกงำน ทัง้น้ี กำรลงโทษจะ
พจิำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผดินัน้ ๆ 
 
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ไดพ้จิำรณำคดัเลอืกผูส้อบบญัชตีำม
หลกัเกณฑก์ำรประเมนิของบรษิทั โดยพจิำรณำจำกคุณภำพและมำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำน ควำมเป็นอสิระปรำศจำก
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิหรอืกำรให้บรกิำรทำงวชิำชพี และผูส้อบบญัชตี้องมคีุณสมบตัถิูกต้องตำมประกำศของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัช ีประจ ำปี 2562 ซึ่งรำยชื่อ
ของผูส้อบบญัชใีนปี 2562 ไดแ้ก่ 

นำงสำวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 8179 หรอื 
นำงสำวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 10042 หรอื 
นำงสำวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 10235 
ในปี 2562 บรษิทัไดจ้ำ่ยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ีจ ำนวน 2.20 ลำ้นบำท ไมม่คีำ่ตอบแทนส ำหรบับรกิำร

อื่น 
 
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 

ในปี 2562 บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์่ำง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และมุง่เน้นใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทีก่ ำหนดไว ้ทัง้น้ี จำกกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรำงวลัดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีดงัน้ี 

- กำรประเมนิผลจำกกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบรษิทัจดทะเบยีน ประจ ำปี 2562 บรษิทัอยู่ในระดบั     
“ดเีลศิ” คะแนนเฉลีย่โดยรวมรอ้ยละ 90 สงูกวำ่คะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยรวมทีร่อ้ยละ 82 

- กำรประเมนิคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 จำกสมำคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย บรษิทัได้
คะแนน 100 คะแนนเตม็ 

นอกจำกรำงวลัดงักล่ำวในขำ้งตน้บรษิทัยงัมกีำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ใีนเรือ่งอื่น ๆ ดงัน้ี 
(1) จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิทัจะปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจและก ำหนดให้ กรรมกำรบรษิทั ผู้บรหิำร และพนักงำน 
ยดึถอืและปฏบิตัติำม ดงัต่อไปนี้ 
1. ประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ และด ำเนินงำนธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ทำง

กฎหมำย จรรยำบรรณ และมุง่มัน่ท ำควำมดตี่อบุคคล กลุม่ชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏบิตัติ่อลกูคำ้อยำ่งเป็นธรรมในเรือ่งของสนิคำ้และบรกิำร โดยไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ควำมรู้

ควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ที่ดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลที่เพยีงพอและมหีลกัฐำนสำมำรถอำ้งองิได ้
รวมทัง้ถอืปฏบิตัติำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งเครง่ครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มลูของลูกคำ้ทีต่นไดล้่วงรูม้ำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มลูทีต่ำมปกตวิสิยัจะ
พงึสงวนไวไ้มเ่ปิดเผย เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผย ตำมหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 



 

 
 รายงานประจ าปี 2562 | 72 

5. เปิดใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัควำมไมส่มบรูณ์ของสนิคำ้และบรกิำร 

6. เปิดเผยขำ่วสำรขอ้มลูของสนิคำ้และบรกิำรอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไขต่ำง ๆ กบัลกูคำ้อยำ่งเป็นธรรม หำกปฏบิตัติำมขอ้ตกลงหรอืเงือ่นไข
ไมไ่ด ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ เพือ่หำทำงออกรว่มกนั 

 
(2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

บรษิทัด ำเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญั และได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัและบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
โดยก ำหนดใหผู้ท้ีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธ์
หรอืกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว ผู้มสี่วนได้เสยีไม่สำมำรถเข้ำมำมสี่วนในกำรอนุมตัิรำยกำร
ดงักล่ำว โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และ
รำยกำรที่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึ่งไดม้กีำรพจิำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และปฏบิตัใิห้
เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัใิห้
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรพัยส์นิที่ส ำคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนักบญัชโีดยเคร่งครดั 
นอกจำกน้ี บริษัทจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี หรือผู้เชี่ ยวชำญอิสระแล้วแต่กรณี 
พจิำรณำตรวจสอบและให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของรำคำ และควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำ
รำยกำร และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่ได้รบักำร
ตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบแสดงรำยงำนขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-2) 

 
(3) ระบบการควบคมุภายใน 

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทัง้ในระดบับรหิำร และระดบัปฏบิตังิำน และเพือ่ใหเ้กดิ
ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน บรษิทัจงึไดก้ ำหนดภำระหน้ำที ่อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิตังิำน
และผู้บริหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรพัย์สินของบริษัทให้เกิด
ประโยชน์ และมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำน ผูต้ดิตำมควบคุมและประเมนิผลออกจำกกนั โดยบรษิทัไดม้ี
กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ
ภำยในใหม้คีวำมเหมำะสม และมปีระสทิธผิล และมผีูต้รวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำทีต่ดิตำม ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่กำรปฏบิตังิำนหลกัที่
ส ำคญัของบรษิทัไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงทีก่ ำหนดและมปีระสทิธภิำพ 

 
(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมวีำระในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำเรื่องกำรบรหิำรควำม
เสีย่งโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่ำง ๆ รวมทัง้ก ำกบัดูแล ทบทวน และน ำ เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
เกี่ยวกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กลยุทธแ์ละกำรวดัควำมเสีย่งโดยรวมเพื่อใหม้กีำรปฏบิตัดิำ้นบรหิำร
ควำมเสีย่งอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
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(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยมฝ่ีำยบญัชแีละกำรเงนิ และ
ผู้สอบบญัชีมำประชุมร่วมกนั และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงนิ (รำยงำน
ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ) ทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำว
จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้จะด ำเนินกำรเปิดเผย
ขอ้มลูสำรสนเทศทีส่ ำคญั ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงนิและไมใ่ช่กำรเงนิ บนพืน้ฐำนของขอ้เทจ็จรงิอยำ่งครบถว้นและ
สม ่ำเสมอ 
 
(6) การประชมุคณะกรรมการบริษทั 

ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัคณะกรรมกำรบรษิทัต้องจดัใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมี
กำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี 
และจะจดัใหม้กีำรประชุมพเิศษเพิม่ตำมควำมจ ำเป็น มกีำรสง่หนงัสอืเชญิประชุมลว่งหน้ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษำสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั ทัง้น้ี ในกำรประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีำรก ำหนด
วำระในกำรประชุมอย่ำงชดัเจนโดยกรรมกำรทุกท่ำนรวมทัง้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเข้ำสู่วำระกำรประชุมโดยมีเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่ อจัดส่งให้กับ
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม ทัง้น้ี คณะกรรมกำรควรศกึษำขอ้มลูและพจิำรณำรำยละเอยีดก่อนเขำ้
ร่วมประชุม และในกำรประชุมคณะกรรมกำรจะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2562 บรษิทัจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 
จ ำนวน 13 ครัง้ ซึ่งในจ ำนวนน้ีรวมกำรประชุมร่วมกบัฝ่ำยจดักำรเพื่อพิจำรณำงบประมำณและแผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีจ ำนวน 1 ครัง้ 

ทัง้น้ี บรษิทัได้จดัให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรมกีำรประชุมระหว่ำงกนัเองอย่ำงน้อยปีละครัง้ เพื่อ
อภปิรำยปัญหำต่ำง ๆ เกี่ยวกบักำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำยจดักำรร่วมดว้ย และแจง้ผลกำร
ประชุมใหป้ระธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร ทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย โดยในปี 2562 บรษิทัได้
จดัใหก้รรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรมกีำรประชุมระหวำ่งกนัเองตำมทีก่ ำหนดไวจ้ ำนวน 1 ครัง้ 

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร /กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผู้ร่วมกนั
ก ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสให้
กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเรื่องต่ำงๆ เพื่อเขำ้รบัพจิำรณำเป็นวำระกำรประชุมได้ โดยที่ก รรมกำรทุก
ท่ำนสำมำรถอภปิรำยและแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ยำ่งเปิดเผย และมปีระธำนทีป่ระชุมเป็นผูป้ระมวลควำมเหน็
และขอ้สรุปทีไ่ดจ้ำกกำรประชุม ทัง้น้ี ในขณะทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัจะลงมตใินหอ้งประชุมตอ้งมกีรรมกำรอยู่
ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และใหถ้อืมตเิสยีงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหน่ึงมเีสยีง
หนึ่งเสยีง โดยกรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไมเ่ขำ้รว่มประชุมและ/หรอืไมใ่ชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ 
ถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนั ประธำนในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเพื่อชีข้ำด นอกจำกน้ีรำยงำนกำร
ประชุมจะถูกจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยหลงัมกีำรประชุมเสรจ็ และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำร
รบัรองจำกคณะกรรมกำรบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 
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รายช่ือ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีประชมุในปี 2562 
คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2563 

คณะกรรมการ 
บริษทั 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ประชมุผูถ้ือหุ้น
ปี 2562 

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีและ
ความ

รบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

1.  นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 13/13 - 0/0 1/1 - - - 

2.  นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 13/13 - 0/0 1/1 11/11 3/3 - 

3.  นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 13/13 - - 1/1 11/11 - - 

4.  นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ 12/13 - - 1/1 9/11 - - 

5.  นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่2/ 13/13 - - 1/1 10/11 - 13/13 
6.  รองศำสตรำจำรย ์
  บุญเสรมิ วมิกุตะนันทน์ 

11/13 12/12 - 1/1 - - - 

7.  ศำสตรำเมธ ี
  ดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 

13/13 12/12 - 1/1 11/11 3/3 - 

8.  ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยก์รชิ อมัโภชน์ 13/13 12/12 - 1/1 - 3/3 - 

9.  นำงสมุนำ วงษก์ะพนัธ ์ 12/13 - 0/0 1/1 - - 13/13 
10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์

พรเทพ ศริวินำรงัสรรค ์
13/13 12/12 - 1/1 - - 13/13 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 12/13 - - - - - - 
หมำยเหตุ : 1/ นำงสำวเธยีรวรรณ ีแจง้อยู ่พน้จำกต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั เมือ่วนัที ่31 มนีำคม 2562 

2/ นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นรองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เมื่อวนัที ่7 ตุลำคม 2562 
3/ นำยนเรศ จรญูวทิยำกุล ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เมือ่วนัที ่2 มกรำคม 2562 
4/ นำยกริทตั จรีจติต ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เมือ่วนัที ่4 มถุินำยน 2562 
 
(7) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิทัก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ใน
ระดบัทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพยีงพอทีจ่ะดูแลรกัษำกรรมกำรทีม่ี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ และตอ้งผ่ำนกำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี ทัง้น้ีบรษิทัก ำหนดให้มกีำร
เปิดเผยค่ำตอบแทนทีจ่่ำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมรปูแบบทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 
(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บรษิทัก ำหนดใหจ้ดัท ำเอกสำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
รวมทัง้กำรแนะน ำลกัษณะประกอบธุรกิจและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบำย
สนับสนุนใหก้รรมกำรบรษิทั เขำ้อบรมหลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ( IOD) เพื่อ
เป็นกำรพฒันำสนบัสนุน และสง่เสรมิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั 
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เมือ่มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่บรษิทัจะจดัใหม้กีำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม ่โดย
จดัใหม้กีำรบรรยำยสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่ำนิยมองค์กร กลยุทธ์ เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ และ
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญโดยประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จ ัดกำรและ/หรือ
คณะกรรมกำรบรหิำร พรอ้มทัง้จดัใหม้เีอกสำรส ำหรบักรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ เพื่อประกอบกำรท ำ
หน้ำที่ อนัได้แก่หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบับรษิทั และรำยงำนประจ ำปี ซึ่งเอกสำรเหล่ำน้ีประกอบด้วย
ขอ้มลูส ำคญั ไดแ้ก่บทบำทและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันโยบำยกำรก ำกับดแูลกจิกำร
ของบรษิทั อ ำนำจอนุมตั ิและขอ้หำ้มกำรกระท ำของกรรมกำรบรษิทัตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้บทบำท
และหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ โดยในปี 2562 บรษิทัไมม่กีำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่

 
(9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัมนีโยบำยสง่เสรมิใหม้กีำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้กีย่วขอ้งในระบบก ำกบัดแูลกจิกำร
ของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบรหิำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนผู้บรหิำรของบรษิัท 
เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนมกีำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง หำกมกีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำร บรษิทัจะจดัใหม้กีำรแนะน ำ
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหม่ เพื่อ
สง่เสรมิใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีม่ปีระสทิธภิำพอยำ่งต่อเน่ืองภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี 
 
การเข้าอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทั สง่เสรมิ สนบัสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรของบรษิทั เช่น กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั เป็นต้น ไดเ้ขำ้รบักำรอบรม
สมัมนำในหลกัสตูรหรอืร่วมกจิกรรมต่ำง ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืองคก์รอสิระต่ำง 
ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู้ ปรบัปรุงกำรปฏิบตัิงำน อนัจะเป็นประโยชน์ต่ อกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ให้มปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึ้น โดยคณะกรรมกำรบรษิทั มอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผู้
ประสำนงำนกบักรรมกำร และผูบ้รหิำร เพือ่แจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำง ๆ 

โดยในปี 2562 กรรมกำรบรษิทั และกรรมกำรชุดยอ่ย ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) และหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสถำบนัอื่น ดงัน้ี 

 
หลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD): 

รายช่ือกรรมการบริษทั ช่ือหลกัสตูร 
ศ.(วฒุคิุณ) ดร. นำยแพทย ์พรเทพ 
ศริวินำรงัสรรค ์

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)           
รุน่ที ่116/2019  

นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
รุน่ที ่6/2019 
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กรรมกำรบรษิทัทีผ่ำ่นกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) มดีงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสตูรจาก IOD 
1. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร -  DAP 28/2004 

-  SFE 7/2013 
-  HMS 2/2013 

2. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ -  DAP SET/2012 
-  FBS 1/2014 
-  DCP 263/2018 

3. นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์ -  DCP 135/2010 
-  SFE 11/2010 
-  APC 37/2011 

4. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ -  DAP 98/2012 
-  CSP 68/2016 
-  ACPG 31/2016 

5. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่ -  DAP 99/2012 
-  FBS 1/2014 
-  BNCP 6/2019 

6. รองศำสตรำจำรย ์บุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ -  DAP 100/2013 
-  ACP 42/2013 

7. ศำสตรำเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม -  DAP SET/2012 
-  RCL 14/2018 

8. นำยกรชิ อมัโภชน์ -  DCP 0/2000 
-  AACP 3/2010 

9. นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์ -  DAP 47/2005 
10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร. นำยแพทย ์พรเทพ  

ศริวินำรงัสรรค ์
-  DCP 212 
-  FSD 28/2015 
-  RCL 116/2018 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร -  DCP 233/2017 
 

การประเมินผลคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ด ำเนินกำรประเมนิผลงำนประจ ำปีทุกปี เป็นกำรประเมนิทัง้คณะและเป็น

รำยบุคคลโดยในรูปแบบกำรประเมินคณะกรรมกำรทัง้คณะ จะใช้แบบกำรประเมินผลงำนตวัเอง (self-
assessment) เพือ่ประเมนิผลงำนในปีล่ำสดุ โดยเกณฑก์ำรประเมนิไดก้ ำหนดกำรวดัผลงำนครอบคลุม 6 ดำ้น 
ได้แก่ โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของ
คณะกรรมกำร เกณฑ์กำรวดัผลได้แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = 
เลก็น้อย; 0 = ไม่มกีำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ทัง้น้ี เกณฑก์ำรประเมนิผลจะคดิเป็นรอ้ยละจำกคะแนนเตม็ใน
แต่ละข้อ โดยหำกคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ดี
พอสมควร ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต ่ำกว่ำร้อยละ 50 = ควรปรบัปรุง โดยกำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรบรษิทัจะท ำหน้ำที่สรุปและรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร ในปี 
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2562 ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรทัง้คณะ ไดร้บักำรประเมนิทีค่่ำเฉลีย่รอ้ยละ 94.20 หรอือยูใ่นเกณฑท์ี่
ดเียีย่ม 

คณะกรรมกำรยงัไดใ้หก้รรมกำรแต่ละท่ำนประเมนิผลงำนเป็นรำยบุคคลโดยใชว้ธิกีำรประเมนิตนเอง          
(self-assessment) กบัเกณฑ์กำรประเมนิในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั กำรปฏบิตังิำน
ของกรรมกำรแต่ละท่ำน ขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ กำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรปฏบิตัติำม
จรยิธรรม ซึง่เกณฑก์ำรวดัผลใชร้ปูแบบเดยีวกบักำรประเมนิของคณะกรรมกำรทัง้คณะ ในปี 2562 เลขำนุกำร
บรษิทั เป็นผูส้รุปผลกำรประเมนิของกรรมกำรแต่ละบุคคลและรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร โดยผลกำร
ประเมนิอยูท่ีร่อ้ยละ 97.11 หรอือยูใ่นเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

 
การประเมินผลคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมกำรฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด
จะประเมนิผลงำนตนเองตำมแบบประเมนิ และเลขำนุกำรบรษิทัเป็นผูส้รุปผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยแต่ละชุดและรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรฯ ซึ่งแบบประเมินผลประกอบด้วยหวัข้อ 
โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร          
กำรประชุมคณะกรรมกำร ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในปี 2562 ดงัน้ี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ แบบรำยคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.78 และแบบรำยบุคคล ได้รบั
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.78% 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แบบรำยคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 และ
แบบรำยบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.75 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม  แบบรำยคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ย     
รอ้ยละ 98.28 และแบบรำยบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.36 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แบบรำยคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 94.38 และแบบรำยบุคคล
ไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 96.33 

คณะกรรมกำรบรหิำร ไม่ไดจ้ดัท ำแบบประเมนิผลงำนแบบรำยคณะ และแบบรำยบุคคล เน่ืองจำกยงั
ไมม่กีำรประชุม และคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูยงัไมม่วีำระเรง่ด่วนน ำเสนอเพือ่พจิำรณำ 

 
การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลงำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรโดยกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทนทุกปี เกณฑก์ำรประเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำรไดน้ ำ
เกณฑ์จำกตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมำประยุกต์ใช ้ซึ่งครอบคลุมควำมเป็นผู้น ำกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ กำรวำงแผนทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร 
ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอกองค์กร กำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรมนุษย์ แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งควำมรู้
ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์/กำรบริกำร และคุณภำพส่วนบุคคล ทัง้น้ีในปี 2562 ได้จัดให้มีกำรประเมินประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรโดยคณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรบรษิทัโดยไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 

 
แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ มรีะบบกำรคดัสรร
บุคลำกรทีจ่ะเขำ้มำรบัผดิชอบในต ำแหน่งกรรมกำร และฝ่ำยบรหิำรทีส่ ำคญัอย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบั
นโยบำยแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูที่วำงไว ้โดยคณะกรรมกำรสรรหำมหีน้ำที่
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พจิำรณำ ประเมนิ คดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยกระบวนกำร
สรรหำมำจำกกำรพจิำรณำบุคคลทัง้จำกภำยในและภำยนอกบรษิทั 

 
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพื่อเสรมิสรำ้งควำมโปรง่ใส และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ใน
กลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดหลักกำรกำรก ำกบัดูแล
กจิกำร ซึ่งเป็นกำรปฏบิตัติำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดซีึ่งก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัน้ี 
 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำง ๆ ของผูถ้อืหุน้ซึ่งรวมถงึนักลงทุนสถำบนั ทัง้ในฐำนะ
ของเจำ้ของบรษิทัและในฐำนะนักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สทิธใินกำรซื้อ ขำยหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใิน      
กำรไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอยำ่งเพยีงพอ สทิธใินกำรทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก ำไรจำกบรษิทั สทิธติ่ำง ๆ ในกำรประชุม  ผู้
ถอืหุน้ สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถำมล่วงหน้ำสทิธใินกำรร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของ
บรษิทั เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล กำรแต่งตัง้และก ำหนดค่ำตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีกำรอนุมตัธิุรกรรมทีส่ ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

 
แนวปฏิบติั 
บรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพือ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถำบนั ดงัน้ี: 
1. บรษิทัจะจดัใหม้กีำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีทุกปีโดยคณะกรรมกำรจะก ำหนดวนั เวลำ และสถำนที่

ประชุม ซึง่กำรประชุมจะจดัภำยใน 4 เดอืนนบัจำกวนัสิน้สดุรอบบญัชใีนแต่ละปี พรอ้มทัง้จดัสง่หนงัสอื     
นดัประชุม และขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำง ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั   
ก่อนกำรประชุม รวมทัง้เผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำวไว้ในเว็บไซต์บรษิัทที่ http://www.thiensurat.co.th 
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 30 วนั ก่อนกำรประชุมและลงประกำศหนังสอืพิมพ์แจ้งวนันัด
ประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 วนัติดต่อกนัก่อนที่จะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมี
วตัถุประสงค์และเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบไปด้วย โดยในปี 2562 บรษิทัจดัส่ง
เอกสำรก่อนกำรประชุมลว่งหน้ำเป็นระยะเวลำ 14 วนั 

2. บรษิทัจะเผยแพรข่อ้มลูประกอบวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำในเวบ็ไซตข์องบรษิทั พรอ้มทัง้ชีแ้จง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรเขำ้ประชุม และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะ
ใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขำ้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึง
ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

4. ก่อนกำรประชุมบรษิทัจะเปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นสำมำรถส่งควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถำมได้
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 

5. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส และมี
ประสทิธภิำพ และเอื้อที่จะให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สทิธขิองตน โดยบรษิทัน ำเทคโนโลยมีำใช้กบักำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้กำรลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ กำรนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุม
สำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ และก่อนเริ่มกำรประชุมจะด ำเนินกำรแจ้งจ ำนวนและ
สดัส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วธิีกำรประชุม ก ำร
ลงคะแนนเสยีงและกำรนับคะแนนเสยีง พรอ้มทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถำม ใหข้อ้เสนอแนะ 
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หรอืแสดงควำมเหน็ต่อทีป่ระชุมในประเดน็ต่ำง ๆ อยำ่งอสิระและเท่ำเทยีมกนั ทัง้น้ี ในกำรประชุมผูถ้อื
หุน้จะมกีรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูรำยละเอยีดในที่
ประชุม 

6. บรษิทัคดัเลอืกสถำนที่จดัประชุมซึ่งมรีะบบขนส่งมวลชนเขำ้ถงึและเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
เดนิทำงเขำ้รว่มกำรประชุมไดอ้ยำ่งสะดวก 

7. ภำยหลงัจำกจบกำรประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมกำรจะจดัให้มกีำรเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้ม           
ผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวนัท ำกำรถดัไป ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และบน website ของบรษิทั และจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
โดยจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนันบัจำก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บรษิทัจะใหโ้อกำสแก่ผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัทุกรำย และก ำหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตำม

จ ำนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มสีทิธเิท่ำกบัหน่ึงเสยีงและไมก่ระท ำกำรใด ๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย นักลงทุนสถำบนั ผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิทัง้น้ีบรษิทัก ำหนดให้
กรรมกำรอสิระเป็นผูม้หีน้ำทีดู่แลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยผูถ้อืหุน้สว่นน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคดิเหน็หรอืขอ้
รอ้งเรยีนไปยงักรรมกำรอสิระซึ่งจะพจิำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หำกเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมกำร
อสิระจะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหำวธิกีำรแกไ้ขใหเ้หมำะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นเรื่องส ำคญัและมี
ผลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมกำรอสิระจะเสนอเรือ่งดงักล่ำวต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
 

แนวปฏิบติั 
1. บรษิทัจะดูแลใหด้ ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทั ตำมล ำดบัวำระกำรประชุมมกีำรเสนอ

รำยละเอยีดในแต่ละวำระครบถ้วน มกีำรแสดงขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทัง้จะไม่
เพิม่วำระกำรประชุมทีไ่มแ่จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส ำคญัที่
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำขอ้มูลก่อนกำรตดัสนิใจ ทัง้น้ีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขำ้
ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะที่บรษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม กำร
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่ำงโปร่งใสตำมล ำดบัวำระที่ก ำหนด โดยวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรจะเปิด
โอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรดว้ยกำรลงมตเิป็นรำยคนบุคคล 

2. บรษิทัเปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมำะสมเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ และ /หรอื เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระ           
กำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำรวมทัง้เสนอค ำถำมล่วงหน้ำ ตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก ำหนด ซึ่งได้
เผยแพรร่ำยละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่http://www.thiensurat.co.th ล่วงหน้ำ อยำ่งน้อย 1 เดอืน
จนถงึวนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

3. บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหมำยถึง กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภำยใน 
(รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว) โดยหำ้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท ำกำรซือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 เดอืนก่อนมกีำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำส 
และงบกำรเงนิประจ ำปี และควรรอคอยอยำ่งน้อย 24 ชัว่โมง ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่
สำธำรณชนแลว้ รวมทัง้หำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่นดว้ย 
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4. บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรมีกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรำยงำนกำรถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันท ำกำร ให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบ เพือ่เผยแพรต่่อสำธำรณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไมว่ำ่จะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยใน ไดแ้ก่ พนกังำน

และผูบ้รหิำรของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก เชน่ คูแ่ขง่ คูค่ำ้ เจำ้หนี้ และลกูคำ้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีำ่ 
กำรสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จำกผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกจิของบรษิทั 
ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ ีสว่นไดเ้สยีดงักล่ำวไดร้บักำรดูแลเป็น
อย่ำงด ีนอกจำกนัน้บรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัและกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรำ้งควำม
มัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตำมแนวทำง ดงัต่อไปนี้: 

 
แนวปฏิบติั 
(ก) ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งเน้นพฒันำองค์กรใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ืองซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัมรีำยได้และ

ผลก ำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รบั
ผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูคำ้ บรษิทัค ำนึงถงึคุณภำพและมำตรฐำนของผลติภณัฑ ์รวมถงึกำรเอำใจใส ่และรบัผดิชอบต่อ
ลกูคำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คูค่ำ้ บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติ่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรม เป็นไปตำมเงือ่นไขทำงกำรคำ้และ/หรอื
ข้อตกลงในสญัญำที่ท ำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดควำมสมัพันธ์อันดีทำงธุรกิจซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทุกฝ่ำย 

(ง) เจำ้หนี้ บรษิทัจะปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่มตี่อเจ้ำหน้ีอย่ำงเคร่งครดั พร้อมทัง้ดูแลให้มกีำรช ำระคนื
เงนิกู้และดอกเบี้ยให้กบัเจ้ำหน้ีเงนิกู้ยมืทุกประเภทอย่ำงครบถ้วนตำมก ำหนดเวลำ และ
ปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิตำมขอ้ตกลงอยำ่งเครง่ครดัโดยไมใ่ชเ้งนิกูย้มืไปในทำงทีข่ดั
ต่อวตัถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงนิ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรจะดูแลให้บริษัทด ำเนินงำน
เพื่อใหเ้จำ้หน้ีมคีวำมมัน่ใจในฐำนะทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ตลอดจน
ดแูลใหม้กีำรรำยงำนขอ้มลูสำรสนเทศต่ำงๆ ทีถ่กูตอ้งและครบถว้นแก่เจำ้หนี้ 

(จ) คูแ่ขง่ บรษิทัส่งเสรมินโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม และจะปฏิบัติตำม
กรอบกตกิำกำรแขง่ขนัทีด่ ี

(ฉ) พนกังำน บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติ่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัโดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและมำตรฐำนที่ เกี่ยวข้องอย่ำง เ ป็นธรรม และเคำรพสิทธิม นุษยชน                     
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมซึ่งไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึง               
กำรสนบัสนุนเพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำน 

(ช) ชุมชนและสงัคม บรษิทัใหค้วำมส ำคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยด ำเนินธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม 
และใหก้ำรสนบัสนุนกจิกรรมต่ำง ๆ ทีเ่กือ้กลูและสรำ้งสรรคต์่อสงัคมตำมควำมเหมำะสม 

(ซ) สิง่แวดลอ้ม บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบต่ำง ๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดัและวำง
แนวทำงในกำรควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

ทัง้น้ี บรษิทัจะปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นได้
เสยี เหล่ำนัน้ไดร้บักำรดแูลอยำ่งด ี
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การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

บรษิทัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพื่อจะไดเ้ขำ้ร่วมเป็นบรษิทัทีป่ระกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ กับทำงสมำคมส่งเสรมิสถำบนั
กรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) แต่ทัง้น้ีบรษิทัประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบ
ต่ำง ๆ อำทเิช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็ กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ กำรคอรร์ปัชนั กำรทีผู่บ้รหิำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลใน
รำยงำนทีส่ ำคญั กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไมถ่กูตอ้ง เป็นตน้ 

 
1. วตัถปุระสงค ์

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน่ทุกรูปแบบ 
คณะกรรมกำรบรษิทั จึงได้ก ำหนดนโยบำยป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ กำรให้หรอืรบัสนิบน 
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) บรษิัทคำดหวงัว่ำกรรมกำรบริษัท ผู้บรหิำร และพนักงำนของ
บรษิทัต้องไม่เรยีกรอ้ง ด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ทำงตรง หรอืทำงอ้อม 
เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอืเพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมถงึ
ทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของบรษิัทและบรษิัทย่อย และให้มกีำรสอบทำนกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่อย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิบัติ และ
ขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนด
ของกฎหมำย ทัง้น้ีหำกมกีำรฝ่ำฝืนกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือ หรอืให้ควำมร่วมกบั    
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไมว่ำ่จะโดยทำงตรง หรอืทำงออ้มกต็ำม จะไดร้บักำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบของบรษิทั  

