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ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ 
งบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท) 2563 2562 2561 

รายไดจ้ากการขาย 1,685.54 1,456.36 1,378.50 

รายไดร้วม 1,909.91 1,636.46 1,575.50 
ก าไรขัน้ตน้ 1,474.09 1,227.33 1,186.98 

ตน้ทุนขาย (435.82) (409.12) (388.52) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (675.86) (593.67) (537.19) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (434.31) (401.86) (387.30) 

ก าไรสทุธ*ิ 143.13 109.63 106.79 

สนิทรพัยร์วม 1,691.54 1,447.53 1,419.84 

หนี้สนิรวม 416.52 211.14 216.84 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,275.02 1,236.39 1,203.00 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน       

อตัราก าไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 7.56 6.69  6.66 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 11.50 8.98  9.03 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 9.20 7.65  7.24 

อตัราสว่นเงนิปันผลต่อก าไรสทุธสิ าหรบัปี (รอ้ยละ) 72.65 76.14 91.35 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.33 0.17 0.18 

ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท) 0.26 0.20 0.21 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.17 0.14 0.16 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 2.34 2.24 2.18 

หมายเหตุ: *ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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สำรจำกคณะกรรมกำร 

ในปี 2563 เป็นช่วงเวลาทีท่ ัว่โลกไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บรษิทัไดป้รบักลยุทธใ์นการด าเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ทัง้การ
วางแผนเชงิรบัและเชงิรุกโดยได้รบัความร่วมมอืจากทมีงานทุกฝ่ายท าให้ เราผ่านวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี บริษัท
ตระหนักถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ขีองลูกคา้ พนักงาน รวมถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี เป็นอย่างยิง่ จงึไดก้ าหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ของลกูคา้ สง่มอบสขุภาพทีด่แีละความปลอดภยัสูทุ่กครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ทีม่คีุณภาพ
และบรกิารทีด่ ีการสรา้งพนักงานทมีขายปลอดเชือ้ ผ่านกระบวนการท าความสะอาดฆา่เชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการ
ขายและการบรกิาร และการอบรมพนกังานทีเ่ขา้พบลกูคา้ใหต้ระหนกัและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและลดความ
เสีย่งในการตดิต่อของเชือ้โรค นอกจากนี้ ยงัมมีาตรการในการอนุญาตใหพ้นักงานท างานที่บา้น (Work From Home) 
มาตรการคดักรองพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ท างานที่สอดคล้องกับมาตรการของสาธารณสุข ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลอืครอบครวัพนักงานทีเ่ดอืดรอ้น ชุมชนใกลเ้คยีงบรษิทัฯ ทัง้ส านักงานใหญ่และสาขา โดยบรจิาคสิง่ของจ าเป็น
ต่อการอุปโภคบรโิภค เช่น น ้าดื่ม ขา้วกล่อง เป็นตน้ 

ส่วนของการด าเนินธุรกจิ บรษิัทได้ปรบักลยุทธ์โดยเพิม่ความส าคญัในการขายบนรูปแบบ O2O (online to 
offline) เชื่อมโยงทมีการตลาดดจิทิลั ทมีงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความต้องการทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ทัว่
ทุกภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ในยุคนิวนอร์มอล (New Normal)  
นอกเหนือจากนี้บรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑเ์พื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคและตลาดได้ในระยะอนัเหมาะสม คอื 
SURE รุ่น Bright ถอืเป็น Fighting Model ราคาปานกลางช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้น้อยสามารถเขา้ถงึน ้าสะอาดได ้
และผลิตภัณฑ์ระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิ่มอีก 1 รุ่น คือรุ่น RO2 เพื่อแก้ปัญหาน ้าประปาเค็ม 
สภาวะน ้ากร่อยจากสาเหตุของภยัแลง้และน ้าทะเลหนุน โดยไดร้บัผลตอบรบัทีด่เียีย่ม รวมถงึการต่อยอดจากจุดแขง็
และความช านาญของบริษัทโดยการท าตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ระบบบ าบดัน ้าใช้ในครวัเรือน       
วอเตอร์เมท (Point of Entry Water Treatment) ไปยังพื้นที่ภูมิภาคนอกเขตน ้ าประปา รวมถึงตู้กดน ้ าร้อน-เย็น          
ทีม่รีะบบการกรองน ้าในตวัส าหรบัการใชง้านในธุรกจิองคก์ร และอกีหนึ่งความส าเรจ็ทีเ่กดิขึ้นในปี 2563 คอืการขยาย
โอกาสไปยงัตลาดเชงิพาณิชย ์(B2B) โดยร่วมทุนกบับรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั ในการจ าหน่ายเครื่องผลติน ้าแขง็
ดว้ยเทคโนโลยจีากทวปียุโรป ภายใตช้ื่อแบรนด ์อลัไพน์ (Alpine) ทีม่กี าลงัผลติหลากหลายรุ่น สามารถรองรบัทุกความ
ตอ้งการของธุรกจิทัง้ขนาดเลก็และใหญ่ รวมทัง้การใชง้านภายในครวัเรอืน ถอืเป็นการต่อยอดการเตบิโตของธุรกจิหลกั 
(Cross Selling) โดยเน้นจุดแขง็จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการกรองน ้าดื่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ระกอบการธุรกจิ ในดา้นความสะอาด ปลอดภยั สะดวก และประหยดัตน้ทุนในการด าเนินธุรกจิ 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยท ารายไดร้วมดอกผลจากการเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนี้
เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อย (รายไดร้วม) 1,909.91 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.71 จากปีก่อน โดยมสีาเหตุหลกัจาก
การบรหิารทมีขายได้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลมากขึน้ ก าไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทั 143.13 ล้านบาท เพิม่ขึน้
ร้อยละ 30.56 จากปีก่อน ปี 2564 จึงเป็นอีกปีที่ท้าทายทัง้จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่อเนื่ องจากปีก่อน               
และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มและจดัท าแผนธุรกจิรวมทัง้ประเมนิ
ความเสีย่งในการเตบิโตและขยายธุรกจิอย่างรดักุม โดยในปี 2564 ถอืเป็นปีทีย่ิง่ใหญ่ส าหรบับรษิทั คอื การกา้วเขา้สู่          
ปีที่ 45 นับจากที่คุณวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ผู้ก่อตัง้บริษัทและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เริ่มต้นธุรกิจจ าหน่าย                
เครื่องกรองน ้าดื่ม ซึง่ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2563 บรษิทัไดว้างแผนส าหรบัการเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญ่ โดยมกีาร
สรุปทศิทางแบรนด์องคก์รและกลยุทธแ์บรนด์ในเครอืใหม่ เพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรและอตัลกัษณ์ของแบรนดใ์ห้
ชดัเจน มีความทนัสมยัมากขึ้น โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง สะท้อนวิสยัทศัน์ใหม่ที่เป็นมากกว่าผู้น าในธุ รกิจ            
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เครื่องกรองน ้า แต่เป็น “ผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน” ใชอ้กัษรภาษาองักฤษ “TSR”  
ทเีอสอาร ์ทีม่เีสน้โคง้โลโกใ้หม่จากแนวคดิของวงกระเพื่อมของน ้า (Ripple Effect) ทีแ่ผ่วงกวา้งออกไปเรื่อย ๆ เหมอืน
การทีเ่ราไม่หยุดเตบิโต เคลื่อนไหวพฒันาอย่างไม่หยุดนิ่ง และสิง่ทีเ่ราท าจะขยายแผ่เป็นวงกวา้ง เพื่อใหทุ้กครวัเรอืน 
ทุกธุรกจิ ทุกคน มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ตลอดไป โดยบรษิทัจะเริม่ใชแ้นวคดิน้ีในปี 2564 ซึง่แบรนดย์่อยในกลุ่มธุรกจิกจ็ะ
ปรบัเปลีย่น ใหม้คีวามสอดคลอ้ง สนบัสนุนการเตบิโตและสรา้งความเขม้แขง็ซึง่กนัและกนั 

สุดทา้ยนี้ขอบคุณทมีผูบ้รหิารและพนักงานทุกส่วนงานทีร่่วมกนัฝ่าฟันวกิฤต มุ่งมัน่ ตัง้ใจ ท างาน บรหิารงาน
ให้มปีระสทิธภิาพและพร้อมที่จะปรบัตวัอยู่เสมอเพื่อการพฒันาเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคดิ ด้วยความ
ซื่อสตัย์ จริงใจ มีวินัย รบัผิดชอบในหน้าที่ได้ดีเสมอมา และขอขอบคุณ ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายที่
ไวว้างใจบรษิทั ในทุกโอกาสทีใ่หท้เีอสอารไ์ดเ้ป็นส่วนหนึ่ง “มอบส่ิงดี ๆ ไม่รู้จบ” เพื่อสรา้งความเตบิโตทางธุรกจิสู่
ความอย่างยัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
 
 
 

 

 

( นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ) 

 

 

( นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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10. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่
- กรรมการ 

11. นางสาวสวติา  แจง้อยู ่
- กรรมการ 
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นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) หรอืเดมิ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535  
มทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมจีุดมุ่งหมาย คอื การผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแบบขายตรง ซึง่เริม่จากเครื่อง
กรองน ้าแบบท่อคู่ และได้พฒันาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน ้าที่มรีะบบการกรองหลายขัน้ตอน เพื่อให้น ้าที่ผ่านการ
กรองมคีุณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย     
เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 
(Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 45 ปี โดยลูกค้าจะอยู่ใน
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดย
การเปิดสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทัว่ถงึและมกีารขายผ่านช่องทาง
ขายใหม่ เช่น การขายผ่านระบบ online 

นอกจากนี้ บรษิัทย่อยของบรษิทั คอื บรษิัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่าย
เครื่องกรองน ้าใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั (บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่) บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจหลัก อาทิ การจ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนช าระ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ สินเชื่อ                    
ทะเบยีนรถ เป็นต้น และบรษิัทร่วมทุนคอื บรษิัท ทเีอสอาร์ ลาว จ ากดั ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อ
บรหิารทางการเงนิ โดยมหีุน้ทีจ่ะซื้อคนืไม่เกนิ 10 ล้านหุ้น หรอืคดิเป็นจ านวนไม่เกนิร้อยละ 1.82 ของหุ้นทีจ่ าหน่าย
แล้วทัง้หมด ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และเป็นการซื้อในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 14 
เมษายน ถึง 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่                   
14 ตุลาคม 2563 โดยบรษิัทได้ด าเนินการซื้อหุ้นคนืรวมทัง้สิน้จ านวน 2,697,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.49 ของหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,611,816 บาท 

ในปี 2563 หลายพืน้ทีใ่นประเทศไทยประสบปัญหาสภาวะน ้ากร่อย เนื่องจากปัญหาภยัแลง้และน ้าทะเลหนุน 
บรษิัทจงึได้พฒันาผลติภณัฑ์เครื่องกรองน ้าระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ได้แก่ เครื่อง
กรองน ้า SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการแกไ้ขปัญหาน ้ากร่อยทีเ่กดิขึน้ และจากวกิฤต
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และก าลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทจึงได้
ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์เครื่องกรองน ้า Sure รุน่ Bright ทีม่รีาคาย่อมเยาว ์ช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้ค่อนขา้ง
จ ากดัสามารถเขา้ถงึน ้าดื่มทีส่ะอาดและมคีุณภาพ 

นอกจากนี้ บรษิทัไดร้่วมทุนเพื่อจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยภายใตช้ื่อ บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั ด าเนิน
ธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่า และบรกิารส าหรบัชุดเครื่องท าน ้าแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องท าน ้าแขง็และเครื่อง
กรองน ้า 
  



 

 
 รายงานประจ าปี 2563 | 7 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัส ำคญั 

บริษัทได้พิจารณาทบทวนก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  
6/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่10/2563 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 
คณะกรรมการมมีตอินุมตัเิปลี่ยนเครื่องหมายการคา้ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองค์กรของบรษิัท ซึ่งได้เผยแพร่
ผ่านทางเวบ็ไซต์ พรอ้มกนันี้บรษิทัไดจ้ดัประชุมน าเสนอเป้าหมายของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิมเีป้าหมายไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน 
 
พนัธกิจ (Mission) 

- สรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันาเทคโนโลยทีีม่คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
- สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแก่ลกูคา้ดว้ยการบรกิารทีเ่ขา้ใจและใสใ่จ 
- คดัสรรสิง่ทีด่ทีีส่ดุผ่านสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติใหแ้ก่ลกูคา้ 
- พฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามเป็นมอือาชพี 
- สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่บุคลากร 
- สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 
- รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

ค่ำนิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

I (Innovation) พรอ้มสรา้งสรรคแ์ละปรบัเปลีย่นเพื่อสิง่ทีด่กีว่า 
S (Service Mind) บรกิารดว้ยใจ ดแูล ใสใ่จ 
M (Moral) มคีุณธรรม ซื่อสตัย ์โปร่งใส 
A (Achievement) มุ่งมัน่สูเ่ป้าหมายและความส าเรจ็ 
R (Reliable) มคีวามเป็นมอือาชพี น่าเชื่อถอื ไวใ้จได ้
T (Teamwork) ท างานเป็นทมี 

 
ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะน าบรกิารดา้นสขุภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหล้กูคา้ 
เราจะสรา้งความมัน่คงตรงวาจา สรา้งพนกังานมคีุณค่าปัญหาคลาย 
เราจะสรา้งผลก าไรใหญ่ไพศาล เพื่อเจอืจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 
ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสงูสดุเอย” 
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กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

2559 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 401.33 ล้านบาท เป็น 467.18 ล้านบาท 
เนื่องจากได้มกีารจ่ายเงนิปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม และก าหนดใช้สทิธซิื้อหุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 

 - วนัที ่11 กรกฎาคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกจิหลกั 
การให้สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้รบัอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั บริษทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 เงนิลงทุน 
50 ลา้นบาท 

 - วนัที่ 16 ธนัวาคม ได้จดทะเบยีนบรษิัท ทเีอสอาร์ ลาว จ ากดั (“TSR Lao”) ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุ รกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า TSR Lao มทีุนจดทะเบยีน 8,000 ลา้นกบี หรอืประมาณ 34.80 
ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจ านวนเงนิ 3,920 ลา้นกบี หรอืประมาณ 17.05 ลา้นบาท ทัง้นี้ 
TSR Lao ถอืเป็นบรษิทัร่วมทุนของบรษิทั  

 - บริษัทได้พฒันาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจ าหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน ้ายี่ห้อเซฟ     
รุ่น ROMA Plus ทีม่คีุณสมบตัเิด่นในการกรองน ้าสะอาดดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอ้มระบบ
ควบคุมการท างานอจัฉริยะ “SMART CONTROL” สามารถท างานได้แม้แรงดนัต ่า และ LED แสดงผล 
แสดงสถานะการท างานพรอ้มแจง้เตอืนขณะท างานผดิปกต ิ2) เครื่องกรองน ้ายีห่อ้เซฟ รุ่น UF Alkaline ที่
มีคุณสมบตัิเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra-Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 
ไมครอน โดยทัง้ 2 รุ่นช่วยปรบัสภาพน ้าทีก่รองใหเ้ป็นด่างเพื่อใหเ้หมาะกบัการดื่มเพื่อสขุภาพ 

 - เครื่องกรองน ้ า 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย 
Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึง่เป็นสถาบนัชัน้น าจากประเทศออสเตรเลยี (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 มนีาคม ไดม้พีธิเีปิดบรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวยีงจนัทร ์ 
 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท           

จากก าหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 
 - บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาต ิ(Alkaline Mineral) ซึง่ไดผ้่านการทดสอบตามมาตรฐาน

AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย  Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่ ง เ ป็นสถาบันชั ้นน าจาก             
ประเทศออสเตรเลยี (AMS) นอกจากนี้บรษิัทได้รบัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and 
Service Listings ในการ ใช้ ไ ส้ก รอง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ ไ ด้ รับ รองมาตรฐาน 
NSF/ANSI42 

 - บรษิัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้        
ณ สิน้ปี 2560 มจี านวนสาขาและศูนยบ์รกิารเท่ากบั 22 สาขาและ 2 ศูนยบ์รกิาร (สิน้ปี 2559 มจี านวน 20 
สาขาและ 3 ศนูยบ์รกิาร 

2561 - วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท                
จากก าหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 
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 - วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท            
ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค 
อาหารเสรมิและ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 - วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท           
จากก าหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 ซึง่เป็นครัง้สดุทา้ย (TSR-W1) ในวนัที ่20 
ธนัวาคม ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิTSR-W1 ไดห้มดอายุและสิน้สุดการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ตัง้แต่เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 

 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ เครื่องกรองน ้ายีห่อ้เซฟ รุ่น lite โดยใช ้
ไสก้รอง Fibredyne Standard ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่น าเขา้จากอเมรกิา ทีร่วมกนัระหว่างไสก้รอง PP และ 
Carbon เขา้ดว้ยกนั มคีุณสมบตัเิด่นสามารถกรองตะกอน และสิง่ปนเป้ือนไดม้ากกว่า Carbon Block ทัว่ไป  
มคีวามละเอยีดการกรอง 0.5 ไมครอน สามารถกรอง เชือ้โรคซสิต ์(cysts)  แบคทเีรยี รวมทัง้สามารถยบัยัง้
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (bacteriostatic) ไส้กรอง Fibredyne Standard ได้รับรองมาตรฐาน 
NSF/ANSI42 รวมทัง้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชัน้กรอง       
KDF-55 ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

2562 - บรษิัทต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจ าหน่ายสนิค้า ผ่านช่องทาง Online และ TV Shopping เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑร์ุ่น D-Lite เพื่อตอบโจทย์ครอบครวัยุคใหม่ ที่มี
ขนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 

 - บรษิัทเปิดตวับรกิารใหม่ภายใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมคีุณเมทนี บุรณศริิ (นีโน่) เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้นี้ 
เพื่อพฒันาทมีขายและการบรกิารให้มคีุณภาพ เหมาะสม และทนัสมยั ซึง่ใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ อาท ิการ
บรกิารส่งและติดตัง้ฟรี บรกิารซ่อมและเปลี่ยนสารกรอง บรกิารรบัช าระค่าสนิค้าและค่างวดในกรณีผ่อน
ช าระแบบไม่ใชบ้ตัรเครดติ รวมถงึการใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาเรื่องน ้า หรอืสาธติสนิคา้ใหล้กูคา้ทีบ่า้น 

 - บรษิัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้      
ณ สิน้ปี 2562 มจี านวนสาขาทัง้หมด 23 สาขา (สิน้ปี 2561 มจี านวน 22 สาขา) 

 - ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ากเดิม 
662,198,922 บาท (หุน้สามญั 662,198,922 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เป็น 549,682,133 บาท 
(หุ้นสามญั 549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวธิตีดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่ยงัไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน 112,516,789 หุน้ 

 - เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทัง้นี้  
เนื่องมาจากบรษิัทย่อยดงักล่าวไม่ได้มกีารประกอบเครื่องปรบัอากาศยีห่้อเฟดเดอร์ออกมาจ าหน่ายแลว้ 
และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

2563 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ไดแ้ก่ 
เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาน ้ากร่อย        
และจากวกิฤตโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ และก าลงัซื้อของ
ผู้บรโิภค บรษิัทจงึได้ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เครื่องกรองน ้า Sure รุ่น Bright ที่มรีาคาย่อมเยาว์ 
ช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้ค่อนขา้งจ ากดัสามารถเขา้ถงึน ้าดื่มทีส่ะอาดและมคีุณภาพ 
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 - วนัที่ 30 มนีาคม คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบรหิารทาง
การเงนิ ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.82 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด 
ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท และเป็นการซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที ่14 เมษายน 
ถงึ 14 ตุลาคม 2563 

 - วนัที ่26 พฤษภาคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั ด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย 
การใหเ้ช่า และบรกิารส าหรบัชุดเครื่องท าน ้าแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องท าน ้าแขง็และเครื่องกรองน ้า มทีุนจด
ท ะ เบีย น  10 ล้ า นบ าท  โ ดยบริษัท ถื อหุ้ น ร้ อ ย ล ะ  54 เ ป็ น จ า น วน เ งิน  5.4 ล้ า นบ าท  ทั ้ง นี้                                 
บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั ถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

 - บรษิทัพฒันาระบบกรองน ้าส าหรบัภาคธรุกจิรา้นอาหาร, Chain Store เพื่อตอบสนองความตอ้งการในตลาด
ทีม่มีากขึน้ โดยเน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถกรองน ้าไดใ้นก าลงัการผลติทีส่งูขึน้ เช่น สนิคา้กลุ่มเครื่อง
กรองน ้าส าหรบัเครื่องท าน ้าแขง็ รุ่น UV Alpine, RO150GPD, RO300GPD, RO600GPD เป็นตน้ 

 - เมื่อวนัที่14 ตุลาคม 2563 โครงการซื้อหุ้นคนืเพื่อบรหิารทางการเงนิของบรษิทัได้สิน้สุดลง โดยบรษิทัได้
ด าเนินการซือ้หุน้คนืรวมทัง้สิน้จ านวน 2,697,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.49 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,611,816 บาท 

 

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

กำรถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้า 
- เหยอืกกรองน ้า 
 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า เหยอืกกรองน ้า 
และน ้าดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจ าหน่ายผ่าน
บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูติี ้จ ากดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    
ลสีซิง่ จ ากดั 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้
การก ากบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จดัจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อน
ช าระ การใหส้นิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้าร
ก ากบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว 
จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

49.00% 

บรษิทั อลัไพน์           
วอเตอร ์จ ากดั 

- เครื่องท าน ้าแขง็ ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย การ            
ให้เช่า และบริการส าหรับชุดเครื่องท า
น ้าแขง็ที่ประกอบด้วยเครื่องท าน ้าแขง็และ
เครื่องกรองน ้า 

 

54.00% 
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ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

โครงสรำ้งรำยได ้
บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก ่

• รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรง: เป็นรายได้หลกัทีม่าจากการเดนิตลาดแบบ Door to 
door ของพนักงานขายส าหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน ้ายีห่อ้ Safe และสารกรอง ที่เป็นของบรษิทั
เรื่อยมา จนถงึปลายปี 2557 บรษิทัและกลุ่มบรษิทัเริม่มกีารจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศกบักลุ่มลกูคา้ของ
บรษิทั โดยต่อมามกีารขยายการขายไปยงัเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อนั
ได้แก่ เครื่องท าน ้าอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผ้า เครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น ซึ่งเพิ่มม ากขึ้นตามล าดับ 
จนกระทัง่ไตรมาสที่สามของปี 2560 บรษิัทจงึได้มกีารแยกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นการขายผ่อน
ช าระออกมาขายผ่าน บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

• รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผำ่นบริษทัอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัขาย
ตรงอันได้แก่  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากัด (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้           
(ประเทศไทย) จ ากดั (ยีห่อ้ Adwell) และ บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

• รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน Online Marketing: บรษิทัไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทางนี้ 
ในปลายปี 2560 และมกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ถึงความต้องการของลูกค้าและ
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะ Online to Offline ขึน้ในปี 2561 

• รำยได้จำกกำรขำยเครื่องท ำน ้ำแขง็: เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิัท      
อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดัในสดัส่วน 54.00% ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมี
ทุนจดทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนช าระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทั
ดงักล่าวจะเขา้มาด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบัชุดเครื่องท าน ้าแขง็ที่
ประกอบดว้ยเครื่องท าน ้าแขง็และเครื่องกรองน ้า ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิและสรา้งการเตบิโตของรายไดท้ีม่ ัน่คง
แก่บรษิทัในอนาคต 
 

สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงันี้ 

รำยได้จำกกำรขำย 
2563 2562 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
ขายสดและขายเชื่อ 276.30 16.39 216.15 14.84 214.80 15.58 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,409.25 83.61 1,240.21 85.16 1,163.70 84.42 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,685.54 100.00 1,456.36 100.00 1,378.50 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผา่น Modern trade และตวัแทนจ าหน่าย รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ 
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1. ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 
1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 

 
ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

1 เครือ่งกรองน ้ำและสำรกรอง   

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Alkaline 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  
- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 
 
 
 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น ROMA Plus 

 
 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  
- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UF Alkaline 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com* 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  
- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.safealkaline.com*/
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ Alkaline Plus 

  

- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 

- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผา่นระบบ Social Media Line : Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
  

 

- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ RO Mineral Plus 

 
 

- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com* 

- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผา่นระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ UV Plus 

 
 

- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com* 

- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผา่นระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 
- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ Super Alkali 

 

- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 
www.lazada.co.th 

- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผา่นระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ Power Health (P-Health) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 
www.lazada.co.th 

- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผา่นระบบ Social Media Line : Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ RO2 

 
 

- ผา่นชอ่งทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 
- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 
- ผา่นระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

- เครือ่งกรองน้ํา SURE รุน่ Bright 

 
 

- ผา่นชอ่งทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผา่นระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com* , www.shopee.co.th, 
www.lazada.co.th 

- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผา่นระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 

- เครือ่งกรองน้ํา SAFE รุน่ UV Ice 
 

 
 

- ผา่นชอ่งทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผา่นระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครือ่งกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 
ผา่นระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline 

 

 

- เครือ่งกรองน้ํา Activ by SAFE 
 

 
 

- ผา่นชอ่งทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผา่นชอ่งทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
 

 

- เครือ่งกรองน้ํา Activ รุน่ RO 
 

 
 

 

- ผา่นชอ่งทางการขายตรงของบรษิทั 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

            
 

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 
www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น i-Life 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  
www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 
www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
  

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น lite

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้

เวบ็ไซตw์ww.safealkaline.com* 
www.shopee.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 
 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น D-lite  

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใต้
เวบ็ไซตw์ww.safealkaline.com* 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

- ช่องทาง TV Shoping 
 
 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/
http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/
http://www.safealkaline.com/
http://www.safealkaline.com/
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Mini Plus 

         
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 
- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline” 

  

- เหยอืกกรองน ้า SAFE รุ่น Ecomize  - ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 
www.lazada.co.th  

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 
 
  

2 เครือ่งท ำน ้ำรอ้น-น ้ำเยน็ (UV  และ UF) 
- เครื่องท าน ้ารอ้น-น ้าเยน็ (UV และ UF) มรีะบบควบคุมอุณหภูมิ
อตัโนมตัแิบบเทอรโ์มสตรทั และระบบกรองน ้าแบบ UV และ UF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.officemate.co.th 
- ช่องทางลกูคา้องคก์ร  
- ตวัแทนจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 - เครื่องท าน ้าร้อน-น ้าเยน็ Duo 1 (UF และ RO) มรีะบบควบคุม
อุณหภูมอิตัโนมตัิแบบเทอร์โมสตรทั และระบบกรองน ้าแบบ UF 
และ RO 

 

- ผ่านช่องทางลกูคา้องคก์ร  
- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com* 

 

3 เครือ่งกรองน ้ำใช้ Water mate 

 

- ผ่านช่องทางลกูคา้องคก์ร  
- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

ผ่านระบบ Social Media: Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media: Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

4 เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ 
4.1 เครือ่งท ำน ้ำอุ่น 
เครื่องท าน ้ าอุ่นภายใต้ยี่ห้อ "SAFE Electrics" จ าหน่าย 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  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com* 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 2) SAFE Electrics รุ่น Q-Series 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์ 
Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 
 
 
 
 
 
 

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

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  
www.safealkaline.com* 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          
Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 

  

4.2 เครือ่งปรบัอำกำศ 
บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ    
"ไดกิน้" (Daikin) 2 รุ่น คอื 
 
เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น FT SMASH II R32 

 
 
 
 
 

 

 
- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,           

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

 
 
 

  

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น INVERTER R32 Super Smile 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

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

 

 

เครื่องปรบัอากาศภายใตย้ีห่อ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 
 
 
 
 
 
 
 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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5 
  
  
  

เครือ่งใช้ไฟฟ้ำอ่ืน ๆ 
บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ ใหก้บัแบรนด ์   
ชัน้น า อาทเิช่น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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6 เครือ่งท ำน ้ำแขง็ Alpine 
บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ป็นผูผ้ลติและ
จัดจ าหน่ายเครื่องท าน ้าแขง็หลากหลายรุ่น มีก าลังในการผลิต
ตัง้แต่ 18 – 1,000 กก. ต่อวัน ส าหรับใช้ในครัวเรือนจนถึงเชิง
พาณิชย ์

 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านช่องทางลกูคา้องคก์ร 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "Alpine water" และ 
www.alpinewater.co.th 
 

7 เครือ่งกรองน ้ำอ่ืน ๆ 
บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าอื่น ๆ ใหก้บัแบรนด ์   
ชัน้น าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตแ้บรนด ์DrinkCo อาทิ
เช่น 

 

 
 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook          
ภายใตช้ื่อ  "DrinkCo" และ www.drinkco.net 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
 

http://www.drinkco.net/
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

หมำยเหต:ุ *ในปี 2564 website www.safealkaline.com จะเปลีย่นเป็น www.safe1210.com 
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1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั  
ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั คือ เครื่องกรองน ้าและเหยอืกกรองน ้า             

ในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน ้าทีผ่ลติขึน้โดยเฉพาะใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากดั โดยเป็นผูว้่าจา้งผลติและ
เป็นลกูคา้หลกัของบรษิทัย่อยตลอดหลายปีทีผ่่านมา และในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน ้าและเหยอืกกรองน ้าทัง้หมด 6 รุ่น  
 
2. กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

2.1 ภำวะอตุสำหกรรม 
ปี 2563 ทัว่โลกต่างเผชญิวกิฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เว้นแม้

ประเทศไทย ซึ่งมผีลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดเครื่องดื่ม โดยศูนย์วจิยักสกิรไทยมองภาพรวมตลาด
เครื่องดื่มประเทศไทยในปี 2563 ว่าอาจจะมมีูลค่าอยู่ทีร่ะดบั 4.45 แสนล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 ในกลุ่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเ์ป็นหลกั จากการจ ากดัช่องทางการขายในช่วงมาตรการลอ็คดาวน์ และก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีย่งัอ่อนแรง
ตามสภาวะเศรษฐกจิ แต่ส าหรบัเครื่องดื่มสุขภาพ คาดว่ายงัเป็นกลุ่มสนิค้าทีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคยุคใหม่ ซึง่กลุ่มน ้าดื่ม
ผสมวติามนิ คอืกลุ่มน ้าดื่ม Water Plus ทีส่ามารถดบักระหายไดเ้ช่นเดยีวกบัน ้าเปล่า แต่ใหส้ารอาหารเพิม่ขึน้อย่างเชน่ 
วติามนิ B และ C เติบโตในทศิทางบวกตอบรบักบักระแสการรกัษาสุขภาพ โดยตลาดเครื่องดื่มผสมวติามนิในไทยมี
การประเมนิมลูค่าไม่ต ่ากว่า 5,500 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสว่นแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 1.2 ของมลูค่าเครื่องดื่มทัง้หมด
ในไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีห่นัมาดื่มเครื่องดื่มกลุ่มฟังกช์ัน่นอลดรงิก ์กลุ่มน ้าแร่ และ
น ้าดื่มบรรจุขวดพรเีมยีม โดยยอมจ่ายเงนิทีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากตดัสนิใจซือ้จากการใหค้วามส าคญัดา้นคุณภาพและความ
ตระหนกัดา้นผลลพัธด์า้นสขุภาพ 

ในส่วนของสนิค้าเครื่องกรองน ้ามมีูลค่าตลาดรวมกว่า 12,000 ล้านบาท (ที่มา: หนังสอืพิมพ์ผู้จดัการราย
สปัดาห์ ปี 2560) เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคและนักลงทุน โดยทางบริษัทได้วางเป้าหมายรวมของบรษิัท
เติบโตที่ 10% ในปี 2563 จากปี 2562 เพื่อกระตุ้นยอดขายดังที่กล่าวมา บริษัทจึงเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค ในการเลอืกใช้เครื่องกรองน ้าเพื่อกรองน ้าดื่มที่มคีุณภาพและ
ส่งผลดต่ีอสุขภาพ โดยมปัีจจยัในการเลอืกซื้อเครื่องกรองน ้าคอื ความมัน่ใจในระบบการกรองที่มปีระสทิธภิาพและ
ความคุม้ค่าในการใชง้าน รวมถงึการออกแบบตวัเครื่องเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้สมยัใหม่ทีม่ขีอ้จ ากดั
เรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศยั เช่น คอนโด และ ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น โดยเน้นเครื่องกรองที่มกีารออกแบบสวยงาม ทนัสมยั 
กะทดัรดั ใชง้านง่ายสามารถดแูลเบือ้งตน้และตดิตัง้ไดด้ว้ยตนเอง ในสว่นของลกูคา้พืน้ทีต่่างจงัหวดัหรอืภูมภิาคทีไ่ม่ได้
มขีอ้จ ากดัทางดา้นพืน้ทีก่ารใชง้าน ทางบรษิทัจงึเน้นสนิคา้ทีม่คีวามคุม้ค่าและครอบคลุมต่อการใช้งาน รวมถงึการเลอืก
ระบบการกรองใหม้ปีระสทิธภิาพความเหมาะสมกบัสภาพน ้าในแต่ละพืน้ที่ 
 

2.2 ภำพรวมตลำดเครือ่งกรองน ้ำส ำหรบัใช้ในครวัเรอืน 
ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน ้ายงัมโีอกาสในการขยายตวัอย่างต่อเนื่องทัง้ในกรุงเทพปรมิณฑล และเกอืบ

ทุกจงัหวดัในภูมภิาคทีค่นมคีวามใส่ใจเรื่องสขุภาพมากขึน้ โดยมสีือ่ดจิติลัเขา้มามบีทบาทในการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ
โดยการใหค้วามรูส้นิคา้ บ่งบอกประโยชน์และความคุม้ค่า ซึง่ท าใหม้กีารแขง่ขนัเพิม่เตมิจากความตอ้งการเบือ้งตน้ของ
คุณภาพน ้าดบิเพื่อเลอืกระบบเครื่องกรองน ้าทีเ่หมาะสม ราคา จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน มาเป็นเรื่องเพิม่เตมิในเรื่อง
ของเทคโนโลย ีฟังกช์ัน่ในการใชง้าน ดไีซน์ และคุณประโยชน์ทีใ่หต่้อสุขภาพ  รวมถงึระบบการผ่อนช าระทีเ่พิม่ความ
ยดืหยุ่นและกระตุ้นการตดัสนิใจไดง้่ายขึน้ ในขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าอยู่แลว้จะตดัสนิใจเปลีย่น
เมื่อบรกิารหลงัการขายไม่ด ีหรอืเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายระหว่างการเปลีย่นสารกรองกบัการซือ้เครื่องกรองน ้าใหม่ทีใ่น
ปัจจุบนัมใีหเ้ลอืกหลายระบบหลากหลายราคา 
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ส าหรบัตวัเมอืงที่อยู่นอกเขตพื้นที่น ้าประปา มปัีญหาน ้ากระด้าง มสีิง่ปนเป้ือน หรอืเริม่มคีวามรู้และความ
ตอ้งการบ าบดัคุณภาพน ้าเพื่อใชใ้นการอุปโภคและบรโิภค ซึง่การจดัการบ าบดัน ้าในอดตีอาจจะเน้นทีก่ลุ่มอุตสาหกรรม
เป็นหลกัแต่การยกระดบัมาตรฐานน ้าใช้ในบ้าน ถอืเป็นตลาดใหม่ทีก่ าลงัขยายตวัในเขตทีอ่ยู่อาศยัย่านชานเมอืงของ
กรุงเทพ 
 

2.3 วิเครำะหแ์ละเปรียบเทียบสภำวะกำรแข่งขนั 
สภาวะการแขง่ขนัในตลาดเครื่องกรองน ้าในปี 2563 ทีผ่่านมา ถอืเป็นปีทีม่กีารแขง่ขนัค่อนขา้งรุนแรงมากขึน้ 

ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์โรคระบาดท าให้มกีารใชก้ลยุทธด์้านราคา การจดักจิกรรมโปรโมชัน่ ลด 
แลก แจก แถม การโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีส่รา้งภาพลกัษณ์และความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ โดยกลยุทธ์
ของผูท้ีไ่ม่มรีะบบการขายตรงจะอาศยัการเพิม่พื้นทีก่ารขายโดยการกระจายเขา้ไปตัง้สาขายังหา้งสรรพสนิคา้ต่าง ๆ     
ในรปูแบบการเช่าพืน้ทีข่าย หรอืพยายามผลกัดนัสนิคา้ผ่านช่องทางโมเดรน์ิเทรด เพื่อหาลกูคา้เป้าหมาย โดยอุปสรรค
หลกั ๆ ของผูเ้ล่นกลุ่มนี้คอื ความซบเซาเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิและวกิฤติ COVID-19 ทีท่ าใหช้่องทางนี้อาจจะต้อง
แบกรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและใช้เวลานานกว่าจะคืนก าไร อีกส่วนหนึ่งก็พยายามจะผลกัดนัการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มาร์เกตเพลส เช่น Lazada, Shopee หรือ Shop@24 และช่องทางโซเซียลมีเดีย ซึ่งมีผู้เล่นที่มาจาก
ต่างประเทศ ทีเ่ดมิอยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อเิลค็ทรอนิคส ์สมารท์โฟน แต่ผนัมาผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า
อยู่บนช่องทางนี้เป็นหลกัด้วย โดยจุดขายของกลุ่มผูเ้ล่นที่ผลติและจ าหน่ายสนิค้าอื่นด้วยคอืเรื่องของกลยุทธร์าคาที่
ดงึดูดใจ การขายพ่วง (cross sales) ดไีซน์ทีส่วยงามและทนัสมยั เทคโนโลย ีIOT (Internet of Things) ทีผ่นวกมาใน
ตวัผลติภณัฑ ์จงึสามารถดงึดูดกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ และช่องทางนี้ไดร้บัอานิสงคจ์ากสถานการณ์ลอ็คดาวน์
ไดพ้อสมควร 