ทัง้น้ี บริษัทได้ประกำศนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน่โดยผ่ำนกำรอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัเมือ่วนัที ่14 สงิหำคม 2558 

 
2. ค านิยาม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมำยถงึ กำรตดิสนิบนไม่วำ่จะอยู่ในรปูแบบใด ๆ โดยกำรเสนอให ้สญัญำ
ว่ำจะให ้มอบให ้ใหค้ ำมัน่ว่ำจะให ้รวมถงึกำรเรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึ่งเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด
ซึง่ไมเ่หมำะสม กบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หน่วยงำนของรฐั หน่วยงำนของเอกชนหรอืผูม้หีน้ำทีไ่มว่ำ่จะโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดงักล่ำวปฏิบตัิหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ อนัเป็นกำรให้
ได้มำหรอืรกัษำไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมำะสมทำงธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมำย ระเบียบ 
ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำให ้

 การทุจริตคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) หมำยถึง กำรปฏิบตัิ หรอืละเว้นกำรปฏิบตัิในต ำแหน่ง
หน้ำที่ รวมถึงกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับสินบน          
กำรน ำเสนอ หรอืกำรให้ค ำมัน่ว่ำจะให้ กำรขอ หรอืกำรเรยีกรอ้งรบัผลตอบแทน ทัง้ที่เป็นทรพัย์สนิ 
เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด อื่นใดทีด่ ำเนินธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่ง
ประโยชน์หรอืปกป้องสทิธทิี่มคิวรไดอ้นัเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง พรรคพวกหรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
ไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

 การรบัสินบน หมำยถงึ กำรรบัดว้ย เงนิ สิง่ของ กำรบรกิำร หรอือยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรอืผสมกนั โดยมี
พนักงำนเขำ้ไปเกี่ยวขอ้งในกำรเรยีกรบัเงนิ ของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเอง พรรคพวก 
ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอือยำ่งใดอยำ่งหน่ึง 
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 เจ้าหน้าท่ีของรฐั หมำยถงึ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนส่วนท้องถิน่ซึ่งมี
ต ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ พนักงำนหรอืบุคคลผู้ปฏิบตัิงำนในรฐัวสิำหกิจหรอืหน่วยงำนของรฐั 
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง เจ้ำพนักงำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยลกัษณะกำรปกครองทอ้งที ่และใหห้มำยควำมรวมถงึกรรมกำร อนุกรรมกำร ลูกจำ้ง
ของสว่นรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนของรฐัและบุคคล หรอืคณะบุคคล ซึ่งใชอ้ ำนำจหรอืไดร้บั
มอบใหใ้ชอ้ ำนำจทำงกำรปกครองของรฐัในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงตำมกฎหมำย ไมว่ำ่จะเป็น
กำรจดัตัง้ขึน้ในระบบรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืกจิกำรอื่นของรฐั 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือในนำมบริษัทไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรเงิน     
กำรใหท้รพัยส์นิ หรอืรปูแบบอื่น เพือ่เป็นกำรชว่ยเหลอื สนบัสนุน หรอืเพือ่ประโยชน์อื่นใด แก่กจิกรรม
ทำงกำรเมอืง นกักำรเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งทำงกำรเมอืง ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
ทัง้น้ีกำรช่วยเหลอืทำงกำรเงนิสำมำรถรวมถงึกำรใหกู้้เงนิ ส่วนกำรช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น ( In-kind) 
เช่น กำรใหส้ิง่ของหรอืบรกิำร กำรโฆษณำส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนพรรคกำรเมอืง กำรระดมทุน หรอื
บรจิำคเงนิใหแ้ก่องค์กรที่มคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิกบัพรรคกำรเมอืง เป็นต้น ทัง้น้ีเวน้แต่กำรสนับสนุน
กระบวนกำรประชำธปิไตยทีก่ระท ำไดต้ำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 การบริจาคเพ่ือการกศุล การสาธารณประโยชน์ หมำยถงึ กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใช้จ่ำยเงนิ
โดยไมม่ผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน กำรบรจิำคเพื่อกำรสำธำรณประโยชน์ คอื กำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อโครงกำร 
กจิกรรม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มประชำชน โดยบรษิทัอำจไมไ่ดร้บัผลตอบแทนทีม่ี
ตวัตน 

 ผู้เก่ียวข้อง หมำยถงึ คู่สมรส บุตร บดิำ มำรดำ พีน้่องหรอืญำตสินิท ทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ 
รวมถงึเพือ่นและคนรูจ้กัของกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบัของบรษิทั 

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำน ทุกระดบัของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติำมแนวทำงทีไ่ดก้ ำหนดไว ้ดงัน้ี 
(1) ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรปัชัน่ กำรให้หรอืรบัสนิบน จรรยำบรรณ

ธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต 
คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

(2) ไมก่ระท ำกำรใด ๆ ทีเ่ป็นกำรแสดงถงึเจตนำวำ่เป็นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสนิบน แก่ผูท้ี่
มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัในเรื่องที่ตนมหีน้ำที่รบัผดิชอบ ทัง้ทำงตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้
ไดม้ำซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็กำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดย
ถอืเป็นหน้ำทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบไดท้รำบ และใหค้วำมรว่มมอืในกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่ำง ๆ 

(4) ในกำรด ำเนินกำรใด ๆ ทีอ่ำจมคีวำมเสีย่งต่อกำรเกดิกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร 
และพนกังำน ทุกระดบัของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัโิดยเฉพำะในเรือ่งดงัต่อไปนี้ ดว้ยควำมระมดัระวงั 

(5) กำรให ้หรอืรบัของขวญั ของก ำนลั กำรเลีย้งรบัรอง และค่ำใชจ้่ำยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตำมแนว
ปฏบิตัทิี่ดทีี่ก ำหนดไวใ้นคู่มอืกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละจรรยำบรรณธุรกจิ รวมถงึนโยบำยกำร
ป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่กำรใหห้รอืรบัสนิบน 

(6) กำรให้เงนิบรจิำคเพื่อกำรกุศล จะต้องกระท ำในนำมบรษิัทแก่องค์กรใด ๆ ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง และตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปรง่ใส 
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ผำ่นขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้และถกูตอ้งตำมกฎหมำย ตลอดจนมกีำรตดิตำมและ
ตรวจสอบ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่เงนิบรจิำคไมไ่ดถ้กูน ำไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อำ้งในกำรตดิสนิบน 

(7) กำรใหเ้งนิสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงกำรใด ตอ้งมกีำรระบุ
ชื่อบรษิทั โดยกำรใหก้ำรสนบัสนุนนัน้ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิธุรกจิ ภำพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั 
ซึง่ตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปรง่ใส ผำ่นขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิทัทีก่ ำหนดไว ้และถกูตอ้งตำม
กฎหมำย 

(8) ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิและกำรจดัซือ้ จดัจำ้งกบัภำครฐั หรอืเอกชน รวมถงึ กำรตดิต่องำนกบัภำครฐั
หรอืเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั หรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มหีน้ำที่เกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
ไม่ว่ำในประเทศหรอืต่ำงประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) บรษิทัมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง โดยกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนมสีทิธแิละ
เสรภีำพทำงกำรเมอืงตำมกฎหมำย แต่พงึตระหนักที่จะไม่ด ำเนินกำร หรอืด ำเนินกิจกรรมใด ๆ 
รวมถงึกำรน ำทรพัยำกรใด ๆ ของบรษิทั ไปใชเ้พื่อด ำเนินกำรหรอืกจิกรรมทำงกำรเมอืง อนัจะท ำให้
บรษิทั สญูเสยีควำมเป็นกลำงหรอืไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรเขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งและกำรใหค้วำม
ชว่ยเหลอืทำงกำรเมอืง 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดนโยบำย และก ำกบัดแูลใหม้รีะบบ
ทีส่นับสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำฝ่ำยบรหิำรไดต้ระหนัก
ถงึควำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และน ำไปปฏบิตั ิรวมถงึปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรสอบทำนระบบรำยงำนทำงกำรเงนิ
และบญัช ีระบบควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรปฏบิตังิำน
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล มี
ควำมรดักุม เหมำะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิำพ  

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะผูบ้ริหาร มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใน
กำรก ำหนดใหม้รีะบบ และใหก้ำรสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อ
สื่อสำรไปยงัพนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ และ
มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนด
ของกฎหมำย 

(4) ส านักงานตรวจสอบภายใน มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบในกำรตรวจสอบ และสอบทำนกำร
ปฏบิตังิำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตรงตำมนโยบำย แนวปฏบิตั ิอ ำนำจด ำเนินกำร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และกฎหมำย ข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมที่มีควำม
เหมำะสมและเพียงพอต่อควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตคอร์ร ัปชัน่ที่อำจเกิดขึ้น และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยไมต่อ้งเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอ ำนำจ
ควบคุม ต้องยอมรบัที่จะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่  โดยไม่ต้องเข้ำไป
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
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5. มาตรการ และแนวทางด าเนินงาน 
(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับ เห็นถึง

ควำมส ำคญัและมจีติส ำนึกในกำรต่อต้ำนทุจรติ คอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มกีำรควบคุมภำยในเพื่อ
ป้องกนักำรทุจรติ คอร์รปัชัน่ กำรให้หรอืรบัสนิบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บรษิทัได้เขำ้ไป
ลงทุน 

(2) แนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคล ตัง้แต่
กำรสรรหำหรอืกำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
และกำรใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงำน โดยก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทุกระดบั มหีน้ำทีส่ ื่อสำรท ำควำม
เขำ้ใจกบัพนกังำนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพื่อน ำไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทำงธุรกจิทีอ่ยู่ ในควำมรบัผดิชอบ
และควบคุมดแูลกำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัน้ีิ 

(3) บรษิทัจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำน หรอืบุคคลอื่นใดที่แจง้เบำะแสหรอืหลกัฐำนเรื่อง
กำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึพนกังำนทีป่ฏเิสธ ต่อกำรกระท ำ โดยใชม้ำตรกำร
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรรำยงำนกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้น 
นโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ (WHISTLE BLOWING) และ
กำรใหค้วำมคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

(4) ผู้ที่กระท ำกำรทุจริต คอร์รปัชัน่ ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมข้อบงัคบัเกี่ยวกับกำรท ำงำนว่ำด้วย      
กำรบรหิำรงำนบุคคล ส ำหรบัพนกังำน ซึง่จะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำโทษทำงวนิยัทีก่ ำหนดไว ้รวมถงึ
อำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผดิกฎหมำยดว้ย 

(5) บริษัทจะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ          
กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกจิ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด หรือข้อร้องเรียน 

บรษิทัมชีอ่งทำงกำรสือ่สำรใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถจะแจง้เบำะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้รอ้งเรยีนกรณี
เกี่ยวกบักำรทุจรติ และมแีนวปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรมอบหรอืรบัของก ำนัล ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด กำร
เลี้ยงรบัรอง หรอืค่ำใชจ้่ำยที่เกนิขอบเขตจ ำกดั ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของบรษิทั และแนวทำงปฏิบตัิ
ด้ำนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง กำรให้เงนิบรจิำคที่ต้องด ำเนินไปอย่ำงโปรงใส เป็นธรรม ภำยใต้กฎระเบียบ และ
ขัน้ตอนปฏบิตัขิองบรษิทั 

โดยบรษิทัได้มกีำรแจกระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำงำนของบรษิทั ให้แก่ผู้บรหิำรทุกท่ำนและ
ถ่ำยทอดสูพ่นักงำนของบรษิทัทุกท่ำนเพื่อทรำบและลงนำมรบัทรำบเพื่อถอืเป็นระเบยีบปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั 
เพือ่ใหพ้นกังำนบรษิทัทุกคนเขำ้ใจ และปฏบิตัไิดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี หำกพนักงำนพบเหน็กำรกระท ำ สงสยั หรอืมหีลกัฐำนว่ำมกีรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร พนักงำน 
หรอืบุคคลซึ่งกระท ำกำรในนำมบรษิทั ไดเ้ขำ้ไปมสีว่นร่วมในกำรใหส้นิบนหรอืกำรคอรร์ปัชัน่ จะตอ้งรำยงำน
ใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบโดยทนัทหีรอืรำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรรำยงำนตำม “นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรียน
และเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบรษิทัได้รบักำรรำยงำนแล้วจะ
ด ำเนินกำรอยำ่งจรงิจงัและจะไมด่ ำเนินกำรลงโทษใด ๆ กบัพนกังำนทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนำสจุรติ 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

(1) นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
(2) คูม่อืจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
(3) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทั 
(4) นโยบำยรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและเบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ 
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นโยบายการรบัเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริต (WHISTLE BLOWING) 

1. วตัถปุระสงค ์
บรษิทั ยดึมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจ ด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตำมบรรษทัภิบำลที่ดี 

รวมทัง้กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ไมว่ำ่จะอยูใ่นรปูแบบใด ๆ นอกจำกนี้บรษิทัคำดหวงัวำ่กรรมกำรบรษิทั 
ผูบ้รหิำร พนกังำนจะยดึมัน่ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมหลกักำรดงักล่ำว 

ด้วยควำมมุ่งมัน่ดงักล่ำว บรษิทัจงึได้ก ำหนดนโยบำยนโยบำยกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบำะแสกำร
กระท ำผิดและกำรทุจริต (WHISTLE BLOWING) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทำงให้กรรมกำรบริษัท 
ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและ
กำรทุจรติใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดยบรษิทัไดก้ ำหนดช่องทำงทีป่ลอดภยัและเป็นควำมลบัในกำรรอ้งเรยีน
และแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติเพือ่ช่วยใหบุ้คคลใดกต็ำม สำมำรถใหข้อ้มลูในเรือ่งทีต่นเป็นกงัวล
ไดอ้ยำ่งมัน่ใจ 

ทัง้น้ี บรษิทัมกีำรใหค้วำมคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้
ใหค้วำมร่วมมอืหรอืควำมช่วยเหลอืใดๆ แก่บรษิทั ไม่ใหถู้กคุกคำม ขม่ขู ่เปลีย่นแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะ
งำน หรอืสถำนทีท่ ำงำน พกังำน ไล่ออก หรอืกระท ำกำรอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัอิยำ่งไมเ่ป็นธรรม 

2. การรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
บรษิทั มกีำรแต่งตัง้ผูบ้รหิำรของบรษิทัเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนโดยตรง และมคีณะกรรมกำรรว่มในกำร

ตรวจสอบควำมถูกตอ้งอย่ำงเป็นธรรม ก ำหนดนโยบำยกำรจดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ 
มกีำรรำยงำนทีโ่ปรง่ใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผู้รอ้งเรยีนไวว้ำงใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนกำร
สอบสวนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำยกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเกี่ยวกบักำรทุจรติ และส ำหรบัผูท้ี่
แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงำน ลูกค้ำ หรือบุคคลที่รบัจ้ำงท ำงำนให้แก่บริษัท จะได้รบักำร
คุม้ครองสทิธติำมกฎหมำย ซึง่ไดม้กีำรก ำหนดรำยละเอยีดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั 

กรณีทีม่สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็กำรกระท ำ ทีส่งสยัวำ่มกีำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัิ
ตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชำเหนือขึน้ไป สำมำรถแจง้
เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รำยละเอยีดหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมชอ่งทำงทีก่ ำหนดไว ้

3. ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดงัน้ี 
3.1 โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 
3.2 โทรสำร: 0-2962-6951-3 
3.3 สง่จดหมำยมำยงั: 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูำตอินุสรณ์ 4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

3.4 โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงัน้ี 
Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/ 
Line: @ponsabuy 
Line: @safe1210 
Line: @TSR.NEWS 
 
 

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
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3.5 อเีมล ์ดงัน้ี 
www.ponsabuy.com/ 
www.safealkaline.com/contacts/ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ: Appeal.AC@thiensurat.co.th 

3.6 ทำงกล่องแสดงควำมคดิเหน็ของบรษิทั 

4. กระบวนการด าเนินการเม่ือได้รบัแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดงัน้ี 
1. ผูร้อ้งเรยีนแจง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน แจง้มำตำมชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนดงักล่ำวขำ้งตน้ 
2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนแจง้เรือ่งดงักล่ำวมำยงั 

2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.2 เลขำนุกำรบรษิทั (ในกรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ผู้บรหิำร หรอืประธำน

เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร) 
3. ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 
4. แจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีนและกำรปรบัปรงุแกไ้ข 

5. มาตรการด าเนินการลงโทษผูก้ระท าผิด 
บรษิทัจะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนและเบำะแสกระท ำผดิและกำรทุจรติ ดว้ยควำมเป็น

อสิระและเที่ยงธรรม เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งหลกัฐำนที่สำรถใช้ยนืยนัหรอืโต้แยง้กบัขอ้มูลที่ได้รบั โดยจะเสนอแนะ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำสัง่กำรและ
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรแกไ้ข และพจิำรณำวำงก ำหนดโทษตำมสมควรแหง่ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำ เชน่ 

1. ตกัเตอืนดว้ยวำจำ 
2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื ตกัเตอืนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
3. ตดัคำ่จำ้ง 
4. พกังำน 
5. เลกิจำ้ง โดยไมจ่ำ่ยคำ่ชดเชย 
6. ด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 

6. มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส หรือผูร้้องเรียน 
บรษิัทส่งเสรมิให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกระดบั ด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สำมำรถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละจรรยำบรรณธุรกจิของบรษิทั และเพื่อ
สรำ้งควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนดว้ยเจตนำทีส่จุรติจะไดร้บักำรปกป้องคุม้ครองจำกบรษิทั
ตำมมำตรกำร ดงัน้ี 

(1) ผู้แจ้งเบำะแส ผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ให้ควำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบข้อเท็จจรงิ บรษิัทจะไม่
เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ และขอ้มลูอื่นใดทีส่ำมำรถระบุตวัผูแ้จง้ได ้แลว้ด ำเนินกำรสบืสวนวำ่มี
มลูควำมจรงิเพยีงใดหรอืไม ่

(2) บรษิทัจะเก็บขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งเป็นควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำม
ปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู หรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เหน็ว่ำ
ตนอำจไดร้บัควำมไม่ปลอดภยั หรอือำจเกดิควำมเดอืดรอ้นเสยีหำย สำมำรถรอ้งขอใหบ้รษิทั
ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองที่เหมำะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูแ้จ้ง

http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
mailto:Appeal.AC@thiensurat.co.th
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เบำะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้
หำกเหน็วำ่เป็นเรือ่งทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิควำมเดอืดรอ้นเสยีหำย หรอืควำมไมป่ลอดภยั 

(4) ผู้ที่ได้ร ับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้ร ับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรที่
เหมำะสมและเป็นธรรม 

(5) บรษิทัจะไม่กระท ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแส หรอืผู้ร้องเรยีน ไม่ว่ำจะโดยกำร
เปลี่ยนแปลงต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนที่ท ำงำน พกังำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏบิตังิำน 
เลกิจ้ำง หรอื กำรอื่นใดที่มีลกัษณะเป็นกำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบำะแส หรอืผู้
รอ้งเรยีน 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
1. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
2. คูม่อืจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
3. นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
4. ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทั 

8. ค านิยาม 
“กำรกระท ำผดิ” หมำยถงึ กำรกระท ำหรอืละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ของกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรหรอื

พนกังำน ซึง่เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจรรยำบรรณ ขอ้บงัคบักำรท ำงำน ระเบยีบและนโยบำยต่ำง ๆ ของบรษิทั 
ตลอดจนกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

“กำรทุจรติ” (Corruption) หมำยถงึ กำรใชอ้ ำนำจทีไ่ดม้ำหรอืกำรใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่ในทำงมชิอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อ
ประโยชน์ของผูอ้ื่น กำรทุจรติอำจเกดิไดห้ลำยลกัษณะ เช่น กำรตดิสนิบนเจำ้พนกังำนดว้ยกำรใหห้รอืกำรรบั
สนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิและสิง่ของ กำรมผีลประโยชน์ทบัซอ้น กำรฟอกเงนิ กำรยกัยอก กำรปกปิดขอ้เทจ็จรงิ กำร
ขดัขวำงกระบวนกำรยตุธิรรม เป็นตน้ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บรษิทัมนีโยบำยเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทำง

กำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลำ ตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้ง ผ่ำนช่องทำงที่
เขำ้ถงึขอ้มลูไดง้ำ่ย มคีวำมเท่ำเทยีมกนัและน่ำเชื่อถอื 
 

แนวปฏิบติั 
1. การควบคมุภายในและการท ารายการ/ธรุกรรมท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบำยในกำรป้องกันและขจดัปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น โดย
ก ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรและ/หรอืธุรกรรมทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัทจะด ำเนินกำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณี ไม่
ประกอบธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึหรอืแขง่ขนัหรอืมรีำยกำรระหวำ่งกนัในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์อื่นทีอ่ำจขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุกบับรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย โดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั
แลว้แต่กรณีจะตอ้งรำยงำนต่อบรษิทั หำกกรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั เขำ้ไปถอื
หุ้นบริษัทที่มีว ัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนคล้ำยคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำว่ำกำรถอืหุน้ดงักล่ำวขดัต่อผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
หรอืไม ่
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บรษิทัยงัให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในที่ด ีและได้จดัให้มผีู้ตรวจสอบภำยในอสิระเพื่อ
ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนของแต่ละสำยงำน เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิขอ้ผดิพลำดและปฏบิตังิำนเป็นไปดว้ยควำม
โปรง่ใส โดยมกีำรตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ำรำยงำนสง่ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ 

2. การเปิดเผยข้อมลู 

บรษิทัก ำหนดให้กำรเผยแพร่ขอ้มูล และกำรสื่อสำรขององค์กร เป็นหน่ึงในนโยบำยหลกัของบรษิทั 
โดยได้จดัให้มฝ่ีำยนักลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จะเป็นตวัแทนบรษิทั และเป็นสื่อกลำงระหว่ำงฝ่ำย
จดักำรในกำรสือ่สำร และเปิดเผยขอ้มลู และยงัใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เน่ืองจำกเป็นเรื่อง
ทีม่ผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งมกีำรควบคุม และก ำหนด
มำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทัง้ที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงนิ และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงนิใหถู้กต้องตำมที่
กฎหมำยก ำหนด โดยมสีำระส ำคญัครบถว้นเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลำ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
โดยเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยยดึถอืปฏบิตัติำม
กฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่ำง ๆ ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึหน่วยงำนอื่นของรฐัอยำ่งเครง่ครดั ตลอดจนตดิตำมกำร
แกไ้ขเปลีย่นแปลงอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้ำ่กฎหมำย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัถอืปฏบิตันิัน้มคีวำม
ถูกต้อง และเป็นหลกัประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมำ ทัง้น้ี 
นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และคู่มอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิของบรษิทัแล้ว นัก
ลงทุนสมัพนัธ ์กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังำน นกัลงทุนสมัพนัธย์งัต้องปฏบิตัติำม
จรรยำบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธอ์ยำ่งเครง่ครดั ซึง่มหีลกัปฏบิตั ิดงัน้ี 

1) ปฏบิตัหิน้ำที่นักลงทุนสมัพนัธ์ดว้ยควำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงเตม็ที่ มคีวำมรบัผดิชอบ และมี
ควำมเป็นมอือำชพี ตลอดจนซื่อสตัยส์จุรติในวชิำชพี และด ำรงตนอยูบ่นพืน้ฐำนของหลกัควำม
ถูกต้องและควำมเท่ำเทยีมกนัโดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตั ิหรอืเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง 

2) ปฏบิตัติำมกฎหมำย ประกำศ กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัติ่ำง ๆ ของหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่
เกี่ยวขอ้งอำทเิช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึขอ้บงัคบัและนโยบำยของบรษิทัอยำ่งเครง่ครดั 

3) เปิดเผยขอ้มลูทีส่ ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจลงทุนอย่ำงถูกตอ้ง ชดัเจน แม่นย ำ ครบถว้น 
ทนัเวลำและเป็นธรรม โดยใช้ควำมระมดัระวงัอย่ำงยิง่เพื่อหลกีเลี่ยงควำมเขำ้ใจผดิหรอืกำร
ตคีวำมผดิ และปฏเิสธกำรเปิดเผยขอ้มูลซึ่งเป็นควำมลบัทำงกำรคำ้หรอืขอ้มูลลบัที่อำจท ำให้
บรษิทัเสยีเปรยีบหรอืสญูเสยีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

4) เปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถเขำ้ถงึและสอบถำมขอ้มลูไดอ้ยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

5) รกัษำควำมลบั ไม่เปิดเผย และไม่ใชข้อ้มลูภำยในใดๆ ของกลุ่มบรษิทั ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สำธำรณชนเพือ่แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นโดยมชิอบ 

6) ตอบค ำถำมและขอ้สงสยัของผูถ้อืหุ้น นักลงทุน นักวเิครำะห์ และผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย โดย
กำรจดัCompany Visit ต่ำงๆ ตลอดจนกำรตอบขอ้ซกัถำมจำก นกัวเิครำะห ์นกัลงทุน โดยตรง
ผำ่นทำงอเีมลแ์ละโทรศพัท ์

7) งดเว้นกำรจดัประชุมหรอืชี้แจงข้อมูลให้กบันักลงทุนและนักวเิครำะห์และนักลงทุน (Quiet 
Period) อยำ่งน้อย 14 วนั ก่อนเปิดเผยงบกำรเงนิ 

8) งดเว้นกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วงเวลำห้ำมกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ (Blackout 
Period) ตำมนโยบำยป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั 
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9) จดักจิกรรมต่ำงๆ เพื่อใหผู้บ้รหิำรไดพ้บปะกบันักลงทุนและนักวเิครำะห์ อย่ำงสม ่ำเสมอ โดย
น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงนิ ฐำนะกำรเงนิ ค ำอธบิำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร
(Management Discussion & Analysis) และเขำ้ร่วมกิจกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน 
(Opportunity Day) เพื่อน ำเสนอขอ้มลูผลประกอบกำรของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิ
ในอนำคต 

ทัง้น้ี บรษิทัอำจมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอืรองประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร เป็นผู้ให้ 
ขอ้มลูแก่ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิครำะห ์เพิม่เตมิได ้และหำกผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิครำะหต์อ้งกำร
ขอ้มลูเพิม่เตมิสำมำรถตดิต่อโดยตรงที ่ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ 
E-mail: ir@thiensurat.co.th 
หมำยเลขโทรศพัท์ 02-819-8899 ต่อ 1536 หรอื 1591 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธร์บัผดิชอบในกำรจดักจิกรรมต่ำง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิำรไดพ้บปะกบันักลงทุนรำย
ใหญ่และนักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนสถำบนัและนักวเิครำะห ์อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยไดน้ ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำน งบกำรเงนิ ฐำนะกำรเงนิ ค ำอธบิำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (Management Discussion & 
Analysis) และไดเ้ขำ้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน ำเสนอขอ้มูลผล
ประกอบกำรของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิในอนำคต 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธไ์ด้จดักจิกรรม เพือ่ใหผู้บ้รหิำรไดพ้บปะนกัลงทุนรำยยอ่ย เพือ่ชีแ้จง สือ่สำร และ
สรำ้งควำมเขำ้ใจทีถู่กตอ้งบนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ และข้อมลูทัว่ไปของบรษิทัโดยกำรจดั Company Visit 
ตลอดจนกำรตอบขอ้ซกัถำมจำก นกัวเิครำะห ์นกัลงทุน โดยตรงผำ่นทำงอเีมลแ์ละโทรศพัทอ์ยำ่งสม ่ำเสมอ 

กิจกรรมการน าเสนอข้อมูล จ านวน (ครัง้) สถานท่ี 
บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน 2  ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นักลงทุนพบผูบ้รหิำร 1 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
ประชุมนักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์ 1 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

 
หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่มำกกว่ำ 12 คน โดย

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวำมรู ้ทกัษะและควำมเชีย่วชำญทีห่ลำกหลำย และมภีำวะผูน้ ำซึ่งเป็นที่
ยอมรับ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบริษัทจะด ำเนินกำรพิจำรณำทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำด 
องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัที่
ก ำหนดไว ้

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ร ับผิดชอบในกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ นโยบำยแนวทำงใน            
กำรประกอบธุรกจิ และก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิอง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในกำรตดิตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอยำ่งใกลช้ดิ คณะกรรมกำร
บรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู เพื่อปฏบิตัหิน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำหรอืรบัทรำบ ซึง่คณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมสีทิธหิน้ำทีต่ำมที่ไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
แต่ละชุด บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทักบัผูบ้รหิำรอย่ำงชดัเจน โดย

mailto:ir@thiensurat.co.th
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คณะกรรมกำรบรษิัทท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของผู้บรหิำรในระดบันโยบำย 
ในขณะที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด ดงันัน้ ประธำน
กรรมกำรบรษิทั และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต ำแหน่งตอ้งผ่ำนกำรคดัเลอืกจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวำมเหมำะสมทีส่ดุ 

ทัง้น้ี บรษิทัมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรษิทัซึ่งท ำหน้ำที่ใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำร
จะต้องทรำบและปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติ
คณะกรรมกำร 

 
บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรษิทัได้จดัให้มนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัไดใ้หค้วำมเหน็ชอบนโยบำยดงักล่ำว ทัง้น้ี คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้กีำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบิตัติำมกล
ยุทธ์ และนโยบำย ดงักล่ำวเป็นประจ ำ โดยบริษัทก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนปฏิบตัิตำมกฎและ
ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ก ำหนดทุกประกำร 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 

ท่ำน กรรมกำรอสิระทุกท่ำนไม่ได้เป็นผู้บรหิำร หรอืพนักงำนของบรษิทั โดยมปีระธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒแิละมปีระสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงนิเพยีงพอที่จะท ำหน้ำที่สอบทำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำน
ทำงกำรเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบมรีำยนำม ดงัน้ี 

1. รองศำสตรจำรย ์บุญเสรมิ  วมิกุตะนนัทน์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมกำรตรวจสอบ 
3. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรยก์รชิ  อมัโภชน์ กรรมกำรตรวจสอบ 
4. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทยพ์รเทพ  ศริวินำรงัสรรค์ กรรมกำรตรวจสอบ 
โดยมนีำงสำวจำรณีุ  เสอืสวสัดิ ์ผูจ้ดักำรฝ่ำยส ำนกัตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้ร ับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบประชุมอยำ่งน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2562 บรษิทัจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 12 ครัง้ และ
ไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้ ในกำรประชุมแต่ละครัง้หน่วยงำนส ำนกัตรวจสอบภำยใน และ
ผูส้อบบญัชเีขำ้รว่มประชุมในวำระทีเ่กีย่วขอ้ง มสีำระส ำคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท ำขึน้อยำ่งถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ตำมที่ควรในสำระส ำคญัและเชื่อถือได้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูล
ประกอบงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิให้เปิดเผยไปยงัตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสม รวมทัง้พจิำรณำควำมเป็นอสิระ
ของส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน โดยในปี 2562 บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นำงสำวจำรุณี  เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภำยใน เมื่อ
วนัที่ 4 เมษำยน 2562 เพื่อสอบทำนระบบควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำอนุมตัิแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปีใหส้อดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มขององค์กร เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม
และมกีำรตดิตำม ประเมนิผล ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็
วำ่บรษิทัมกีำรควบคุมภำยในโดยรวมเพยีงพอไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 
สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงของผู้มีส่วนได้เสีย หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจวำ่บรษิทัไดด้ ำเนินกำรตำมเงือ่นไขทำงธุรกจิปกตแิละไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและตำมหลกัเกณฑท์ี่
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
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พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถงึเสนอแต่งตัง้และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชตี่อ
คณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้บรษิัท เคพเีอ็มจี        
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ ำปี 2562 ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำ ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัทีเ่สนอแต่งตัง้มผีลงำนเป็นทีน่่ำพอใจและมำตรฐำนกำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรตรวจสอบบญัชี
ที่ยอมรบัทัว่ไป นอกจำกน้ี บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบญัชทีี่ไดร้บักำรยอมรบัใน
ระดบัสำกล อกีทัง้ยงัได้ปฏบิตังิำนเยี่ยงผู้ประกอบวชิำชพีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ควร
เสนอใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ ำปี 2562 
 
รบัทราบความเส่ียงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงตำมเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนดไว ้
 
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญัและรบัทราบรายงานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึ ประกำศ ค ำสัง่ ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวและหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้น้ี บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 

ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดต้ดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำรตรวจสอบ ประเมนิ
ตนเองประจ ำปี 

 
ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
(รองศำสตรจำรยบ์ุญเสรมิ  วมิกุตะนนัทน์) 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำร
อสิระจ ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
เป็นกรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มรีำยนำม ดงัน้ี 

1. นำงสมุนำ  วงษ์กะพนัธ ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์พรเทพ  ศริวินำรงัสรรค ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำงสำวสวติำ  แจง้อยู ่ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน โดยจดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ทัง้สิน้ 13 ครัง้ และไดร้ำยงำนผลกำร
ประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้ มสีำระส ำคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ด้านนโยบาย แผนกลยทุธแ์ละยทุธศาสตร ์
1.1 ก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำง และหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด

ยอ่ย ใหเ้ป็นตำมหลกัเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดแูลบรษิทัไดแ้ก่ ก.ล.ต. และ ตลท. 
1.2 เสนอแนะนโยบำย กรอบแนวทำง และหลักเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดบัที่เทยีบเคียงกบัอุตสำหกรรมและเหมำะสมกบัหน้ำที่ ควำม
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

1.3 เสนอแนะนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัให้สอดคล้องกบัยุทธศำสตร์กำร
บรหิำรงำนของบรษิทั 

2. ด้านก ากบั ดแูล การสรรหา 
2.1 พจิำรณำสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมำะสมตำมหลกัเกณฑเ์พื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ

กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
3. ด้านก ากบั ดแูล การก าหนดค่าตอบแทน 

3.1 พจิำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ใหเ้หมำะสมกบับทบำท หน้ำที ่ควำม
รบัผดิชอบของกคณะกรรมกำร และเทยีบเคยีงกบัอุตสำหกรรมในระดบัเดยีวกนั 

3.2 ก ำหนดแนวทำงกำรประเมนิผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร โดยค ำนึงถึงเป้ำหมำย หน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบ 

4. ด้านก ากบั ดแูล การบริหารทรพัยากรบคุคล 
4.1 ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป้ำหมำยขององคก์ร 
4.2 ก ำหนดกรอบตวัชีว้ดัของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รกิำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และรองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดป้ระเมนิผลกำรด ำเนินงำนในปีทีผ่่ำนมำแลว้ และมคีวำมเหน็
วำ่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดป้ฏบิตังิำนอยำ่งเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพเพยีงพอ 

ในนำมของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
(นำงสมุนำ  วงษ์กะพนัธ)์ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
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รายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 ท่ำน และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 1 ท่ำน โดยประธำน
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นกรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่ ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีำยนำม ดงัน้ี 

1. ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์กรชิ  อมัโภชน์ ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. นำยเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยจดัให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้สิน้ 2 ครัง้ต่อปี และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้ มสีำระส ำคญั
สรุปได ้ดงัน้ี 

1. รับทรำบกำรปฏิบัติตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน  (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) 

2. พจิำรณำรำ่งรำยงำนควำมยัง่ยนื 
3. พจิำรณำอนุมตัปิรบัปรงุนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
4. พจิำรณำอนุมตัปิรบัปรงุคูม่อืจรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
5. รบัทรำบขัน้ตอนกำรเขำ้รว่มเครอืขำ่ยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ (CAC) 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดแีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำน
มำแลว้ และมคีวำมเหน็วำ่คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสังคมไดป้ฏบิตังิำนอยำ่งเหมำะสม
และมปีระสทิธภิำพเพยีงพอเพือ่พฒันำบรษิทัใหม้คีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

 
ในนำมของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

 
(ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์กรชิ  อมัโภชน์) 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 1 
ท่ำน กรรมกำร จ ำนวน 1 ท่ำน และกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร จ ำนวน 4 ท่ำน โดยประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งเป็นกรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มรีำยนำม ดงัน้ี 

1. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2. นำยเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
3. นำยวริชั  วงศนิ์รนัดร ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำงสำวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
5. นำงสำวสวติำ  แจง้อยู ่ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
6. นำยไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ปฏบิตัหิน้ำที่ตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจดัใหม้ี
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทัง้สิน้ 11 ครัง้ และไดร้ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกครัง้ มสีำระส ำคญัสรุปได้ว่ำคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งด ำเนินกำรพจิำรณำทบทวนเกณฑ์กำรบรหิำรควำม
เสีย่งของบรษิทัเพือ่ใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและมำตรกำรที่เหมำะสมเพือ่จ ำกดัควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่
สำมำรถยอมรบัได ้
 

ในนำมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
(ศำสตรเมธ ีดร. สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม) 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบรหิำรของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยเป็น
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 1 ท่ำน ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่2/2561 ในวนัจนัทรท์ี ่
26 กุมภำพนัธ ์2561 เพือ่ปฏบิตังิำนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย มรีำยนำม ดงัน้ี 

1. นำยสหสั  ตรทีพิยบุตร ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
2. นำงสมุนำ  วงษ์กะพนัธ ์ กรรมกำรบรหิำร 
3. นำยเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมกำรบรหิำร 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร ยงัไม่มกีำรประชุม และคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงูยงัไม่มวีำระเร่งด่วน
น ำเสนอเพือ่พจิำรณำ 
 

ในนำมของคณะกรรมกำรบรหิำร 

 
(นำยสหสั  ตรทีพิยบุตร) 

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โปรดดรูำยละเอยีดขอ้มลูควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัไดจ้ำก “รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื”               
บนเวบ็ไซต ์http://www.thiensurat.co.th/investor ภำยใตห้ว้ขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ > เอกสำรเผยแพรเ่พือ่นกัลงทุน > 
รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 
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การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

สรปุภาพรวมระบบควบคมุภายใน 

คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยบรหิำรมหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบโดยตรงในกำรจดัใหม้แีละรกัษำไวซ้ึ่งระบบ
ควบคุมภำยใน ซึ่งจะครอบคลุมถงึกำรควบคุมทำงดำ้นกำรเงนิ กำรด ำเนินงำน กำรก ำกบัดูแลกจิกำร และกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนให้
บรษิทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเพยีงพอ สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ
ภำยในที่เหมำะสมและมปีระสทิธผิล สอบทำนใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม และ
สอบทำนใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมำยทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 

บรษิทัไดจ้ดัท ำคู่มอืวงเงนิและอ ำนำจในกำรอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นกำรก ำหนดขอบเขตควำม
รบัผดิชอบ อ ำนำจกำรตดัสนิใจ และกำรสัง่กำรต่ำง ๆ ตำมระดบัต ำแหน่งหน้ำที ่ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบำยกำรทบทวนคูม่อื
ดงักล่ำวทุกปี เพือ่ควำมเหมำะสมกบัสภำพกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต 

คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดูแลให้กำรปฏบิตัิงำนของส ำนักตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอิสระ เพื่อท ำ
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบและประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้สอบทำนให้บรษิัทปฏิบตัิตำมกฎระเบียบของ
ทำงกำร ซึง่ขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ มขีึน้เพือ่ใหม้กีำรปรบัปรงุระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่2/2563 ในวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2563 โดยมคีณะกรรมกำรอสิระ               
ทัง้ 4 ท่ำน ซึง่ถอืเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ยไดม้กีำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัโดยกำรซกัถำม
ขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำร และผูต้รวจสอบบญัชอีสิระภำยนอก แลว้สรุปไดว้ำ่จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของ
บรษิทัภำยใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดำ้นทีม่นียัส ำคญัต่อประสทิธภิำพและประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยใน อนัไดแ้ก่ 

1) กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
3) กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 

กำรควบคุมภำยในองคก์ร กำรประเมนิควำมเสีย่ง กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำร
ขอ้มูล และระบบกำรตดิตำม คณะกรรมกำรเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัมคีวำมเพยีงพอและเหมำะสม 
โดยบรษิทัได้จดัให้มบีุคลำกรอย่ำงเพยีงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้มรีะบบควบคุม
ภำยในในเรื่องกำรตดิตำมควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหส้ำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิัท
และบรษิทัยอ่ยจำกกำรทีก่รรมกำรหรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี ำนำจ รวมถงึกำรท ำธุรกรรมกบับุคคล
ที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั ส ำหรบักำรควบคุมภำยในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมกำรเหน็ว่ำบรษิทัมี
กำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอแลว้เชน่กนั  
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จากความเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร  

สรุปไดว้ำ่ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัมคีวำมเพยีงพอและสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิระบบกำรควบคุม
ภำยในของส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยเฉพำะในสว่นของกำรควบคุมภำยในทีเ่กี่ยวกบักำรท ำ
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกบับุคคลดงักล่ำว (ตำมแบบประเมนิควำม
เพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน) นอกจำกน้ีผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั เป็น
ผู้ตรวจสอบงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 ได้ให้ควำมเห็นในรำยงำนสอบบญัชวี่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรของบรษิทัแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

บรษิทัมสี ำนักตรวจสอบภำยใน ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำที่
เป็นไปอย่ำงอสิระ เที่ยงธรรม มจีรรยำบรรณ ตำมมำตรฐำนวชิำชพีกำรตรวจสอบภำยในที่ไดร้บักำรยอมรบัในระดบั
สำกล (The Institute of Internal Auditor: IIA) โดยท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
บรษิทัและบรษิทัย่อย รวมทัง้จดัท ำรำยงำนเสนอแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมทุกครัง้ โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในรว่มกบัผูต้รวจสอบภำยในเพื่อใหข้อ้เสนอแนะทีจ่ ำเป็นในกำร
ปรบัปรงุนโยบำยของผูต้รวจสอบภำยในและเพือ่ปรบัปรงุระบบควบคุมภำยในของบรษิทั ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จะประชุมกนัอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ และจะจดัท ำรำยงำนควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำและเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
 
หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่8/2561 เมื่อวนัที ่9 สงิหำคม 2561 ไดแ้ต่งตัง้ นำงสำวพชิยำพร       
คงสมนำม เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน และเมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 
2562 ไดแ้ต่งตัง้ นำงสำวจำรุณี  เสอืสวสัดิ ์ด ำรงต ำแหน่งผูต้รวจสอบภำยในของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษำยน 
2562 และเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในบรษิทัประจ ำปี 2562 เพื่อตดิตำมและประเมนิ
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงใกล้ชดิ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคุณสมบตัขิอง นำงสำวจำรุณี  เสอื
สวสัดิ ์แลว้เหน็วำ่มคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของบรษิทั 
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รายการระหว่างกนั 

รำยกำรระหว่ำงกนัที่เกดิขึน้ในระหว่ำงปี 2561 และปี 2562 ระหว่ำงบรษิทักบับรษิทัย่อย หรอืระหว่ำงกนั
ภำยในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมของบริษัทแล้ว ทัง้น้ีรำยกำรระหว่ำงกันซึ่งมี
สำระส ำคญัระหว่ำง บรษิทัและบรษิทัย่อย กบั บุคคล / นิติบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยสรุปมี
ดงัต่อไปนี้ 

 
1. รายละเอียดลกัษณะของบคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
และมีการท าธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั  
 

บรษิทัผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่รว่มกบับรษิทัไดแ้ก่ ตระกูล    

แจ้งอยู่* ซึ่งถอืหุ้น บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส ์จ ำกดั 
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้  

 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร์ 
ดรมีส์ จ ำกดั ถือหุ้นบรษิทั ร้อยละ 26.22 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้  

 มีก ร ร มก ำ ร ร่ ว ม กับบ ริษัท  3 ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่                  
นำงสำวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่
และนำยเอกรตัน์  แจง้อยู ่

2. บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำดื่ม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่รว่มกบับรษิทัไดแ้ก่ ตระกูล    

แจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ำกดั 
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้  

 มีก ร ร มก ำ ร ร่ ว ม กับบ ริษัท  2 ท่ ำ น  ไ ด้ แ ก่                 
นำงสำวเธียรวรรณี  แจ้งอยู่ และนำงสำวสวิตำ 
แจง้อยู ่ 

3. นำยสหสั ตรทีพิยบุตร -  ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของบรษิทั** และ
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 

 เป็นทีป่รกึษำของบรษิทัดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
4. นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู่ -  เ ป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท  โดย  ณ วันที่              

31 ธันวำคม 2562 นำยวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้น
บริษัทร้อยละ 18.28 ของทุนจดทะเบียนที่ช ำระ
แลว้ และกลุ่มแจง้อยู่* ถอืหุน้บรษิทัรอ้ยละ 64.26 
ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้  

 เป็นทีป่รกึษำดำ้นนวตักรรม (แต่งตัง้เมือ่วนัที ่22 
กรกฎำคม 2562) 
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บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
และมีการท าธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

5. นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ -  เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทัโดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2562 นำงสำวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัท
ร้อยละ 6.13 ของทุนจดทะเบยีนที่ช ำระแล้ว และ
กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบรษิทัร้อยละ 64.26 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ง กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู และรองประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร** 
 

6. นำงขนิษฐำ แจง้อยู่ -  เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและ เ ป็นภรรยำของ       
นำยวีรวฒัน์ แจ้งอยู่ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2562 นำงขนิษฐำ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
0.93 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้
อยู ่ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 64.26 ของทุนจดทะเบยีน
ทีช่ ำระแลว้  
 

7. นำงสำวสวติำ แจง้อยู ่ -  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 นำงสำวสวติำ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบรษิทัร้อยละ 
6.26 ของทุนจดทะเบยีนที่ช ำระแลว้ และกลุ่มแจง้
อยู ่ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 64.26 ของทุนจดทะเบยีน
ทีช่ ำระแลว้ 

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรผู้บริหำรระดับสูง และรองประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร** 
 

8. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ -  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2562 นำยเอกรตัน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
6.11 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้
อยู ่ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 64.26 ของทุนจดทะเบยีน
ทีช่ ำระแลว้ 

 ด ำ รงต ำแหน่งกรรมกำร  กรรมกำรบริหำร 
ก ร รมกำรก ำ กับดู แ ลกิจ ก ำ รที่ ดี แ ล ะค ว ำม
รบัผดิชอบต่อสงัคม กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
ประธำนคณะกรรมกำรผู้บริหำรระดับสูง และ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร** 
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บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
และมีการท าธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

9. นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์   ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ  
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
และกรรมกำรบรหิำร 

 ทีป่รกึษำดำ้นทรพัยำกรมนุษย ์กำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำร และเทคนิคกำรบรหิำร
จดักำร 

10. ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ 
วงศด์พีรอ้ม 

  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ  
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ทีป่รกึษำดำ้นกำรพฒันำกลยุทธด์ำ้นกำรตลำด  
กลยุทธด์ำ้นกำรขำย กลยทุธเ์ทคนิคกำรบรหิำร
กำรตลำดและกำรขำย และกลยุทธก์ำรขยำยและ
รกัษำตลำด 

11. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์ 
พรเทพ ศริวินำรงัสรรค ์

  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

 ทีป่รกึษำดำ้นกำรประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ยของบรษิทัดำ้น
กำรขำย กำรบรหิำร และหนี้สญู และพฒันำกำร
ท ำงำน 

12. นำยไพฑรูย ์ศุกรค์ณำภรณ์ -  ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้น
บญัชแีละกำรเงนิ 
 

13. บรษิทั ซ ีโอ แอล จ ำกดั 
(มหำชน) 

ขำยปลกีเครือ่งเขยีน
และเครือ่งใชส้ ำนกังำน 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 มกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั 1 ทำ่น ไดแ้ก่ 

นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 

14. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต 
ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ใหบ้รกิำรเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตและบรกิำร
ครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศขำยอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และ
อุปกรณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 มกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั 1 ทำ่น ไดแ้ก่ 

นำยสหสั ตรทีพิยบุตร 
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บคุคล / นิติบคุคล ท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์
และมีการท าธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัย่อย 

ลกัษณะการประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

15. บรษิทั เอส. เอส. แอร ์
เซอรว์สิ จ ำกดั  

ใหบ้รกิำรและจ ำหน่ำย
เครือ่งปรบัอำกำศ 
รวมทัง้อุปกรณ์และ
อะไหล ่

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 

(บรษิทัยอ่ย) รว่มกนั โดย บรษิทั เอส.เอส.แอร ์
เซอรว์สิ จ ำกดั ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 40 
ของทุนจดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ 

16. บรษิทั ทเีอสอำร ์ลำว จ ำกดั จ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ
และผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้งและ
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 เป็นกจิกำรรว่มคำ้ระหวำ่งบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 

เจ.บ.ี โดยบรษิทัมสีดัสว่นกำรลงทุนรอ้ยละ 49 

17. บรษิทั วสี ุเซลล ์จ ำกดั จ ำหน่ำย
เครือ่งปรบัอำกำศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 มกีรรมกำรรว่มกบับรษิทัผูถ้อืหุน้ใน 

บรษิทัเฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) 

* รำยละเอยีดเพิม่เตมิใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้: กลุ่มแจง้อยู ่ 
**รำยละเอยีดเพิม่เตมิใน: โครงสรำ้งฝ่ำยบรหิำรและรำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั 
 
2. รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนัในปีบญัชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  2561 และ 2562 

2.1 รายการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต: รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรทีอ่ำจเกดิขึน้อยำ่งต่อเน่ืองใน
อนำคต โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
2.1.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการ  

บคุคล / นิติ
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. บรษิทั  
เบตเตอร ์ดรมีส ์ 
จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่ระบบ 
บรษิทัใหบ้รษิทั เบตเตอร ์
ดรมีส ์จ ำกดั เชำ่ระบบงำน
สำรสนเทศ 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

 

0.06 
 
 

-0- 

0.13 
 
 

-0- 

0.24 
 
 

-0- 

ปันส่วนตำมประมำณกำร
สัดส่วนกำรใช้งำนตำม
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

2. บรษิทั ไอดลี 
วอเตอร ์จ ำกดั 

2.1 คำ่ใชจ้ำ่ยซือ้น ้ำดื่ม 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั  
ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทั ไอ
ดลี วอเตอร ์จ ำกดั เพือ่เป็น

0.16 
 
 
 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 

0.29 
 
 
 
 
 

รำคำตำมวิธีต้นทุนบวก
ก ำไรสว่นเพิม่  
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บคุคล / นิติ
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ตวัแทนจ ำหน่ำยน ้ำดื่มแก่
ลกูคำ้ของบรษิทั 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั ซือ้น ้ำดื่มจำก
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 
เพือ่จ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ของ
บรษิทั 

ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.02 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 
 2.2 คำ่ใชจ้ำ่ยซือ้น ้ำดื่ม 

บรษิทัซือ้น ้ำดื่มจำกบรษิทั  
ไอดีล วอเตอร์ จ ำกัด เพื่อใช้
เลี้ยงรบัรองภำยในบรษิทั และ
น ำมำจ ำหน่ำยใหก้บัพนกังำน 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

0.44 
 
 
 
 

0.05 

0.40 
 
 
 
 

0.03 

0.40 
 
 
 
 

0.01 

รำคำปกตทิีบ่รษิทั ไอดลี      
วอเตอร ์จ ำกดั จ ำหน่ำย
ใหแ้ก่บรษิทั เซฟ เทรด 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

3. นำยสหสั 
ตรทีพิยบุตร 

คำ่ใชจ้ำ่ยทีป่รกึษำดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ: บรษิทั
วำ่จำ้งนำยสหสั ตรทีพิยบุตร 
เป็นทีป่รกึษำกำรบรหิำร
จดักำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรบรหิำร
บุคลำกรและกำรตลำด 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

2.40 
 
 
 
 
 
 

-0- 

2.40 
 
 
 
 
 
 

-0- 

2.40 
 
 
 
 
 
 
-0- 

รำคำตำมสญัญำ ซึ่งเป็น
รำคำปกติในกำรว่ำจ้ำงที่
ปรกึษำภำยนอกทัว่ไป 
 

4. นำยวรีวฒัน์ 
แจง้อยู ่

คำ่ใชจ้ำ่ยทีป่รกึษำดำ้น
นวตักรรม: บรษิทัวำ่จำ้ง   
นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู ่เป็นที่
ปรกึษำดำ้นนวตักรรม 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

1.25 
 
 
 
-0- 

0.46 
 
 
 

-0- 

2.76 
 
 
 
-0- 

รำคำตำมสญัญำ ซึ่งเป็น
รำคำปกติในกำรว่ำจ้ำงที่
ปรกึษำภำยนอกทัว่ไป 
 

5. นำงสมุนำ  
วงษ์กะพนัธ ์

คำ่ใชจ้ำ่ยทีป่รกึษำ
คณะกรรมกำรผูบ้รหิำร
ระดบัสงูของบรษิทั:  
บรษิทัวำ่จำ้ง 
นำงสมุนำ วงษ์กะพนัธ ์ 
เป็นทีป่รกึษำเป็นครัง้ครำว
ดำ้น 
(1) กำรพฒันำบรษิทัในดำ้น

ทรพัยำกรมนุษย ์

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.55 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.08 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำคำปกติในกำรว่ำจ้ำงที่
ปรกึษำภำยนอกทัว่ไป 
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บคุคล / นิติ
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
(2) กำรประเมนิผลกำร

ปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำร 

(3) เทคนิคกำรบรหิำรจดักำร 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด: 

 
 
 

-0- 

 
 
 

-0- 

 
 
 
-0- 

6. ศำสตรเมธ ี
ดร.สปุรดีิ ์  
วงศด์พีรอ้ม 

คำ่ใชจ้ำ่ยทีป่รกึษำ
คณะกรรมกำรผูบ้รหิำร
ระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
วำ่จำ้ง ศำสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์
วงศด์พีรอ้มเป็นทีป่รกึษำเป็น
ครัง้ครำวดำ้น 
(1) กำรพฒันำกลยุทธด์ำ้น

กำรตลำด 
(2) กำรพฒันำกลยุทธด์ำ้น

กำรขำย 

(3) ก ำ ร พัฒ น ำ ก ล ยุ ท ธ์
เ ท ค นิ ค ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
กำรตลำดและกำรขำย 

(4) กำรพฒันำกลยุทธก์ำร
ขยำยและรกัษำตลำด 
 

ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0- 

รำคำปกติในกำรว่ำจ้ำงที่
ปรกึษำภำยนอกทัว่ไป 
 

7. ศ.(วฒุคิุณ) 
ดร.นำยแพทย ์
พรเทพ 
ศริวินำรงัสรรค ์

 
 

คำ่ใชจ้ำ่ยทีป่รกึษำ
คณะกรรมกำรผูบ้รหิำร
ระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
วำ่จำ้ง 
ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นำยแพทย ์ 
พรเทพ  ศริวินำรงัสรรคเ์ป็นที่
ปรกึษำเป็นครัง้ครำวดำ้นกำร
ประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ยของบรษิทั
ดำ้นกำรขำย กำรบรหิำร และ
หนี้สญู และพฒันำกำรท ำงำน 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด: 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

รำคำปกติในกำรว่ำจ้ำงที่
ปรกึษำภำยนอกทัว่ไป 
 

8. บรษิทั  
ซโีอ แอล 
จ ำกดั 
(มหำชน) 

คำ่ใชจ้ำ่ยซือ้อุปกรณ์ส ำนกังำน  
บรษิทัซือ้สนิคำ้อุปกรณ์
ส ำนกังำนต่ำง ๆ เชน่  แฟ้ม 
เทป น ้ำยำลบค ำผดิ กระดำษ

0.08 
 
 
 

0.04 
 
 
 

0.12 
 
 
 

รำคำตำมปกตทิีข่ำย
ใหก้บับุคคลทัว่ไป 
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บคุคล / นิติ
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ต่อเน่ือง เป็นตน้ เพือ่ใชใ้นกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

 
 

-0- 

 
 

0.01 

 
 

0.01 

คำ่โฆษณำ 
บรษิทัลงโฆษณำในแคตตำล็
อกสนิคำ้ 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

-0- 
 
 

-0- 

-0- 
 
 

-0- 

0.15 
 
 
-0- 

รำคำตำมปกตทิีค่ดิกบั
บุคคลทัว่ไป 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
บรษิทัจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ
แก่บรษิทั ซโีอแอล จ ำกดั 
(มหำชน) 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

-0- 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 

-0- 

0.05 
 
 
 

0.05 

รำคำตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไรสว่นเพิม่ 

9. บรษิทั 
อนิเทอรเ์น็ต
ประเทศไทย 
จ ำกดั 
(มหำชน) 

คำ่ใชจ้ำ่ยเชำ่บรกิำรระบบ
สญัญำณอนิเทอรเ์น็ตและ
เครือ่งชุดอุปกรณ์  
บรษิทัเชำ่บรกิำรระบบ
สญัญำณอนิเทอรเ์น็ตและ
เครือ่งชุดอุปกรณ์ จำกบรษิทั 
อนิเทอรเ์น็ต ประเทศไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

7.41 
 
 
 
 
 
 
 

0.37 

7.46 
 
 
 
 
 
 
 

0.29 

5.95 
 
 
 
 
 
 
 

0.28 

รำคำตำมปกตทิีค่ดิกบั
บุคคลทัว่ไป 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
บรษิทัจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ
แก่บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศ
ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

-0- 
 
 
 

-0- 
 

-0- 
 
 
 

-0- 
 

0.03 
 
 
 

0.03 

รำคำตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไรสว่นเพิม่ 

10. บรษิทั 
ทเีอสอำร ์
ลำว จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้: 
บรษิทัจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ
แก่บรษิทั ทเีอสอำร ์ลำว จ ำกดั
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

9.72 
 
 

2.68 

8.31 
 
 

1.63 

9.17 
 
 

2.34 

รำคำตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไรสว่นเพิม่ 
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บคุคล / นิติ
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ  
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนด
ราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
11. บรษิทั 

วสี ุเซลล ์ 
จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้: 
บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 
จ ำหน่ำยเครือ่งปรบัอำกำศแก่
บรษิทั วสี ุเซลล ์จ ำกดั 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

12.84 
 
 
 