ปัจจุบนัตลาดเครื่องกรองน ้าคาดว่ามมีากกว่า 20 แบรนด์ที่แข่งขนัอยู่ในตลาดทัง้แบรนด์ใหญ่เจา้ดงัภายใต้
ระบบ MLM แบรนดไ์ทยและแบรนดน์ าเขา้จากต่างประเทศ โดยหลกั ๆ มาจากยุโรป อเมรกิา เกาหล ีและจนี ซึง่บรษิทั 
เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) หรือ TSR เป็นหนึ่งในผู้น าตลาดที่ผลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า SAFE เพื่อทุก
ครวัเรอืนในประเทศไทยกว่า 45 ปี โดยมผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกครบทุกระบบการกรอง ผ่านช่องทางการขายตรงทีเ่ขม้แขง็ 
ซึง่มมีากกว่า 240 ทมี เกอืบ 40 จงัหวดัทัว่ประเทศ พรอ้มทัง้มทีมีบรกิารเปลีย่นสารกรองและทมีช่างอกีมากกว่า 200 
ชวีติ และพฒันาเพิม่ช่องทางการขายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ เทเลมารเ์กตติ้ง และการขาย
ผ่านองคก์ร และโปรเจคต่าง ๆ โดยบรษิทัมกีารพฒันาและออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ทุกปี รบัประกนัสนิคา้สงูสุด 2 ปี 
เพื่อตอบสนองความต้องการใหก้บัผูบ้รโิภค ทัง้นี้  จุดแขง็ของบรษิทัซึง่แบรนดอ์ื่น ๆ ยงัไม่สามารถท าได ้คอืเรื่องของ
การบรกิารหลงัการขายตลอดอายุการใชง้าน ใหบ้รกิารถงึบา้น (On Site Service) ความเชีย่วชาญเรื่องคุณภาพน ้าดบิ
ในพืน้ทีท่ีม่หีน่วยวจิยัท าการวเิคราะหเ์พื่อแนะน าระบบและผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง มชี่างทีผ่่านการอบรมก่อนไปตดิตัง้ใน
พืน้ทีค่รอบคลุมเกอืบทัว่ประเทศ อกีทัง้ยงัมกีารใหบ้รกิารความยดืหยุ่นในการผ่อนช าระเองดว้ย 

ผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
บรษิทัมกีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็น

ผูส้อบถามขอ้มลูกบัทางลกูคา้และสรุปขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัพบว่าผลส ารวจความพงึพอใจ
ของลกูคา้ประจ าปี 2563 เฉลีย่ 93.56% ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคา้ใหด้ี
ยิง่ขึน้ต่อไป 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน ้าของบรษิทัในปีทีผ่่านมามกีารแข่งขนัทางดา้นการสรา้งแบรนด์อย่าง
เห็นได้ชัดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทัง้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรยีกความสนใจจากผูบ้รโิภคได้  
สร้างความเขา้ใจและความเชื่อมัน่ในการเลอืกซื้อสนิค้าแต่ละแบรนด์ กระตุ้นและสร้างความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้
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สนิค้าเป็นปัจจยัที่ส่งผลมาจากกระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอีกหนึ่งปัจจยัคือ การขยายตัวของที่อยู่อาศยัทัง้
แนวราบคอื บา้นเดีย่วและหมู่บา้นจดัสรรต่าง ๆ และแนวสงูคอื คอนโดมเินียมและอพารท์เมนต์ เป็นต้น รวมถงึบรษิทั
ไดก้ระตุน้การขายอย่างต่อเนื่องดว้ยสนิคา้กลุ่มเครื่องท าน ้าอุ่น โดยเน้นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสงูและมกีารรบัประกนัรบัการ
ขาย สรา้งความมัน่ใจใหก้ลุ่มผูบ้รโิภค 
 

2.4 กลยุทธด์้ำนกำรตลำด 
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั ประกอบกบัวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ท าใหผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึปัญหาเรื่องสขุภาพ ความสะอาด ปลอดภยั และพยายามหลกีเลีย่งความเสีย่งใน
การตดิเชือ้ โดยช่องทางทีล่กูคา้มกัจะเขา้ถงึสนิคา้ เช่น โมเดริน์เทรด หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่าง ๆ เมื่อถูกมาตรการรฐั
ควบคุมจนไม่สามารถเปิดด าเนินกจิการไดใ้นช่วงลอ็คดาวน์ กลายเป็นปัจจยัส่งเสรมิใหเ้กดิการขยายตวัของช่องทาง
การขายออนไลน์ โดยทางบรษิทัมกีารปรบัตวัอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมา จงึสามารถปรบัตวัรองรบัเศรษฐกจิ
ในยุคนิวนอรม์อลไดเ้ป็นอย่างด ี

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) หรือ TSR มีจุดแขง็คือทีมขายและทีมบริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค             
ทัว่ประเทศ และท างานเชื่อมโยงกบัการขยายตวัของช่องทางออนไลน์ ผ่านรูปแบบ O2O (Online to Offline) ซึง่เป็น            
กลยุทธท์างการตลาดหลกัทีน่ ามาปรบัใช ้เพื่อสรา้งรูปแบบการขายทีเ่ขา้หากลุ่มเป้าหมายไดถู้กต้อง ไดก้ลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ๆ โดยมกีารสรา้งการรบัรู ้และความต้องการผลติภณัฑไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย แลว้ใหพ้นกังานขายในทัว่ทุกภูมภิาค
ด าเนินการน าเสนอและปิดการขายถงึบา้นลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็มากขึน้ ซึง่ในปีทีผ่่านมายอดขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และบรษิัทมกีารวางแผนระยะยาวที่จะขยายหน่วยงานด้านอคีอมเมริซ์ 
ระบบไอท ีรองรบัการเตบิโตยอดขายในช่องทางนี้ในอนาคตดว้ย โดยจะน าแบรนดเ์ครื่องกรองน ้าอื่น ๆ จากทัว่โลกเขา้
มาจดัจ าหน่ายเพิม่เตมิผ่านช่องทางนี้ นอกจากแบรนด์ SAFE กลยุทธ์การตลาดถดัมาคอืการออกผลติภณัฑ์รุ่นใหม่ 
และน าเสนอสูต่ลาดไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อช่วงชงิความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ ทัง้นี้ในปี 2563 หลายพืน้ทีใ่นประเทศ
ไทยประสบปัญหาสภาวะน ้ากร่อย เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้และน ้าทะเลหนุน ทางบรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้า
ระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ในชื่อ SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบโจทยก์บัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคในการแกไ้ขปัญหาน ้ากร่อยทีเ่กดิขึน้ และจากปัญหาวกิฤตโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีส่ง่ผล
กระทบต่อเศรษฐกจิ และก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ทางบรษิทัไดป้รบัแผนและออกผลติภณัฑเ์ป็น Fighting Model เพิม่ ซึง่
มรีาคาไม่สงูมากช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถซือ้ไดใ้นชื่อ SURE รุ่น Bright และกลยุทธก์ารตลาดสดุทา้ยคอืการขยายไปยงั
ตลาดเชิงพาณิชย์ (B2B) โดยได้ตัดสนิใจร่วมทุนจดัตัง้บริษัทย่อยชื่อบริษัท อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั ผู้ผลิตและจดั
จ าหน่ายเครื่องท าน ้าแขง็ที่มกี าลงัผลติหลากหลายรุ่น สามารถรองรบัทุกความต้องการใชง้านทัง้ในครวัเรอืนและเชงิ
พาณิชย ์ภายใต้ชื่อแบรนด ์อลัไพน์ (Alpine) ทีส่ามารถต่อยอดการเตบิโตสนิคา้เครื่องกรองน ้าในการขายพ่วง (Cross 
Sales) ซึง่วสัดุและอุปกรณ์ของ อลัไพน์ ไดน้ าเขา้จากต่างประเทศ มเีทคโนโลยทีนัสมยัและดไีซน์ทีส่วยงาม จงึสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกจิ ในเรื่องของความสะอาด ปลอดภยั สะดวก และประหยดัตน้ทุนในการ
ประกอบกิจการ โดยการเปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ในงาน Coffee Fest 2020 เดือนตุลาคม 2563 ที่ อิมแพค            
เมอืงทองธานี ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดทีัง้ในเรื่องยอดขายและการตอบรบัจากผูป้ระกอบการรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
และคาเฟ่ 

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการน าเสนอสนิคา้และบรกิารทีด่เีพื่อสรา้งความมัน่ใจและความสมัพนัธท์ี่
ดกีบัลูกค้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในเรื่องการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ที่ค านึงถึงความต้องการของผู้บรโิภค สถานการณ์
การตลาด และการแขง่ขนัเป็นส าคญั อาทเิช่น ปัญหาคุณภาพน ้าดบิทีน่ ามาอุปโภคบรโิภคหรอืน ้าใช ้บรษิทัไดอ้อกแบบ
และน าเสนอผลติภณัฑ ์Water Mate ทีส่ามารถซือ้แยกหรอืควบคู่ไปกบัเครื่องกรองน ้า เพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าใชใ้นแต่ละ
พืน้ทีไ่ดอ้ย่างตรงจุดและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นจาก หนิปูน สนิมเหลก็ ตะกอน ฯลฯ การเลอืกสารกรองและอุปกรณ์ทีม่ี



 

 รายงานประจ าปี 2563 | 30 

คุณภาพตามมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค 
รวมถึงกลยุทธ์การเกบ็ขอ้มูลลูกค้ากลุ่มเครื่องกรองน ้าและชุดสารกรอง ซึ่งมยีอดขายและติดตัง้ไปแล้วกว่าล้านราย 
(ข้อมูล: ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)) ต่อยอดทางธุรกิจในการจดัจ าหน่ายกลุ่มสินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชัน้น าต่าง ๆ ในตลาด ภายใต้การผ่อนช าระผ่านแบรนด์และเพจ “ผ่อนสบาย” โดยเพิม่ความ
สะดวก ยดืหยุ่น ใหก้บัลูกคา้สนิคา้ทีไ่ม่มบีตัรเครดติ สามารถผ่อนช าระกบัทางบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ซึง่เป็น
บรษิทัย่อยของ TSR ไดโ้ดยตรง โดยบรษิทัขยายฐานลกูคา้ใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมา 

ช่องทำงกำรขำยตรง 
ช่องทางการขายตรงยงัคงเป็นช่องทางหลกัของบรษิทั ดงันัน้เพื่อการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์แขง่ขนัใน

ปัจจุบนั บริษัทจึงมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและพฒันาผ่านสถาบัน
ฝึกอบรม TSR Academy โดยไม่เน้นเพยีงการเขา้ใจในขอ้มลูสนิคา้และบรกิารเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัพฒันาบุคลากรให้
เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้ใจคุณภาพน ้าดบิ ระบบการตดิตัง้ และปัญหาทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นทีด่ว้ย เพื่อตอบสนอง
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดใ้นทุกรปูแบบ การใหค้วามรูเ้รื่องขัน้ตอนและระบบกรองน ้าทีถู่กตอ้ง สาธติการใชง้าน สรา้งความ
เชื่อมัน่ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และเพิม่โอกาสการขาย 

ช่องทำงออนไลน์ 
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินการและวางแผนเพื่อรองรับ          

การขยายตวัในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยผลกัดนัการขายและขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในทุก ๆ ช่องทาง 
เช่น Facebook, Line@, Website, Instagram, YouTube, และ Shopping Application ต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่มี
โอกาสในการเติบโตสูง และเป็นช่องทางที่ท าให้สามารถสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางดา้นการแขง่ขนัในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ และสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ได ้

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานที่จะสร้างสุขภาพดีให้กับ
ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการท าธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) ด้วยการ
ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีนการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ทัว่ไป 
(Mass) และกลุ่มลกูคา้เฉพาะ (Niche) ลกูคา้บุคคล (Consumer) และลกูคา้องคก์ร (Corporate) โดยมกีลยุทธห์ลกัดงันี้ 

(1) มุ่งเน้นคณุภำพผลิตภณัฑ ์
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการคดัสรรวตัถุดบิทีม่คีุณภาพสงูทีน่ ามาใชใ้นการผลติเครื่องกรองน ้า เช่น 

การใช้สารกรองที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ที่น าเข้าจากยุโรป 
เป็นต้น เครื่องกรองน ้า “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหอ้งปฏบิตัิการทดลอง Eurofins ams 
Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลีย)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอียดรุ่นที่ผ่านการ
ทดสอบแสดงในหวัขอ้ 1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา) 

บรษิัทมฝ่ีายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ท าหน้าทีค่้นควา้วจิยั และพฒันาผลติภณัฑใ์หแ้ก่บรษิทั
อย่างต่อเนื่อง ทัง้ตวัผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้า และไสก้รอง เพื่อสรา้งความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แขง่
ในตวัผลติภณัฑ์ รวมทัง้แก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าที่แตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที่ของประเทศ เช่น น ้ากร่อย 
และน ้าบาดาล เป็นต้น มกีารคดิค้นระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน ้าSAFE รุ่น ROMA Plus ซึ่ง
เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ให้สามารถท างานได้ดอีย่างต่อเนื่องแม้มแีรงดนัน ้าที่ลดลงกต็าม 
และพฒันาระบบ Flush Valve เพื่อเพิม่ความสะดวกส าหรบัลกูคา้ในการดแูลรกัษาเครื่องกรองน ้า 

บรษิทัไดร้บั “อนุสทิธบิตัร” ระบบการปรบัสภาพความเป็นด่างของน ้าจากกรมทรพัยส์นิ    ทาง
ปัญญา เป็นการตอกย ้าความมุ่งมัน่ที่จะน าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า สร้างความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์“SAFE” 
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ในปี 2560 บรษิัทได้รบัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mineral stone) ซึ่งได้
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd 
ซึง่เป็นสถาบนัชัน้น าจากประเทศออสเตรเลยี (AMS) 

นอกจากนี้บรษิทัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ใน
การใชไ้สก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

ในปี 2561 บรษิทั ไดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 ส าหรบัการใชไ้สก้รอง Fibredyne Standard 
รวมทัง้การใชช้ัน้กรอง Activated Carbon ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชัน้กรอง KDF-55 ที่
ไดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

ในปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึง ปี 2563 บริษัทมุ่งพัฒนาและต่อยอดการกรองน ้าในระบบ RO 
(Reverse Osmosis) ให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้น ้าดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยท าการวิจยัระบบ RO 
High Flowrate ขึน้มา เพื่อใหอ้ตัราการผลติน ้าดื่ม มปีรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ทนัต่อความตอ้งการ  จากเดมิ
อัตราการผลิตน ้าอยู่ในช่วง 50-75 GPD (แกลลอนต่อวัน) หรือประมาณ 190-283 ลิตรต่อวัน ปรับ
เพิม่ขึน้เป็น 400 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 1,512 ลติรต่อวนั อนัจะส่งผลใหส้ามารถยกเลกิ
การใช้ RO Tank ลงได้  ลดพื้นที่การติดตัง้ (ส าหรบัวาง RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนการติดตัง้ให้
สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ อกีทัง้ในปี 2563 เกดิปัญหาน ้ากร่อยบรษิทัจงึได้พฒันาผลติภณัฑ์เครื่องกรองน ้า  
SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองตอ้งการของผูบ้รโิภคในการแกไ้ขปัญหาน ้ากร่อยทีเ่กดิขึน้  

(2) พฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้ำให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
แบบโซลูชัน่ (Solution) 

บรษิทัไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัการบรโิภค การใชง้าน และ
รสนิยมของลกูคา้ ทัง้ทีเ่ป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆา่เชือ้โรคดว้ยแสง UV) ระบบ RO (Reverse 
Osmosis) ที่สามารถกรองความเค็มของน ้าประปาในช่วงเวลาที่น ้าประปากร่อยและมคีวามเค็มเกนิ
มาตราฐานเนื่องจากภาวะน ้าทะเลหนุน เพื่อสุขภาพที่ดขีองลูกคา้ได้ และระบบ UF (Ultrafiltration) มี
ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่เหมาะกับครอบครัวเดี่ยวในคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือที่มีสมาชิกใน
ครอบครวัน้อย มผีลติภณัฑห์ลายระดบัราคาทีล่กูค้าสามารถเลอืกตามก าลงัซือ้ เช่นในปี 2559 บรษิทัได้
ออกสนิค้ารุ่น UF Alkaline มาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ใช้น ้าประปา และต้องการระบบการกรองน ้าที่มี
ความละเอยีดในระดบัราคาปานกลาง บรษิัทได้ออกผลติภณัฑเ์ครื่องท าน ้าร้อน-น ้าเยน็ คุณภาพสูง มี
ระบบการกรองในตวั  เสรมิแร่ธาตุทีร่่างกายต้องการ และน ้าทีก่รองมคี่า pH เป็นด่างอ่อนๆ ทีส่ามารถ
ใชไ้ดท้ัง้ภายในส านักงานและภายในครวัเรอืน รวมไปถงึไดน้ าเสนอระบบกรองน ้าใช ้ “Water Mate” ที่
ช่วยเพิม่คุณภาพน ้าทีใ่ชก้ารอุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึน้ 

จากการส ารวจตลาดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และความตอ้งการของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารของบรษิทัพบวา่ 
ลกูคา้สว่นใหญ่มคีวามตอ้งการสนิคา้ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ บรษิทัไดต้อบสนอง
ความต้องการดังกล่าวด้วยการน าเสนอสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจากเครื่องท าน ้าอุ่ น “Safe 
Electrics” ทีม่คีวามปลอดภยัสงู และเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ Fedders และ Daikin แลว้ บรษิทัไดค้ดัสรร
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รบัความนิยม และมคีุณภาพด ีน าเสนอให้กบัลูกค้า เช่น โทรทศัน์ยี่ห้อ Samsung 
ตู้เยน็ยี่ห้อ Toshiba เครื่องซกัผ้ายี่หอ้ LG เครื่องกรองอากาศ Media เป็นต้น และเพิม่ทางเลอืกใหก้บั
ลกูคา้ ภายใตโ้ปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ทีล่กูคา้สามารถเลอืกผ่อนช าระสนิคา้กบับรษิทัได ้
สรา้งความสขุและความสะดวกสบายใหก้บัครอบครวัไดด้ยีิง่ขึน้ 

ในปี 2562 ทางบริษัทต่อยอดรูปแบบธุรกิจการจ าหน่ายสนิค้า ผ่านช่องทาง Online และ TV 
Shopping เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑ์รุ่น D-Lite เพื่อ
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ตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม่ ทีม่ขีนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และยงั
สามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 