3.18 

1.05 
 
 
 

0.6 

5.10 
 
 
 

-0- 

รำคำตำมวธิตีน้ทุนบวก
ก ำไรสว่นเพิม่ 

 
2.1.2 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

- ไมม่-ี 

2.1.3 การเช่าท่ีดิน และ อาคาร 

บคุคล / นิติ 
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคา 
ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
1. บรษิทั     
เบตเตอร ์
ดรมีส ์จ ำกดั 

1.1 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่อำคำร
ส ำนกังำนใหญ่ 
บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ 
จ ำกดั เชำ่พืน้ทีอ่ำคำรส ำนกังำนใหญ่ 
 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

0.04 
 
 
 
 

-0- 

0.09 
 
 
 
 

-0- 

0.16 
 
 
 
 

-0- 

รำคำใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 
  

1.2 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่อำคำร
โรงงำน 
บรษิทัให ้บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์
จ ำกดั เชำ่พืน้ทีโ่รงงำน 
 
 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

0.08 
 
 
 
 
 

-0-  

0.08  
 
 
 
 
 

-0- 

0.08  
 
 
 
 
 

-0- 

รำคำใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 
 

2. บรษิทั 
ไอดลี วอ
เตอร ์จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่อำคำรโรงงำน  
บรษิทัให ้บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 
เชำ่พืน้ทีใ่นอำคำรโรงงำน 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

0.12  
 
 

-0- 

0.12  
 
 

-0- 

0.12 
 
 

-0- 

รำคำใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 
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บคุคล / นิติ 
บคุคล 

ท่ีเก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) 

นโยบายการก าหนดราคา 
ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
รำยไดค้ำ่สำธำรณูปโภค 
บรษิทัเรยีกเกบ็คำ่สำธำรณูปโภคตำม
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยอดคงคำ้งสิน้งวด 

0.09 
 
 

-0- 

0.09 
 
 

-0- 

0.08 
 
 

-0- 

รำคำใกลเ้คยีงกบัรำคำตลำดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 

2.2 รายการท่ีไม่มีนโยบายในการท ารายการในอนาคต  
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่บรษิทัไม่มนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวในอนำคต (เป็นรำยกำรที่

เกิดขึ้นก่อนกำรปรบัโครงสร้ำงเพื่อเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) หำกบริษัทมีควำม
จ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว จะตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ก่อน
กำรท ำรำยกำร รำยละเอยีดมดีงัน้ี 

 
2.2.1 การรบัการสนับสนุนการค า้ประกนัส าหรบัเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน/เจ้าหน้ีเงินกู้ 

กลุ่มบรษิทั มวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถำบนักำรเงนิต่ำง ๆ โดยไดร้บักำรสนับสนุนกำรค ้ำประกนัส ำหรบั
เงนิกูย้มืสถำบนักำรเงนิ/เจำ้หนี้เงนิกู ้มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

บคุคล / นิติ
บคุคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560 
1. นำงสำว 
เธยีรวรรณี  
แจง้อยู ่
 

กรรมกำรของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ 
นำงสำวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ค ้ำประกนั
หนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้รถยนตแ์ก่บรษิทั 
(ยอดเงนิตน้ ณ วนัท ำสญัญำ) 
 

1.12 1.12 1.12 ตำมเงื่อนไขกำรกู้ยมืปกตขิอง
สถำบันกำรเงินทัว่ไป โดย
กรรมกำรไม่ไดร้บัค่ำตอบแทน
จำกบริษัทจำกกำรค ้ำประกนั
ดงักล่ำว 

 
2.2.2 รายการเงินกู้ยืม 

บคุคล / นิติ
บคุคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มลูค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. บรษิทั      
เอส. เอส. แอร ์
เซอรว์สิ จ ำกดั 

เงนิกูย้มื 
(หน่วย:ลำ้นบำท) 

ยอดยกมำ  1 มค 61 0.4 
กูเ้พิม่ระหวำ่งปี - 
ช ำระคนืระหวำ่งปี (0.4) 
ยอดคงเหลอื  
31 ธค 61 

-0- 

 
ดอกเบีย้จำ่ย 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

อัตรำดอกเบี้ยเป็นไปตำมที่
ก ำหนดในสญัญำซึ่งใกล้เคียง
กบัเงื่อนไขกำรกู้ยืมปกติของ
สถำบนักำรเงนิทัว่ไป  
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3. ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่บรษิัทหรอืบรษิัทย่อยเข้ำท ำสญัญำใด ๆ ก็ตำม หรอืมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิัทย่อย        
บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษัทจะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น และได้ก ำหนดขัน้ตอนกำรพิจำรณำ                
กำรสอบทำน กำรอนุมตั ิและกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย 
ประกำศ ขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏบิตัทิี่เกี่ยวขอ้งของหน่วยงำนก ำกบัดูแล โดยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวต้องเป็นไป
อยำ่งโปรง่ใส สมเหตุสมผลและกระท ำอยำ่งยุตธิรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกตธิุรกจิกำรคำ้เสมอืนกบักำรท ำ
รำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทัง้สอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและ
ควำมเหมำะสมในกำรเขำ้ท ำสญัญำนัน้ ๆ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั 

 
4. มาตการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

บรษิทัมกีำรก ำหนดขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ       
ตลำดหลกัทรพัยแ์ละ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้มสีว่นได้เสยี หรอื
อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใด ๆ กบับรษิทัไมม่สีทิธอิอกเสยีงในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำง
กนันัน้ ๆ  
 
5. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบต่ำงๆ ทีไ่ดก้ ำหนดขึน้ และ
กรรมกำรจะไม่มสีทิธใินกำรออกเสยีงอนุมตัิรำยกำรใด ๆ ที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับรษิทั รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัท
พจิำรณำ 

นอกจำกน้ี ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่คีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลที่
มคีวำมรู้ ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรอืผู้ประเมนิรำคำทรพัย์สนิที่มคีวำมเป็นอิสระเป็นผู้ให้ควำมเห็น
เกีย่วกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ จะถูก
น ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพือ่ใหม้คีวำมมัน่ใจวำ่กำรเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักล่ำวจะไมเ่ป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ระหวำ่งบรษิทัหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทั แต่เป็น
กำรท ำรำยกำรทีบ่รษิทัไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกรำย 

 รำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึ่งมเีงื่อนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป เช่น กำรใหบ้รกิำร และ
กำรซื้อหรอืขำยสนิคำ้ เป็นต้น บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใหม้เีงื่อนไขต่ำง ๆ 
เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกตใินรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรยีบเทยีบไดก้บัรำคำที่เกดิขึน้กบั
บุคคลภำยนอก และใหป้ฏบิตัเิป็นไปตำมสญัญำทีต่กลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก ำหนดรำคำและ
เงื่อนไขรำยกำรต่ำง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ทัง้น้ี ผู้ตรวจสอบ
ภำยในอสิระจะท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบขอ้มลูและจดัท ำรำยงำนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ
และใหค้วำมเหน็ถงึควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรทุก ๆ ไตรมำส 

 รำยกำรธุรกจิปกตแิละรำยกำรสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไมม่เีงือ่นไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป และรำยกำรระหวำ่งกนั
อื่น ๆ ไดแ้ก่ รำยกำรเช่ำอำคำร และรำยกำรรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ เช่น กำรกูย้มื กำรค ้ำประกนั 
เป็นต้น บรษิัทมนีโยบำยให้เสนอให้ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำอนุมตัิ โดยมคีณะกรรมกำร
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ตรวจสอบเขำ้รว่มประชุมและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมสมเหตุสมผลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำร
ก่อนท ำรำยกำรนัน้ ๆ และจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยที่ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถงึกำรปฏบิตัติำม
ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์นิที่ส ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี และกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัช ีเรื่องกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล หรอืกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชูปถมัภ์ 
โดยบรษิทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิของบรษิทัรวมทัง้แบบ 56-1 
และรำยงำนประจ ำปี  

ส ำหรบัแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตนัน้ จะยงัคงมอียู่ในส่วนที่เป็นกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิ
ปกตขิองบรษิทั เช่น กำรซื้อขำยสนิคำ้ระหว่ำงกนั เป็นตน้ นอกจำกน้ี ในอนำคต บรษิทัอำจมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องให้
ควำมช่วยเหลือเพิม่เติมแก่บรษิัทย่อย ในด้ำนกำรค ้ำประกนัเงนิกู้ และ/หรอืกำรให้เงนิกู้ยมื   และจะด ำเนินกำรท ำ
รำยกำรข้ำงต้นด้วยควำมโปร่งใสและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทและสอดคล้อง กับ
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หน่วยงำนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งเครง่ครดั 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิ
ที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบำย
บญัชทีี่เหมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงระมดัระวังและประมำณกำรที่ดทีี่สุดในกำรจดัท ำ 
รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัอยำ่งเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

 
ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิำร

เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้ 

 
คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำระบบควบคุมภำยในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ และสำมำรถสรำ้ง

ควำมเชื่อถอือยำ่งมเีหตุผลต่อควำมน่ำเชื่อถอืไดข้องงบกำรเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 
 

  
(นำยสหสั  ตรทีพิยบุตร) (นำยเอกรตัน์  แจง้อยู)่ 

ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 

งบการเงิน 
ความเหน็ผูส้อบบญัชี 

รำยงำนของผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัยอ่ย ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม  2562 มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

งบการเงินรายปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 8179 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ำกดั 
 

ความเหน็ 
ผู้สอบบญัชีเห็นว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ข้ำงต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและฐำนะกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั ตำมล ำดบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ 

ตารางสรปุงบการเงิน 
กลุ่มเธยีรสุรตัน์ (“กลุ่มบรษิทั”) ประกอบดว้ย บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) และ บรษิทัย่อย 

ได้แก่ บรษิัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั บรษิัท เฟดเดอร์ไทย จ ำกดั และบรษิัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง  จ ำกดั    
(“บรษิทัยอ่ย”) 

บริษัทได้เข้ำท ำสญัญำร่วมทุนในกิจกำรร่วมค้ำเพื่อจัดตัง้ บริษัท ทีเอสอำร์ ลำว จ ำกัด ในสำธำรณรัฐ
ประชำธปิไตยประชำชนลำว ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2559 เพื่อประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยเครื่อง
กรองน ้ำ ผลติภณัฑ์ที่เกี่ยวขอ้งและเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ โดยบรษิทัมสีดัส่วนกำรลงทุนรอ้ยละ 49 มูลค่ำเงนิลงทุนประมำณ 
17.1 ลำ้นบำท 

เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2560 บรษิทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 13.8 ลำ้นบำท และยงัคงเหลอืค่ำ
หุน้ทีย่งัไมเ่รยีกช ำระอกี 3.3 ลำ้นบำท 

ในปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เปลี่ยนนโยบำยกำรบญัชเีกี่ยวกบักำรตรีำคำสนิค้ำคงเหลอืจำกวธิเีขำ้
ก่อน-ออกก่อนเป็นวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้สินค้ำคงเหลือแสดงรำคำต้นทุนที่เหมำะสมยิ่งขึ้น ทัง้น้ี เน่ืองจำก
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบญัชดีงักล่ำวมจี ำนวนที่ไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงนิของกจิกำร บรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ยจงึใชว้ธิเีปลีย่นทนัทตีัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป 

เมื่อวนัที ่24 กนัยำยน 2561 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) มมีติ
อนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจำกเดมิ 50 ลำ้นบำทเป็น 100 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 10 
ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท โดยบริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวกบักรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย ์เมื่อวนัที ่4 ตุลำคม 2561 บรษิทัฯไดเ้ขำ้ลงทุนในหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำวตำมสดัส่วนเดมิที่ถอือยู่ 
และไดช้ ำระคำ่หุน้เพิม่ทุนดงักล่ำวเตม็จ ำนวนแลว้ในวนัที ่1 ตุลำคม 2561 

ทัง้น้ี งบกำรเงนิรวมของบรษิทัปี 2560 - 2562 มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน             

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 59.44 4.1 47.59 3.4 32.57 2.2 

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 19.70 1.4 27.24 1.9 23.77 1.6 

ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 666.02 46.0 599.77 42.2 611.21 41.3 

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 0.43 0.0 0.90 0.1 1.35 0.1 

ลกูหนี้ตำมสญัญำโอนสทิธทิีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 1.72 0.1 1.90 0.1 3.47 0.2 

สนิคำ้คงเหลอื 133.73 9.2 142.99 10.1 158.51 10.7 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.17 0.0 - - - - 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 20.99 1.5 26.17 1.8 27.69 1.9 

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 902.20 62.3 846.56 59.6 858.57 58.0 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน             
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั - - 1.07 0.1 2.89 0.2 

ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกวำ่หนึ่งปี 22.88 1.6 4.03 0.3 9.04 0.6 

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกวำ่หนึ่งปี 0.36 0.0 0.33 0.0 1.06 0.1 

ลกูหนี้ตำมสญัญำโอนสทิธทิีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกวำ่หนึ่ง
ปี 

0.62 0.0 2.59 0.2 4.16 0.3 

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 13.74 0.9 15.07 1.1 13.78 0.9 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน  58.56 4.1 58.63 4.1 58.70 4.0 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  393.56 27.2 427.74 30.1 471.03 31.8 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 33.63 2.3 37.24 2.6 35.84 2.4 

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 16.87 1.2 20.74 1.5 17.99 1.2 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 5.11 0.4 5.84 0.4 8.25 0.5 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 545.33 37.7 573.28 40.4 622.74 42.0 

รวมสินทรพัย ์ 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 1,481.31 100.0 

  



 

 
 รายงานประจ าปี 2562 | 114 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 29.50 2.1 129.91 8.8 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 0.40 0.0 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 127.91 8.8 83.52 5.9 97.30 6.6 
สว่นของหน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหนึ่งปี 

12.82 0.9 20.70 1.5 28.65 1.9 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 6.37 0.4 12.27 0.8 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย 19.90 1.4 13.08 0.9 8.44 0.6 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 24.54 1.7 19.28 1.4 16.39 1.1 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 185.17 12.8 172.45 12.2 293.36 19.8 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ – สทุธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนด 
   ช ำระภำยในหน่ึงปี 

2.79 0.2 15.79 1.1 36.56 2.5 

เงนิกูย้มืระยะยำว – สทุธจิำกสว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 
   หนึ่งปี 

- - 3.33 0.2 9.70 0.7 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 23.18 1.6 20.07 1.4 16.88 1.1 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - 5.20 0.4 3.45 0.2 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 25.97 1.8 44.39 3.1 66.59 4.5 
รวมหน้ีสิน 211.14 14.6 216.84 15.3 359.95 24.3 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนจดทะเบยีน             
   หุน้สำมญั 662 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 

 
  662.20   662.20   

   หุน้สำมญั 549 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 549.68      
ทุนจดทะเบยีนออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้             
   หุน้สำมญั 550 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 549.68 38.0 549.68 38.7     
   หุน้สำมญั 517 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท         516.73 34.9 
   หุน้สำมญั 467 ลำ้นหุน้ มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท             
สว่นเกนิมลูคำ่หุน้สำมญั 295.29 20.4 295.29 20.8 268.34 18.1 
สว่นเกนิทุนจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10.25 0.7 10.25 0.7 10.25 0.7 
ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 
ก ำไรสะสม             
   จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 35.85 2.5 30.69 2.2 26.00 1.7 
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  341.52 23.6 313.18 22.0 294.33 19.9 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  1,231.24 85.1 1,197.74 84.3 1,114.30 75.2 
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 5.15 0.3 5.26 0.4 7.06 0.5 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236.39 85.4 1,203.00 84.7 1,121.36 75.7 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 1,481.31 100.0 
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(2) งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

ผลการด าเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 1,431.69 86.8 

รำยไดด้อกผลตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 179.89 11.0 196.40 12.5 217.63 13.2 

รำยไดจ้ำกลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 0.21 0.0 0.60 0.0 0.24 0.0 

รวมรายได้ 1,636.46 100.0 1,575.50 100.0 1,649.56 100.0 

ตน้ทุนขำย (409.12) (25.0) (388.52) (24.7) (400.42) (24.3) 

ก าไรขัน้ต้น 1,227.33 75.0 1,186.98 75.3 1,249.14 75.7 

รำยไดอ้ื่น 40.32 2.5 37.59 2.4 43.82 2.7 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,267.65 77.5 1,224.57 77.7 1,292.96 78.4 

ค่าใช้จ่าย             

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย (593.67) (36.3) (537.19) (34.1) (595.00) (36.1) 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร (401.86) (24.6) (387.30) (24.6) (427.89) (25.9) 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  (134.20) (8.2) (168.52) (10.7) (159.45) (9.7) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (1.02) (0.1) (5.60) (0.3) (16.03) (1.0) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,130.75) (69.2) (1,098.61) (69.7) (1,198.37) (72.7) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้า
และ 
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

136.90 8.3 125.96 8.0 94.59 5.7 

สว่นแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ (0.35) (0.0) 1.29 0.1 0.01 - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 136.55 8.3 127.25 8.1 94.60 5.7 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ (27.03) (1.6) (22.26) (1.4) (20.14) (1.2) 

ก าไรส าหรบัปี 109.52 6.7 104.99 6.7 74.46 4.5 

              

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รำยกำรทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของก ำไรหรอืขำดทุนใน 
   ภำยหลงั ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำม 
   หลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั -  สทุธจิำกภำษเีงนิได ้

0.82 0.1 (0.17) (0.0) 5.50 0.3 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 110.34 6.8 104.82 6.7 79.96 4.8 
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ผลการด าเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 

      

การแบ่งปันก าไร:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 109.63 106.79 77.37 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทัยอ่ย (0.11) (1.80) (2.91) 

        

การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 110.45 106.62 82.87 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุมของบรษิทัยอ่ย (0.11) (1.80) (2.91) 

        

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

   ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.20 0.21 0.16 

   จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 549.68 520.59 496.10 

        

ก าไรต่อหุ้นปรบัลด       

   ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.20 0.21 0.13 

   จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุน้) 549.68 520.59 602.51 

        
 

หมายเหต:ุ ในปี 2560 บรษิทัไดม้กีำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธใินเดอืน พฤษภำคม 2560 เทำ่กบั 49.55 ลำ้นหุน้ 
 ในปี 2561 บรษิทัไดม้กีำรใชส้ทิธติำมใบส ำคญัแสดงสทิธใินเดอืน พฤษภำคม และ เดอืนธนัวำคม เทำ่กบั 5.12 ลำ้นหุน้ และ 27.84 ลำ้นหุน้ 

ตำมล ำดบั 
 บรษิทัจงึปรบัจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ยอ้นหลงัเพือ่ค ำนวณก ำไรต่อหุน้ส ำหรบัปี 2559 2560 2561 
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมด าเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรก่อนภาษี 136.55 127.25 94.60 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั (จำ่ย) 
   จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

      

   คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 54.55 54.33 52.39 
   หนี้สญูและหน้ีสงสยัจะสญู 139.35 168.52 159.45 
   ปรบัลดรำคำทุนของสนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูคำ่สทุธทิีจ่ะไดร้บั  5.47 4.94 1.02 
   โอนกลบัคำ่เผื่อกำรรบัคนืสนิคำ้  (0.23) (0.56) (0.36) 
   สว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 0.35 (1.29) (0.01) 
   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (5.29) (0.88) (1.06) 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของอุปกรณ์ - 0.07 - 
   ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 0.04 - 
   คำ่เผื่อกำรรบัประกนัสนิคำ้ (โอนกลบั) 1.99 3.26 (1.59) 
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4.64 3.12 1.72 
   รำยไดด้อกเบีย้ (0.50) (0.05) - 
   ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 1.02 5.60 16.03 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 

337.90  364.35  322.19  

สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง       
   ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 7.32 (5.06) 0.62 
   ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ (223.65) (149.91) 134.84 
   ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 0.44 1.17 (2.41) 
   ลกูหนี้ตำมสญัญำโอนสทิธ ิ 2.15 3.13 0.92 
   สนิคำ้คงเหลอื 3.79 10.18 1.49 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4.31 1.52 (10.31) 
   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (0.63) 2.41 (0.02) 
หนี้สนิด ำเนินงำนลดลง       
   เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 45.36 (15.42) (3.64) 
   หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 3.05 (0.37) (7.59) 
   จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (0.49) (0.15) (0.24) 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 179.55 211.85 435.85 
   จำ่ยดอกเบีย้ (1.00) (5.61) (16.06) 
   จำ่ยภำษเีงนิได ้ (21.75) (18.57) (12.00) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 156.80 187.67 407.79 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ       

เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนัลดลง 1.07 1.81 15.82 

เงนิสดจำ่ยเพื่อลงทุนในกำรรว่มคำ้ - - (13.77) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (0.17) - - 

ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (25.25) (8.15) (15.70) 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1.49) (5.30) (13.45) 

เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 17.08 2.71 1.51 

ดอกเบีย้รบั 0.45 0.05 - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (8.31) (8.88) (25.59) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลง (29.50) (100.41) (467.01) 

เงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 0.40 

ช ำระคนืหน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (20.87) (28.71) (22.17) 

ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว (9.70) (12.27) (19.14) 

เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุนจำกกำรใชส้ทิธติำม 
   ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ

- 59.91 90.08 

เงนิสดรบัเงนิปันผล 0.89 - - 

จำ่ยเงนิปันผล (77.46) (82.29) (33.19) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (136.64) (163.77) (451.03) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 11.85 15.02 (68.83) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี 47.59 32.57 101.40 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 59.44 47.59 32.57 
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(4) อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เท่ำ 4.87 4.91 2.93 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ เท่ำ 4.04 3.93 2.29 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงนิสด เท่ำ 0.88 0.81 0.76 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ 2.28 2.27 1.89 

ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั *160.34 *160.82 190.32 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 7.02 5.84 6.31 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั *52.01 *62.47 57.09 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี้กำรคำ้ เท่ำ 22.79 17.56 11.41 

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ วนั *16.02 *20.79 31.55 

วงจรเงนิสด วนั 196.34 202.50 215.86 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร         

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 75.00 75.34 75.73 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน รอ้ยละ 5.90 5.69 3.08 

อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร รอ้ยละ 162.35 209.30 803.08 

อตัรำดอกเบีย้รบั (ดอกผลตำมสญัญำเชำ่ซือ้) รอ้ยละ 28.41 32.44 28.73 

อตัรำดอกเบีย้จ่ำย (เงนิกูย้มื) รอ้ยละ 2.23 3.82 3.42 

สว่นต่ำงอตัรำดอกเบีย้ รอ้ยละ 26.18 28.61 25.31 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ รอ้ยละ 6.69 6.66 4.51 

อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 8.98 9.03 7.08 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน         

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 7.65 7.24 4.45 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร รอ้ยละ 39.95 35.45 26.13 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 1.14 1.09 0.99 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.17 0.18 0.32 

อตัรำสว่นหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.01 0.06 0.19 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ เท่ำ 181.22 38.46 27.69 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เทำ่ 1.07 0.81 0.72 

อตัรำสว่นเงนิปันผลต่อก ำไรสทุธสิ ำหรบัปี รอ้ยละ 76.15 91.35 82.75 

หมายเหต:ุ *จ ำนวนวนัในกำรค ำนวณอตัรำสว่นใช ้365 วนั 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ค าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

กลุ่มบรษิทัด ำเนินธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำ สำรกรอง และจ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครวัเรอืน 
โดยกำรขำยตรงซึง่เป็นช่องทำงกำรขำยหลกัของกลุ่มบรษิทั ทัง้กำรขำยสดและขำยเชื่อ และขำยตำมสญัญำเชำ่ซือ้ โดย
ในปี 2560 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั ซึ่งถอืเป็นบรษิทัย่อย ได้เขำ้มำด ำเนินกำรให้สนิเชื่อรำยย่อยและเช่ำซื้อ
เครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครวัเรอืนทีม่คีุณภำพภำยใตร้ะบบเช่ำซือ้ ทีเ่รยีกวำ่โปรแกรม “ผ่อนสบำย” ใหก้บักลุ่มลกูคำ้ของบรษิทั 
ดงันัน้ รำยไดห้ลกัของบรษิทัจงึแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดด้อกผลตำมสญัญำเชำ่ซือ้และ
รำยไดจ้ำกลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมเพิม่ขึน้ทัง้ปีเท่ำกบั 3.87% แมว้่ำในไตรมำสที่ 1-2 
กลุ่มบรษิทัจะมรีำยไดล้ดลง แต่พอหลงัจำกทีไ่ดม้กีำรปรบัปรุงโครงสรำ้งของฝ่ำยขำยตรงดว้ยกำรเพิม่หวัหน้ำทมีขำย
พรอ้มรถยนตใ์นกำรเดนิตลำดรวมกบักำรน ำขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT) ทีเ่รยีกวำ่ “GIS” และขอ้มลู
ที่ได้จำกกำรประปำส่วนภูมภิำค (Provincial Waterworks Authority) มำวเิครำะห์และวำงแผนกำรเดนิตลำด รำยได้
จำกกำรขำยตรงของเครื่องกรองน ้ำกเ็ริม่เพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมำสที ่3 ปี 2562 มำตำมล ำดบั ในขณะทีร่ำยไดด้อกผลตำม
สญัญำเช่ำซื้อยงัต ่ำกว่ำปีทีแ่ลว้ดว้ยผลสบืเน่ืองของจ ำนวนสญัญำเช่ำซื้อที่ยงัไม่ไดเ้พิม่ขึน้มำเท่ำกบัจ ำนวนสญัญำเช่ำ
ซื้อทีล่ดลงไปจำกผลกระทบของมำตรกำรและหลกัเกณฑใ์นกำรพจิำรณำเครดติลูกคำ้ทีเ่ขม้งวดมำกขึน้เพื่อป้องกนัผล
จำกภำระหน้ีสำธำรณะทีส่งูขึน้ทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ตัง้แต่ปลำยปี 2561 เพรำะบรษิทัเชื่อวำ่ปัญหำคุณภำพน ้ำดื่มและ
น ้ำใชใ้นครวัเรอืน กระแสนิยมรกัสุขภำพ อกีทัง้ควำมตอ้งกำรเครื่องใชไ้ฟฟ้ำยงัเป็นตวัปัจจยัทีจ่ะผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑ์
เครื่องกรองน ้ำ และเครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครวัเรอืนแบบผ่อนสบำยมยีอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทัมจี ำนวน 
1,636.46 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้จำกปีก่อนประมำณ 3.87% และก ำไรสทุธ ิ(ก ำไรสทุธ ิหมำยถงึ ก ำไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) เพิม่ขึน้มำเป็น 109.63 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้จำกปีก่อนเท่ำกบั 2.66% ทัง้น้ีเป็นผลมำจำก
กำรเพิม่จ ำนวนทมีขำยตรงส ำหรบัเครื่องกรองน ้ำและกำรบรหิำรลูกหน้ีเช่ำซื้อให้มคีุณภำพที่ดขีึ้นจำกกำรปรบัปรุง
วธิกีำรพจิำรณำเครดติ และกำรตดิตำมหนี้ทีค่ำ้งช ำระทีก่ระท ำมำอยำ่งต่อเน่ืองจนท ำใหห้นี้สญูและหน้ีสงสยัจะสญูลดลง 

ในปี 2562 ในดำ้นกลยุทธ์ กลุ่มบรษิทัยงัคงกลยุทธ์กำรขยำยตลำดอย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นในกำรเพิม่และ
พฒันำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย ทัง้กำรขำยตรง (Direct Sales) กำรขำยแบบ Online to Offline ภำยใต้กำรตลำดแบบ 
Digital Marketing และกำรขำยผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำย (Dealers) และองค์กร (B2B)  แต่จะลดกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำน 
Modern Trade ที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่สูงลง ส ำหรบักำรขำยตรงนัน้บริษัทได้มีกำรพฒันำระบบ Mobile 
Application มำช่วยในกำรขำยและกำรเกบ็เงนิ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของกำรขำย กำรเกบ็เงนิและกำรตดิตำมใหม้ำก
ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมผีลิตภณัฑ์เครื่องกรองน ้ำดื่มที่ครอบคลุมทุกรูปแบบกำรด ำเนินชวีติ (Lifestyle) 
โดยมผีลิตภณัฑ์ที่สำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำในทุกสภำพน ้ำ และควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย รวมถึง
ผลติภณัฑ์เครื่องกรองน ้ำใช้ในครวัเรอืน เพื่อรองรบัควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรบรรเทำปัญหำคุณภำพน ้ำ และ
ส ำหรบักลุ่มลกูคำ้ทีต่อ้งกำรน ้ำกรองส ำหรบัใชใ้นชวีติประจ ำวนั อกีทัง้ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เช่น เครื่องปรบัอำกำศ 
เครื่องท ำน ้ำอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผำ้ เป็นต้น  สดัส่วนในกำรขำยผ่ำนช่องทำงขำยทำงโทรศพัท์ ซึ่งเป็นกำรต่อยอด
ธุรกิจจำกฐำนลูกค้ำเดิม กำรขำยผ่ำน Social Network และกำรขำยออนไลน์ ในส่วนของ Digital Marketing นัน้มี
ยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำอย่ำงเป็นรปูธรรม ประกอบกบักำรใหค้วำมส ำคญักบักำรขยำยกำรขำยทำงโปรแกรม 
“ผ่อนสบำย” ส่งผลให้ยอดขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำเพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกน้ีด้วยกำรด ำเ นินงำนที่แขง็แกร่งของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ กลุ่มบรษิทัไดข้ยำยธุรกจิกำรใหบ้รกิำรทำงกำรเงนิ (Financial Services) โดยลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพือ่
ด ำเนินธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคล บรษิทัย่อยดงักล่ำวไดร้บัหนังสอือนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื่อสว่นบุคคลภำยใต้กำร
ก ำกบัจำกกระทรวงกำรคลงั ในไตรมำส 4 ปี 2559 และเริม่ด ำเนินกำรปล่อยสนิเชื่อใหก้ลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในปี 2560 
นอกจำกน้ี บรษิทัยงัรว่มทุนกบักลุ่มธุรกจิในประเทศลำว เพือ่ขยำยธุรกจิไปต่ำงประเทศ โดยทีย่อดขำยของบรษิทัทีร่่วม
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ทุนดงักล่ำว (TSR-LAO) ส ำหรบัผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ำในระยะเวลำที่ผ่ำนมำไดม้กีำรเตบิโตมำ จนมำเมื่อปี 2562 ที่
ไดม้กีำรปรบัเปลีย่นผูบ้รหิำรขำยทีล่ำออกประกอบกบัภำวะเศรษฐกจิในประเทศสำธำรณรฐัประชำชนลำวทีไ่มค่อ่ยดนีกั 
รวมทัง้คำ่เงนิสกุลเงนิบำททีแ่ขง็ขึน้ ยอดขำยกช็ะลอลงมำแต่กย็งัมกี ำไรสทุธอิยู่ 