 
 

ในปี 2563 ทางบรษิทัมุ่งพฒันาระบบกรองน ้าส าหรบัภาคธุรกจิรา้นอาหาร , Chain Store  เพื่อ
ตอบสนองในตลาดทีม่มีาก โดยเน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถกรองน ้าในก าลงัการผลติทีส่งูมากขึน้ 
เช่น การออกสินค้ากลุ่มเครื่องกรองน ้ าส าหรับเครื่องท าน ้ าแข็ง รุ่น UV Alpine, RO150GPD, 
RO300GPD, RO600GPD เป็นตน้ 

(3) ให้ควำมส ำคญักบัควำมคุ้มค่ำและควำมสะดวกสบำยของลูกค้ำ 
ผลติภณัฑ์เครื่องกรองน ้า นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกคา้แล้ว ยงัช่วยใหลู้กค้าประหยดั

ค่าใชจ้่ายในการบรโิภคน ้าดื่ม บรษิทัมกีารรบัประกนัสนิคา้สงูสุดถงึ 2 ปี ในระหว่างการรบัประกนัลูกคา้
จะไดร้บับรกิารถงึบา้นโดยไม่มคี่าใชจ้่าย 

บรษิทัเหน็ว่าความสะดวกของลกูคา้เป็นภารกจิส าคญัทีต่อ้งปฏบิตั ิเน้นการใหบ้รกิารถงึบา้น โดย
เริม่จากการมพีนกังานไปน าเสนอ และใหค้วามรูก้บัลูกคา้ทีบ่า้น การตดิตัง้สะดวกรวดเรว็ มบีรกิารผ่อน
ช าระสนิคา้และเกบ็ค่างวด มบีรกิารหลงัการขายทัง้การซ่อมแซมและการเปลีย่นสารกรองถงึบา้น เพยีง
โทร 1210 ที่มพีนักงานบรกิารลูกค้าทางโทรศพัท ์พร้อมให้บรกิารทุกวนั และเพิม่ความสะดวกในการ
ตดิต่อสือ่สารกบับรษิทัผ่านทางช่องทาง Online ทัง้ทาง Website, Facebook, Line official  

บรษิทัไดพ้ฒันาประสทิธภิาพการบริการใหก้บัลูกคา้ ใหส้ามารถครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องประเทศ
โดยได้น าระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้อย่างจรงิจงัมกีารพฒันาระบบ “Safe 
Mobile Application” ใช้ในการขาย และการเก็บเงินค่างวด ในการบริการด้วยช่างที่มีความรู้ความ
เชีย่วชาญหลายรอ้ยคนทีป่ระจ าอยู่ทัว่ประเทศ บรหิารการใหบ้รกิารดว้ยระบบ “I-Mind” ท าใหล้กูคา้มัน่ใจ
ว่ าจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  อีกทัง้ยังมี การเชื่ อมต่อ (CRM:  Customer Relation 
Management) กับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง 

(4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรรบัรู ้กำรเข้ำถึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
บรษิทัไดข้ยายช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel) เพิม่ขึน้ จากการทีบ่รษิทั      มี

ความแขง็แกร่งในช่องทางการขายตรงสนิค้าผ่านช่องทางการขายตรงแบบชัน้เดียว (Single Level 
Direct Sales) ซึง่มพีนกังานขายและบรกิารประมาณ 2,000 คน ทัว่ประเทศ 

บรษิัทไดข้ยายสาขาโดยสิ้นปี 2563 มจี านวน 36 สาขา ครอบคลุมหวัเมอืงหลกัของประเทศใน
ลกัษณะทีเ่ป็นเครอืขา่ย (Network) เพิม่ความสะดวกในการน าเสนอขายและการบรกิารใหล้กูคา้ บรษิทัมี
จ านวนพนักงานขายทางโทรศพัท์ ประมาณ 120 ที่นัง่ และพนักงานขายทางโทรศพัท์แบบ บริษัท 
Outsourcing อกี 2 บรษิทัจ านวน 40 ทีน่ัง่ รวมทัง้หมด 160 ทีน่ัง่ 
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จากกระแสความนิยมในการซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริก์ บรษิทัไดเ้พิม่ทมีงาน Digital 
Marketing และ Online Telesales เพื่อใช้ช่องทาง Online ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะผ่านทาง 
Website, Facebook, Line official ของบรษิทั หรอืช่องทางมารเ์กตเพลส เช่น Lazada, Shopee, Fixzy, 
และ Shop@24 เป็นต้น โดยลูกคา้สามารถตดิต่อ หรอืสัง่ซือ้ผลติภณัฑผ์่านไดทุ้กช่องทางออนไลน์ของ
บรษิทั เพิม่ความสะดวกในการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

บรษิทัไดส้รา้งการรบัรูแ้ละจดจ าแบรนด ์ผ่านสื่อ Out of Home Media (Billboard) ป้ายหน้าสาขา 
และยานพาหนะ โดยยงัคงใชศ้ลิปิน “นีโน่ ” คุณเมทนี บุรณศริ ิเป็นพรเีซนเตอรบ์นสือ่ต่าง ๆต่อเนื่องจาก
ปีก่อนโดยจะครบสญัญาสิน้ปี 2563 เพื่อใหผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย จดจ าง่าย 
และเพิม่ความน่าเชื่อถอืในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของทางบรษิทัมากยิง่ขึน้ 

(5) สรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้ำอย่ำงยัง่ยืน 
เครื่องกรองน ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการค าแนะน า บริษัทจึงเน้นการให้ความรู้ความเขา้ใจใน

ผลติภณัฑ์ รวมถึงผลติภณัฑ์ที่มคีวามเหมาะสมกบัสภาพน ้าของบ้านลูกค้า และการดูแลสุขภาพของ
ลกูคา้ และครอบครวั พนกังานจงึเป็นปัจจยัหลกัส าคญัของความส าเรจ็ (Key Success Factor) 

บรษิทัไดพ้ฒันาวธิกีารสรรหา และคดัเลอืกพนักงานทีม่คีุณภาพใหร้องรบัการขยายตวัของธุรกจิ
อย่างรวดเรว็ของบรษิทั บรษิทัใหค้วามส าคญัในการสรา้งความรู ้ทกัษะ และมกีารฝึกฝน     อย่างจรงิจงั 
นับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้มาปฏบิตัิงาน ทัง้ด้านความรู้ด้านผลติภณัฑ ์ทกัษะการขายการบรกิาร การดูแล
ลูกค้า สร้างใหพ้นักงานมทีศันคต ิมจีติใจบรกิาร เพื่อส่งมอบสุขภาพดใีหก้บัลูกคา้ มกีารจดัตัง้สถาบนั
ฝึกอบรมขึน้ เพื่อพฒันาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบมรีะบบครูฝึกภาคสนามในทุก
ภูมภิาคใหแ้ก่พนกังาน บรษิทัดแูลผลตอบแทน สวสัดกิาร และความเป็นอยู่ต่าง ๆ ของพนกังาน เพื่อให้
พนักงานมคีวามสุข และความมัน่คง ทีจ่ะส่งมอบบรกิารทีด่มีคีุณภาพใหก้บัลูกคา้ได ้ในทุกจุดทีลู่กคา้ได้
สมัผสักบับรษิัท เช่น เมื่อใกล้ครบระยะเวลาในการเปลี่ยนสารกรอง พนักงาน Telesales โทรไปแจ้ง
ให้กับลูกค้า และมีพนักงานไปบริการถึงบ้าน พนักงานที่เก็บเงินค่างวดจะถามไถ่ปัญหาและสร้าง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้เป็นประจ า เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี้จงึน ามาซึง่ความพงึพอใจของลกูคา้ เกดิการซือ้
ซ ้าและบอกต่อใหก้บัญาตแิละเพื่อนต่อไปดว้ย 
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2.5 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
2.5.1 กำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นระบบขำยตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใช้ระบบการขายตรงแบบชัน้เดียวเป็นช่องทางหลกัในการขายสนิค้าของบริษัท เนื่องจาก
บรษิทัเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีพ่นกังานขายสามารถน าเสนอคุณสมบตัิของสนิคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อสรา้งโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้อื่น ๆ ของบรษิทัต่อไป ซึง่มผีู้
บรหิารงานขาย, พนักงานขายและบรกิารประมาณ 2,000 คน ทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่
ประจ าที่ส านักงานใหญ่จงัหวดันนทบุร ีทัง้นี้ เพื่อสนับสนุนและรองรบัการขายเครื่องกรองน ้า, ชุดบ าบดัน ้า, 
สารกรอง, เครื่องท าน ้าแขง็ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่คีุณภาพทีบ่รษิทัคดัสรรมาแลว้เป็นอย่างด ีโดยจ านวนสาขา 
ณ สิน้ปี 2563 จ านวน 36 สาขา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รำยละเอียดสำขำ (36 สำขำ) 

ภำค สำขำ ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

เชยีงราย 
866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดนิ 1 ต.เวยีง 
อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 

053-719-288 

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

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

054-222-901 

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

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

ก าแพงเพชร 
57/12, 57/13 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง 
อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 

055-021-989 

สโุขทยั 
29/70,29/71 ถนน วเิชยีรจ านงค ์ต.ธานี อ.เมอืง  
จ.สโุขทยั 64000 

055-011-400 

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 

นครนายก 150/2 หมู่ที ่8 ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก 26000 037-349-389 

ลพบุร ี 81/13,81/14 หมู่ที ่9 ต.เขาพระงาม อ.เมอืง จ.ลพบุร ี15160 036-683-122 

กาญจนบุร ี
28/1,28/2,28/3 หมู่ที ่9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง  
จ.กาญจนบุร ี71000 

034-912-166 

สระแกว้ 
554/3,554/4 หมู่ที ่2 ต.บา้นใหม่หนองไทร  
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 27120 

037-247-115  

สมุทรสาคร 95/4,95/5 หมูท่ี ่4 ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 034-113-451 

สพุรรณบุร ี 191/1 หมู่ที ่3 ต. รัว้ใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบุร ี72000 035-967-997 
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ภำค สำขำ ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

กลาง 

นครปฐม 667/2 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 034-275-383 

เพชรบุร ี 585/17 หมู่ 5 ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง จ.เพชรบุร ี76000 032-401-629 

ปทุมธาน ี
86/6,86/7 หมูท่ี ่10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธาน ี12120 

02-002-9719 

อยุธยา 
280/1 หมู่ที ่4 ต.คานหาม อ.อุทยั  
จ.พระนครศรอียธุยา 13210 

035-900-277 

สมุทรปราการ 
1/373 หมู่ที ่20 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ี 
จ.สมุทรปราการ 10540 

02-002-2052 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 
688/94, 688/95, 688/96 ถ.กลางเมอืง ต.ในเมอืง  
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 

043-043-500 

อุดรธาน ี
289/13, 289/14 ม.8 ซ.บา้นบงค า ต.หมากแขง้  
อ.เมอืง จ.อุดรธานี 41000 

042-223-448 

อุบลราชธาน ี 265/4-5 ถ.อุปลสีาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 34000 045-243-495 

นครราชสมีา 2966/80 ถ.เดชอุดม ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000  044-262-900 

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

บุรรีมัย ์ 999/13 หมู่ 1 ต.อสิาณ อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์31000 044-613-899 

มุกดาหาร 
122/4-5 ถ.ววิธิสรุการ ต.มุกดาหาร อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 49000 

042-042-000 

ชยัภมู ิ 55/4,55/5 หมูท่ี ่11 ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ35000 044-101-113 

ใต ้

นครศรธีรรมราช 
180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพนู อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมราช 80000 

075-806-877 

ทุ่งสง 
112/36,112/37 ถ.ทุง่สง-นครศรธีรรมราช  
ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 

075-805-079 

สรุาษฎรธ์าน ี 20/1 ม.10 ต.วดัประดู่ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์านี 84000 077-964-000 

ภูเกต็ 96/3,96/4 หมูท่ี ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 83120 076-619-111 

สงขลา 
1502, 1504 หมู่ที ่3 ถ.สนามบนิ-ลพบุรรีาเมศวร ์
ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

074-250-420 

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

ชุมพร 
101/6,101/7 หมู่ที ่6 ต.ท่ายาง อ.เมอืงชมุพร  
จ.ชมุพร 86000 

077-510345 

ประจวบครีขีนัธ ์
829/3,829/4 หมู่ที ่4 ต.อ่าวน้อย อ.เมอืง 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์77210 

032-646793 
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ในระบบการขายตรงของบรษิทั พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผนัตามยอดขาย นอกจากนี้ บรษิทัยงัมี
การก าหนดผลตอบแทนส าหรบัพนกังานขาย เพื่อสนบัสนุนยอดขายตามความเหมาะสม 

 
2.5.2 กำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นทำงโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทได้พัฒนาขีดความสามารถในการจัดจ าหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์โดยการน าโปรแกรม
บริหารงานลูกค้า  (CRM : Customer Relation Management) เชื่ อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP 
Telephony) และฐานขอ้มูลลูกค้าของบรษิัท (Customer Database) โดยได้เริม่ใช้ระบบดงักล่าวในการขาย
สารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนกังานขายสารกรองแบบปกต ิและต่อมาช่องทางการขายทางโทรศพัทไ์ด้
กลายเป็นช่องทางหลกัในการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า บรษิทัจงึไดข้ยายช่องทางการขายทางโทรศพัทเ์พื่อรองรบั
การขายทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต โดยสิน้ปี 2563 มจี านวนพนักงานขายทางโทรศพัทป์ระมาณ 160 ทีน่ัง่ ทัง้นี้ 
ลกูคา้สามารถตดิต่อหน่วยงานขาย สอบถามขอ้มลูหรอืการบรกิารต่าง ๆ ไดโ้ดยโทรตดิต่อ Call Center 1210 
และ 02-819-8888 รวมขยายคู่สายเป็น 150 คู่สาย นอกจากนี้บรษิทัไดเ้พิม่บุคลากรเพื่อรองรบัลกูคา้ออนไลน์
จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line กว่า 20 ที่นัง่ และระบบ Agent Chat BOT เพื่ออ านวยความ
สะดวกและรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ซึง่กว่า 90% ซึง่เป็นฐานขอ้มูลลูกค้าใหม่ เพื่อตอบรบัการใหบ้รกิารผ่าน
ทางช่องทางใหม่ใหค้รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพใหม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ไดท้ าการเพิม่หมวดหมู่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 
นอกจากผลติภณัฑห์ลกัคอืเครื่องกรองน ้าและชุดสารกรองแลว้บรษิทัยงัน าเสนอขายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ได
กิ้น, เครื่องปรบัอากาศยี่หอ้เฟดเดอร์, เครื่องท าน ้าอุ่น Safe Electrics และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ เช่น สนิค้า
ยีห่อ้โตชบิา แอลจ ีพานาโซนิค มาสเตอรค์ลู มเีดยี และซมัซุง เป็นตน้ ทัง้นี้การบรหิารงานขายช่องทางการจดั
จ าหน่ายผ่านทางโทรศพัทน์ี้จะสามารถติดต่อลูกคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยงัสามารถบรหิาร
ค่าใชจ้่ายได ้โดยมโีครงสรา้งค่าใชจ้่ายต ่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่องทาง การขายดา้นอื่น ๆ 

 
2.5.3 กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผำ่นบริษทัอ่ืน 

บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าเครื่องกรองน ้าผ่าน บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด (ยี่ห้อ 
Adwell) และบรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เซฟเทรด             
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิค้าเครื่องกรองน ้า และเหยอืกกรองน ้าใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี 
สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากดั (ยี่ห้อ Giffarine) โดยบรษิัทย่อยได้รบัความไวว้างใจใหผ้ลติสนิคา้ดงักล่าว เนื่องจาก
ปัจจยัความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทเิช่น การค้นคว้าและวจิยัเทคโนโลยใีหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องการควบคุม
คุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน การจดัสง่ทีต่รงตามเวลา บรกิารหลงัการขาย การจดัอบรมความรูผ้ลติภณัฑ์
ใหแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ย รวมทัง้ความสมัพนัธอ์นัดกีบัทางลกูคา้ 

 
3. กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

(ก) ลกัษณะกำรจดัให้ได้มำซ่ึงผลิตภณัฑ ์
บรษิทัมโีรงงานผลติเครื่องกรองน ้าและชุดสารกรองทัง้สิน้ 3 แห่ง ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารลงทุนเครื่องจกัร

เพื่อการผลติใหม้คีวามทนัสมยัและรองรบัการเติบโตทางธุรกจิในอนาคต โดยตดิตัง้ทีโ่รงงาน 4 ซึง่ในช่วงปลายปี 
2562 บรษิทัไดท้ าการรวมศูนยก์ารผลติสนิคา้หลกั ไดแ้ก่ เครื่องกรองน ้าชุดสารกรอง  เหยอืกกรองน ้า และชิน้ส่วน
อะไหล่ต่าง ๆ ไวท้ีโ่รงงาน 4 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ สะดวกต่อการควบคุมสนิคา้คงคลงั และลด
ค่าใชจ้่ายในการขนสง่ 

ในปี 2563 ภายหลงัจากทีท่างบรษิทัท าการรวมศนูยก์ารผลติมารวมทีโ่รงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานี  จงึไดเ้ริม่ท า
การผลติสนิคา้หลกัทัง้หมด และจดัส่งมอบตามแผนการผลติจากโรงงานแห่งเดยีวโดยสมบูรณ์  ปัจจุบนัโรงงานมี
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ก าลงัการผลติรวมส าหรบัเครื่องกรองน ้าและชุดสารกรองเฉลี่ยประมาณเดอืนละ 25,000 เครื่อง โดยใช้ก าลงัการ
ผลติอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 80 ของก าลงัการผลติทัง้หมด ต่อการท างาน 8 ชัว่โมง 
(ข) กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการด าเนินงานหลกัต่าง ๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ 
1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กระบวนกำรผลิตเครือ่งกรองน ้ำของบริษทั มีขัน้ตอนโดยสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 
- กำรออกแบบเครื่องกรองน ้ำ: ด าเนินการโดยฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ

ดา้นเครื่องกรองน ้าโดยตรง โดยค านึงถงึประสทิธภิาพการกรองน ้า ความสะดวกในการใชง้าน และ
รปูลกัษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน ้า 

- กำรท ำแม่พิมพ:์ ภายหลงัจากขัน้ตอนการออกแบบ บรษิทัจะสง่แบบใหผู้ผ้ลติท าแมพ่มิพส์ว่นต่าง ๆ 
และให้ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เขา้ไปตรวจสอบชิ้นงานแม่พมิพ์ต้นแบบที่โรงงานผลิตเพื่อ
ควบคุมรายละเอยีดต่าง ๆ ของชิน้งานใหเ้ป็นไปตามทีอ่อกแบบ 

- กำรคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสำรกรองน ้ำ: 
วัสดุส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีความ
เหมาะสมกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุที่สมัผัสน ้าได้เลือกใช้วสัดุที่มีความปลอดภัย 
สามารถน ามาใชก้บัน ้าดื่มได ้(Food Grade) โดยบรษิทัจะจดัส่งแม่พมิพ์ใหแ้ก่ผูผ้ลติเพื่อท าการฉีด
พลาสตกิขึน้เป็นสว่นประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึง่บรษิทัจะท าการคดัเลอืกผูร้บัจา้งทีม่มีาตรฐานและ
มปีระสบการณ์ในการฉีดขึน้รปูเครื่องกรองน ้าเท่านัน้ 
สารกรองน ้า คดัเลอืกสารกรองน ้าเกรดสงูทัง้จากในประเทศและจากต่างประเทศทีม่มีาตรฐานสากล
รบัรอง นอกจากนัน้ มกีารทดสอบค่าการดูดซบัสารเคม ี(Iodine Number) ทางหอ้งปฏบิตักิารอย่าง
สม ่าเสมอและมกีารส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นประจ าทุกปี อกีทัง้ยงัไดม้ี
การส่งเครื่องกรองน ้าไปทดสอบด้านคุณภาพการกรอง ณ ห้องปฏบิตัิการทดสอบ Eurofins AMS 
Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยการทดสอบประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน
รสชาตขิองน ้า 2. ดา้นลกัษณะทีป่รากฏ 3. ดา้นการเกดิจุลชพีในน ้า 4. ดา้นสารเป็นพษิ 5. ดา้นสาร
ก่อกลายพนัธ ์และ 6. ดา้นโลหะหนักในน ้า ซึง่ถอืไดว้่ามคีวามเชีย่วชาญดา้นการทดสอบอาหารและ
เครื่องดื่ม เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และในการคดัเลอืกวตัถุดบิก่อนทีจ่ะมกีารผลติจะต้องตรวจรบั
วตัถุดบิว่ามคีุณสมบตัเิป็นไปตามที่ก าหนดไว ้โดยบรษิทัจะเน้นการคดัสรร ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิที่ได้
มาตรฐาน เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดบิทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะน ามาใชก้บัเครื่องกรองน ้าของบรษิทั 

ในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอน บริษัทได้จดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขัน้ตอนที่ชดัเจน 
เพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO 
9001:2015 นอกจากนี้ บรษิัทมกีารวางแผนการผลติที่ชดัเจนเพื่อให้สอดคล้องกบัยอดขาย ความ
ต้องการสนิค้า และปรมิาณสนิค้าคงคลงั เพื่อป้องกนัปัญหาสนิค้าขาดแคลน หรอืการส ารองสนิคา้
มากเกินไป นอกจากนี้ บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพสนิค้าภายหลงัจากผลิตเสร็จ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กำรจ ำหน่ำย และเกบ็ค่ำงวดกำรจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ มีขัน้ตอน   
โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 
1) พนักงานขายน าเสนอขอ้มูลผลติภณัฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผ่อน ใน

กรณีการผ่อนช าระบรษิัทมนีโยบายในการคดักรองลูกค้าโดยให้พนักงานขายคดักรองในเบื้องต้น 
จากนัน้หัวหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนท าสัญญาเช่าซื้อ และหลังจากนัน้ฝ่ายเก็บเงิน
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ภาคสนามและเร่งรดัหนี้สนิซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ดนิทางไปเกบ็เงนิค่าสนิคา้ตัง้แต่งวดทีส่องเป็นต้นไป 
จะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบตัขิองลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายจดัท าสญัญาเช่าซื้อผ่านระบบ TSR Sales System (TSSM) โดยการใช้งานออนไลน์ด้วย
เครื่องแท๊บเลต็หรอืสมาร์ทโฟน ซึ่งการน าระบบที่ทนัสมยัมาใช ้ช่วยท าใหก้ารด าเนินการด้านการ
ขายสะดวกรวดเรว็และบนัทกึขอ้มลูลูกคา้ไดอ้ย่างแม่นย า จากนัน้ทมีขายจะน าส่งสญัญาการเช่าซือ้
พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและเงนิงวดแรกทีเ่กบ็จากลกูคา้ใหแ้ก่ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ในกรณีทีล่กูคา้มปัีญหาในการผ่อนช าระ บรษิทัไดด้ าเนินการตดิตามพรอ้มทัง้เสนอทางเลอืกใหล้กูคา้
พจิารณาเพื่อหลกีเลีย่งการเกดิหนี้สญูและเรยีกเกบ็หนี้ โดยฝ่ายเกบ็เงนิภาคสนามและเร่งรดัหนี้สนิ
จะตดิตามลกูคา้ในเบือ้งตน้ แต่หากลกูคา้ไม่ผ่อนช าระตดิต่อกนัหลายงวดตามเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 
ทางแผนกเร่งรดัหนี้สนิภาคสนามจะเป็นผูต้ดิตามหนี้ต่อ และในกรณีทีบ่รษิทัไดส้่งจดหมายทวงถาม
หนี้ไปยงัลกูคา้รวม 2 ครัง้ บรษิทัอาจพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กำรจ ำหน่ำยและเกบ็ค่ำงวดกำรจ่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ มีขัน้ตอนโดยสรุป
ดงัต่อไปน้ี 
1) พนักงานขายทางโทรศพัท์ติดต่อลูกค้าหรือพนักงานขายน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าโดย

น าเสนอการจ าหน่ายทัง้แบบเงนิสดและเงนิผ่อนใหล้กูคา้พจิารณา 
2) กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะผ่อนช าระค่าสินค้า จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ท าสญัญา เข้าไป

ตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า และเกบ็เอกสารประกอบการใหส้นิเชื่อ เช่น เอกสารทางการเงนิ ฯลฯ เพื่อ
ประเมนิความสามารถในการผ่อนช าระของลกูคา้ก่อนท าสญัญาเช่าซือ้ และลงนามในหนงัสอืใหค้วาม
ยนิยอมในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ เพื่อสง่ใหก้บัศนูยอ์นุมตัสินิเชื่อท าการพจิารณา 

3) เจ้าหน้าที่พิจารณาสนิเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลเครดิต จากบริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของบริษัทถ้า
คุณสมบตัติรงตามเงื่อนไข จะด าเนินการท าสญัญาต่อไป 

4) เจา้หน้าทีท่ าสญัญา ใหล้กูคา้ท าสญัญาเช่าซือ้พรอ้มเกบ็เงนิดาวน์ 
5) ส่งมอบสนิค้าพร้อมติดตัง้ สถานะของลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นลูกหนี้เช่าซื้อ ผ่อนช าระค่าสนิค้าให้กบั

บรษิทั 
6) ในกรณีทีลู่กหนี้เช่าซือ้ มปัีญหาในการผ่อนช าระ บรษิทัจะด าเนินการตดิตามและเรยีกเกบ็หนี้ โดย

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนด ส าหรบักรณีทีบ่รษิทัไดส้ง่จดหมายทวงถามหนี้ไป
ยงัลกูคา้แลว้รวม 2 ครัง้ ปรากฎว่าลกูหนี้เช่าซือ้ยงัไม่ช าระค่าผ่อนสนิคา้ กจ็ะด าเนินการยดึสนิค้าคนื 
และบรษิทัอาจพจิารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
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นโยบำยทำงบญัชี 
บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้ในรปูแบบขายผ่อนช าระประมาณรอ้ยละ 83.6 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ บรษิทัจงึให้

ความส าคญักบันโยบายทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
1. การรบัรูร้ายได ้
2. การวดัมลูค่าลกูหนี้ การดอ้ยค่าและการตดัจ าหน่าย 
3. สญัญาเช่า 
4. ค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้ ตามนโยบายรบัประกนัความพงึพอใจของลกูคา้ 
5. ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า โดยการเปลี่ยน/ซ่อมสินค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบาย

รบัประกนัคุณภาพสนิคา้ 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทับรษิทัถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน                
(TFRS 9) รวมถงึมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง 
สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกซึง่ไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชไีวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
ของงบการเงนิ โดยทีน่โยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตักิ่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 นัน้ 

- ลูกหนี้วดัมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวเิคราะหป์ระวตักิาร
ช าระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลกูคา้ หนี้สญูจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อเกดิขึน้ 

- ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้และลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อแสดงดว้ยจ านวนหนี้คงเหลอืตามสญัญาหกัดว้ยดอกผล
ตามสญัญาเช่าซือ้ ดอกเบีย้ทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ซึง่ประเมนิโดยการวเิคราะห์
ประวตักิารช าระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกคา้ หนี้สญูจะถูกตดัจ าหน่าย
เมื่อเกดิขึน้ 

ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 
1 การรบัรูร้ายได ้ ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมี
การส่งมอบสนิค้าใหก้บัลูกคา้ ส าหรบัสญัญาทีใ่หส้ทิธลิูกค้าในการคนืสนิค้า รายได้จะรบัรูใ้น
จ านวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมี
นัยส าคญัของรายไดท้ีร่บัรูส้ะสม ดงันัน้ รายไดท้ีร่บัรูจ้ะปรบัปรุงดว้ยประมาณการรบัคนืสนิคา้
ซึง่ประมาณการจากขอ้มลูในอดตี 

รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตาม

ระยะเวลาของสญัญา กลุ่มบรษิัทจะหยุดรบัรู้รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อเมื่อตดัหนี้สูญ 
โดยที่นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 นัน้กลุ่มบริษัทจะหยุดรบัรู้
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้เมื่อลูกหนี้คา้งช าระค่างวดเกนิก าหนด 3 งวด ส าหรบัสญัญา
เช่าซือ้เครื่องกรองน ้า และ 6 งวด ส าหรบัสญัญาเช่าซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้า นับจากวนัครบก าหนด
ช าระ กลุ่มบรษิัทจะรบัรู้ดอกผลเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอกีเมื่อได้รบัช าระหนี้ที่ค้างเกนิ
ก าหนดช าระดงักล่าวแลว้ 

2 การวดัมลูค่าลกูหนี้ 
การดอ้ยค่าและการ
ตดัจ าหน่าย 

การวดัมูลค่าลูกหน้ี 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้สินเชื่อแสดงด้วยจ านวนหนี้คงเหลือตาม

สญัญาหกัดว้ยดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้ ดอกเบีย้ทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อผลขาดทุน
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ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสูญ) ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์
ประวตักิารช าระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่วกบัการช าระหนี้ในอนาคตของลูกคา้ หนี้สญูจะถูก
ตดัจ าหน่ายเมื่อเกดิขึน้ 

การด้อยค่า 
นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัรบัรูค้่า

เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย (รวมถงึ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น รวมถงึ
เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าชือ้ และลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 

กลุ่มบริษัทรบัรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรบัสนิทรพัย์ทาง
การเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (รวมถงึ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงเงนิให้กู้ยมืแก่กิจการอื่นและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั) ลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าชื้อ และลูกหนี้เงินให้สนิเชื่อและไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอื
ขาดทุน 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้แสดงมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่า

จะไม่ได้รับส าหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าชื้อ ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ 
จ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บั คอื สว่นต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาและกระแสเงนิ
สดที่คาดว่าจะได้รบัตลอดระยะเวลาตามสญัญาของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าชื้อลูกหนี้เงิน ให้
สนิเชื่อ 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนัน้ค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าว

ประมาณจากผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการผดิเงื่อนไขตามสญัญาทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน หรอื 

- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทุนดงักล่าว
ประมาณจากผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการผดิเงื่อนไขตามสญัญาทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ของสญัญา 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัลูกหนี้การค้าใช้วิธี Simplify Approach ในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทุนด้าน
เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิเหล่านี้ประมาณการโดยใช้ตารางการตัง้
ส ารอง ซึ่งวธิดีงักล่าวมกีารน าขอ้มูลผลขาดทุนที่เกดิขึน้ในอดตี การปรบัปรุงปัจจยัทีม่คีวาม
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหนี้นัน้ ๆ และการประเมนิทัง้ขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจุบนัและ
ขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกจิทัว่ไปในอนาคต ณ วนัทีร่ายงานค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตส าหรบัลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ และลูกหนี้เงินให้สนิเชื่อ กลุ่มบริษัทใช้วิธี General 
Approach ในการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
ว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดตินับแต่การรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกหรอืเป็นสนิทรพัย์ทาง
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การเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ซึง่กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้น
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของสญัญา 

ส าหรบักลุ่มสนิทรพัยท์ีม่สีาระส าคญั ประมาณการของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บั
ค านวณโดยคูณความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดช าระหนี้ (PD - Probability of default) กบั
ร้อยละของความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ต่อยอดหนี้ (LGD - Loss 
given default) กบัยอดหนี้หรอืประมาณการยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ผดินัดช าระ (EAD - Exposure 
at the time of default) 

สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคที่คาดการณ์ไว้ถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมี
ความเกีย่วขอ้งและหากมกีารระบุถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเสีย่งดา้นเครดติ เช่น อตัราการ
เตบิโตของ GDP อตัราดอกเบีย้และดชันีราคาที่อยู่อาศยั สมมตฐิานเหล่านี้ถูกก าหนดโดยใช้
ข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนได้ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ที่พัฒนาขึ้นภายในและ
สมมตฐิานทีม่อียู่ภายนอก และทีส่อดคลอ้งกบัทีใ่ชใ้นการวางแผนทางการเงนิและการวางแผน
เงนิทุน 

สถานการณ์ที่หลากหลายของสมมตฐิานเศรษฐกจิมหภาคถูกรวบรวมไว้เป็นช่วงของ
ผลลพัธท์ีม่คีวามเป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผลส าหรบัพอรต์การลงทุนทัง้หมดทีม่สีาระส าคญั ทัง้
ในแง่ของการพจิารณา PD LGD และ EAD หากมคีวามเกีย่วขอ้ง และในการพจิารณาภาพรวม
ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

การประมาณจ านวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับเครื่องมือทางการเงินที่มี
หลกัประกนันัน้ควรค านึงถงึการคาดการณ์จ านวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
จากการยดึหลกัประกนัทีห่กัต้นทุนของการไดม้าและการขายหลกัประกนั โดยไม่ค านึงว่าการ
ยดึทรพัยน์ัน้เป็นไปไดห้รอืไม่ 

การประมาณจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถูกคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อ
เริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ล าดบัชัน้ของการรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 
ชัน้ที่ 1 สนิทรพัย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิม่ขึ้นอย่างมนีัยส าคญัของความเสี่ยงด้าน

เครดติ (Performing) 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้รบัรูเ้ริม่แรกเมื่อรบัรูเ้ครื่องมอืทางการเงนิ และ

เป็นตวัแทนของประมาณการจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัจากการผดินัดช าระหนี้ทีน่่าจะ
เกดิขึน้ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัทีใ่นงบการเงนิ ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้ถูกพจิารณาอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกดิการเพิม่ขึน้อย่างมี
นยัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิกลายเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่
มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ หากสนิทรพัยท์างการเงนิไม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความ
เสี่ยงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมาพิจารณาบน
หลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดอืน 

ชัน้ที ่2 สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 
(Under-performing) 

หากสนิทรพัย์ทางการเงนิประสบกบัการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งด้าน
เครดิต (SICR - Significant increase in credit risk) นับจากวันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 
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ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จะรบัรูจ้ะเป็นผลมาจากความเป็นไป
ไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผดินัดช าระหนี้ตลอดอายุทีค่าดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิ การ
เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติถูกประเมนิโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบความ
เสี่ยงในการผิดนัดช าระ ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงดงักล่าว ณ วันที่ร ับรู้รายการเมื่อ
เริม่แรก ความมสีาระส าคญัของการประเมนิดงักล่าวถูกพจิารณาโดยใชปั้จจยัดา้นปรมิาณและ
ปัจจยัด้านคุณภาพหลายปัจจยั สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ค้างช าระ 30 วนัหรอืเกนิกว่านัน้และ
เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีค่า้งช าระมากกว่า 30 วนั มากกว่า 3 ครัง้ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา
แต่ยงัไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติจะถูกประเมนิว่ามกีารเพิม่ขึน้อยา่งมี
นยัส าคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 

ชัน้ที ่3 สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติหรอืคา้งช าระเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยเกนิ

กว่า 90 วนั สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกพจิารณาเป็นสนิทรัพยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้น
เครดติเมื่อลูกหนี้มคีวามเป็นไปไดว้่าจะไม่สามารถช าระคนืไดเ้มื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่งหรอืหลายเหตุการณ์ที่ท าใหเ้กดิผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของ
สนิทรพัยท์างการเงนิ 
หลกัฐานทีแ่สดงว่าสนิทรพัยท์างการเงนิมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติครอบคลุมถงึขอ้มลูทีส่งัเกตได้
จากเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้  

- การประสบปัญหาทางการเงนิอย่างมนียัส าคญัของลกูหนี้ 
- การละเมดิสญัญา เช่น การปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืการคา้งช าระ 
- อยู่ระหว่างการพจิารณาลม้ละลายหรอืปรบัโครงสรา้งทางการเงนิเพื่อเลีย่งการช าระ 
- การล่มสลายของตลาดซื้อขายคล่องของสนิทรพัย์ทางการเงนิเนื่องจากประสบปัญหา
ทางการเงนิ หรอื 

- การซือ้หรอืการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทีม่สีว่นลดจ านวนมากซึง่สะทอ้น
ถงึผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติพจิารณาจาก

กระแสเงนิสดทัง้หมดซึง่กจิการคาดว่าจะไดร้บัโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมด
ของเครื่องมอืทางการเงนิ รวมถึงการถือครองหลกัประกนั ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึง่คาดว่าจะได้รบัคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ
เมื่อเริม่แรก และมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยก์่อนการดอ้ยค่าดา้นเครดติตจะเกดิขึน้ 

การตดัจ าหน่าย 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าชือ้ และลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อที่พจิารณาว่าไม่สามารถเรยีกคนืได้ 

ส่วนของมูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้นจะถูกตดัจ าหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าชือ้ และลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อดงักล่าวจะ
ถูกตดัจ าหน่ายหลงัจากด าเนินการตามขัน้ตอนทีจ่ าเป็นทัง้หมดแลว้มกีารประเมนิแลว้ว่าไม่มี
ความน่าจะเป็นในการได้รบัคืน และได้พจิารณาถึงจ านวนเงนิที่สูญเสยีแล้วการได้รบัคืนใน
ภายหลงัของจ านวนเงนิที่เคยตัดจ าหน่ายจะน ามาลดผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไร
ขาดทุน 
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ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 
ในงวดถัดมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลงและการลดลงนัน้สมัพนัธ์

โดยตรงกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ภายหลงัการรบัรู้การด้อยค่า เช่น การปรบัปรุงอนัดบัความ
น่าเชื่อถือของลูกหนี้ การกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่บัรู้ก่อนหน้าให้รบัรู้โดยการ
ปรบัปรุงกบัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า จ านวนเงนิของการกลบัรายการรบัรูใ้นก าไรหรอื
ขาดทุน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทถือปฏิบัติตามข้อก าหนดการตัดรายการและการด้อยค่าตาม 
TFRS 9 กบัเงนิลงทุนสุทธติามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (ฐ)) กลุ่มบรษิัทสอบทานมูลค่า
คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัประกนัทีป่ระมาณการไว ้ซึง่ใชใ้นการค านวณเงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเชา่
อย่างสม ่าเสมอ 

3 สญัญาเช่า ณ วนัเริม่ต้นของสญัญา กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอื
ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัและบรษิทัน าค านิยามของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 
มาใชใ้นการประเมนิว่าสญัญานัน้ใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุหรอืไม่ 

ณ วันที่ส ัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มี
สว่นประกอบทีเ่ป็นสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่แยกสว่นประกอบทีไ่ม่เป็นการ
เช่าและรบัรูส้ญัญาเช่าและสว่นประกอบทีไ่ม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพยีงอย่างเดยีว 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญา
เช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสญัญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรับรู้เป็น
ค่าใชจ้่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า และปรบัปรุงเมื่อมกีารวดัมลูค่าใหม่ของหนี้สนิตามสญัญาเช่า ตน้ทุนของสนิทรพัยส์ทิธิ
การใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่าปรบัปรุงดว้ยจ านวน
เงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลรวมกบั
ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกและประมาณการตน้ทุนในการบรูณะและสทุธจิากสิง่จงูใจในสญัญาเชา่ที่
ได้รบัค่าเสื่อมราคารบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยวธิีเส้นตรงนับจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมผีล
จนถงึวนัสิน้สุดของอายุสญัญาเช่าเวน้แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมกีารโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ี่
เช่าให้กบักลุ่มบริษัทและบริษัทเมื่อสิ้นสุดสญัญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการใช้สทิธิในการซื้อสนิทรพัย์ ในกรณีนี้สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะ
บันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรพัย์ที่เช่า ซึ่งก าหนดตามเกณฑ์
เดยีวกนักบัสนิทรพัยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่าย
ช าระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรา
นัน้ไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบรษิทัใชอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทั ค่าเช่า
รวมถึงค่าเช่าคงที่หกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่าค้างรบั จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตาม สิทธเิลอืกซื้อ 
สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากกลุ่มบรษิทัมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธ ิ

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่โดยน าอตัราดอกเบีย้จาก
แหล่งขอ้มูลทางการเงนิภายนอกหลายแห่งและได้ปรบัปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะท้อนระยะเวลา
ของสญัญาเช่าและลกัษณะของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
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ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 

และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การ
เปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจ านวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การ
รบัประกนัมูลค่าคงเหลอื หรอืการเปลี่ยนแปลงการประเมนิการใชส้ทิธเิลอืกซื้อ สทิธเิลอืกใน
การขยายอายุสญัญาเช่าหรอืสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า เมื่อมกีารวดัมูลค่าหนี้สนิตาม
สญัญาเช่าใหม่ จะปรบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้หรอืรบัรู้ในก าไรหรอื
ขาดทุน หากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ดถู้กลดมลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ 

4 ค่าเผื่อการรบัคนื
สนิคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกนัความพึงพอใจของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสนิค้า
ภายในเวลา 30 วนันับจากวนัทีต่ดิตัง้ ค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้อา้งองิจากสถติกิารคนืสนิคา้ของ
ลกูคา้ในปีทีผ่่านมา 

5 ประมาณการหนี้สนิ
จากการรบัประกนั
สนิคา้ 

บรษิัทมนีโยบายเปลี่ยนและซ่อมสนิค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบายการรบัประกนัคุณภาพ
สนิคา้ภายในเวลา 1-2 ปี นบัจากวนัทีต่ดิตัง้ 

 
4. กำรจดัหำวตัถดิุบ 

4.1) วตัถดิุบในกำรผลิต 
วตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตเครื่องกรองน ้าของบริษัท ได้แก่ ส่วนโครงสร้างภายนอกของเครื่องกรองน ้า 

(Housing) และสารกรอง (Filter Media) ส าหรบัตวัโครงสร้างภายนอกเครื่องกรองน ้าที่เป็นพลาสติก บรษิัทเป็น
ผู้ออกแบบและว่าจ้างบริษัทคู่ค้าให้เป็นผู้ฉีด ส่วนสารกรองบริษัทจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผู้จ ัดจ าหน่าย
ภายในประเทศหลายราย และน าเขา้บางสว่นจากต่างประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูข้ายทีม่คีวามสมัพนัธม์ากกว่า 5 ปี 
โดยบรษิทัมนีโยบายส ารองวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติสนิค้าไดไ้ม่ต ่ากว่า 15 - 20 วนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาใน
กระบวนการผลติของวตัถุดบิแต่ละชนิด และบรษิทัมกีารทดสอบคุณภาพของวตัถุดบิทีน่ าสง่ในแต่ละครัง้ 
4.2) พนักงำนขำย 

บรษิัทมกีระบวนการคดัเลอืกพนักงานขายโดยคดัเลอืกจากผู้สมคัรที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและรกังานขาย 
บรษิทัจดัฝึกอบรมพนกังานใหม่ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจในสนิคา้เป็นอย่างด ีรวมถงึ การจดัฝึกอบรมเพื่อสรา้งทกัษะ
การขายและเขา้ใจถงึจติวทิยาการขาย และจดัท าคู่มอืการขายเพื่อใหพ้นกังานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขาย
สนิคา้ ทัง้นี้ บรษิทัยงัจดัใหม้กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารเป็นประจ า และมกีจิกรรมสมัมนาเพื่อเพิ่มทกัษะดา้นการขาย 
ส าหรบัพนักงานขายที่สามารถท ายอดขายได้เกินเป้าที่ตัง้ไว้ บริษัทมีการให้รางวลั เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้
พนักงานขายมคีวามมุ่งมัน่ในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายทีม่คีุณภาพใหท้ างานกบับรษิทัในระยะ
ยาว 
(ค) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต 

กำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภยั 
กำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการในกรณีทีย่ดึเครื่องคนืมาจากลูกคา้ หรอืรบัคนืเครื่องเก่ามาจากลูกคา้ หรอื
ของเสยีในการผลติ ได้แก่ พลาสติก และสารกรอง บรษิัทได้จ าแนกสารกรองออกเป็นสารกรองที่ดีกบัสาร
กรองคุณภาพต ่า โดยสารกรองทีด่นีัน้ บรษิทัจะน ามาปรบัปรุงคุณภาพ เพื่อขายใหแ้ก่ผูผ้ลติเครื่องกรองน ้าที่
ไม่ใช่เครื่องกรองน ้าเพื่ออุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน อาทเิช่น เครื่องกรองน ้าส าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
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ในส่วนของสารกรองคุณภาพต ่านัน้ บริษัทน ามาผ่านกระบวนการอดัท าเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใช้งานภายใน 
นอกจากนัน้ บรษิทัมกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ตามมาตรฐานน ้าทิง้ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

กำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั 
บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อแสดง

ถึงความมุ่งมัน่ขององค์กรและเป็นกรอบในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิง่แวดล้อมในการท างาน โดยมีเป้าหมายที่จะลดอุบตัิเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ โดยการปฏบิตัิตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน มกีารวางระบบการรายงานความปลอดภยั การจดัการระบบความ
ปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคม ีการประเมนิความเสีย่ง การปรบัปรุงระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั รวมถึงการ
จดัท าแผนฉุกเฉินใหส้ามารถตอบโตไ้ดท้นัทใีนกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เพื่อใหม้คีวามปลอดภยัสงูสุดต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิ รวมถงึการจดัท ามาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน 

พร้อมทัง้สร้างจติส านึกความปลอดภัยในการท างานให้กบัพนักงานโดยการจดัอบรมหลกัสูตรด้าน
ความปลอดภยั อาท ิเช่น อบรมขบัขีป่ลอดภยั อบรมการดบัเพลงิขัน้ต้นและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ อบรม
หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการช่วยฟ้ืนคนืชพี และการอบรมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ 

มาตรฐานการจดัการดา้นความปลอดภยั ไดถู้กทบทวนและปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยัและสอดคลอ้ง 
ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบรบิทและปัจจยัความเสีย่งขององคก์รอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัไดบ้รูณาการ
เขา้กบัระบบบรหิารการจดัการอื่น ๆ ขององค์กรเช่น ISO 9001:2015 เป็นต้น เพื่อให้การถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏบิตัเิป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย ทัง้นี้ ในปี 2563 ทีผ่่านมาของบรษิทัเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงจ านวน 6 
คน (อุบตัิเหตุร้ายแรง หมายถึง นับจ านวนการประสบอนัตรายกรณีเสยีชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสยีอวยัวะ
บางสว่น หรอืหยุดงานเกนิ 3 วนั) 

 
5. งำนท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 
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ปัจจยัควำมเส่ียง 

ปัจจยัความเสีย่งต่อไปนี้ เป็นเพยีงปัจจยัความเสีย่งส าคญับางประการที่อาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อบริษัท    
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ อาจมปัีจจยัความเสี่ยงอื่น ๆ ทีบ่รษิทัยงัไม่
สามารถทราบได้ในปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัท เห็นว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งปัจจัย         
ความเสีย่งเหล่าน้ีอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคตได ้
 
ควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจ 
ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์ำครฐั 

ปัจจุบนัธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าของบรษิทัยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกจิทีถู่กควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน
ภาครฐั อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรฐัหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัททางอ้อม กล่าวคือ ส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ท าหน้าทีดู่แลมใิหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเช่าซือ้เอาเปรยีบผูบ้รโิภค และ สคบ.
ควบคุมการขายตรง โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ส่วน
กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานซึง่บรษิทัถอืเป็นนโยบายหลกัทีจ่ ะปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวอย่างเคร่งครดั อย่างไรกต็ามบรษิทัมคีวามเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงาน
ภาครฐัอาจบงัคบัใชก้ฎระเบยีบเพิม่เตมิทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ ดงันัน้บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนว
ทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ทางราชการก าหนดในปัจจุบนั พร้อมกบัติดตามข้อมูลเกี่ยวกบัแนว
ทางการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งดงักล่าวตลอดเวลา เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงใหก้ารด าเนินงานของบรษิัท
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของภาครฐัต่อไป 
 
ควำมเส่ียงจำกกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงขำยตรงเป็นหลกั 

บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน ้าผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีว (Single Level Direct Sales) เป็นส่วน
ใหญ่ ซึง่มุ่งเน้นการขายสนิคา้โดยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีวมาอย่างยาวนาน 
บรษิัทมคีวามเชื่อมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดงักล่าวนี้เป็นช่องทางที่เหมาะสม เนื่องจากผลติภณัฑ์เครื่องกรองน ้า
จ าเป็นตอ้งอาศยัการอธบิายรายละเอยีดดา้นเทคนิคและคุณสมบตัโิดยพนกังานขาย สาธติการใชง้านสนิคา้ใหล้กูคา้เหน็
ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์โดยพนกังานทีม่ทีกัษะการขายทีโ่ดดเด่นอาจถูกดงึตวั
ไปเป็นพนักงานหรือตัวแทนขายของผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้
ความส าคญัแก่พนักงานขาย โดยเสนอค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดงักล่าว และบรษิทั
ได้จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการขายแก่พนักงานขายของบรษิัทและเพื่อเสรมิประสทิธภิาพของทมีงานขายอย่าง
สม ่าเสมอ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการจ าหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีว จงึ
ได้พยายามเพิม่ช่องทางการขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดงักล่าว เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ เช่น การจ าหน่ายสนิคา้ผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) ช่องทางการซือ้ขาย
สนิคา้ผ่านสือ่ออนไลน์ หรอื อคีอมเมริซ์ (E-commerce) เช่น Facebook รวมถงึ E-Marketplace ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Lazada 
และ Shopee และบริษัทได้ขยายการขายในลกัษณะ O2O (Online to Offline) โดยอาศยัจุดแขง็ในด้านทมีขายเพื่อ
น าเสนอและสาธติคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์โดยใหส้อดคล้องกบั Lifestyle ของผู้บรโิภคในปัจจุบนัทีน่ิยมการซือ้แบบ
ออนไลน์มากยิง่ขึน้  รวมถงึมกีารแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เพื่อใหส้ามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหเ้ขา้ถงึลกูคา้
ทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมรีูปแบบการขายอื่น ๆ อาท ิการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ประเภท 
OEM แก่บรษิทัขายตรงอื่น  
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ควำมเส่ียงจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำ และกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ท่ีอำจส่งผลต่อ
ยอดขำย และต้นทุนกำรผลิต 
 การเปิดเสรกีารคา้ และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อย่างเตม็รูปแบบในปี 2558 ซึง่
เป็นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอื อาเซยีน (ASEAN) 10 
ประเทศ จะสง่ผลใหม้กีารเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยทรพัยากรเงนิทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาดอาเซยีน 
อาจจะท าให้มีสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต ่า เข้ามาแข่งขนัในไทยมากขึ้น บริษัทจึงได้ให้มีการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความแตกต่างและมีต้นทุนที่ถูกลง และยังให้มีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพของ
ผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบัของบรษิทัทีผ่ลติจากต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา หากพบว่ามผีลติภณัฑท์ีน่ าเขา้จาก
ต่างประเทศแล้วดกีว่า กจ็ะหนัมาน าเขา้แทนการผลติเอง พร้อมกบัให้มกีารปรบัขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อ
ตอบสนองและเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้บรษิทัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่ม CLMV บาง
ประเทศ โดยพจิารณาถงึปัจจยัต่าง ๆ และความเป็นไปไดใ้นการท าการตลาด บรษิทัไดเ้ริม่น าสนิคา้เขา้ไปจ าหน่ายผ่าน
บรษิัทร่วมทุนระหว่างบรษิทักบันักธุรกจิไทยในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทน
จ าหน่ายในประเทศกมัพชูา พรอ้มทัง้ก าลงัศกึษาทีจ่ะน าสนิคา้ไปจ าหน่ายในประเทศอื่น ๆ ต่อไป 
 
ควำมเส่ียงจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่อ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีส่่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิทัว่โลก 
ซึ่งภาวะเศรษฐกจิในประเทศไทยชะลอตวัเช่นกนั โดยมกีารเลกิจา้งงานบางภาคส่วน ส่งผลให้เกดิความเสีย่งในดา้น
ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค และความสามารถในการผ่อนช าระค่าสนิคา้ แต่เน่ืองจากสนิคา้หลกัของบรษิทัเป็นเครื่องกรองน ้า
ดื่มซึง่จดัเป็นสนิคา้ทีม่คีวามจ าเป็นต่อสุขภาพและยงัช่วยลดความเสีย่งในการตดิต่อโรคจากการสมัผสับรรจุภณัฑห์รอื
การเดนิทางเพื่อซื้อน ้าดื่มบรรจุขวด จงึท าใหบ้รษิทัสามารถสรา้งยอดขายไดเ้ป็นอย่างด ีในขณะทีอ่ตัราการเกบ็เงนิค่า
งวดผ่อนช าระจดัอยู่ในระดบัทีไ่ม่ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ทีบ่รษิทัประมาณการณ์ไว ้แต่อย่างไรกต็าม ถงึแมบ้รษิทัมนีโยบายการ
ตดิตามการผ่อนช าระค่าสนิคา้อย่างเขม้งวดเพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาหนี้ไม่มคีุณภาพ แต่บรษิทัไดท้ าการช่วยเหลอืลกูหนี้ที่
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดดงักล่าว ดว้ยการผ่อนปรนการช าระค่างวดหรอืยดืจ านวนงวดใหแ้ก่ลกูหนี้ทีป่ระสบปัญหา
การเงนิ โดยจากมาตรการการช่วยเหลอืนี้ ท าใหอ้ายุของลูกหนี้บางรายยาวขึน้ เนื่องจากไม่ไดช้ าระตดิต่อกนัทุกง วด 
(จ่ายช าระเวน้บางงวด) แต่ช่วยลดการเกดิหนี้ไม่มคีุณภาพจากบญัชลีกูหนี้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ  
 
ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรผลิต 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดิุบ 

กระบวนการผลติเครื่องกรองน ้าประกอบดว้ย สว่นประกอบและอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย ทัง้ในสว่นของตวัเครื่อง
และชุดสารกรอง ซึง่ส่วนใหญ่สามารถผลติไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนต้องพึง่พาการน าเขา้จากผูน้ าเขา้รายใหญ่ 
โดยราคาวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาดและอตัราแลกเปลีย่นในกรณีทีต่้องน าเขา้จากต่างประเทศซึง่บรษิทั
อาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทัง้อตัราแลกเปลีย่น ซึง่ในส่วนน้ีบรษิทัได้
น าเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน อันได้แก่ Forward Contact เพื่อลด
ผลกระทบบางสว่นจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัใบอนุญำตกำรประกอบธรุกิจ 

โรงงานผลติเครื่องกรองน ้าของบรษิทัแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ในพืน้ทีส่สีม้ ซึ่งเป็นพื้นทีป่ระเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่น
โดยไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขว่าใบอนุญาตดงักล่าวอาจ ถูก
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เพกิถอนได ้หากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืก่อใหเ้กดิปัญหาแก่ชุมชน ส าหรบัใบอนุญาตในการ
ประกอบกจิการโรงงานในปี 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 

- โรงงานที ่1 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง
น ้า โดยใบอนุญาตฯ ได้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการต่ออายุใบอนุญาตฯ 
ดงักลา่วแลว้ โดยส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีารอนุญาตใหต่้ออายุไปถงึวนัที ่1 มกราคม 
2565 

- โรงงานที ่2 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง
น ้าจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  
โดยในปี 2562 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัโิรงงานส่งผลใหใ้บอนุญาตโรงงานที ่2 มอีายุจนกว่าจะมกีาร
แจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

- โรงงานที่ 3 บริษัทได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีซึง่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่บรษิทั
ไดม้กีารต่อใบอนุญาตฯ ดงักล่าวแลว้ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีารอนุญาตใหต่้อ
อายุไปถึงวนัที่ 1 มกราคม 2567 และใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทซ่อม ประกอบ
เครื่องท าน ้าอุ่นและเครื่องท าน ้าร้อนจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะ
หมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 

- โรงงานที ่4 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน ้า
และบดเศษพลาสตกิ จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที่          
1 มกราคม 2563 โดยในปี 2562 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัโิรงงานส่งผลใหโ้รงงานที ่4 มอีายุจนกว่าจะ
มกีารแจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

ทัง้นี้ บรษิัทอาจมคีวามเสีย่งจากการ ถูกเพกิถอนใบอนุญาตโรงงานหากมกีารร้องเรยีนและ/หรอืบรษิัทไม่
แกไ้ขปัญหาทีม่กีารรอ้งเรยีนได ้อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถประกอบกจิการโรงงานต่อไปได ้
เนื่องจากการประกอบผลิตภัณฑ์ไม่สร้างมลพิษใด ๆ และบริษัทยงัไม่เคยได้รบัการแจ้งตักเตือนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งหรอืการรอ้งเรยีนจากผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด 
 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
ควำมเส่ียงจำกกำรปล่อยสินเช่ือ 

การขายเครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่จะเป็นการขายผ่อนช าระตามสญัญาเช่าซือ้ 
ซึง่คุณภาพของลกูหนี้เช่าซือ้จะเป็นปัจจยัหลกัในการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทั
มยีอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ส าหรบัเครื่องกรองน ้าทีค่า้งช าระเกนิ 3 งวด มสีดัสว่นรอ้ยละ 4.84 ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ลูกหนี้ที่ค้างช าระเกิน 3 งวด มีสดัส่วนร้อยละ 6.12 ของยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสินค้าเครื่องกรองน ้ าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตามล าดบั (หลงัหกัดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้และภาษีขายรอตดับญัช)ี ที่ผ่านมาลูกค้าของบรษิทั
ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อยในระดบัล่างถงึกลาง โดยบรษิทัก าหนดนโยบายการคดัเลอืกลูกคา้ทีผ่่อนปรนเพื่อให้กลุ่ม
ลูกค้าดงักล่าวสามารถเขา้ถงึสนิค้าและบรกิารของบรษิทัได้ อย่างไรกต็าม บรษิัทก าหนดนโยบายการตรวจสอบและ
ควบคุมการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ในกรณีทีล่กูหนี้คา้งช าระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้เกนิกว่า 90 วนั จะถูกพจิารณาเป็นสนิทรพัย์
ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อลูกหนี้มคีวามเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถช าระคนืได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ทีท่ าให้เกดิผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของสนิทรพัยท์าง
การเงนิ ทัง้นี้ความเสีย่งดา้นเครดติของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายส าหรบัลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าซือ้ ทัง้นี้จากการทีส่นิคา้ของบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ในระดบัสูง ในปี 2563 อตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 77.18 
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เมื่อหกัค่าใชจ้่ายในการขาย หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูแลว้ บรษิทัยงัมกี าไรจากการด าเนินการขายตรงแบบผ่อนช าระ
ในเกณฑส์งูเพยีงพอ โดยในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 7.49 
 ทัง้นี้ มาตรการป้องกนัเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากลูกหนี้ เช่าซื้อซึ่งอาจไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงในสญัญาของบรษิทัสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้ 

• ก าหนดคุณสมบตัขิองลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเบือ้งต้น เพื่อเป็นแนวทางทีช่ดัเจนแก่ทมีงานขายโดยตอ้ง
ผ่านการพจิารณาเบือ้งตน้จากพนกังานขาย และหวัหน้าทมีพจิารณาอกีครัง้ก่อนท าสญัญา จากนัน้มกีาร
ตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ โดยฝ่ายเครดติประเมนิความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละรายว่าเหมาะสมกบั
แผนการผ่อนช าระสินค้า พร้อมทัง้ตรวจสอบว่ามีการติดตัง้ครบถ้วนหรือไม่ และฝ่ายเครดิตเป็น
หน่วยงานทีเ่กบ็ค่างวดผ่อนช าระ ทัง้นี้ ส าหรบัการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่ป็นเงนิผ่อน จะเป็นการขายผ่าน
บรษิทัย่อยคอื บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั (TSRL) โดยจะมกีารตรวจสอบเครดติลูกคา้ทุกรายผ่าน 
Credit Bureau และพนักงาน checker จะตรวจสอบขอ้มูลลูกค้าตามหลกัเกณฑ์ของบรษิัท TSRL อกี
ขัน้ตอนหนึ่ง เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบร่วมกนัในการพจิารณาว่าจะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตั ิ

• ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทมีพนักงานขาย โดยอา้งองิจากคุณภาพการขาย และในกรณีทีเ่กดิหนี้
สญูจากการขาย พนักงานขายและผูบ้รหิารฝ่ายขายทีเ่กีย่วขอ้งจะมสี่วนร่วมรบัผดิชอบช าระค่าเสยีหาย
แก่บรษิทั เพื่อทดแทนความเสยีหายตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั 
ในกรณีทีล่กูหนี้เช่าซือ้ไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญากบับรษิทั บรษิทัจะด าเนินการตดิตามทวงถามหนี้สนิ
คงคา้งจากลูกหนี้ทีค่า้งช าระเกนิก าหนดโดยแผนกเร่งรดัหนี้สนิและฝ่ายกฎหมายของบรษิทั รวมทัง้จะ
ด าเนินการถอดเครื่องคนืจากลกูหนี้ดงักล่าว  

 
ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 

เนื่องจากในการด าเนินธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายผ่อนช าระ ดงันัน้จึงเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
เงนิทุนทัง้จากส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนของการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เพื่อน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี้ การบรหิารเงนิทุนทีม่าจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมคีวามเสีย่งอนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของ
ตลาดการเงนิ ทัง้ในเรื่องของสภาพคล่องและอตัราดอกเบี้ยที่บรษิัทต้องบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอืในการ
บรหิารดงักล่าวบรษิทัจะตอ้งมกีารตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ อนัไดแ้ก่ ธนาคารต่าง ๆ เพื่อขอวงเงนิสนิเชื่อ
ไวร้องรบัการขยายตวัของธุรกจิ พรอ้มทัง้บรหิารระยะเวลาการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(Matching Funds) ใหอ้ยู่ในช่วงระยะเดยีวกนัเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของตลาดการเงนิ 
กรณีตลาดมกีารปรบัอตัราดอกเบี้ย บรษิทัสามารถปรบัอตัราดอกเบีย้ในสญัญาเช่าซือ้ใหม่ไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้  
ในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพยีงเลก็น้อยเนื่องจากบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่อง
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้บรษิัทได้รบัการอนุมตัิวงเงินสนิเชื่อ (Credit Facilities) โดยไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั 
(Clean Loans Basis) ส าหรบัการขยายธุรกจิจากสถาบนัการเงนิอกีดว้ย 
 
ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืกำรลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์
ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ท่ีมีอ ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 

บรษิัทมกีลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ (รายละเอยีดเพิม่เติมใน: ขอ้มูลหลกัทรพัย์และผู้ถือหุ้น) โดย       
ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัจ านวน 338,840,677 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 61.64 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จงึท าใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรอืขอมตใินเรื่องอื่นทีต่อ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องกฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดตอ้งใหไ้ดร้บัเสยีงสามในสี ่(3 ใน 4) ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นจงึอาจไม่
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สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นใหญ่เสนอได้ ซึ่งบรษิัทได้ตระหนักถงึประเดน็
ความเสีย่งดงักล่าวจงึไดจ้ดัโครงสรา้งการจดัการซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยมกีารแต่งตัง้บุคคลภายนอกที่เป็นอสิระเขา้ร่วมในคณะกรรมการ
บริษัท จ านวน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน รับหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเหน็เกี่ ยวกบัความสมเหตุสมผลในการท า
รายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
เลขทะเบยีนบรษิทั 
ประเภทธุรกจิ 
ทุนจดทะเบยีน 
 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
อเีมล ์

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

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
0107556000213 
ผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าใชใ้นครวัเรอืน 
549,682,133 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,682,133 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
549,682,133 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,682,133 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
เลขที ่43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
02-819-8899 
1210 และ 02-819-8888 
02-962-6951 ถงึ 3 
www.tsrplc.com 
โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591 
ir@tsrplc.com 

 
นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่
และรำยละเอียด 

ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 
ของบริษทั 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น (%) 
ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำน
บำท) 

ทนุช ำระ
แล้ว 
(ล้ำน
บำท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ำกดั 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125538005592 
43/12 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 
โทรสาร : 02-962-6659-60 
เวบ็ไซด ์: www.safetrade.co.th 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า 
เหยอืกกรองน ้า และน ้าดื่ม
ผสมแร่ธาตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่
และรำยละเอียด 

ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 
ของบริษทั 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น (%) 
ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำน
บำท) 

ทนุช ำระ
แล้ว 
(ล้ำน
บำท) 

บริษทั เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จ ำกดั  
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125559017522 
43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02-032-8690 

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการ
จ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
โดยการผ่อนช าระ การให้
สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้
การก ากบั 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 าหน่าย 
เครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า  
ในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตย  
ประชาชนลาว 

49.00  34.80 
(8,000 

ลา้นกบี) 

27.831/  

ผูร้ว่มทุน: 
- กลุ่มบรษิทั เจบ ี

   
51.00 

  

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ำกดั  
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125563014435 
43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 065-717-8426 

02-819-8899 ต่อ 1313 
เวบ็ไซด ์: www.alpinewater.co.th 
 

ประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบั
การขาย การใหเ้ช่า และ
บรกิารส าหรบั ชุดเครื่องท า
น ้าแขง็ทีป่ระกอบดว้ย
เครื่องท าน ้าแขง็และเครื่อง
กรองน ้า 
 

54.00  10.00 3.782/ 

ผูร้ว่มทุน:  
- นาย เอกรตัน์  แจง้อยู ่
- นาย พชร ประสทิธิส์มหวงั 
- นาย วชริวทิย ์วถิพีานชิย ์

   
1.00 

22.50 
22.50 

  
 

หมำยเหต:ุ 1/ช าระเมือ่วนัที ่17 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปลีย่น 1 บาท : 230 กบี) 
                          2/ช าระเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563  
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บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
บุคคลอ้ำงอิง   
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 02-009-9999 
โทรสาร : 02-009-9991 
   
ผูต้รวจสอบบญัชี : บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
  อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร,์ เลขที ่1 ชัน้ 48-50 ถนนสาทรใต ้เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 
  นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 
  นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 
  นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 
โทรศพัท ์ : 02-677-2000 ต่อ 2055 
โทรสาร : - 
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนช าระแล้ว 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
549,682,133 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
ผูถ้ือหุ้น 
รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ตามขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1 กลุ่มแจ้งอยู ่ 338,840,677 61.64 

 1.1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 337,070,777 61.32 

 - บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 1/ 144,107,715 26.22 
 - นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 85,498,648 15.56 
 - นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 
 - นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.26 
 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.20 
 - นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 6.15 
 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,769,900 0.32 

 - นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,769,900 0.32 
2 นายมนตช์ยั ลศีริกิุล 17,000,000 3.93 
3 นางสาวดรุณีย ์ลศีริกิุล 12,253,620 2.22 
4 นายทชัชล ลศีริกิุล 5,136,900 0.93 
5 นางชื่นทพิย ์จรีะพรประภา 4,850,000 0.88 
6 นายอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,543,000 0.83 
7 นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0.82 
8 นายเอกฤทธิ ์เอกสมทิธ ์ 4,200,000 0.76 
9 นายวทิรู ชื่นวชริศริ ิ 4,012,665 0.73 
10 นายจมุพล วรวงศพ์ทิกัษ์ 3,900,000 0.71 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก 399,232,394 72.63 
ผูถ้อืหุน้อื่น 150,449,739 27.37 
รวมทัง้ส้ิน 549,682,133 100.00 
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หมายเหตุ: 1/ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั มรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั มรีายชื่อผูถ้อืหุน้และสดัส่วน
การถอืหุน้ ณ วนัที ่28 มกราคม 2563 ดงันี้ 
ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ 

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 390,700 49.32 
2 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 164,600 20.78 
3 น.ส.สวติา แจง้อยู ่ 108,150 13.65 
4 น.ส.เธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 103,750 13.10 
5 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

 
กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่าง
มนียัส าคญั คอื ตระกลูแจง้อยู่ และตระกลูวชัรธรรม 

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ  

1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 337,070,777 61.32 

1.1 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 1/ 144,107,715 26.22 
1.2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 85,498,648 15.56 
1.3 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 
1.4 นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.26 
1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.20 
1.6 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 6.15 
2 ตระกลูวชัรธรรม 1,769,900 0.32 

2.1 นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,769,900 0.32 
รวม 338,840,677 61.64 

  



 

 รายงานประจ าปี 2563 | 56 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธภิายหลงัการหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทัง้นี้            
การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ าปีของบรษิทั จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่าย      
เงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานใหท้ีป่ระชุม     
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีน้่อยกว่าอตัราทีก่ าหนดขา้งตน้ หรอื
งดจ่ายเงนิปันผลโดยขึ้นอยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัและบรษิัท
ย่อย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในปี 2563 บรษิทัมกี าไรส าหรบัปี จ านวน 124.25 ลา้นบาท (ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่23 เมษายน 2564 เพื่ออนุมตัจิ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 
บาท และเมื่อรวมเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่่ายในวนัท ี13 สงิหาคม 2563 หุน้ละ 0.085 บาท ท าใหค้ดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
ส าหรบัปี 2563 เท่ากบั 0.165 บาทต่อหุ้น หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 72.65 ของก าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบการเงิน
เฉพาะของบรษิัท หรือร้อยละ 76.48 ของก าไรสุทธิภายหลงัจากหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายตามงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัซึง่สงูกว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัที่ก าหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 40 รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 3 ปีทผี่านมา ของบรษิทั เป็นดงันี้ 

รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล 2563 2562 2561 
1. ก าไรสทุธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 124.25 101.07 93.84 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)    
 2.1 จ านวนหุน้ทีจ่่ายปันผลระหว่างกาล  546.982/ 549.68 521.851/ 
 2.2 จ านวนหุน้ทีจ่่ายปันผลประจ าปี 546.982/ 549.68 549.681/ 
3. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)    
 3.1 จ านวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.085 0.06 0.08 
 3.2 จ านวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี 0.082/ 0.08 0.08 

รวมเงินปันผลจำ่ยต่อหุ้น 0.165 0.14 0.16 
4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)    
 4.1 จ านวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  46.51 32.98 41.75 
 4.2 จ านวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี  43.76 43.98 43.97 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 90.27 76.96 85.72 
5. อตัราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรส าหรบัปี 72.65 76.14 91.35 
    ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (รอ้ยละ)    
6. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธภิายหลงัการหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

76.48 80.15 96.16 

หมำยเหต:ุ 1/ วนัที ่5 มถุินายน 2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้เป็น 521.85 ลา้นบาท และ วนัที ่26 ธนัวาคม 
2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้เป็น 549.68 ลา้นบาท 

2/ คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 23 เมษายน 2564 เพื่ออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
งวดสุดทา้ยประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท โดยหกัหุน้ทีซ่ื้อคนืเพือ่บรหิารทางการเงนิจ านวน 2.70 ลา้นหุน้ 
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โครงสร้างการจดัการ 
โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 ดงันี้ 
 
 

 

 

         คอื ผูบ้รหิารของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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1.  คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทั มจีาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ จาํนวน 

6 ทา่น คดิเป็นรอ้ยละ 54.55 ของคณะกรรมการบรษิทั 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 
วนัที่ได้รบัการแต่งต ัง้ 

คร ัง้แรก 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร   ประธานกรรมการบรษิทั 
 ประธานกรรมการบรหิาร 

31 ตุลาคม 2555 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่  กรรมการ 
 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ    

ทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการบรหิาร 
 ประธานกรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมการ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่  กรรมการ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่  กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

6. รองศาสตราจารยบุ์ญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์  
 
 
 
 
 
  

 กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 พฤศจกิายน 2555 
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 
วนัที่ได้รบัการแต่งต ัง้ 

คร ัง้แรก 

7. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม  กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ   

ทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์  กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ         

กาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

24 เมษายน 2558 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์  กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบรหิาร 

24 เมษายน 2558 

10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ           
ศริวินารงัสรรค ์

 กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 

27 กุมภาพนัธ ์2561 
 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/  กรรมการอสิระ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

27 เมษายน 2561 

หมายเหตุ: รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
 

กรรมการผ ูม้ ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท ได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่            
นางสาวสวติา แจง้อยู ่และนายเอกรตัน์ แจง้อยู ่กรรมการสองในสามเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถงึความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ดี จงึได้พจิารณาอนุมตัจิดัตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมอืส าคญัของคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบัดูแล และการบริหารงานให้มี
มาตรฐานที่ถูกต้องโปร่งใส มกีารควบคุมภายในทีด่แีละมรีะบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและ          
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และมีคุณสมบตัิตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด       
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอิสระในการท างานอย่างเต็มที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้ เ ป็นไปตามกฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์                                 
และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบได้ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบตัรไวอ้ย่างชดัเจน โดยมผีูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถงึ
ความเพยีงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบรษิัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์                 
บุญเสรมิ วมิุกตะนันทน์ เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และมปีระสบการณ์การท างานดา้นบญัชแีละการเงนิทีส่ามารถสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานให้ถู กต้องตามนโยบายและระเบียบ
ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสรมิใหพ้ฒันาระบบรายงาน
ทางการเงนิและบญัชใีห้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานให้มรีะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าที่และ
แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

โดยมสี านกัตรวจสอบภายในเป็นผูด้แูลงานดงักล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มกีาร
ปรกึษาหารอืกบัผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายและบญัชเีป็นประจ า โดย คณะกรรมการตรวจสอบ
จะมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อขอความเหน็จากผูส้อบ
บญัชีในเรื่องต่าง ๆ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ         
ทุกท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการ 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ กรรมการ 
3. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค ์
กรรมการ 

4. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม ประธานกรรมการ 
2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 
3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการ 
4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ 
5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ กรรมการ 
6. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ กรรมการ 
7. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการ 
8. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ กรรมการ 

 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารมจี านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร ประธานกรรมการ 
2. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการ 
3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ ประธานกรรมการ 
2. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ               

ศริวินารงัสรรค ์
กรรมการ 

3. นางสาวสวติา แจง้อยู่ กรรมการ 
 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมมจี านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 
3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 
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คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูมจี านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวสวติา แจง้อยู่  กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายสยาม อุฬารวงศ ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
8. นายนเรศ จรญูวทิยากุล กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
9. นายกริทตั จรีจติต ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
10. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร 3/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทมกี าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชุม
พเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้จ านวน 10 ครัง้ 

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามรายละเอยีด 
ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

2. ผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารระดบัสงู มจี านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวสวติา แจง้อยู่  กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายสยาม อุฬารวงศ ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
8. นายนเรศ จรญูวทิยากุล ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
9. นายกริทตั จรีจติต ์ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
10. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร 3/ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
11. นายนรนิทร ์สวุรรณพนัธ ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 

หมายเหตุ : รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

ทัง้นี้ รายชื่อผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทขา้งต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่       
ทจ.23/2551 ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หด้ าเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อ นุมตัิการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ทีช่ดัเจน เพื่อความโปร่งใสและมคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม ผู้บรหิารระดบัสงูทัง้      
10 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงันี้ 

1. ไม่มปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ  
2. ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ในรอบปีทีผ่่านมา  