ดำ้นผลติภณัฑ ์บรษิทัวจิยัและพฒันำผลติภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ือง เพือ่พฒันำคุณภำพสนิคำ้ทัง้ในดำ้นกำรกรองน ้ำ
ให้มคีวำมสะอำด ปรบัสภำพน ้ำให้มคีวำมเป็นด่ำง (ซึ่งบรษิัทได้จดสทิธิบตัรและอนุสทิธิบตัรกบักรมทรพัย์สนิทำง
ปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรดงักล่ำวมอีำยุ 4-5 ปี นับแต่วนัที่จดทะเบยีน) และมแีร่ธำตุที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่ำงกำย รวมทัง้ในด้ำนกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มคีวำมทนัสมยั กำรใช้เทคโนโลยเีพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรใชง้ำนใหก้บัผูบ้รโิภค 

ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีำรวำงแผนลงทุนโฆษณำประชำสมัพนัธ์ทัง้ทำงดำ้นสื่อออนไลน์ (Facebook) และสื่อ
โฆษณำเพื่อสรำ้งแบรนด ์จงึมคี่ำใชจ้่ำยโฆษณำและประชำสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ โดยไดม้กีำรเรยีนเชญิ คุณเมทนี บุรณศริ ิ
(นีโน่) มำเป็นพรเีซน็เตอร ์ของเครือ่งกรองน ้ำ SAFE ภำยใตบ้รกิำรใหมข่องบรษิทัทีช่ื่อวำ่ “SAFE MAN” 

ในปี 2562 บรษิัทได้มกีำรปรบัแผนกำรลงทุนส ำหรบัรถยนต์ใหม่ที่ใช้ในกำรเดนิตลำดทัง้ของเก่ำและใหม่
เพือ่ใหเ้กดิควำมปลอดภยั และเหมำะสมกบัยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

เมือ่วนัที ่30 กนัยำยน 2562บรษิทัไดม้กีำรไปจดทะเบยีนเลกิ บรษิทั เฟดเดอรไ์ทย จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยเน่ืองจำกบริษัทน้ีไม่ได้มีจ ำหน่ำย
เครือ่งปรบัอำกำศยีห่อ้เฟดเดอรอ์กีต่อไปแลว้ 

บรษิทัไดม้กีำรยกเลกิหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อที่ใหไ้วก้บัธนำคำร แลว้ท ำเป็นสญัญำวงเงนิสนิเชื่อใหม่ที่ไม่
ต้องมหีลกัทรพัย์ประกนั (Clean Loan Basis) กบัทุกธนำคำร เพื่อให้บรษิัทสำมำรถติดต่อขอวงเงนิสนิเชื่อ (Credit 
Facilities) กบัธนำคำรใหม่ๆ ไดเ้พิม่ขึน้ เพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคตของบรษิทั 
 
การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

รายได้จากการขาย 
กลุ่มบรษิทัได้รบัรำยได้จำกกำรขำย 3 ประเภท ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรง 

รำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ผำ่นบรษิทัอื่น และรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ผำ่น Online Marketing ภำยใตก้ำร
ขำยสดและขำยเชื่อ และกำรขำยตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 

ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำย รำยไดด้อกผลตำมสญัญำเช่ำซือ้ และรำยไดจ้ำก
ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อเท่ำกบั 1,649.56 ลำ้นบำท 1,575.50 ลำ้นบำทและ 1,636.46 ลำ้นบำทตำมล ำดบั เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2561 กลุม่บรษิทัมรีำยไดร้วมเพิม่ขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 60.96 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.87 ซึง่ประกอบดว้ย
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จ ำนวน 1,456.36 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 77.86 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.65 ในขณะที่
ดอกผลจำกกำรใหเ้ช่ำซื้อรวมรำยไดจ้ำกลูกหน้ีเงนิให้สนิเชื่อจ ำนวน 180.09 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 16.92 ลำ้นบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 8.41 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้นัน้มำจำกกำรเพิม่ทมีขำยตรงของเครื่องกรองน ้ำดว้ยกำรน ำ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกระบบสำรสนเทศ (GIS) และกำรประปำภูมภิำคทีบ่รษิทัไดม้กีำรพฒันำขึน้มำใชใ้นกำรวเิครำะหแ์ละวำง
แผนกำรขำย ในขณะทีด่อกผลจำกกำรใหเ้ช่ำซือ้ยงัลดลงอยูด่ว้ยผลสบืเน่ืองของจ ำนวนสญัญำเช่ำซือ้ใหมท่ีย่งัไมไ่ดเ้พิม่
ขึ้นมำเท่ำกบัจ ำนวนสญัญำเช่ำซื้อเก่ำที่ลดลงไปจำกผลกระทบของมำตรกำรและหลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำเครดติ
ลกูคำ้ทีเ่ขม้งวดมำกขึน้เพือ่ป้องกนัผลจำกภำระหนี้สำธำรณะทีส่งูขึน้ทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ตัง้แต่ปลำยปี 2561 
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สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยสดและขำยเชื่อ และขำยตำมสญัญำเชำ่ซือ้ แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

รายได้ 

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 2561 2560 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รำยไดจ้ำกกำรขำย: 
      

ขำยสดและขำยเชื่อ 216.15 13.2 204.75 13.0 202.37 12.3 
ขำยตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 1,240.21 75.8 1, 173.75 74.5 1,229.32 74.5 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 1,431.69 86.8 
รำยไดด้อกผลตำมสญัญำเชำ่ซือ้ 179.89 11.0 196.40 12.5 217.63 13.2 
รำยไดจ้ำกลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 0.21 0.0 0.60 0.0 0.24 0.00 

รวมรายได้ 1,636.46 100.0 1,578.50 100.0 1,649.56 100.0 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เป็นรำยได้หลกัที่มำจำกกำรเดนิตลำดแบบ Door to 

door ของพนกังำนขำยส ำหรบัสนิคำ้ประเภทเครือ่งกรองน ้ำยีห่อ้ Safe และสำรกรอง ทีเ่ป็นของบรษิทั  
(2) รายได้จากการจดัจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอ่ืน เป็นรำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนบรษิทั   

ขำยตรงอนัไดแ้ก่ บรษิทั กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยูนิตี้ จ ำกดั บรษิทั แอด็เวล บวิตี้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
และบรษิทั  ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 

(3) รายได้จากการจดัจ าหน่ายสินค้าผา่น Online Marketing ซึง่บรษิทัฯไดเ้ริม่ใหม้กีำรขำยผ่ำนช่องทำง
น้ีในปลำยปี 2560 และไดม้กีำรพฒันำวธิกีำรขำยมำโดยตลอด เพื่อใหเ้ขำ้ควำมต้องกำรของลูกคำ้และ
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลำ จนมำเป็นกำรขำยในลกัษณะทีเ่ป็น Online to Offline ขึน้มำในปี 
2561 

เมื่อเปรยีบเทยีบยอดขำยตำมกลุ่มผลติภณัฑ์หลกั รำยได้จำกกำรขำยเครื่องกรองน ้ำในปี 2560 2561 และ 
2562 เป็นจ ำนวน 1,119.79 ลำ้นบำท 1,026.15 ลำ้นบำท และ 1,088.53 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ปี 2562 ยอดขำยเครื่อง
กรองน ้ำเพิม่ขึน้จำกปีก่อนจ ำนวน 62.38 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.08 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่จ ำนวนทมีขำยดว้ย
กำรน ำขอ้มูลที่ไดจ้ำกระบบสำรสนเทศ (GIS) และกำรประปำภูมภิำคที่บรษิทัไดม้กีำรพฒันำขึน้มำใชใ้นกำรวเิครำะห์
และวำงแผนกำรขำย 

ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรขำยสำรกรอง ในปี 2560 2561 และ 2562 เป็นจ ำนวน 130.24 ลำ้นบำท 170.28 ลำ้น
บำท และ 139.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยปี 2562 ยอดขำยสำรกรองลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 31.16 ลำ้นบำท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 18.30 อนัเป็นผลกระทบมำจำกกำรปรบัโครงสรำ้งในกำรขำยสำรกรองมำใหพ้นกังำนขำยตรงชว่ยขำยเพื่อ
เพิม่รำยไดใ้หก้บัพนักงำนขำยตรงแต่กไ็ม่ส ำเรจ็ตำมที่วำงแผนไวเ้พรำะพนักงำนขำยไม่ไดม้คีวำมมุ่งมัน่ในกำรท ำอนั
เน่ืองจำกผลตอบแทนที่ไดไ้ม่จูงใจ จงึไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งกำรขำยสำรกรองกลบัไปใหห้น่วยงำนขำยทำงโทรศพัท์ 
และหน่วยงำนธุรกจิต่อเน่ือง ใหบ้รกิำรโทรแจง้ลกูคำ้ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นสำรกรองทีค่รบก ำหนดระยะเวลำแลว้ ตำมเดมิ  
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ในปี 2562 ยอดขำยของเครื่องใชไ้ฟฟ้ำแบรนดช์ัน้น ำอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องซกัผำ้ ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอำกำศ 
ตู้แช่ เครื่องท ำน ้ำอุ่น พดัลมไอเยน็ เครื่องฟอกอำกำศ ในช่องทำงกำรขำยแบบ Online Marketing ภำยใต้โปรแกรม
ผอ่นสบำยกย็งัคงเพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ือง โดยมยีอดขำยเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำและอื่น ๆ จ ำนวน 228.71 ลำ้นบำท  

 
สดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมผลติภณัฑ ์(Products) ปี 2562 แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

รายได้ตามผลิตภณัฑ ์  มลูค่า (ล้านบาท)  ร้อยละ 

เครือ่งกรองน ้ำ  1,088.53  74.8 
สำรกรอง  139.12  9.5 
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ และอื่น ๆ  228.71  15.7 

รวม  1,456.36  100.0 
 

ต้นทุนขาย 
ตน้ทุนขำยแบ่งออกเป็น ตน้ทุนวตัถุดบิในกำรผลติ ตน้ทุนพนักงำนฝ่ำยผลติ โสหุย้กำรผลติ และตน้ทุนอื่น ๆ 

โดยปี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทุนขำยมจี ำนวน  400.42 ลำ้นบำท 388.52 ลำ้นบำท และ 409.12 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
หรอืคดิเป็นสดัส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้รวม (“สดัส่วนต้นทุนขำย”) ร้อยละ 24.27 ร้อยละ 24.66 และร้อยละ 25.00 
ตำมล ำดบั ในปี 2562 ต้นทุนขำยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 20.60 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 อนัเกิดจำก
ยอดขำยที่เพิม่ขึน้ โดยที่สดัส่วนต้นทุนขำยต่อรำยได้รวมปี 2562 สูงขึน้จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกสดัส่วนกำรขำยที่
เพิม่ขึน้ของเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีม่ตีน้ทุนขำยทีส่งูกวำ่ผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ำของกลุ่มบรษิทั 

 
ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ำยเงนิกู้ยมื ซึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจเช่ำซื้อของกลุ่มบรษิัทส่วนหน่ึงใช้     

เงนิกู้ยมืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระหว่ำงรอรบัเงนิผ่อนช ำระค่ำงวดจำกลูกค้ำ ดงันัน้ ต้นทุนทำงกำรเงนิจงึจดั เป็น
ต้นทุนหลักในกำรประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุนขำย ทัง้น้ีต้นทุนทำงกำรเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตำม
วตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิกูย้มื ไดแ้ก่ ตน้ทุนทำงกำรเงนิจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำรด ำเนินงำน 
และต้นทุนทำงกำรเงนิจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวเพื่อรองรบักำรลงทุน ต้นทุนทำงกำรเงนิรวมในปี 2560 2561 และ 2562 
เป็นจ ำนวน 16.03 ลำ้นบำท 5.60 ลำ้นบำท และ 1.02 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ตน้ทุนทำงกำรเงนิในปี 2562 อยูใ่นระดบัต ่ำ
มำกเมื่อเทยีบกบัปี 2560 และ 2561 เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมสีภำพคล่องเพิม่ขึน้จำกควำมสำมำรถในกำรบรหิำรกำรเกบ็
เงนิจำกลกูหนี้เชำ่ซือ้ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ รวมกบักำรพจิำรณำอยำ่งรอบคอบในเรื่องของกำรลงทุนภำยใตค้วำมเสีย่ง
ของเศรษฐกจิที่ถดถอยและหน้ีสำธำรณะที่เพิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหต้น้ทุนทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัในปี 2562
ลดลงมำจำกปี 2561 

 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิทัซึ่งเน้นกำรขำยสนิค้ำผ่ำนช่อง

ทำงกำรขำยตรง โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยที่ส ำคญัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ ค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกบัพนกังำน เช่น ค่ำนำยหน้ำ ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง ค่ำเบีย้เลีย้ง เป็นตน้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย 
ปี 2560 2561 และ 2562 มจี ำนวน 595.00 ลำ้นบำท 537.18 ลำ้นบำท และ 593.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำกใน 
ปี 2562 กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรวำงแผนลงทุนโฆษณำประชำสมัพนัธท์ัง้ทำงดำ้นสื่อออนไลน์ (Facebook) และสื่อโฆษณำ
โดยไดม้กีำรเรยีนเชญิ คุณเมทนี บุรณศริ ิ(นีโน่) มำเป็นพรเีซน็เตอร ์ของเครื่องกรองน ้ำ SAFE ภำยใตบ้รกิำรใหม่ของ
บรษิทัที่ชื่อว่ำ “SAFE MAN” จงึท ำให้ค่ำใช้จ่ำยโฆษณำในปี 2562 สูงขึ้น แต่ค่ำใช้จ่ำยที่เพิม่ขึน้ดงักล่ำวก็ช่วยท ำให้
บรษิทัมยีอดขำยส ำหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยในบำ้นเตบิโตขึน้จำกช่องทำง Online ผ่ำนระบบผ่อนสบำย และยงัท ำให้
บรษิทัสำมำรถขำยเครื่องกรองน ้ำโดยใชว้ธิ ีOnline to Offline ไดเ้พิม่ขึน้ ประกอบกำรท ำประชำสมัพนัธเ์ครื่องกรองน ้ำ
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ยี่ห้อ “SAFE” ให้เป็นที่รูจ้กัมำกขึน้ โดยมสีดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยต่อรำยได้รวมในปี 2562 เท่ำกบัรอ้ยละ 36.28 
ในขณะทีปี่ 2560 และปี2561  มสีดัสว่นรอ้ยละ 36.07 และรอ้ยละ 34.10 ตำมล ำดบั แต่อยำ่งไรกต็ำมหำกหกัค่ำใชจ้่ำย
ในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์น้ีไป บรษิทัก็ยงัสำมำรถควบคุมสดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยอื่นๆเพื่อให้อยู่ในระดบัที่
เหมำะสมกบักำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 
หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู 
กลุ่มบรษิทัมรีะบบตรวจสอบและควบคุมกำรให้สนิเชื่อ โดยจดัตัง้ฝ่ำยเครดติเพื่อประเมนิควำมสำมำรถใน   

กำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีและเรยีกเก็บเงนิในแต่ละงวดจำกลูกหน้ี บรษิทัยงัมนีโยบำยให้พนักงำนขำยร่วมรบัผดิชอบ      
ควำมเสยีหำยโดยกำรหกัค่ำตอบแทนพนักงำนขำยหำกบรษิทัไม่สำมำรถเรยีกเก็บเงนิจำกลูกหน้ีได้ ทัง้น้ี มำตรกำร
ดงักล่ำวเป็นกำรป้องปรำมและลดควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ โดยพนกังำนขำยจะใชค้วำมระมดัระวงัอยำ่งเตม็ที ่เพือ่ลด
ผลกระทบของหนี้สญูต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัได ้ในระดบัหน่ึง 

ส ำหรบัลูกหน้ีที่คำ้งช ำระ กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู โดยอำ้งองิจำกมูลค่ำหน้ีที่คำดว่ำจะ
เกบ็เงนิไม่ได ้โดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ีและกำรวเิครำะห์ลูกหน้ีแต่ละรำยตำมควำมเหน็ชอบของ
ฝ่ำยบรหิำร ซึง่ทีผ่่ำนมำกลุ่มบรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตำมอำยขุองลกูหนี้ (ดรูำยละเอยีด
เพิม่เตมิทีต่ำรำงนโยบำยบญัชใีนกำรตัง้คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู) และส ำหรบัลกูหน้ีทีค่ำ้งช ำระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั  กลุ่ม
บรษิทัจะตดัลูกหน้ีดงักล่ำวเป็นหน้ีสญูหลงัจำกด ำเนินกำรทวงถำมอย่ำงถงึที่สุด ทัง้โดยวำจำและส่งจดหมำยทวงถำม 
จำกนัน้บรษิทัจะด ำเนินกำรฟ้องรอ้งตำมขัน้ตอนทำงกฎหมำยต่อไป 

ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 159.45 ลำ้นบำท 168.52 ลำ้นบำท และ
134.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยยอดหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญูในปี 2562 ลดต ่ำกว่ำปี 2561 เท่ำกบั 34.32 ลำ้นบำท
หรอืลดลงเท่ำกบัรอ้ยละ 20.37 ทัง้น้ีเน่ืองมำจำกกำรก ำหนดนโยบำยและเพิม่มำตรกำรในกำรบรหิำรคุณภำพลูกหน้ีให้
เขม้งวดมำกขึน้ ดว้ยควำมระมดัระวงัในกำรปล่อยสนิเชื่อ ซึง่มกีำรตรวจสอบอยำ่งเขม้งวดจำกฝ่ำยเครดติของบรษิทั อกี
ทัง้ระเบยีบกำรหกัค่ำนำยหน้ำคนืจำกพนักงำนขำย ในกรณีที่มกีำรขำยสนิค้ำใหแ้ก่ลูกค้ำที่ไม่มคีุณภำพเพยีงพอ ซึ่ง
หลกัเกณฑเ์หล่ำน้ีเป็นไปตำมระเบยีบทีก่ลุม่บรษิทัไดก้ ำหนดไวแ้ละมกีำรทบทวนใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์อยูเ่สมอ  
 

รายได้อ่ืน 
รำยไดอ้ื่น เป็นรำยไดท้ีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบักำรขำยสนิคำ้หลกั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยทรพัยส์นิที่ใช้

งำนแลว้เช่น รถยนต์เดนิตลำดทีค่รบก ำหนดอำยุกำรใชง้ำน กำรขำยสนิคำ้ยดึคนื กำรขำยเมด็พลำสตกิบด ขำยสนิคำ้ 
พรเีมี่ยม และหน้ีสูญรบัคนื โดยปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้อื่นจ ำนวน 43.82 ล้ำนบำท 37.59 ล้ำน
บำท และ 40.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในปี 2562 บรษิทัเริม่มรีำยไดจ้ำกขำยเครือ่งกรองน ำทีย่ดึคนื (Activ) เพิม่ขึน้ จำก
ผลของมำตรกำรในปี 2561 ทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดวธิกีำรในกำรบรหิำรจดักำรเครื่องกรองน ้ำทีย่ดึคนืโดยกำรน ำมำจดัเป็น
เกรด A, B และ C  ซึง่สนิคำ้ยดึคนืเกรด A และ B บรษิทัจะน ำมำท ำควำมสะอำดและปรบัปรุงคุณภำพใหม ่ซึง่เกรด A 
นัน้ บรษิทัจะน ำมำขำยเป็นสนิคำ้ที่มรีำคำขำยที่ต ่ำลงจำกรำคำปกต ิส ำหรบัเกรด B บรษิทัจะน ำมำท ำเป็นสนิคำ้เพื่อ
บรจิำค และเกรด C บรษิทัจะน ำมำบดเป็นเมด็พลำสตกิ 
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำใชจ้่ำยดำ้นสำธำรณูปโภค 

เป็นต้น ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 427.89 ล้ำนบำท 387.29 ล้ำนบำท 
และ 401.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในปี 2562 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้จำกปี 2561 เท่ำกบั 14.57 ลำ้นบำท หรอื
เพิม่ขึน้เท่ำกบัร้อยละ 3.76 ทัง้น้ีเน่ืองมำจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบรจิำคที่สูงขึน้จำกสนิค้ำยดึคนืเกรด B ที่น ำไปบรจิำค
ให้กบัโรงเรยีนต่ำงๆในกรุงเทพมหำนครตำมโครงกำร CSR ของปี 2562 รวมกบักำรตัง้ส ำรองที่เพิม่ขึ้นของพนัก
เกษยีณอำยุจำกผลกระทบของอตัรำดอกเบีย้ทีป่ร ับลดลงตำมตลำด ในขณะทีค่่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรอื่นๆไดม้กีำรปรบั
ลดลงเป็นไปตำมแผนกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยบรหิำรต่ำงๆใหเ้หมำะสมจำกกำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ  และระบบ 
Outsourcing มำใชใ้นกำรท ำงำนแทนระบบเดมิทีต่อ้งใชพ้นกังำนจ ำนวนมำก  

 
ก าไรสทุธิ 
ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 77.37 ล้ำนบำท 106.79 ล้ำนบำท และ 109.63 

ลำ้นบำทตำมล ำดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ก ำไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทั ปี 2562 เพิม่ขึน้ 2.84 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.66 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทั และกำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะ
สูญที่ลดลงอย่ำงเห็นได้ชดั ถึงแม้ว่ำค่ำใช้จ่ำยทัง้กำรขำยและกำรบรหิำรจะสูงขึ้นจำกปีก่อน ตำมเหตุผลที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้ ทัง้น้ีอตัรำก ำไรสทุธซิึง่ค ำนวณจำกก ำไรสทุธทิีแ่สดงในงบกำรเงนิรวมของปี 2560 2561 และ 2562 คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.51 รอ้ยละ6.66 และรอ้ยละ 6.69 ตำมล ำดบั  
 
การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

สินทรพัย ์
สินทรพัย์ของกลุ่มบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 มีสินทรพัย์รวมจ ำนวน 1,481.31    

ลำ้นบำท 1,415.09 ลำ้นบำท และ 1,447.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้น้ีสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีตำม
สญัญำเช่ำซื้อ ที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิค้ำคงเหลอื โดยลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อ ได้แก่ ลูกหน้ีจำกกำรขำย
สนิคำ้แบบผอ่นช ำระ ซึง่เป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั ในขณะทีบ่รษิทัลงทุนในทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์อยำ่งต่อเน่ือง
ทัง้ในสว่นของโรงงำนผลติ อำคำรส ำนกังำน และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน รวมถงึสนิคำ้คงเหลอืทีจ่ดัหำและผลติใหม้จี ำนวน
ทีเ่พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ เพือ่รองรบักำรขยำยตวัทำงธุรกจิ 

 
อตัรำสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

สินทรพัย ์(ลำ้นบำท)  ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม  1,447.54  1,415.09  1,481.31 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน  902.20  847.01  858.57 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (ร้อยละ)  62.33  59.86  57.96 

ปี 2562 อตัรำส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ เกดิจำกลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อและเงนิสด
คงเหลอืที่เพิม่ขึน้ อนัเป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของลูกหน้ีเช่ำซื้อใหม่ของเครื่องกรองน ้ำซึ่งมรีะยะเวลำกำรผ่อนช ำระ
ลดลงเหลอืประมำณ 12-13 เดอืนประกอบกบักำรบรหิำรเงนิทุนหมนุเวยีน (Working Capital) ทีม่ปีระสทิธภิำพไมว่่ำจะ
ในเรือ่งของกำรบรหิำรสนิคำ้คงเหลอืใหม้อียำ่งเหมำะสมกบักำรขำย กำรบรหิำรเครดติเทอมทีไ่ดจ้ำกผูผ้ลติ (Suppliers) 
และกำรพจิำรณำกำรลงทุนใหเ้หมำะสม 
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ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อ (สุทธ)ิ ซึ่งได้แก่ ลูกหน้ีจำกกำรขำยสนิค้ำแบบผ่อนช ำระ (สุทธจิำกดอกผลเช่ำซื้อ   

รอตดับญัช ีภำษขีำยรอตดับญัช ีค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู และส ำรองกำรรบัคนืสนิคำ้) เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีดัส่วนสงูสุดใน
กลุ่มสนิทรพัยห์มุนเวยีน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยด์งักล่ำวเป็นจ ำนวน 
620.25 ลำ้นบำท 604.21 ลำ้นบำท และ 688.91 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

 
ความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
กลุ่มบรษิทัมลีกูหน้ีกำรคำ้สว่นใหญ่จำกกำรขำยผ่อนช ำระเครื่องกรองน ้ำและเครื่องใชไ้ฟฟ้ำตำมสญัญำเช่ำซื้อ  

โดยกลุม่บรษิทัมนีโยบำยในกำรตัง้คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัลกูหนี้ทีค่ำดวำ่จะไมส่ำมำรถช ำระหน้ีได ้ดงัน้ี 
 
เคร่ืองกรองน ้า: นโยบายบญัชีในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดช าระ 
 อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 
 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ  2.5  2.5  2.5 
คำ้งช ำระ 1 งวด  6  6  6 
คำ้งช ำระ 2 งวด  30  30  30 
คำ้งช ำระ 3 งวด  50  50  50 

คำ้งช ำระเกนิ 3 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  50 และ100* 
*คำ้งช ำระเกนิ 3 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัรำคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั 
อตัรำคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า: นโยบายบญัชีในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดช าระ 
 อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (ร้อยละ) 
 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ  1  1  1 
คำ้งช ำระ 1 งวด  2  2  2 
คำ้งช ำระ 2 งวด  10  10  10 
คำ้งช ำระ 3 งวด  20  20  20 
คำ้งช ำระ 4 งวด  30  30  30 
คำ้งช ำระ 5 งวด  40  40  40 
คำ้งช ำระ 6 งวด  50  50  50 

คำ้งช ำระเกนิ 6 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  50และ100* 
*คำ้งช ำระเกนิ 6 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัรำคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 6 งวดตดิต่อกนั 
อตัรำคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
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ลกูหนี้ตำมสญัญำเชำ่ซือ้ (หลงัหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัช)ี แยกตำมอำยลุกูหนี้ และคำ่เผื่อหนี้
สงสยัจะสญู ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 - 2562 แสดงดงัตำรำงดำ้นลำ่ง 

เครือ่งกรองน ้ำ 

ลกูหน้ี 
ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ณ วนัท่ี 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 420.65 71.68 385.85 72.20 447.42 79.36 10.64 2.5 9.76 2.5 11.29 2.5 
คำ้งช ำระ 1 งวด 102.14 17.40 84.74 15.86 49.24 8.73 6.13 6 5.08 6 2.95 6 
คำ้งช ำระ 2 งวด 29.09 4.96 23.56 4.41 21.33 3.78 8.73 30 7.07 30 6.40 30 
คำ้งช ำระ 3 งวด 14.67 2.50 15.16 2.84 15.42 2.74 7.34 50 7.58 50 7.71 50 
คำ้งช ำระเกนิ 3 งวด 20.30 3.46 25.10 4.69      30.39 5.39 15.00 50 และ 

100* 
20.35 50 และ 

100* 
25.26 50 และ

100* 
รวม 586.85 100.00 534.41 100.00 563.80 100.00 47.84 

 
49.84 

 
53.61 

 

*คำ้งช ำระเกนิ 3 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัรำคำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั อตัรำคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

ลกูหน้ี 
ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู ณ วนัท่ี** 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

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

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 118.64 76.56 78.91 62.34 73.75 62.29 0.59 1 0.52 1 0.45 1 
คำ้งช ำระ 1 งวด 10.95 7.07 14.51 11.46 13.14 11.10 0.12 2 0.17 2 0.17 2 

คำ้งช ำระ 2 งวด 6.94 4.48 9.95 7.86 8.47 7.15 0.36 10 0.60 10 0.56 10 
คำ้งช ำระ 3 งวด 4.66 3.01 6.44 5.09 6.06 5.12 0.47 20 0.80 20 0.80 20 
คำ้งช ำระ 4 งวด 3.94 2.54 5.00 3.95 5.51 4.65 0.64 30 0.92 30 111 30 
คำ้งช ำระ 5 งวด 3.25 2.09 3.47 2.74 4.33 3.66 0.76 40 0.86 40 1.17 40 
คำ้งช ำระ 6 งวด 2.19 1.42 2.94 2.32 3.45 2.91 0.69 50 0.93 50 1.18      50 
คำ้งช ำระเกนิ 6 งวด 4.39 2.83 5.37 4.24 3.69 3.12 1.44 50 และ 

100* 
2.14 50 และ 

100* 
      1.93 50 และ 

100* 
รวม 154.96 100.00 126.59 100.00 118.40 100.00 5.07 

 
6.94 

 
7.37 

 

*คำ้งช ำระเกนิ 6 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัรำคำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคำ้งช ำระเกนิ 6 งวดตดิต่อกนั อตัรำคำ่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
**ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลูกหน้ีผลติภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำค ำนวณจำกยอดลูกหน้ีหลงัจำกหกัดอกผลเช่ำซื้อและภำษีขำยรอตดับญัชแีละสุ ทธจิำกมูลค่ำซำกของ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ โดยพจิำรณำจำกอำยุกำรใชง้ำนและสภำพของหลกัประกนั และรำคำตลำดสนิคำ้มอืสอง 

ข้อมูลคุณภำพของลูกหน้ีกำรค้ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 เปรยีบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
พบว่ำ คุณภำพของหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อของเครื่องกรองน ้ำแยกตำมอำยุของลูกหน้ีทีค่ำ้งช ำระเกนิ  1 งวดของปี 2562 
มสีดัสว่นสงูกวำ่ปี 2561 ทัง้น้ีเน่ืองจำกระเบยีบของบรษิทัในกำรนดัเกบ็เงนิลกูคำ้หลงัจำกรบัช ำระเงนิงวดแรกแลว้จะให้
ระยะเวลำเก็บเงนิครัง้ต่อไป (Grace period) อกี 75 วนัจงึท ำใหม้กีำรคำ้งช ำระเกนิงวดแรกเกดิขึน้ เพรำะในรำยงำน
แยกอำยุหน้ีทีแ่สดงขำ้งต้น ทำงบญัชนีบัตำมเวลำปฏทินิ โดยทีใ่นทำงปฏบิตัแิลว้ถอืวำ่ลกูคำ้ยงัไมผ่ดินดัช ำระ สว่นกำร
คำ้งช ำระงวดอื่นๆแลว้ค่อนขำ้งใกลเ้คยีงกนั อน่ึงในปี 2560 กลุ่มบรษิทัปรบัอตัรำและวธิกีำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สญู โดยอำ้งองิจำกอุตสำหกรรมเดยีวกนั กลุ่มบรษิทัไดพ้จิำรณำทบทวนอตัรำและวธิกีำรค ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยยดึหลกัควำมระมดัระวงัตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกจิและ
เทยีบกบัอุตสำหกรรมเดยีวกนัในตลำด ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซื้อเครื่องกรองน ้ำ ณ วนัที่     
31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 มจี ำนวน 53.61ลำ้นบำท 49.84 ลำ้นบำท และ 47.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ค่ำเผื่อ
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หนี้สงสยัจะสญูของลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซือ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 มจี ำนวน 7.37 
ลำ้นบำท 6.94 ลำ้นบำท และ 5.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุม่บรษิทัมสีนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 158.51 ลำ้นบำท 142.99 ลำ้น

บำท และ133.73 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิคำ้คงเหลอืมจี ำนวนลดลงมำโดยตลอดเน่ืองจำกมำตรกำรในกำรบรหิำร
สนิค้ำคงเหลอืให้มปีรมิำณที่เหมำะสมกบักำรขำยรวมกบักำรบริหำรสนิค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำ (Slow movement stock) 
และสนิคำ้คำ้งสต๊อก (Non movement stock) 

 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมทีีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เป็นจ ำนวน 471.03 ลำ้น

บำท 427.74 ล้ำนบำท และ 393.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ ำนวน 35.84 ล้ำนบำท             
37.24 ลำ้นบำท และ 33.63 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ทีด่นิและอำคำรทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของส ำนกังำน
ใหญ่และโรงงำน บรษิทัไดจ้ดัหำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้ก็
เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกจิในอนำคต โดยทรพัยส์นิสว่นใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้ปี 2560 2561 ไดแ้ก่ ยำนพำหนะเพิม่ขึน้ส ำหรบั
ทมีขำยที่เพิม่ขึ้น อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร เครื่องมอืเครื่องใช้และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำน คอมพวิเตอร์ 
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึ่งรวมถงึระบบ Call Center ระบบขำยทำงโทรศพัท์ (Telesales) เพื่อรองรบักำร
ขำยสำรกรองและเครื่องใชไ้ฟฟ้ำทำงโทรศพัทแ์ก่ฐำนลกูคำ้เดมิของบรษิทั และระบบ Mobile Application ซึง่เป็นระบบ
ส ำหรบักำรขำยและกำรเกบ็เงนิ รวมทัง้กำรลงทุนในระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบูรณำกำรขอ้มลูและกระบวนกำรท ำงำน
ภำยในองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพของกำรท ำงำนและกำรจดัท ำรำยงำน ซึง่
ระบบสำมำรถใช้ได้แล้วในบำงส่วน (Module) อันได้แก่  Inventory Control (IC), Purchase Requisition (PR), 
Purchasing Order(PO), Accounts Payables (AP), General Ledger (GL) และ Fixed Assets (FA) แต่ระบบดงักล่ำว
กจ็ ำเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันำต่อไปเพื่อรองรบัรปูแบบของธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป  อน่ึงในปี 2562 ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ และ
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเริม่มกีำรลดลงจำกกำรขำยสนิทรพัยท์ีใ่ชค้รบตำมอำยุกำรใชง้ำนแลว้ออกไป แลว้น ำระบบกำรเช่ำ
ใช้มำแทน (Operating Lease) ส ำหรบัรถเดนิตลำดเพื่อเป็นกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม  รวมกบัค่ำเสื่อม
รำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้  

 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัชีเกิดจำกเกณฑ์กำรรบัรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบญัชีและทำงภำษีที่แตกต่ำงกัน  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชีจ ำนวน 17.99 ล้ำนบำท 
20.74 ลำ้นบำท และ 22.23 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมหีน้ีสนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ีจ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท 5.20 ลำ้น
บำท และ  5.36 ล้ ำนบำท ตำมล ำดับ  ซึ่ งทรัพย์สินและห น้ีสินภำษี เ งิน ได้ ร อตัดบัญชีของกลุ่ มบริษัท  
สว่นใหญ่เกดิจำก กำรตัง้คำ่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

 
หน้ีสิน 
หน้ีสินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำห น้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น เงินกู้ยืม 

ระยะยำว หน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ภำษีเงนิได้นิตบิุคคลค้ำงจ่ำย และหน้ีสนิ  
อื่น ๆ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสนิรวมจ ำนวน 359.95 ลำ้นบำท 212.08 ลำ้น
บำท และ 211.14 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2562  หน้ีสนิลดลงเลก็น้อยจำกกลุ่มบรษิทัมกีำรบรหิำรสภำพคล่องที่มี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ หนี้สนิทีส่ ำคญัมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษิทัไมม่เีงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิ 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัมเีจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่นจ ำนวน 
127.91 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ำกบั 44.39 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 53.15 จำกปี 2561 เน่ืองจำก
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ยทีเ่พิม่ขึน้ส ำหรบังบสง่เสรมิกำรขำย  

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หน้ีสนิประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสนิจำกกำรจดัหำยำนพำหนะ     
เพื่อขยำยทีมขำยของบรษิัทโดยภำระหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิปี 2562 มจี ำนวน 15.62 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกปี 2561 เท่ำกับ 20.87 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 57.19 จำกปี 2561 เน่ืองจำกมีสัญญำเช่ำ
ยำนพำหนะทีค่รบก ำหนดช ำระเพิม่ขึน้ในปี 2562 

- เงินกู้ยืมระยะยาว บรษิทัช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว ท ำใหย้อดคงเหลอื ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทั
ไมม่เีงนิกูย้มืระยะยำว 

- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธนัวำคม 2562 กลุม่บรษิทัมสี ำรองผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัจ ำนวน 23.18 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
จำกปี 2561 จ ำนวน 3.12 ลำ้นบำท เน่ืองจำกจ ำนวนพนักงำนที่เพิม่ขึน้จำกกำรเพิม่พนักงำน Telesales 
และ Call center เพื่อมำท ำกำรขำยออนไลน์และบรกิำรหลงักำรขำย แต่ในสว่นพนักงำนปฏบิตักิำรทัว่ไป
ลดลงจำกกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำรขำยและกำรเกบ็เงนิ รวมกบัผลกระทบของ
กำรปรบัลดลงของดอกเบีย้ในตลำดทีถ่กูน ำมำคดิลด 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผู้ถอืหุ้นทัง้หมดจ ำนวน 1,114.30 ล้ำนบำท 

1,197.74 ล้ำนบำทและ 1,231.24 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง       
ซึง่เป็นผลจำกกำรท ำก ำไรอยำ่งต่อเน่ือง สง่ผลใหบ้รษิทัสำมำรถจำ่ยเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทที่ก ำหนดไว้ ทัง้น้ีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัในปี 2562 นอกเหนือจำกก ำไรสุทธิประจ ำปีมี
รำยละเอยีด ดงัน้ี 

- เงินปันผลจ่าย บรษิทัจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จ ำนวนทัง้สิ้น 32.98 ล้ำนบำท ตำมมติของที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่8/2562 เมือ่วนัที ่13 สงิหำคม 2562 โดยจำ่ยเป็นเงนิสดปันผลทัง้จ ำนวน 

- ทุนจดทะเบียน  ตำมมตขิองกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทั ณ วนัที่ 26 เมษำยน 2562 ได้มกีำร
พจิำรณำอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนจำกเดมิ 662,198,922 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 549,682,133 บำท 
โดยวธิตีดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 112,516,789 หุ้น และเหน็ควรแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4. ของบรษิทัให้สอดคล้องกบักำรลดทุนจดทะเบยีน ซึ่งได้มกีำรไปจดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงแล้วตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภำคม 2562 ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทมีทุนจด
ทะเบยีน และทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแล้วเท่ำกนัที่จ ำนวน 549.68 ล้ำนบำท และมสี่วนเกนิ
มลูคำ่หุน้สำมญั จ ำนวน 295.29 ลำ้นบำท  
 

โครงสร้างทางการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดบั 

0.32 เท่ำ 0.18 เท่ำ และ 0.17 เท่ำตำมล ำดบั ในขณะที่มอีตัรำส่วนหน้ีสนิที่มภีำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นอยู่ใน
ระดับ 0.19 เท่ำ 0.06 เท่ำและ 0.01 เท่ำ ตำมล ำดับ ปี 2562 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและหน้ีสิน 
ทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัมสีภำพคล่องมำกขึน้จำกระยะเวลำตำมสญัญำเชำ่ซือ้ที่
ส ัน้ลงและบรษิทัสำมำรถบรหิำรสภำพคล่องจำกทุนหมนุเวยีนทีม่ปีระสทิธภิำพ 
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สภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด 
รำยละเอยีดแหล่งทีม่ำและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสดในแต่ละปี สรปุตำมตำรำง 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 2560 

กจิกรรมด ำเนินงำน 
 

156.80 187.67 407.79 
กจิกรรมลงทุน 

 
(8.31) (8.88) (25.59) 

กจิกรรมจดัหำเงนิ 
 

(136.64) (163.77) (451.03) 
เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

 
11.85 15.02 (68.83) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ ตน้ปี 
 

47.59 32.57 101.40 
เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี 

 
59.44 47.59 32.57 

กลุ่มบรษิทัสำมำรถบรหิำรสภำพคล่องไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยสำมำรถบรหิำรกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัเพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร และจ่ำยเงนิสดปันผล (Cash Dividend) จ ำนวน 77.46 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2562    
(2561: 82.29 ลำ้นบำท) 

 
การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงจำกรอ้ยละ 9.03 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 8.98 ในปี 2562 โดยผลตอบแทนต่อ

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 
(1) กำรบรหิำรต้นทุนและค่ำใชจ้่ำย อตัรำก ำไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เพิม่ขึน้จำกรอ้ยละ 6.66 เป็นรอ้ย

ละ 6.69 เป็นผลจำกกำรกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยหน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญูใหล้ดลงอย่ำงมำกเมื่อเทยีบกบั
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ตำมทีไ่ดอ้ธบิำยขำ้งตน้ รวมกบัตน้ทุนทำงกำรเงนิทำงกำรเงนิที่
ลดลง 

(2) ประสทิธภิำพในกำรใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัย ์อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์(Asset Turnover) ส ำหรบัปี 
2562 เท่ำกบั 1.14 เท่ำ ซึ่งอยู่ในระดบัใกลเ้คยีงกบัปีก่อน (2561: 1.09 เท่ำ) กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วม
เพิม่ขึน้ในปี 2562 จ ำนวน 32.45 ลำ้นบำท แสดงใหเ้หน็ถงึกำรบรหิำรกำรใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์
ของบรษิทัอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

(3) โครงสรำ้งทำงกำรเงนิ อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ลดลงจำก 0.18 เท่ำ 
เป็น 0.17 เท่ำ เน่ืองจำกบรษิทัมสีภำพคล่องมำกขึน้จำกกำรบรหิำรทุนหมุนเวยีนทีม่ปีระสทิธภิำพดว้ย
กำรก ำหนดระยะเวลำผอ่นช ำระส ำหรบัลกูหน้ีเชำ่ซือ้ทีส่ ัน้ลง รวมกบัควำมสำมำรถในกำรเกบ็เงนิจำกหนี้
ทีค่ำ้งช ำระไดอ้ยำ่งรดักุม 

 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
การขยายตวัของชมุชนเมือง และสดัส่วนการขาย 
กลุ่มบรษิทัเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยในพื้นที่เขตชุมชนเมอืงที่มปีระชำกรอำศยัอยู่หนำแน่น เพื่อให้พนักงำนขำย

สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธิภำพสงูสดุ ทัง้น้ีแนวโน้มกำรเตบิโตของเศรษฐกจิภำยในประเทศสง่ผลใหชุ้มชน
เมอืงขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง เป็นผลดตี่อกำรวำงแผนกำรขำยสนิคำ้ของบรษิทั และยงัเป็นกำรเพิม่พื้นที่ที่มศีกัยภำพ
แหง่ใหม ่จงึเป็นโอกำสในกำรเตบิโตของบรษิทัในอนำคต 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั และคำด

ว่ำจะมผีลกระทบทีม่สีำระส ำคญัต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั เมื่อน ำมำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้
แรกโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวก ำหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 ประกอบดว้ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทำงกำรเงนิ ซึง่ก ำหนดหลกักำรเกี่ยวกบักำรจดัประเภท
และกำรวดัมลูคำ่เครือ่งมอืทำงกำรเงนิดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมหรอืรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพจิำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตำมสญัญำและแผนธุรกจิของกจิกำร หลกักำรเกีย่วกบัวธิกีำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำ
ของเครื่องมอืทำงกำรเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดอำจจะเกดิขึน้ และหลกักำรเกี่ยวกบักำรบญัชี
ป้องกนัควำมเสีย่ง รวมถงึกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

โดยกลุ่มบรษิทัคำดว่ำจะถือปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีเป็นครัง้แรก โดยปรบัปรุง
ผลกระทบกบัก ำไรสะสม หรอืองคป์ระกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไม่
น ำข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีมำถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ จำกกำร
ประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ของกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ
เป็นครัง้แรกต่องบกำรเงนิ ซึง่ผลกระทบสว่ยใหญ่เกดิจำกผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของบรษิทัยอ่ย กลุ่ม
บรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบที่อำจเกดิขึน้ซึ่งคำดว่ำจะเกดิผลกระทบต่อก ำไรสะสมลดลงประมำณรอ้ยละ 2 ส ำหรบังบ
กำรเงนิรวม 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 สญัญำเช่ำ ในมำตรฐำนน้ีไดน้ ำเสนอวธิกีำรบญัชเีดยีวส ำหรบัผู้
เช่ำ โดยผูเ้ช่ำตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิำรใชแ้ละหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ ซึง่ยกเวน้กำรรบัรูร้ำยกำรส ำหรบัสญัญำเช่ำระยะ
สัน้และสนิทรพัยอ์ำ้งองิทีม่มีลูคำ่ต ่ำ สง่ผลใหก้ลุม่บรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิส ำหรบัสญัญำเชำ่ด ำเนินงำน ทัง้น้ี ณ 
วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลกิไม่ได้ซึ่ง
ไมไ่ดค้ดิลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจี ำนวน 14.4 ลำ้นบำท และ 14.3 ลำ้นบำทตำมล ำดบั สว่นกำร
บญัชสี ำหรบัผูใ้หเ้ชำ่ไมแ่ตกต่ำงจำกมำตรฐำนกำรบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่ำวคอืผูใ้หเ้ชำ่ยงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำเงนิทุนหรอืสญัญำเช่ำด ำเนินงำน เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใช ้
จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชแีละกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิบำงฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก
ยกเลกิไป 

ขณะนี้ทำงผูบ้รหิำรก ำลงัพจิำรณำถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่องบกำรเงนิในงวดแรกทีถ่อืปฏบิตัติำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

 
1. ช่ือ-สกลุ นายสหสั  ตรีทิพยบตุร 
 อาย ุ(ปี) 72 
 ต าแหน่ง  ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

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

- พำณชิยศำสตรบ์ณัฑติ (สถติ)ิ คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 28/2004 Thai Institute of Directors 
- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of Directors. 
- How to measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute of 

Directors. 
- สมัมนำวชิำกำร The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดยคณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี 

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษิทั / ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรสรรหำและ

พจิำรณำคำ่ตอบแทน 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ้พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จ ำกดั 
 2551 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสิระ 

บรษิทั ซโีอแอล จ ำกดั (มหำชน) 
 2544 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 

2. ช่ือ-สกลุ นายเอกรตัน์ แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 36 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบรษิทั 

 กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กรรมกำรบรหิำร 
 ประธำนคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.11 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท Master Of  Science , International Business & English, University of Portsmouth, 

Hampshire, UK. 
- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ ภำควชิำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์
- Director Accreditation Program (DAP)Class SET/2012 Thai Institute of Directors 
- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
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- Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บุตรชำยของบุคคลในขอ้ 16 
- น้องชำยของบุคคลในขอ้ 4 และขอ้ 5 

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร / ประธำนคณะกรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2559 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน)  
 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั  

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั  
 2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน)  
 2557 - ก.ค. 2559 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนชอ่งทำงกำรขำยใหมแ่ละบรกิำรลกูคำ้ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 - ก.ย.2562 กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 
 2556 - 2557 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรงำนลกูคำ้ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรงำนลกูคำ้ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั 
 2555 - 2556 ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั 
 
3. ช่ือ-สกลุ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์
 อาย ุ(ปี) 68 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบรษิทั 

 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.19 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - Master of Business Administration (MBA) Florida International University, Miami, Florida, USA 

- Certificate in Production and Manufacturing, Florida International University, Miami, Florida, USA 
- Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor) Florida International University, Miami, Florida, USA 
- Associate Degree in Pre-Engineering, Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA 
- Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors. 
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 11/2010 Thai Institute of Directors. 
- Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2559 - ม.ค.2562 กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
 ก.พ. – ธ.ค.2561 กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - 2561 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 - ก.พ.2560 กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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บรษิทั กรุงไทย แอกซ่ำ ประกนัชวีติ จ ำกดั 
 2555 - 2556 ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนพฒันำองคก์รและระบบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั 
 2554 - 2557 กรรมกำรบรษิทั / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั กรงุไทย แอกซ่ำ ประกนัชวีติ จ ำกดั 
 2553 - 2559  กรรมกำรบรษิทั / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทั กรุงไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์สิเซส จ ำกดั 
 
4. ช่ือ-สกลุ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 40 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบรษิทั 

 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.13 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท MBA (กำรบรหิำรและกำรจดักำร) มหำวทิยำลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

- ปรญิญำโท MS (กำรเงนิ) มหำวทิยำลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 98/2012 Thai Institute of Directors 
- Company Secretary Program (CSP) Class 68/2016 Thai Institute of Directors 
- Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) Class 31/2016 Thai Institute of Directors 
- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 11 กนัยำยน 2561, Thai 

Institute of Directors 
- Certificate in investor วนัที ่3-11 ตุลำคม 2561 โดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บุตรสำวของบุคคลในขอ้ 16 
- พีส่ำวของบุคคลในขอ้ 2 และขอ้ 5 

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ย.2560 - ก.พ.2561 รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.ค.2560 - มี.ค.2561 เลขำนุกำรบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2558 - ก.ย.2562 กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 
 2558 - ม.ค.2560 เลขำนุกำรบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 มี.ค.2556 - พ.ค.2559  กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2552 - มี.ค.2556 กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ดักำรกรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั  
 2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั  
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 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหำรมิทรพัย ์จ ำกดั 

 2546 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 

 
5. ช่ือ-สกลุ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 38 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบรษิทั 

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู  
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่ วนัที ่7 ต.ค. 2562) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.26 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ ภำควชิำคหกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

- ประกำศนียบตัร (MSC Marketing and Management) มหำวทิยำลยั Loughborough สหรำชอำณำจกัร 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors 
- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
- กำรพฒันำผูบ้รหิำรและบุคลำกร  Innovation Management Program  (Mini MBA 2) จดัโดย                 

บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จ ำกดั 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 6/2019 Thai Institute of Directors 
- Chief People Officer Program: CPO#14 by PIM HR Excellence Center 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บุตรสำวของบุคคลในขอ้ 16 
- พีส่ำวของบุคคลในขอ้ 2 
- น้องสำวของบุคคลในขอ้ 4 

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 7 ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ย. 2561 - พ.ค. 2562 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
 ก.ย. 2560 – 7 ต.ค. 2562 ทีป่รกึษำดำ้นกำรประเมนิ ตดิตำม และพฒันำองคก์ร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2560 - มี.ค.2561 รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนพฒันำธุรกจิ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั  

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
 2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 - ก.ย.2562 กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 
 2556 - 2560 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรตลำด 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
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 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 

 
6. ช่ือ-สกลุ รองศาสตราจารย ์บญุเสริม วิมกุตะนันทน์ 
 อาย ุ(ปี) 71 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรอสิระ 

 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - M.B.A. (Accounting), Arizona State University, USA. 

- บญัชมีหำบณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- อบรมระยะสัน้ 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. 
- กำรบรหิำรควำมเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐำน) รุน่ที ่1/2560 โดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming 

Economy โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - 2561 กรรมกำรบรษิทั / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอสิระ 

บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสำหกรรมสิง่ทอ จ ำกดั (มหำชน) 
 2555 - ปัจจบุนั คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

กรมสรรพำกร 
 2554 - ปัจจบุนั คณะอนุกรรมกำรกำรทดสอบกำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรสอบบญัช ี

สภำวชิำชพีกำรบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ ์
 2551 - ปัจจบุนั อำจำรยพ์เิศษ  คณะพำณชิยศำสตรแ์ละกำรบญัช ีและคณะนิตศิำสตร ์

จุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั  
 2550 - ปัจจบุนั อำจำรยพ์เิศษ 

มหำวทิยำลยัของรฐัและเอกชน 
 2550 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรม และกรรมกำรโครงกำรอบรม 

จุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั 
 
7. ช่ือ-สกลุ ศาสตรเมธี ดร.สปุรีด์ิ  วงศดี์พร้อม 
 อาย ุ(ปี) 66 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรอสิระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ศำสตรเมธ ีสำขำบรหิำรธุรกจิ ดำ้นกำรจดักำรทัว่ไป ประจ ำปี พ.ศ.2548 มลูนิธศิำสตรำจำรย ์

หมอ่มหลวงป่ินมำลำกุล ในพระบรมรำชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี
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- ปรญิญำเอก กำรปฏริปูและพฒันำองคก์รดุษฎบีณัฑติ (DODT.) สำขำวชิำกำรปฏริปูและพฒันำองคก์ร               
มหำวทิยำลยัแพทยซ์บี ูประเทศฟิลปิปินส ์

- ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ (M.B.A.) สำขำวชิำบรหิำรธุรกจิ บณัฑติวทิยำลยั        
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

- ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตรบ์ณัฑติ (B.A.) สำขำวชิำอุตสำหกรรม คณะเศรษฐศำสตร ์           
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง  

- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 14/2018 Thai Institute of 

Directors. 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 พ.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ค.2560 - ปัจจบุนั ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ. - พ.ค. 2561 กรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - ก.พ.2561 กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2561 - ปัจจบุนั นำยกสมำคม 

สมำคมพอ่ตวัอยำ่งแหง่ชำต ิ
 2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรเรีย่ไรภำครฐั 

ส ำนกันำยกรฐัมนตร ี
 2558 - ปัจจบุนั รองประธำน 

มลูนิธกิำรแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชำต ิคนที ่1 
 2556 - ปัจจบุนั รองประธำน 

มลูนิธเิปรยีญธรรมสมำคมในพระรำชปูภมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรำบรมรำชชนนี 
 2555 - ปัจจบุนั ประธำนฝ่ำยวชิำกำร 

สมำคมแหง่สถำบนัพระปกเกลำ้ 
 2550 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษำพเิศษ 

สถำบนัวจิยัโสมซำนซ ีมณฑลเหวนิซำน สำธำรณรฐัประชำชนจนี 
 2545 - ปัจจบุนั อำจำรยพ์เิศษ  

มหำวทิยำลยัภำครฐัและเอกชน 
 
8. ช่ือ-สกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ 
 อาย ุ(ปี) 79 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรอสิระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - Advanced Management Program, Harvard Business School 

- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School 
- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
- ปรญิญำโท สำขำรฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร์ 
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- ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ปรญิญำตร ีพำณชิยศำสตร ์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors. 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูละกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคม 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 2558 - ปัจจบุนั วทิยำกรประจ ำ 
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ ำกดั (มหำชน) 

 2550 - 2557 กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 
9. ช่ือ-สกลุ นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์
 อาย ุ(ปี) 69 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรอสิระ 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 คณะกรรมกำรบรหิำร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ  Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518) 

- ปรญิญำตร ี(เกยีรตนิิยม) สำขำนิเทศศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (ปี 2515) 
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School. 
- Banking Management ADB. Japan. 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors. 
- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นกับรหิำรงำนบุคคลดเีดน่ จำกสถำบนัทรพัยำกรมนุษย ์

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนกับรหิำรงำนบุคคลดเีดน่ ปี 2552 จำกสมำคมกำรจดักำรงำนบุคคลแหง่ประเทศ

ไทย (PMAT) 
- ไดร้บัรำงวลัดเีดน่นกัอนุรกัษท์รพัยำกร จำก กระทรวงวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2558 - ปัจจุบนั กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2557 - ปัจจุบนั ประธำนกรรมกำร 

บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จ ำกดั 
 2553 - ปัจจุบนั ทีป่รกึษำประธำนกรรมกำร 

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
 2553 - 2558 ประธำนคณะกรรมกำร 

บรษิทั กรุงไทยธุรกจิบรกิำร จ ำกดั 
 2553 - 2558 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
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บรษิทั กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่ จ ำกดั 
 2553 - 2558 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

บรษิทั เคทบี ีแอดไวซเ์ซอรี ่จ ำกดั 
 
 
10. ช่ือ-สกลุ ศ.(วฒิุคณุ) ดร.นายแพทย.์พรเทพ ศิริวนารงัสรรค ์
 อาย ุ(ปี) 64 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรอสิระ 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - แพทยศ์ำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่

- สำธำรณสุขศำสตรม์หำบณัฑติ มหำวทิยำลยัมหดิล 
- วฒุบิตัรแพทยเ์ฉพำะทำง สำขำระบำดวทิยำ จำกแพทยสภำ 
- ดุษฎบีณัฑติ สำขำ Planning And Financing จำกมหำวทิยำลยัลอนดอน 
- อนุมตับิตัร สำขำสุขภำพจติชุมชน,กำรทอ่งเทีย่วทำงทะเล  
- ปรญิญำบตัรป้องกนัรำชอำณำจกัร 
- Directors Certification Program (DCP) Class 212 Thai Institute of Directors. 
- Financial Statement for Directors (FSD) Class 28/2015 Thai Institute of Directors. 
- Risk Management for Corporate Leader (RCL) รุน่ท่ี 116/2019 Thai Institute of Directors. 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2561 - ปัจจบุนั คณบด ีคณะแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัเวสเทริน์ 
 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ปัจจบุนั ทีป่รกึษำผูอ้ ำนวยกำร 

หน่วยทนัตกรรมพระรำชทำนในพระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัฯ 
 ปัจจบุนั กรรมกำร 

กำรประปำสว่นภมูภิำค 
 ปัจจบุนั คณะกรรมกำรบรหิำรแผนคณะที ่2 

ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสรำ้งเสรมิบุคลกิภำพ 
 ปัจจบุนั กรรมกำรในคณะกรรมกำรกำรแพทย ์

ส ำนกังำนประกนัสงัคม 
 2556 - 2558 อธบิด ี

กรมอนำมยั 
 
11. ช่ือ-สกลุ ดร. สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 
 อาย ุ(ปี) 53 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรอสิระ 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.05 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำเอก สำขำบรหิำรธุรกจิกำรจดักำร Nova Southeastern University สหรฐัอเมรกิำ 
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- ปรญิญำโท คณะวศิวกรรมศำสตร ์สำขำคอมพวิเตอร ์มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ สำขำกำรตลำด มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 
- Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors. 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors. 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรอสิระ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร และ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
 2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิทั ไทเกอร ์ดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์โลจสิตคิส ์จ ำกดั 
 2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิทั อสีเทริน์ ไอ.ซ.ีซ.ี จ ำกดั 
 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิทั แพนเอเชยีฟุตแวร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 2554 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

บรษิทั ไหมทอง จ ำกดั 
 
12. ช่ือ-สกลุ นายไพฑูรย ์ศกุรค์ณาภรณ์ 
 อาย ุ(ปี) 61 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.01 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท คณะสำขำบรหิำรกำรเงนิ จุฬำลงกรณ์มหำวทิำยำลยั 

- ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑติ มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑติ  มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมธริำช 
- Director Certification Program (DCP) Class 110/2008 Thai Institute of Directors 
- TLCA Executive Development Program (EDP) Thai Institute of Directors   
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming 

Economy โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
- ผลกระทบของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิใหมเ่กีย่วกบักำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลกูคำ้ (TFRS 

15) และสญัญำเชำ่ (TFRS 16) ทีม่ตี่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2561    
โดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- FinTech Lending & Trend : อนำคตสนิเชือ่ดจิทิลั รุน่ที ่1 ปี 2561 โดยสมำคมสถำบนักำรศกึษำกำร
ธนำคำรและกำรเงนิไทย 
- IR Sharing 1/2019 หวัขอ้ " How to make the most of your IRO function?" โดยชมรมนกัลงทุน
สมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 “Automation & RPA 

(Robot Process Automation) for Accounting” โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่3/2019 กำรทบทวนกำร
ก ำกบัดแูลของงบกำรเงนิรำยไตรมำส” โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
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- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่4/2019 “ How important 
are intangible assets impairments?” และ“How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” 
โดยสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 ก.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ย.2560 -ก.พ.2561 กรรมกำรบรหิำร / รองกรรมกำรผูจ้ดักำรบรหิำรสำยงำนสนบัสนุนธุรกจิ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ส.ค. - พ.ย.2560 กรรมกำรอสิระ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ย.2559 -ก.ค.2560 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
 2552 - ต.ค.2559 กรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 
13. ช่ือ-สกลุ นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์
 อาย ุ(ปี) 59 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.82 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำตร ีสำขำกำรจดักำรทัว่ไป มหำวทิยำลยัครเูพชรบุรวีทิยำลงกรณ์ 

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

ระหว่างผูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.ย.2560 -ก.พ.2561 รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรตลำด 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - ก.พ.2561 กรรมกำรบรหิำร / รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรงำนกลำง 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 
 2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
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บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 
 
14. ช่ือ-สกลุ นายสยาม อฬุารวงศ ์
 อาย ุ(ปี) 51 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.11 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท MBA Major Internation Business Nova Southeastern University 

Florida, USA 
- ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธุรกจิ  

ภำควชิำกำรตลำด มหำวทิยำลยัอญัสมัชญั 
- NUS International Degree of Business Executive Program Certificate Stanford University. 
- NUS Certification of General Management, NUS University. 
- Director Certification Program (DCP) Class 181/2013 

Thai Institute of Directors. 
- Executive Development Program (EDP) Class 11/2013 

Thai Institute of Directors 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 1 ม.ิย. 62– ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ำกดั 
 ม.ีค.2561 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ม.ิย. 2560-ก.พ.2561 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนบรหิำรบญัชลีกูหนี้ / รองกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่มธุรกจิลกูคำ้องคก์ร /         

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรกลุ่ม Digital Online&Tele-Marketing 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ม.ีค.2560 -ก.พ.2561 กรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ก.พ.2560 -ก.พ.2561 ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 2555 - 2559 กรรมกำรผูจ้ดักำร 
บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ำกดั 

 
15. ช่ือ-สกลุ นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 
 อาย ุ(ปี) 43 
 ต าแหน่ง  กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

 รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.32 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำตร ีสำขำ วทบ.สำธำรณสุขศำสตร ์มหำวทิยำลยัมหดิล 

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

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- หลำนของบุคคล ในขอ้ 16 

- ญำตขิองบุคคลในขอ้ 2 ขอ้ 4 และขอ้ 5 
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 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูบ้รหิำรระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - 28 ก.พ.61 รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรผลติ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรผลติ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2554 - 2556 ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั 
 2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 
 2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 

บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 
 
16. ช่ือ-สกลุ นายวีรวฒัน์ แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 70 
 ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (ลำออกจำกต ำแหน่งเมื่อวนัที ่1 ม.ิย. 2562)  
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 18.78 (โดยเป็นของภรรยำรอ้ยละ 0.93) 
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท  Engineer (ENV)  University Of  Roorkee, INDIA. 

- ปรญิญำตร ีคณะวทิยำศำสตร ์สำขำสำธำรณสุข มหำวทิยลยัมหดิล 
- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors. 
- Director Accreditation Program (DAP) Class SET/2012 Thai Institute of Directors. 
- The Boss Class 24, Management and Psychology Institute. 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- บดิำของบุคคลในขอ้ 2 ขอ้ 4 และขอ้ 5 
- น้ำของบุคคลในขอ้ 15 

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 มี.ค.2561 - 1 มิ.ย. 2562 ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 พ.ย.2559 -ก.พ.2561 ทีป่รกึษำคณะกรรมกำรบรหิำร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
 2556 - พ.ย.2559 กรรมกำรบรษิทั / ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละควำมรบัผดิชอบ     

ต่อสงัคม / ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 2548 - 2556 ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั 

 ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

 ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ำกดั 

 ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ำกดั 

 2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษิทั 
บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหำรมิทรพัย ์จ ำกดั 
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17. ช่ือ-สกลุ นาย นเรศ  จรญูวิทยากลุ 
 อาย ุ(ปี) 43 
 ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (ได้รบัแต่งตัง้เมื่อวนัที ่2 ม.ค. 2562)  
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำตร ีสำขำเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ 

- Cisco UCCX 8.0 Features Training 2011, TH   
- Nice (Cybertech) Product Training 2011, SGP   
- Cisco APJC Contact Center Partner 2012, SGP 
- Cisco APJC Contact   

Center Partner 2013, TH  
- Cisco Contact Center 

Workshop 2013, TH 
- การพฒันาผูบ้ริหารและ บคุลากร  Innovation Management Program  (Mini MBA ) จดัโดย                 

บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จ ำกดั รว่มกบั ศนูยบ์รกิำรวชิำกำรแหง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2 ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

 
ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม Digital Online & Tele-Marketing 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ก.ค. 2558 – ก.พ. 2561 
 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรงำนลกูคำ้ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

   
18. ช่ือ-สกลุ นาย กิรทตั จีรจิตต ์  
 อาย ุ(ปี) 41 
 ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่4 ม.ิย. 2562)  
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท สำขำ Industrial Engineer มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

- Director Certification Program (DCP) Class 228/2016 Thai Institute of Directors 
- หลกัสตูร IRDP LSP#5 จดัโดย มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
- หลกัสตูร Business System Development (BSD#2) จดัโดย สถำบนักำรจดักำรปัญญำภวิฒัน์  

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 4 มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั 

 
ผูช้ว่ยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 ปี 2559 –  ปี 2561 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
Precise Digital Economy Co., Ltd. 

 ปี 2557 –  ปี 2559 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
Precise Green Products Co., Ltd. 

 ปี 2554 –  ปี 2557 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
Precise Green Technology & Service Co., Ltd. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_thTH819TH819&q=Panyapiwat+Institute+of+Management&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiypJue0pnnAhX_IbcAHZDiC3IQkeECKAB6BAgRECY
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_thTH819TH819&q=Panyapiwat+Institute+of+Management&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiypJue0pnnAhX_IbcAHZDiC3IQkeECKAB6BAgRECY
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19. ช่ือ-สกลุ นาย นรินทร ์ สวุรรณพนัธ ์
 อาย ุ(ปี) 50 
 ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่25 ม.ีค. 2562) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำโท (กำรตลำด) 

มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่
- ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ (บญัช)ี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
- กำรท ำ Financial Projection เพือ่ประเมนิมลูคำ่บรษิทั ปี 2561 
- เจำะลกึมำตรฐำนบญัชทีำงดำ้นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ปี 2560 
- เจำะลกึภำษมีลูคำ่เพิม่ ภำษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่ำ่ย และ ภำษธีุรกจิเฉพำะ ปี 2560 
- เจำะลกึภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำ และ ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ปี 2559  

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 25 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

 
ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบญัชแีละกำรเงนิ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 มิ.ย. 2556 – มี.ค. 2562 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ 
บรษิทั. สแกน อนิเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 ก.พ. 2550 – พ.ค. 2556 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี
บรษิทั ชำ้ฟเนอร ์อเีอม็ซ ีจ ำกดั 

 เม.ย. 2545 – ม.ค. 2550 ผูจ้ดักำรวเิครำะหแ์ละงบประมำณ 
บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
20. ช่ือ-สกลุ นางสาวจฑุามาศ มาลยั 

 อาย ุ(ปี) 42 
 ต าแหน่ง  เลขำนุกำรบรษิทั / ผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 เม.ย. 2562) 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัรำชภฎัร ำไพพรรณี 

- ผูป้ฏบิตังิำนเลขำนุกำร (Fundamental Practice for Corporate Secretary) ของชมรมเลขำนุกำรบรษิทั
ไทย 

- ควำมรูพ้ ืน้ฐำนส ำหรบัวชิำชพีนกัลงทุนสมัพนัธ ์(IR Fundamental Course) ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั 

 
เลขำนุกำรบรษิทั / ผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 1 ส.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 
 

รองเลขำนุกำรบรษิทั / รองผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 23 ธ.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2562 ผูช้ว่ยเลขำนุกำรบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

 มี.ค. 2556 – ก.ค. 2558 
 

เลขำนุกำรบรษิทั 
บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) 

 



   
 
 

 
 
 
 
 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย  
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
  



 
 
 
 

 
 

 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน)  
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัทย่อย  (ก ลุ่มบริษัท)  และของเฉพาะบริษัท เ ธียรสุ รัตน์  จ ากัด  (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ด เสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด 
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 และ 7 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัคือการให้เช่าช้ือเคร่ืองกรองน ้ า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
และสมมติฐานในการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ไดแ้ก่ การประมาณการผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือมีปัญหาในการ
จ่ายช าระคืนหน้ี รวมถึงพิจารณาช่วงเวลาท่ีควรจะรับรู้
ปร ะมาณกา รผลข าด ทุนดัง ก ล่ า ว  ซ่ึ ง พิ จ า รณา จ า ก
สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกหน้ี การวิเคราะห์อายหุน้ี ประสบการณ์การเกบ็เงิน 
และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต ซ่ึงการประมาณ
การดงักล่าวข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 ทดสอบออกแบบระบบควบคุมเพ่ือประเมิน

ความเหมาะสมของมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ือ รวมถึงการท าความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย
และวิธีการและความสม ่าเสมอท่ีฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัใช้ในการประมาณการและรับรู้ค่า
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี 

 ทดสอบความน่าเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

 ทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  

 สุ่มเลือกตวัอย่างรายการในรายงานลูกหน้ีคา้ง
ช าระ และทดสอบว่ารายการลูกหน้ีมีการจัด
ประเภทในแต่ละช่วงอายอุยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

 พิจารณาความน่าเช่ือถือของนโยบายการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาขอ้มูลในอดีต
ของกลุ่มบริษัทและข้อมูลภายหลังว ันส้ินปี 
รวมถึงการตรวจสอบขอ้มูลการรับช าระเงินของ
ลู กห น้ีหลัง ว ัน ส้ิ น ปี เ พ่ื อ พิ จ า รณ า ค ว า ม
สมเหตุสมผลของประมาณการของกลุ่มบริษทั 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การบนัทึกบญัชีค่านายหนา้  
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 และ 20 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
กลุ่มบริษทัใช้ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single 
level direct sales) เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า
ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงการค านวณค่านายหน้าดงักล่าวมี
ความซับซ้อน เน่ืองจากรูปแบบการค านวณมีความ
หลากหลาย และมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินค่านายหน้า เช่น จ านวนและประเภทของ
สินคา้ท่ีขายได ้คุณภาพของการขาย การให้รางวลัแก่
พนักงานขายท่ีสามารถท ายอดขายได้เกินเป้าท่ีตั้ งไว้
และกลุ่มบริษทัมีการปรับเปล่ียนอตัราค่านายหน้าอยู่
เสมอเพ่ือการส่งเสริมการขาย เน่ืองด้วยค่านายหน้า
ดังกล่าวมีจ านวนเงินท่ี มีสาระส าคัญและมีความ
ซับซ้อนในการค านวณ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

 

 
 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

•  ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวกบัการค านวณค่านายหน้า การอนุมติัและ
การบนัทึกรายการ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ 
ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบ
การปฏิบติัตามการควบคุมท่ีออกแบบไว ้ 

• ทดสอบการค านวณว่าเป็นไปตามนโยบายของ
กลุ่มบริษทัท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 

• วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของบญัชีค่านายหน้า
กบัรายไดจ้ากการขาย 

• พิจารณาการบนัทึกบญัชีค่านายหนา้โดยพิจารณา
กับข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัทและข้อมูล
ภายหลงัวนัส้ินปี รวมถึงการสุ่มทดสอบข้อมูล
การจ่ายค่านายหนา้ใหพ้นกังานหลงัวนัส้ินปี 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เร่ืองอ่ืน  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562  
 

ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อ มูล ท่ีขัด ต่อข้อ เท็ จ จ ริ งอัน เ ป็นสาระส า คัญ ท่ี มีอยู่ ไ ด้ เสมอไป  ข้อ มูล ท่ีขัด ต่อข้อ เท็ จ จ ริ งอ าจ เ กิดจาก 
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเ งินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเ กิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิ ธี 
การตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึง
เ ป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากข้อผิดพลาดเ น่ืองจากการทุจริตอาจเ ก่ียวกับ 
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อ า จ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ส ง สั ย อ ย่ า ง มี นั ย ส า คัญ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษัท แ ล ะ บ ริ ษัท 
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้ 
มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม 
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ              
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ 
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 

 
 

 
(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ 2563 



บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 59,435          47,587          34,969          26,087          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 19,701          27,274          62,165          37,021          

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนด

     ชาํระภายในหน่ึงปี 7 666,025        600,178        538,737        488,087        
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงกาํหนด

     ชาํระภายในหน่ึงปี 432               900               -               -               
ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงกาํหนด

     ชาํระภายในหน่ึงปี 1,724            1,906            1,723            1,906            
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 171               -               13,000          1,200            

สินคา้คงเหลือ 8 133,729        142,993        130,792        126,815        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 20,987          26,169          15,801          17,741          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 902,204        847,007 797,187        698,857 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั -               1,073 -               1,073 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7 22,883 4,033 551 2,031 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 363 333 -               -               
ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ 621 2,588 621 2,588 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -               -               110,778 110,778 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 13,742          15,073          13,767          13,767          
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 58,556          58,630 58,556          58,630 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 393,557        427,741        383,685        416,627        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 33,627          37,236          32,694          36,506          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 16,868          15,535          13,497          13,162          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,115            5,838            5,077            5,778            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 545,332        568,080 619,226        660,940 

รวมสินทรัพย์ 1,447,536     1,415,087     1,416,413     1,359,797     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 -               29,500 -               -               

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 127,908 83,519          130,802 81,893          

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 12,823 20,697 12,588 20,470 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 -               6,371 -               6,371 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,901 13,086 17,826 12,726 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,538 19,724 24,738 19,177 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 185,170        172,897 185,954        140,637 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 2,793 15,793 2,674 15,439 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 -               3,327 -               3,327 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 23,181 20,065 19,024 16,744 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 25,974 39,185 21,698 35,510 

รวมหนีสิ้น 211,144 212,082 207,652 176,147 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8



บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 17 549,682 662,199 549,682 662,199

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 549,682 549,682 549,682 549,682
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 295,291 295,291 295,291 295,291
     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10,249 10,249 10,249 10,249
     การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (1,347) (1,347) -               -               
กาํไรสะสม

     จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 35,849          30,691 35,849          30,691
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 341,513        313,175        317,690        297,737        
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,231,237 1,197,741 1,208,761 1,183,650 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,155            5,264 -               -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236,392 1,203,005 1,208,761 1,183,650 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,447,536 1,415,087 1,416,413 1,359,797 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 1,456,364 1,378,498 1,397,098 1,355,807 
รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 179,889    196,397    139,778    164,825    
รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 205           606           -            -            
รายไดอ่ื้น 22 40,318      37,586      36,603      37,761      

รวมรายได้ 1,676,776 1,613,087 1,573,479 1,558,393 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 22 409,123    388,519    378,712    384,057    
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 593,669    537,184    586,862    527,008    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 401,864    387,294    364,706    360,928    
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 134,200    168,521    116,256    154,234    
ตน้ทุนทางการเงิน 22 1,022        5,605        816           4,660        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -            -            -            11,819      

รวมค่าใช้จ่าย 1,539,878 1,487,123 1,447,352 1,442,706 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (351)          1,291        -            -            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 136,547    127,255    126,127    115,687    

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 27,028      22,262      25,057      21,849      

กําไรสําหรับปี 109,519    104,993    101,070    93,838      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
    ท่ีกาํหนดไว้ 1,028        (214)          1,246        (214)          
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั (205)          42             (250)          42             
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษี 823           (172)          996           (172)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 110,342    104,821    102,066    93,666      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,628    106,790    101,070    93,838      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (109)          (1,797)       -            -            
กําไรสําหรับปี 109,519    104,993    101,070    93,838      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 110,451    106,618    102,066    93,666      
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (109)          (1,797)       -            -            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 110,342    104,821    102,066    93,666      

กําไรต่อหุ้น (บาท) 23

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.199        0.205        0.184        0.180        

กําไรต่อหุ้นปรับลด -            0.205        -            0.180        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง รวมส่วนของ ส่วนของส่วน รวม
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ในส่วนไดเ้สีย ทุนสาํรอง ผูถ้ือหุน้ของ ไดเ้สียที่ไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 516,730 268,336 10,249 (1,347) 25,999 294,335 1,114,302 7,061 1,121,363 
เพิ่มหุน้สามญั 17           32,952           26,955 -                 -                 -               -                           59,907 -                         59,907
เงินปันผล 24 -               -               -                 -                 -                          (83,086)          (83,086) -                        (83,086)
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรหรือขาดทุน -               -               -                 -                 -               106,790         106,790            (1,797)         104,993
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -                 -                 -               (172)               (172)             -               (172)             
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                    -                    -               106,618                  106,618 (1,797)          104,821        
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -               -               -                 -                 4,692                         (4,692) -               -               -               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561         549,682         295,291             10,249              (1,347)           30,691           313,175      1,197,741             5,264      1,203,005

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562         549,682         295,291             10,249              (1,347)           30,691           313,175      1,197,741             5,264      1,203,005
เงินปันผล 24 -               -               -                 -                 -               (76,955)          (76,955)        -               (76,955)        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรหรือขาดทุน -               -               -                 -                 -               109,628          109,628        (109)             109,519        
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -               -                 -                 -               823                 823               -               823               
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                    -                    -               110,451          110,451        (109)             110,342        
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -               -               -                 -                 5,158            (5,158)            -               -               -               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562         549,682         295,291             10,249              (1,347)           35,849           341,513      1,231,237             5,155      1,236,392

งบการเงินรวม

(พันบาท)

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก
ที่ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้  มูลค่าหุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561            516,730            268,336             10,249              25,999            291,849         1,113,163
เพิ่มหุน้สามญั 17 32,952            26,955            -                 -                  -                  59,907
เงินปันผล 24 -                  -                  -                 -                  (83,086)           (83,086)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรสาํหรับปี -                  -                  -                 -                  93,838 93,838
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                 -                  (172)                (172)                
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                      -                     -                  93,666                         93,666
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                  -                  -                 4,692                           (4,692) -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            549,682            295,291             10,249              30,691            297,737         1,183,650

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562            549,682            295,291             10,249              30,691            297,737         1,183,650
เงินปันผล 24 -                  -                  -                 -                  (76,955)           (76,955)           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
    กาํไรสาํหรับปี -                  -                  -                 -                  101,070          101,070          
    กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                  -                  -                 -                  996                 996                 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                  -                 -                  102,066                     102,066
โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                  -                  -                 5,158                           (5,158) -                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562            549,682            295,291             10,249              35,849            317,690         1,208,761

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน  
กาํไรสาํหรับปี 109,519 104,993 101,070 93,838 
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27,028 22,262 25,057 21,849 
ตน้ทุนทางการเงิน 1,022 5,605 816 4,660 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 54,550 54,326 53,131 52,848 
ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,641 3,125 4,020 2,901 
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 351 (1,291) -               -               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -               -               11,819         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 139,346 168,521       116,316 154,234 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 5,475 4,940 2,660 1,626 
ค่าเผือ่การรับประกนัสินคา้ 1,988 3,257 1,988 3,256           
กลบัรายการค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ (226) (564) (226) (564)             
กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5,294) (883) (5,310) (900)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ -               71 -               -               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -               45 -               -               
เงินปันผลรับ -               -               (980) -               

ดอกเบ้ียรับ (499) (52) (1,149) (177)
337,901       364,355 297,393       345,390 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,317 (5,064) (25,406) 2,246 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (223,648) (149,912) (165,091) (64,792)
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 438 1,173 -               -               
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 2,150 3,136 2,150 3,136           
สินคา้คงเหลือ 3,789 10,179 (6,636) 8,052 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,312 1,516 1,069 3,389 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (626) 2,412 (648) 2,422 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 45,356 (15,418) 49,911 (13,496)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,051 (370) 3,798 (325)
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนกังาน (495) (152) (495) (152)
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 179,545       211,855 156,045       285,870 
จ่ายดอกเบ้ีย (997) (5,614) (824) (4,683)
จ่ายภาษีเงินได้ (21,751) (18,567) (20,542) (17,725)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 156,797       187,674 134,679       263,462 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง 1,073 1,812 1,073 1,812 

รับดอกเบ้ีย 450              52                1,105           173              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (172)             - (11,800)        -                   

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (25,253)        (8,154)          (25,145)        (7,677)          

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (50,000)        

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 17,080 2,707 17,080 2,708 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,489) (5,305) (1,199) (4,917)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,311)          (8,888) (18,886)        (57,901)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ - 59,906 - 59,906 

เงินสดรับเงินปันผล 891              - 891              -

จ่ายเงินปันผล (77,457) (82,287) (77,457) (82,287)

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (29,500)        (100,407) - (129,907)

เงินสดจ่ายชาํระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (20,874) (28,714) (20,647) (28,485)

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (9,698) (12,270) (9,698) (12,270)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (136,638)      (163,772) (106,911)      (193,043)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 11,848 15,014 8,882 12,518 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 47,587 32,573 26,087 13,569 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 59,435         47,587 34,969         26,087 

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 352 843 352 843 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
7 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 
19 ส ารองตามกฎหมาย 
20 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21 ภาษีเงินได ้
22 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
23 ก าไรต่อหุน้ 
24 เงินปันผล 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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หมำยเหตุ      สำรบัญ  
 

26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
29 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท  เ ธียร สุ รัตน์  จ ากัด  (มหาชน)  “บริษัท” เ ป็นนิ ติ บุคคล ท่ีจัดตั้ ง ข้ึนในประ เทศไทย  และมี ท่ีอยู่ 
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557  
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ครอบครัวแจง้อยู่ และครอบครัววชัรธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัรวมประมาณ 
ร้อยละ 63.87 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ  

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 9 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า  (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ณ) 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 28 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวบ้นัทึก
ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้

 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี
ถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุ 7 การวดัมูลค่าค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
หมายเหตุ 16 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบั 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุ 21 การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคต 

ท่ีจะน าขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเ ก่ียวกับการวัดมูลค่ายุ ติธรรม  กรอบแนวคิดน้ีรวมถึง 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั้งราคากลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม เ ห ล่ า น้ี ถู ก จัด ป ร ะ เ ภท ในแ ต่ ล ะ ล า ดับ ชั้ น ข อ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร มต า มข้อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น 
การประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 เคร่ืองมือ
ทางการเงิน 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้  
 
บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือ 
มีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้น
ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน 
งบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 
การสูญเสียการควบคุม  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ การร่วม
คา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการ
งานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูก
ลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทใน 
กลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(ง) ลกูหน้ีและสินทรัพย์ที่เกดิจากสัญญา 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา หาก
กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดก่้อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนั้นจะรับรู้
เป็นสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคต
ของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน  
 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสญัญาหกัดว้ยดอกผลตามสัญญา
เช่าซ้ือ ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและสัญญาสินเช่ือไม่ได ้โดยพิจารณา
จากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์การเก็บเงินและขอ้มูล
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
สินคา้ยึดคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยึดคืนจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียรวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

 

24 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี
เดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหกัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  ส าหรับอุปกรณ์ท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
 

ก าไรขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
กบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หกั
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
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ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนกลุ่มส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่าย
ตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
ส  

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5,10 และ 20 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์   3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน  
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ  
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี  
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับซอฟตแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่    
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วันท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเ ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมี 
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัด
จ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน  
 

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนใน 
รอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 

  โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณผลประโยชน์ใน
อนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ณ) รายได้ 
 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  คาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

(ด) รายได้ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือและรายได้จากลกูหน้ีเงินให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญา กลุ่มบริษทั
จะหยดุรับรู้รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือเม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินก าหนด 3 งวด ส าหรับสญัญาเช่าซ้ือเคร่ือง
กรองน ้า และ 6 งวด ส าหรับสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า นบัจากวนัครบก าหนดช าระ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ดอกผลเป็น
รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเม่ือไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระดงักล่าวแลว้ 
 

บริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือตามอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลาของสัญญา บริษทัย่อย
จะหยดุรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกิน 3 งวดนบัจากวนัครบก าหนดช าระ บริษทั
ย่อยจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเม่ือไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระ
ดงักล่าว 
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(ต) รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง
สินทรัพยด์งักล่าว ก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 

(ท) สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  และข้อตกลงนั้ นจะน าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท าให้ 
กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และ 
ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใชมู้ลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน 
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตามจ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุน
ทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
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(ธ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจน 
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เ พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับ รู้ เ ม่ือ 
เกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ
และรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี 
กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ี 
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ีย 
ท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การ ตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต   
การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
ห น่ ว ย ภ า ษี ต่ า ง กันนั้ น กิ จ ก า ร มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ จ ะ จ่ า ย ช า ร ะ ห น้ี สิ น แ ล ะ สิ นท รั พ ย์ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ ข อ ง 
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณา
ถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ี เ ก่ียวข้อง ดังนั้ น ก าไรเ พ่ือเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุง 
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจ 
มีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(น) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู ้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ี
ออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกจ าหน่ายและปรับปรุงด้วย
จ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมดและสิทธิซ้ือหุน้
ของพนกังาน 
 

(บ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
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(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 9 และ 10 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ครอบครัวแจง้อยูแ่ละครอบครัว 
   วชัรธรรม 

ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั* ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เธียรสุรัตน ์ลีสซ่ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั ลาว เป็นการร่วมคา้ 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั วีสุเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 

*ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมีมติให้เลิกกิจการ 
โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตน้ทุนบวกก าไร 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้และบริการ ราคาตน้ทุนบวกก าไรหรือราคาตลาด 
ซ้ือสินทรัพย ์ ราคาตน้ทุนบวกก าไรหรือราคาตลาด 
ค่าเช่าและบริการ ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ อตัราตามสญัญา 
ค่าท่ีปรึกษา ราคาตามสญัญา 

 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  213,615  195,557 
รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  3,756  3,330 
ดอกเบ้ียรับ -  -  744  177 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  10,450  3,342 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  86  1,378 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  1,041  488 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9,723  8,310  9,723  8,310 
รายไดเ้งินปันผล 980  -  980  - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 202  199  202  199 
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย 12,848  1,046  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 379     510  379  510 
ดอกเบ้ียรับ 69  -  67  - 
ซ้ือสินคา้ 596  626  439  421 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน  7,769   7,663  7,490               7,513 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าท่ีปรึกษา 6,050  4,240  6,050    4,240 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 46,783  48,003  39,337  40,724 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  220  359  186  189 

รวม   47,003   48,362  39,523  40,913 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  50,655  14,837 
การร่วมคา้ 2,683  1,633  2,683  1,633 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,180  61  -  - 
รวม 5,863  1,694  53,338  16,470 

        
ลกูหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  361  110 
การร่วมคา้ 89  -  89  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9  9  9  9 
รวม 98  9  459  119 

 

 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.05 - 4.09            -  171          -  171 
รวม             -      171 

          
2561          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  398  -  (398)  - 
รวม   398      - 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
บริษทัยอ่ย 3.50 - 4.57  1,200  96,000  (84,200)  13,000 
รวม   1,200      13,000 

          
2561          
บริษทัยอ่ย 5.00  4,566  -  (3,366)  1,200 
รวม   4,566      1,200 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  3,008  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  38  53  30 
รวม 74  38  3,061  30 

        
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  3,309  103 
การร่วมคา้ 186  199  186  199 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  371  309  371  296 
รวม 557  508  3,866  598 
 

สญัญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขาย 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“TSR”) ไดท้  าสัญญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขายกบับริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง 
จ ากดั (“TSRL”) ซ่ึง TSR จะตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือส่งเสริมการขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในอตัราร้อยละ 4-5 ของยอดช าระ
ค่าสินคา้ดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัเป็นเวลา 1 ปี 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 155  543  108  499 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,182  1,641  654  1,065 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 54,143  40,020  31,097  21,335 
อ่ืนๆ 3,955  5,383  3,110  3,188 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 59,435  47,587  34,969  26,087 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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6 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 5,863  1,694  53,338  16,470 
กิจการอ่ืน   9,637  23,135  4,815  18,089 
รวม  15,500  24,829  58,153  34,559 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (2,095)  (1,701)  (2,095)  (1,701) 
สุทธิ  13,405  23,128  56,058  32,858 

         
ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 98  9  459  119 
กิจการอ่ืน   6,751  4,703  6,201  4,597 
รวม  6,849  4,712  6,660  4,716 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (553)  (566)  (553)  (553) 
สุทธิ  6,296  4,146  6,107  4,163 

         
รวม  19,701  27,274  62,165  37,021 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน)         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 394  1,700  394  1,700 
 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,305  1,636  35,001  16,470 
เกินก าหนดช าระ :        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,378  58  18,337  - 
     นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3,180  -  -  - 
 5,863  1,694  53,338  16,470 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 
สุทธิ 5,863  1,694  53,338  16,470 
        
กจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,000  16,783  2,412  13,206 
เกินก าหนดช าระ :        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,113  5,578  879  4,109 
     3 - 6 เดือน 198  110  198  110 
     6 - 12 เดือน 316  496  316  496 
     มากกวา่ 12 เดือน 1,010  168  1,010  168 
 9,637  23,135  4,815  18,089 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,095)  (1,701)  (2,095)  (1,701) 
สุทธิ 7,542  21,434  2,720  16,388 
        
รวม 13,405  23,128  56,058  32,858 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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7 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  857,639  781,583  33,344  10,558  890,983  792,141 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 
           รอการรับรู้       (90,695)  (81,531)  (8,174)  (5,823)  (98,869)  (87,354) 
หัก ภาษีขายรอตดับญัชี       (48,013)  (43,089)  (2,287)  (702)  (50,300)  (43,791) 

 718,931  656,963  22,883  4,033  741,814  660,996 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,906)  (56,785)            -            -  (52,906)  (56,785) 
สุทธิ 666,025  600,178  22,883  4,033  688,908  604,211 

  
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) ส าหรับ    

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 125,263  153,747 
 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

 

44 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  689,861  633,760  603  2,182  690,464  635,942 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ 
           รอการรับรู้       (65,184)  (60,056)  (14)  (70)  (65,198)  (60,126) 
หัก ภาษีขายรอตดับญัชี       (38,043)  (34,386)  (38)  (81)  (38,081)  (34,467) 

 586,634  539,318  551  2,031  587,185  541,349 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (47,897)  (51,231)            -          -  (47,897)  (51,231) 
สุทธิ 538,737  488,087  551  2,031  539,288  490,118 

 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (สุทธิหน้ีสูญรับคืน) ส าหรับ    

ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 108,957  139,883 
       



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองกรองน ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 
31 ธันวาคม 2562 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  55,126  420,650  425,638  2.5 10,641 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  12,542  102,138  102,138  6 6,128 
คา้งช าระ 2 งวด  3,412  29,087  29,087  30 8,726 
คา้งช าระ 3 งวด  1,757  14,674  14,674  50 7,337 
คา้งช าระเกิน 3 งวด ไม่ติดต่อกนั  1,717  10,590  10,590  50 5,295 
คา้งช าระเกิน 3 งวด ติดต่อกนั  1,103  9,713  9,713  100 9,713 

รวม  75,657  586,852  591,840   47,840 
 

(1)    สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้และภาษีขายรอตดับญัชี 
(2)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 

 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 
31 ธันวาคม 2561 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  57,153  385,854  390,294  2.5 9,757 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  10,531  84,740  84,740  6 5,084 
คา้งช าระ 2 งวด  2,773  23,556  23,556  30 7,067 
คา้งช าระ 3 งวด  1,693  15,157  15,157  50 7,579 
คา้งช าระเกิน 3 งวด ไม่ติดต่อกนั  1,363  9,491  9,491  50 4,746 
คา้งช าระเกิน 3 งวด ติดต่อกนั  1,419  15,609  15,609  100 15,609 

รวม  74,932  534,407  538,847   49,842 
 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
31 ธันวาคม 2562 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  10,736  118,640  59,086  1 591 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  1,574  10,951  6,008  2 120 
คา้งช าระ 2 งวด  936  6,938  3,590  10 359 
คา้งช าระ 3 งวด  603  4,660  2,366  20 473 
คา้งช าระ 4 งวด  463  3,942  2,136  30 641 
คา้งช าระ 5 งวด  343  3,246  1,903  40 761 
คา้งช าระ 6 งวด  208  2,196  1,374  50 687 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั  362  4,220  2,782  50 1,391 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั  44  169  43  100 43 

รวม  15,269  154,962  79,288   5,066 
 

 (1)    สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้และภาษีขายรอตดับญัชี 
 (2)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้) 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินรวม 
 
 
31 ธันวาคม 2561 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  8,390  78,909  52,214  1 522 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  1,626  14,510  8,655  2 173 
คา้งช าระ 2 งวด  1,007  9,948  6,030  10 603 
คา้งช าระ 3 งวด  627  6,441  4,007  20 801 
คา้งช าระ 4 งวด  479  4,998  3,063  30 919 
คา้งช าระ 5 งวด  327  3,475  2,150  40 860 
คา้งช าระ 6 งวด  260  2,938  1,868  50 934 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั  428  3,385  1,740  50 870 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั  179  1,985  1,261  100 1,261 

รวม  13,323  126,589  80,988   6,943 
 
 
 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
31 ธันวาคม 2562 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  -  -  -  1 - 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  -  -  -  2 - 
คา้งช าระ 2 งวด  -  -  -  10 - 
คา้งช าระ 3 งวด  2  3  -  20 - 
คา้งช าระ 4 งวด  -  -  -  30 - 
คา้งช าระ 5 งวด  -  -  -  40 - 
คา้งช าระ 6 งวด  -  -  -  50 - 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั  30  161  28  50 14 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั  44  169  43  100 43 

รวม  76  333  71   57 
 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
 

50 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
31 ธันวาคม 2561 

  
 
จ านวนลูกหน้ี 

  
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ(1) 

 ยอดลูกหน้ีสุทธิท่ี 
ใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ี 

สงสยัจะสูญ(2) 

 อตัราท่ีใชใ้น 
การตั้งค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 
ค่าเผื่อหน้ี 
สงสยัจะสูญ 

  (ราย)  (พันบาท)  (ร้อยละ) (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  297  539  15  1 - 
เกินก าหนดช าระ          

คา้งช าระ 1 งวด  122  362  25  2 1 
คา้งช าระ 2 งวด  84  282  31  10 3 
คา้งช าระ 3 งวด  87  388  72  20 14 
คา้งช าระ 4 งวด  71  441  128  30 38 
คา้งช าระ 5 งวด  96  616  229  40 92 
คา้งช าระ 6 งวด  95  604  226  50 113 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ไม่ติดต่อกนั  380  2,779  1,316  50 658 
คา้งช าระเกิน 6 งวด ติดต่อกนั  114  931  470  100 470 

รวม  1,346  6,942  2,512   1,389 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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8 สินค้ำคงเหลือ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  54,896  61,706  44,407  41,966 
สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้   538  -  538  - 
สินคา้ระหวา่งผลิต   19,967  17,617  19,967  17,617 
วตัถุดิบ  68,922  67,883  68,922  67,883 
สินคา้ระหวา่งทาง  1,670  1,244  1,670  1,244 
วสัดุส้ินเปลือง  1,009  1,167  1,009  1,167 
  147,002  149,617  136,513  129,877 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (13,273)  (6,624)  (5,721)  (3,062) 
สุทธิ  133,729  142,993  130,792  126,815 

         
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวม
ในบญัชีตน้ทุนขาย 

        

- ตน้ทุนขาย  381,653  355,345  341,092  355,682 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ 

 
7,943  3,169  2,659  1,626 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า  (1,294)  -    -  - 
สุทธิ   388,302  358,514  343,751  357,308 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ด าเนินธุรกิจ 

 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า ไทย 99.98  99.98  4,000  4,000  3,999  3,999  -  -  3,999  3,999 

บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั* จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ ไทย 59.99  59.99  31,000  31,000  18,598  18,598  (11,819)  (11,819)  6,779  6,779 

บริษทั เธียรสุรัตน ์ลีสซ่ิง จ ากดั ใหสิ้นเช่ือรายยอ่ยและ

จ าหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

ไทย 100.00  100.00  100,000  100,000  100,000  100,000 

 

- 

 

- 

 

100,000 

 

100,000 

รวม           122,597  122,597  (11,819)  (11,819)  110,778  110,778 

 
*ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมีมติใหเ้ลิกกิจการ โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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10 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

งบกำรเงนิรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า                     

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ือง
กรองน ้าและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  24,282  24,282  13,767  13,767  13,742  15,073  980  - 

รวม           13,767  13,767  13,742  15,073  980  - 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า                 

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 
จ ากดั 

จ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  24,282  24,282  13,767  13,767  980  - 

รวม           13,767  13,767  980  - 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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การร่วมค้า 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายได ้ 23,477  28,789 
ก าไรจากการด าเนินงาน 267ก  2,861ก 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) 267  2,861 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั 131  1,402 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทั 131  1,402 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 28,648ข  26,975ข 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,224  5,877 
หน้ีสินหมุนเวียน (3,362)ค    (4,387)ค 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 29,510  28,465 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  14,460  13,948 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream   (718)  1,125 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 13,742  15,073 
    
หมายเหตุ    
ก. รวมรายการต่อไปน้ี    

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,167  1,200 
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 85  689 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,738  8,858 
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืน และประมาณการหน้ีสิน) 630  2,726 
 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   79,465  79,465  73,636  73,636 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  79,465  79,465  73,636  73,636 
         
ค่าเส่ือมราคา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   20,835  20,762  15,006  14,933 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  74  73  74  73 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  20,909  20,835  15,080  15,006 
         
มลูค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม   58,556  58,630  58,556  58,630 
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 58 ลา้นบาท (2561: 58 ล้าน
บาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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12 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 242,784  231,581  41,023  36,222  32,149  106,386  -  690,145 
เพ่ิมข้ึน 521  760  1,599  2,651  1,671  -  1,185  8,387 
โอน -  -  362  -  -  -  (362)  - 
จ าหน่าย -  (799)  -  (1,965)  (385)  (4,409)  -  (7,558) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  และ 
 1 มกรำคม 2562 243,305  231,542 

 
42,984  36,908  33,435  101,977 

 
823  690,974 

เพ่ิมข้ึน 1,470  733  4,641  1,323  3,649  1,526  12,002  25,344 
โอน  -  6,236  4,371  272  -  -  (10,879)  - 
จ าหน่าย -  -  (58)  (2,211)  (925)  (33,711)  (538)  (37,443) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 244,775  238,511  51,938  36,292  36,159  69,792  1,408  678,875 

 
 
 
    

 

      

  

   



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,096  113,850  30,098  22,338  17,526  33,923  -  218,831 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 273  21,159  4,857  5,038  5,718  13,090  -  50,135 
จ าหน่าย -  (501)  -  (1,662)  (272)  (3,298)  -  (5,733) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  

1 มกรำคม 2562 1,369  134,508 
 

34,955  25,714  22,972  43,715 
 

-  263,233 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 423  19,517  4,222  4,696  5,976  12,310  -  47,144 
จ าหน่าย -  -  (46)  (2,199)  (639)  (22,175)  -  (25,059) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,792  154,025  39,131  28,211  28,309  33,850  -  285,318 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

      

  

   



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุงท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 241,936  97,034  8,029  11,194  10,463  19,909  823  389,388 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  38,353  -  38,353 
 241,936  97,034  8,029  11,194  10,463  58,262  823  427,741 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 242,983  84,486  12,807  8,081  7,850  3,988  1,408  361,603 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  31,954  -  31,954 
 242,983  84,486  12,807  8,081  7,850  35,942  1,408  393,557 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 237,984  222,311  41,023  34,101  31,469  101,679  -  668,567 
เพ่ิมข้ึน 521  440  1,599  2,640  1,525  -  1,185  7,910 
โอน -  -  362  -  -  -  (362)  - 
จ าหน่าย -  (799)  -  (1,863)  (385)  (4,410)  -  (7,457) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  และ 
 1 มกรำคม 2562 238,505  221,952 

 
42,984  34,878  32,609  97,269 

 
823  669,020 

เพ่ิมข้ึน 1,470  733  4,641  1,341  3,478  1,526  12,002  25,191 
โอน  -  6,236  4,371  272  -  -  (10,879)  - 
จ าหน่าย -  -  (46)  (2,045)  (728)  (33,711)  (538)  (37,068) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 239,975  228,921  51,950  34,446  35,359  65,084  1,408  657,143 

 
 
 
 
 
    

 

      

  

   



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
 

61 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า               
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 1,096  108,456  30,098  20,518  17,262  31,967  -  209,397 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 273  20,669  4,857  4,851  5,577  12,418  -  48,645 
จ าหน่าย -  (501)  -  (1,578)  (272)  (3,298)  -  (5,649) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  

1 มกรำคม 2562 1,369  128,624 
 

34,955  23,791  22,567  41,087 
 

-  252,393 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 422  19,017  4,222  4,653  5,873  11,638  -  45,825 
จ าหน่าย -  -  (40)  (2,034)  (511)  (22,175)  -  (24,760) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,791  147,641  39,137  26,410  27,929  30,550  -  273,458 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

      

  

   



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน  

อุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 237,136  93,328  8,029  11,087  10,042  18,476  823  378,921 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  37,706  -  37,706 
 237,136  93,328  8,029  11,087  10,042  56,182  823  416,627 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 238,184  81,280  12,813  8,036  7,430  3,553  1,408  352,704 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  30,981  -  30,981 
 238,184  81,280  12,813  8,036  7,430  34,534  1,408  383,685 

                
 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
มีจ านวน 99.1 ลา้นบาท และ 96.5 ลา้นบาทตามล าดบั (2561: 78.4  ล้านบาท และ 76.1 ล้านบาท ) 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ลดหลกัประกนัท่ีดินและอาคารมูลค่าสุทธิตามบญัชีท่ีไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินทั้งหมดแลว้ 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  งบกำรเงินรวม 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  32,923  11,392  44,315 
เพ่ิมข้ึน  2,318  3,504  5,822 
โอน  14,763  (14,763)   - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 

 
50,004 

 
133 

 
50,137 

เพ่ิมข้ึน  1,489  -  1,489 
โอน  40  (40)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  51,533   93  51,626 

       
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจาก 
   การด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  8,430  -  8,430 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  4,471  -  4,471 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 

 
12,901 

 
- 

 
12,901 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,098  -  5,098 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  17,999  -  17,999 

       
มลูค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561   37,103  133  37,236 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  33,534               93  33,627 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  32,523  11,300  43,823 
เพ่ิมข้ึน  2,023  3,504  5,527 
โอน  14,764  (14,764)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 

 
49,310 

 
40 

 
49,350 

เพ่ิมข้ึน  1,199  -  1,199 
โอน  40  (40)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  50,549  -  50,549 

       

ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจาก 
   การด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  8,427  -  8,427 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  4,417  -  4,417 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และ  
   1 มกรำคม 2562 

 
12,844 

 
- 

 
12,844 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,011  -  5,011 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  17,855  -  17,855 

       
มลูค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561   36,466  40  36,506 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  32,694   -  32,694 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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14 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน         
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  29,500  -  - 

  -  29,500  -  - 

         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 

 

 

 

 

 

 
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  6,371  -  6,371 

  -  6,371  -  6,371 

         
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี 

 
12,823 

 

20,697 

 

12,588 

 

20,470 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ระยะส้ัน 
 

12,823 
 

56,568 
 

12,588 
 

26,841 

          

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน         

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั  -  3,327  -  3,327 
  -  3,327  -  3,327 

         

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ  2,793  15,793  2,674  15,439 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้ไม่หมุนเวยีน 
 

2,793 
 

19,120 
 

2,674 
 

18,766 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย           
ครบก าหนดภายในหน่ึง
ปี - 

 
3.45 - 4.07 - 

 
35,871  - 

 
6,371 

ครบก าหนดหลงัจาก
หน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - 

 
3.45 - 4.07 - 

 
3,327  - 

 
3,327 

รวม    -  39,198  -  9,698 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนัมีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
เงินฝากธนาคาร  -  1,073  -  1,073 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  287,227  -  287,227 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  -  57,937  -  57,937 
รวม  -  346,237  -  346,237 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม   
 2562  2561 

 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 

จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  

ภายใน 1 ปี 13,084  261  12,823  21,448  751  20,697 
1 - 5 ปี 2,812  19  2,793  16,047  254  15,793 
รวม 15,896  280  15,616  37,495  1,005  36,490 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 

 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน 

จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  

ภายใน 1 ปี 12,839  251  12,588  21,202  732  20,470 
1 - 5 ปี 2,693  19  2,674  15,683  244  15,439 
รวม 15,532  270  15,262  36,885  976  35,909 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74  38  3,061  30 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,108  13,686  22,103  13,686 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 557  508  3,866  598 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 66,423  37,346  63,121  36,001 
      เงินประกนัพนกังาน 27,625  29,615  27,625  29,597 
      อ่ืนๆ 11,121  2,326  11,026  1,981 
รวม 127,908  83,519  130,802  81,893 

 
16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 23,181  20,065  19,024  16,744 
รวม 23,181  20,065  19,024  16,744 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ีย 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม 
  โครงการผลประโยชน์ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  20,065  16,877  16,744  13,781 
         

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  1,395  2,665  1,626  2,494 
ตน้ทุนบริการในอดีต  407  -  1,996  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  2,837  461  399  407 
  24,704  20,003  20,765  16,682 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (5,524)  174  (5,736)  (22) 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  885  885  892  872 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  3,611  (845)  3,598  (636) 

  (1,028)  214  (1,246)  214 
         

ผลประโยชนจ่์าย  (495)  (152)  (495)  (152) 
         
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  23,181  20,065  19,024  16,744 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนักลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมข้ึนจ านวน 1.9 ลา้นบาท 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.37 - 1.49  1.63 - 3.08  1.37 - 1.44  2.71 - 3.08 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  2.06 - 3.88  3.67 - 5.00  3.15 - 3.88  5.00 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัท่ีก าหนดไว้
เป็น 3 - 9 ปี (2561: 3 - 15 ปี) และบริษทั 3 - 7 ปี (2561: 11 - 15 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม  
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (521)  (520)  546  330 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   292  330  (292)  (320) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (486)  (630)  502  670 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (457)  (50)  487  430 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   277  320  (268)  (310) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (466)  (610)  (481)  650 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พูล ฟันด ์และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 2.8 ลา้นบาท (2561: 3.2 ล้านบาท) และของบริษทัจ านวน 2.6 ลา้นบาท (2561: 3.1 ล้านบาท) 
 

17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  549,682  549,682  662,199  662,199 

         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 549,682  549,682  516,730  516,730 
ออกหุน้ใหม่ 1 -  -  32,952  32,952 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมญั 1 549,682  549,682  549,682  549,682 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนท่ีออกและช าระแลว้จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้กบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2561 และ 26 ธนัวาคม 2561 
 

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้การอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 662,198,922 
บาท (หุน้สามญั 662,198,922 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เป็น 549,682,133 บาท (หุน้สามญั 549,682,133 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) โดยวิธีตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 112,516,789 หุน้ 

 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น 
 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ  
TSR - W1 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรร 200,666,316 หน่วย 
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี 
ก าหนดเวลาการใชสิ้ทธิ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน

พฤษภาคมในแต่ละปี 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก 31 พฤษภาคม 2559 
วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 20 ธนัวาคม 2561 
*ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 1.818 บาท 
*อตัราการใชสิ้ทธิ (หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1:1.10 

 
 *ค านวณราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใหม่เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเขา้เง่ือนไขการ

ปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ TSR-W1 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 

รายการกระทบยอดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  132,244 
ใชสิ้ทธิระหวา่งปี  (29,956) 
หมดอายรุะหวา่งปี  (102,288) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561  - 
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19 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
20 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น         
    ของพนกังาน  468,096  447,411  440,190  428,443 
ค่านายหนา้  304,563  313,701  297,136  310,072 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  52,335  54,252  50,911  52,848 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย  57,197  17,443  56,885  16,978 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  232,154  201,040  232,154  201,014 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท า 

 
1,151  (15,377)  12,375  (6,754) 

รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
1,115,496 

  
1,018,470 

  
1,089,651 

  
1,002,601 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
 

74 

21 ภำษเีงนิได้ 
  

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับงวดปัจจุบนั   27,114  23,435  24,189  22,613 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)  1,453  (219)  1,453  (219) 
  28,567  23,216  25,642  22,394 
         
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (1,539)  (954)  (585)  (545) 
  (1,539)  (954)  (585)  (545) 
         
รวมภำษีเงนิได้  27,028  22,262  25,057  21,849 
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 งบกำรเงนิรวม 

ภาษเีงินได้ 

2562  2561 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,028 

 
(205) 

 
823 

 
(214)  42 

 
(172) 

รวม 1,028  (205)  823  (214)  42  (172) 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงินได้ 

2562  2561 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,246 

 
(250) 

 
996 

 
(214)  42 

 
(172) 

รวม 1,246  (250)  996  (214)  42  (172) 
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การกระทบยอดเพือ่หา งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

อัตราภาษทีี่แท้จริง 2562  2561  2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   136,546    127,255    126,127    115,687 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  27,309  20  25,451  20  25,225  20  23,137 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   164    955    163    282 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (2,202)    (1,249)    (2,202)    (1,234) 
อ่ืนๆ   304    (2,676)    418    (117) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   1,453    (219)    1,453    (219) 
รวม   27,028    22,262    25,057    21,849 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น  สินทรัพย์  หนีสิ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11,111  11,808          -              -  10,109  10,697            -            - 

ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ 44  89            -              -  44  89            -            - 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 1,186  612            -              -  1,144  612            -            - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยร์อการขาย 1,468  278            -              -          -            -            -            - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 2,364  2,364            -              -  2,364  2,364            -            - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 58  58            -              -  58  58            -            - 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั
สินคา้ 

2,128  1,194            -              -  2,127  1,194            -            - 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,866  4,054            -              -  2,991  3,349            -            - 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้          -  279            -              -          -            -            -            - 

สญัญาเช่าการเงิน          -            -  5,357  5,201          -            -  5,340  5,201 

รวม 22,225  20,736  5,357  5,201  18,837  18,363  5,340  5,201 

การหกักลบรายการของภาษี     (5,357)  (5,201)  (5,357)  (5,201)   (5,340)  (5,201)  (5,340)  (5,201) 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ  16,868  15,535            -              -  13,497  13,162            -            - 
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22 ส่วนงำนด ำเนินกำรและกำรจ ำแนกรำยได้ 
  

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการให้สินเช่ือ โดยการ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานไดน้ าเสนอตามประเภทการขาย อย่างไรก็ตามไม่มีการน าขอ้มูลทาง
การเงินจ าแนกตามส่วนงานของการบริการใหสิ้นเช่ือ เน่ืองจากส่วนงานดงักล่าว มีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานใน
จ านวนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ ซ่ึงจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสดและขาย
เช่ือ และขายตามสญัญาเช่าซ้ือส่วนใหญ่ เป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,240,209  216,155      -      -  1,456,364 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     -  213,961      -  (213,961)         - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 179,889     -  40,523         -  220,412 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน     -     -  6,583  (6,583)         - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,420,098  430,116  47,106  (220,544)  1,676,776 

          
ตน้ทุนขาย (425,058)  (201,392)     -  217,327  (409,123) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 995,040  228,724  47,106  (3,217)  1,267,653 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (593,669) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (401,864) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         (134,200) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (1,022) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน          
     ในการร่วมคา้         (351) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         136,547 
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 งบกำรเงินรวม 

 ขำยตำมสัญญำ  ขำยสด  ให้บริกำร     
 เช่ำซ้ือ  และขำยเช่ือ  และอ่ืนๆ  กำรตัดรำยกำร  รวม 
 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,163,694  214,804     -     -  1,378,498 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน    -     200,299     -  (200,299)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 196,397     -  38,192     -  234,589 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน    -     -  3,883  (3,883)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,360,091  415,103  42,075  (204,182)  1,613,087 

          
ตน้ทุนขาย (421,395)   (169,759)  -  202,635  (388,519) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 938,696  245,344  42,075  (1,547)  1,224,568 

          
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (537,184) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (387,294) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ         (168,521) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (5,605) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน          
     ในการร่วมคา้         1,291 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         127,255 
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23 ก ำไรต่อหุ้น 
 

   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

   ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 
ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของ
หุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การ
แปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 
 ก าไรส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พันบาท) (พันหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 109,628 106,790 549,682 520,589 0.199 0.205 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลด 

      

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 
(TSR-W1)          -          -          -          -       -      - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ          - 106,790          - 520,589       - 0.205 

       
       
       
 
       



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย 
 ก าไรส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (พันบาท) (พันหุ้น) (บาท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 101,070 93,838 549,682 520,589 0.184 0.180 

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลด 

      

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
สามญัท่ีออกใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 
(TSR-W1)         -         -         -         -     -       - 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั
สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ         - 93,838         - 520,589     - 0.180 

       
  
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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24 เงนิปันผล 
  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 13 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 0.06  32,981 
เงินปันผลประจ าปี 2561 26 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.16  85,722 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2561 14 สิงหาคม 2561 กนัยายน 2561 (0.08)  (41,748) 
เงนิปันผลที่จ่ำยเพิม่ในปี 2562   0.14  76,955 

 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2561 14 สิงหาคม 2561 กนัยายน 2561 0.08  41,748 
เงินปันผลประจ าปี 2560 27 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 0.14  72,342 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2560 11 สิงหาคม 2560 กนัยายน 2560 (0.06)  (31,004) 
เงนิปันผลที่จ่ำยเพิม่ในปี 2561   0.16  83,086 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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25 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้        
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน 2,335  262  2,335  262 
ซอฟตแ์วร์ 472  186  472  94 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 188  -  -  - 
รวม 2,995  448  2,807  356 

        
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน   
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 11,246  12,404  10,889  12,016 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 7,327  5,965  7,298  5,864 
รวม 18,573  18,369  18,187  17,880 

 

กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าอาคารส านกังาน อาคารร้านสาขา คลงัสินคา้ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ส านกังาน ซ่ึงค่าเช่า อายกุารเช่าและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 4,044  5,544  4,044  5,544 

 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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26 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร
อนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากในปี 2561 ดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม
ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจากเงินกูย้ืมระยะสั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 วิเคราะห์ตามระยะเวลาครบก าหนดของ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจ าแนกไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม   
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.05 - 4.09  -  171  -  171 

รวม   -  171  -  171 

 

 งบกำรเงนิรวม   
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.40  1,073  -  -  1,073 

รวม   1,073  -  -  1,073 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก          

    สถาบนัการเงิน 3.45 - 4.07  29,500  -  -  29,500 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 1.38  6,371  3,327  -  9,698 

รวม   35,871  3,327  -  39,198 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.55 - 3.73  13,000  -  -  13,000 

รวม   13,000  -  -  13,000 

          

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง  ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 )ร้อยละต่อปี(   (พันบาท) 
2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.00  1,200  -  -  1,200 

รวม   1,200  -  -  1,200 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 1.38  6,371  3,327  -  9,698 

รวม   6,371  3,327  -  9,698 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ    
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ี
เงินให้สินเช่ือ และลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลาย และมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน    
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนท่ีหมุนเวียนเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

 
27 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดั
ข้ึนในเดือนเมษายน 2563 ใหพิ้จารณาและอนุมติัในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จากก าไรของปี 2562 ในอตัรา
หุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 43.97 ลา้นบาทโดยเงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้แลว้ 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 
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28   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

 
การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
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(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือ
จนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 

 ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง TFRS 9 จะน ามาใชแ้ทนนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั
ในปัจจุบนัท่ีรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 

 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

 TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ในขณะท่ีปัจจุบนักลุ่มบริษทั ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการ
ช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณ
ในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์

 

(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 
 

  TFRS 9 แนะน าวิธีการจดัประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจดัประเภทหน้ีสินทาง
การเงินเป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 
หน้ีสินทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุนไดก้ต่็อเม่ือกิจการถือไวเ้พ่ือคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
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  ตาม TFRS 9 การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี  
- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของ

หน้ีสินจะแสดงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 
- จ านวนเงินของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 

การปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

กลุ่มบริษทัคาดวา่จะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงผลกระทบ
กบัก าไรสะสม หรือองคป์ระกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัจะไม่น า
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
 

การประเมินผลกระทบเบ้ืองตน้ของการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงิน ซ่ึงผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ของบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อก าไรสะสมลดลง
ประมาณร้อยละ 2 ส าหรับงบการเงินรวม  
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นและ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน ทั้งน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดซ่ึ้งไม่ไดคิ้ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ านวน 14.4 ลา้นบาทและ 14.3 ลา้นบาท
ตามล าดบั ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคือ 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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29   กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนอในงบการเงินปี 2562 ดงัน้ี 

 

 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ก่อนจดั

ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561            
สินทรัพยภ์าษีเงินได ้            
   รอการตดับญัชี 20,736  (5,201)  15,535  18,363  (5,201)  13,162 
หน้ีสินภาษีเงินได ้            
   รอการตดับญัชี (5,201)  5,201           -  (5,201)  5,201           - 
           -                -   
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