 
3. เลขำนุกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทมมีติแต่งตัง้ นางสาวจุฑามาศ มาลยั เป็นเลขานุการบรษิัท ท าหน้าที่ จดัการประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด โดย
เลขานุการบรษิทัทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ขึน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมการเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถในการ
บริหารงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดูแลงานด้ าน
บรรษทัภบิาลของบรษิทั 
 
4. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ                   
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลการด าเนินงานของบรษิทั และมกีารเสนอขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณา
จากหน้าที่ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัิงานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท โดยทัง้นี้              
จะน าเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบต่อไป 

 

4.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
4.1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัองัคารที ่21 กรกฎาคม 2563 มมีตอินุมตันิโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนและก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนไม่เกนิ 5.20 ลา้นบาท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสกรรมการส าหรบัผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 5 ของเงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ ๆ ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัไป
ด าเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอยีดต่อไป ซึง่ไม่มคี่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่
ขอในทีป่ระชุม 
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(1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2563 ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 (หน่วย: บาท) 

ต ำแหน่ง 

ประจ ำปี 2563 

ค่ำเบี้ยประชมุ 

(รำยไตรมำส) 
ค่ำเบี้ยประชมุ1/ 

ค่ำตอบ 

(รำยเดือน) 

คณะกรรมกำรบริษทั  

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 12,000 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 30,000 12,000 10,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 25,000   5,000   5,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 - 

คณะกรรมกำรบริหำร  

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 25,000 12,000 - 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 10,000   5,000 - 

คณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษทั  

ประธานกรรมการ - 15,000 - 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร - 12,000 - 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร -   5,000 - 
หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้) 
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวม 5.20 ลา้นบาท ซึง่จ่ายตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน รวมถงึค่าบ าเหนจ็ ดงันี้ 

(หน่วย: บาท) 

รำยช่ือ 

ค่ำเบีย้ประชุม 

ค่ำตอบ 
แทนรำยเดือน 

ค่ำ
บ ำเหน็จ 

รวม 

คณะ 
กรรมกำร 
บริษทั 

คณะ 
กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร* 

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ 
ก ำหนด 
ค่ำตอบ 
แทน 

คณะ 
กรรมกำร 
ก ำกบัดแูล 
กิจกำรท่ีดีฯ 

 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

ควำมเส่ียง 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 230,000 - 0 - - - 144,000 120,000 395,000 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 70,000 - 0 - 5,000 20,000 60,000 90,000 305,000 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ 192,000 - 0 - - 48,000 120,000 110,000 470,000 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 70,000 - - - - 20,000 60,000 90,000 275,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 70,000 - - 30,000 - 20,000 60,000 90,000 350,000 

6. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ   
วมิกุตะนนัทน์ 

192,000 195,000 - - - - 120,000 110,000 554,000 

7. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์   
วงศด์พีรอ้ม 

192,000 160,000 0 - 12,000 60,000 120,000 110,000 735,000 

8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
กรชิ อมัโภชน์ 

192,000 160,000 - - 15,000 - 120,000 110,000 579,000 

9. นางสมุนา วงษก์ะพนัธ ์ 192,000 - 0 90,000 - - 120,000 110,000 521,000 

10. ศ.(วุฒคิณุ) ดร.นายแพทย ์
พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

192,000 160,000 - 72,000 - - 120,000 110,000 690,000 

11. ดร.สุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ 192,000 - - - - 36,000 120,000 110,000 326,000 

รวม 1,784,000 675,000 0 192,000 32,000 204,000 1,164,000 1,160,000 5,200,000 

หมายเหตุ:* ปี 2563 ไมม่กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
               รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

 

(2) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสคณะกรรมการ ในอตัราร้อยละ 1 ถึง 5 ของเงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ ๆ โดยในปี 
2563 คณะกรรมการมมีติให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารจ านวน 100,000 บาทต่อท่าน 
จ านวน 7 ท่าน และจ่ายโบนสัใหป้ระธานกรรมการจ านวน 200,000 บาท รวมจ่ายโบนัสทัง้สิน้ 900,000 
บาท 

 
4.1.2 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 

ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทั ประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชพี ปัจจุบนับรษิทัไม่มคี่าตอบแทนในรปูหุน้ใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิทั ค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารของบรษิทั
ประจ าปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 30.19 ล้านบาท 33.19 ล้านบาท และ 38.52 ล้านบาท 
ตามล าดบั โดยค่าตอบแทนของผู้บรหิารของบรษิัท ตามนิยามของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 มี
จ านวน 11 คน 
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4.1.3 นโยบำยและวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
บรษิทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการจะ

พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของกรรมการ และค่าตอบแทนอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
เพยีงพอทีจ่ะดูแลรกัษากรรมการทีม่ีความรูค้วามสามารถ พรอ้มทัง้ผ่านการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้สามญัประจ าปี (Annual General Meeting: AGM) ทัง้นี้ บรษิทัก าหนดใหม้กีารเปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่่าย
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก าหนด 

 
5. บุคลำกร 

จ ำนวนบุคลำกรหรอืพนักงำน 
จ านวนพนักงานทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 1,782 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม

งานไดด้งันี้ 
(หน่วย: คน) 

กลุ่มพนักงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

พนกังานขายและบรกิาร 984 
พนกังานปฏบิตักิาร 780 
ผูบ้รหิาร 19 

รวม 1,783 
 
ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 
 ในปี 2563 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรปูของเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุน ส ารอง
เลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) แก่พนกังานทัง้หมดเท่ากบั 698.99 ลา้นบาท 
 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกบับริษัทในระยะยาว  ซึ่งใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  
บรษิทัมเีงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นเงนิจ านวน 3.10 ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท 3.70 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างยิง่ จงึไดจ้ดัท านโยบายการพฒันา
และการฝึกอบรมขึน้ โดยม ี“สถาบนัฝึกอบรม” สงักดักลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์ร เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
โดยตรง ก าหนดใหม้หีลกัสตูรอบรมทัง้ภายใน (In-house Training) และภายนอก (Public Training) ทีค่รอบคลุมเนื้อหา
ด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) และหลกัสตูรเพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นความรูใ้นงาน (Functional Competency) 

ทัง้นี้ สถาบนัฯ ได้สร้างสรรค์หลกัสูตรอบรมภายใน และคดักรองหลกัสูตรอบรมภายนอกที่สอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกันด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
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ความสามารถ และทศันคตทิีด่ต่ีอการด าเนินงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานการด าเนินงานของบรษิทั
และกลุ่มบรษิทั  

ในปี 2563 สถาบนัฝึกอบรม ได้ด าเนินการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปีโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานโดยตรง ผ่านกระบวนการส ารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Need 
Survey) เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรใน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะสัน้ 
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ ได้รู้จกัและเขา้ใจ 

องคก์รมากขึน้ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รไดง้่ายและเรว็มากขึน้ ตลอดจนมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังขององค์กร โดยใน           
การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ สถาบนัฯ ไดก้ าหนดใหม้เีน้ือหาส าคญั ดงันี้ 
- วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตรข์องบรษิทั 
- นโยบายดา้นทรพัยากรบุคคล 
- จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
- มาตรฐานความปลอดภยัและชวีอนามยั 
- นโยบายดา้นสารสนเทศและขอ้ก าหนดการใช ้Social Media 
- ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 
- Risk Management and Safety 
- ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเรื่องน ้า 
- การสาธติประสทิธภิาพเครื่องกรองน ้า 

2. การอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ (Competency Training) ผู้บงัคบับญัชาแต่ละสายงานมหีน้าที่ร่วมกบั
สถาบนัฝึกอบรมใหม้สีมรรถนะทีเ่หมาะสมในสมรรถนะแต่ละดา้นดงันี้ 
- สมรรถนะหลกัขององคก์รและสมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า 
- สมรรถนะของแต่ละหน่วยงาน 

บรษิทัไดม้กีารจดัอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัตัง้แต่ระดบัปฏบิตักิาร จนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่ไดผ้ลตอบ
รบัในการเขา้ฝึกอบรมและพฒันาจากพนักงานและผูบ้รหิารเป็นอย่างด ีในปี 2563 บรษิทัมจี านวนชัว่โมงในการอบรม 
เฉลีย่/คน/ปี เท่ากบั 10.4 ชัว่โมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

ประเภทกำรอบรม จ ำนวนชัว่โมง 
1.อบรมภายใน (In-house Training) 18,726 ชัว่โมง 
2.อบรมภายนอก (Public Training) 19,042 ชัว่โมง 

รวม 37,768 ชัว่โมง 
 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะกลำง 
เป็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดบัการปฏบิตัิงานให้เป็นมอือาชพีและยกระดบัมาตรฐานการบรกิาร

ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึง่ปี 2563 บรษิทัไดพ้ฒันาหลกัสตูรการขายและการบรกิารใหแ้ก่ ฝ่ายทีต่้องสมัผสั
กบัลูกคา้ทุกฝ่าย และยงัมตีวัชีว้ดัขององคก์รในเรื่องของการลดขอ้รอ้งเรยีน ทางสถาบนัฝึกอบรมจงึไดพ้ฒันาหลกัสตูร
เพื่ออบรมและตดิตามผลอย่างต่อเนื่องทัง้ปี โดยยดึหลกั 3 Pro รายละเอยีดดงันี้ 

1. Product ความรูผ้ลติภณัฑแ์ละการตดิตัง้ 
2. Process ความรูด้า้นกระบวนการขัน้ตอน 
3. Program ความรูท้างดา้นโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
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ในสว่นพนกังานทีเ่ป็น Back Office และระดบับรหิาร ไดพ้ฒันาเพื่อเพิม่สมรรถนะและน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ TSR SMARTs STEP, Business Transformation 7s Project, มาตรฐานการบญัช ีTFRS9,TFRS15 
and TFRS 16, Micro MBA เป็นตน้ 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะยำว 
บรษิัทตระหนักดวี่า ทรพัยากรมนุษย์ เป็นทรพัยากรที่คุณค่าที่สุดขององคก์ร ดงันัน้ พนักงานจงึควรไดร้บั

โอกาสใหพ้ฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ บรษิทัจงึไดว้างแผนการท า Career Path ทีเ่หมาะสมและสมัพนัธก์บัสมรรถนะ 
(Competency) ของพนักงานซึง่เป็นเกณฑห์นึ่งของเสน้ทางหรอืแผนผงัความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนักงานทีเ่ริม่
ตัง้แต่กา้วเขา้สูอ่งคก์รจนกระทัง่เกษียณอายุ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
ในปี 2563 บรษิัทได้ใชร้ะบบในการประเมนิผล (Performance management System) โดยประกอบไปดว้ย

ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
1. Core Competency สมรรถนะหลกัขององคก์ร (SMARTs) ทุกระดบัต าแหน่ง 
2. Managerial Competency สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการ เฉพาะระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป 

เพื่อน ามาใชใ้นการประเมนิผลงานพนักงาน เพื่อวดัผลการปฏบิตังิานของพนักงานในองคก์รในดา้นปัจจยัผลส าเรจ็ของ
งานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายองคก์รประจ าปี และพฤตกิรรมในการท างานทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการบรรลุผลงาน โดยไดน้ าผล
การประเมนิมาใชใ้นการบรหิารจดัการ ทางดา้นการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา และความกา้วหน้าในสาย
อาชพี เป็นตน้ 

กำรพฒันำทศันคติและกำรอยู่รว่มกนัในสงัคม 
นอกจากพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพแลว้ บรษิทัไดป้ลกูฝังและ

ปรบัทศัคตใินการปฏบิตังิานใหพ้นกังานไดรู้จ้กัการเป็นผูเ้สยีสละเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ รูร้กัสามคัค ีและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
หรือองค์กรอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิษเศรษฐกิจจาก 
COVID -19 กจิกรรมสมทบทุนเพื่อมอบเครื่องช่วยหายใจใหแ้ก่สถาบนับ าราศนราดรู กจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมวนั
ส าคญัทางศาสนาพุทธและศาสนาอสิลาม กจิกรรมบรจิาคเครื่องกรองน ้า และกจิกรรมต่ออายุไสก้รองใหก้บัโรงเรยีน วดั 
หรอืหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
 
ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 -ไม่ม-ี  
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ในปี 2563 บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ได้รบัผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบยีน ประจ าปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ในระดบั 5 ดาว อยู่ใน
กลุ่ม “ดเีลศิ” (Excellent) ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 182 บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคะแนนอยู่ใน
ระดบั ดเีลศิ จากบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้สิน้ 692 บรษิทั จากการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจด
ทะเบยีนประจ าปี 2563 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บรษิัทได้จดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทได้รบัทราบ และเข้าใจหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ออกใช้ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาและทบทวน 
หลกัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทและได้ด าเนินการปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทก าหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดทุกประการ 

คณะกรรมกำร 
โครงสรำ้งกรรมกำรบริษทั 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแล      
กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั รวมทัง้จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัใหถู้กต้อง
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอให้กบัผูถ้อื
หุน้และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใส รวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อื
หุน้ 

3. ควบคุมก ากบัดแูลการบรหิารการจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ 
ซึง่กรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดให้
ต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่
ทุน การลดทุน การออกหุน้ หรอืการออกหุน้กู ้การซือ้ขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัหรอืการซือ้หรอืรบั
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมี
วตัถุประสงคแ์บ่งก าไรขาดทุนกนั การแกไ้ขหรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด
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หรอืบางสว่นทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั การควบหรอืเลกิบรษิทั การ
จ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ อาทิเช่น การท า
รายการที่เกี่ยวโยงกนัและการซื้อหรือขายทรพัย์สนิที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามทีเ่ห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิารเพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั ้ง
กรรมการบรหิารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

5. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่น
ใดให้ด าเนินกิจการของบรษิัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดย
คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจดงักล่าวได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัไดม้อบอ านาจใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลอื่นท าหน้าทีแ่ทนในเรื่อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอ านาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบอ านาจนัน้ ต้องบนัทกึความเหน็
ของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชุมให้ชดัเจน ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะต้องก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้งไม่มลีกัษณะเป็น
การมอบอ านาจทีท่ าใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วน
ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

6. คณะกรรมการบรษิทัก ากบัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล 
โดยจดัใหม้ผีู้ตรวจสอบและดูแลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและด าเนินการและร่วมประสานงาน
กบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะด าเนินการตดิตามและประเมนิผล ประสทิธผิลของการ
บรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบรษิัทต้องจดัใหม้คีู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) คู่มอื
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-
Corruption Policy) และนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ (Whistle 
Blowing) ของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอื
เป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เว้นแต่จะได้แจง้ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บรษิทัทราบทนัท ีหากมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาที่
บรษิทัท าขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

10. คณะกรรมการจะตอ้งสนบัสนุนและสง่เสรมิใหฝ่้ายจดัการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่
ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน
กรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม และเพื่ อสอดคล้องกบัแนว
ทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปีต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้
อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานให้มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ และตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการน าส่งงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

3. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลตามวธิแีละมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพยีงพอของงบประมาณและ
บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเหน็ต่อระบบการตรวจสอบภายใน 
ทีเ่หมาะสมตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
6. พจิารณาอนุมตักิฎบตัรส านกัตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกดา้น และมปีระสทิธผิล 
8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นหรอืผูเ้ชีย่วชาญ 

เฉพาะเรื่องได ้เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
ทัง้นี้ การด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนดของบรษิทั 

9. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง
รายงานระบุเกี่ยวกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน 
ความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นทีเ่หน็ว่า
คณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

10. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการควบคุมและตดิตามการปฏบิตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้สอบทาน
กระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการท างาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มี
ประสทิธผิล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
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13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ และเลกิจา้ง ผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทั รวมถงึ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามเหน็ชอบในการ
น าเสนอเพื่อขออนุมตัิในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชโีดยไม่มผีู้บรหิารเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

15. พจิารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผู้สอบบญัช ีและส านักงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ตดิตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่า ฝ่ายบรหิารมกีารด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเพียงพอ 
มปีระสทิธภิาพ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งมารายงาน หรือ
น าเสนอขอ้มลู ร่วมประชุม หรอืจดัสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งและจ าเป็น 

17. พิจารณาให้ความเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการ
บรษิทั และจดัใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

18. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปนี้  
18.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
18.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
18.3 ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
18.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
18.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
18.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
18.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎ

บตัร (Charter)  
18.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
19. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
20. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อ

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  
20.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
20.2 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
20.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแต่งตัง้ต่อไปตาม
วาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
 
คณะกรรมกำรบริหำร (The Executive Committee) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบรษิทั ใหถู้กต้อง
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อื
หุน้และ  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อื
หุน้ 

อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดที่อาจมคีวามขดัแยง้ หรอื
รายการใดที่คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสี่วนได้เสยีหรอื
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาขา้งต้น คณะกรรมการบรหิารไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะไดร้บั
มอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวไป 

3. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการด าเนินการด้านการอนุมตัใิบขอซือ้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั
และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
- วงเงนิไม่เกนิ 6,000,000 บาท ส าหรบัทรพัยส์นิถาวร (ไม่รวมทีด่นิ) 
- วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท ส าหรบัสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิถาวร 
- วงเงนิไม่เกนิ 45,000,000 บาท ส าหรบัสนิคา้เพื่อจ าหน่าย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
- วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท ส าหรบัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
เลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี ทัง้นี้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทั 
 
คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง (The Management Committee) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง 

1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบรษิทั ให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อื
หุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 
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3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิทั ควบคุมก ากบั ดแูลการบรหิาร
จดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดงัต่อไปนี้ ซึ่งกรรมการต้องได้รบัอนุมตัิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด าเนินงาน ได้แก่ เรื่องกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รบัมติของที่ประชุม          
ผูถ้อืหุน้ เช่น การแกไ้ขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้ 
หรอืการออกหุน้กู ้การซื้อขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัหรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมา
เป็นบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคแ์บ่งก าไรขาดทุนกนั การท า 
การแก้ไขหรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท การควบหรอืเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและ
บ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

4. ก ากบัใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธิผล โดยจดัใหม้ผีูต้รวจ
สอบและดูแลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. จดัให้มคีู่มอืการปฏบิตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ และ
จรยิธรรมทางธุรกจิ จรยิธรรมของผูบ้รหิาร และพนกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือ
รายการใดที่คณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสี่วนได้เสยีหรอื
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาขา้งต้น คณะกรรมการบรหิารไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะไดร้บั
มอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวไป 

6. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการด าเนินการด้านการอนุมตัใิบขอซือ้ตามปกตธิุรกจิของบรษิทั
และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
- วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท ส าหรบัทรพัยส์นิถาวร (ไม่รวมทีด่นิ) 
- วงเงนิไม่เกนิ 10,000,000 บาท ส าหรบัสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิถาวร 
- วงเงนิไม่เกนิ 40,000,000 บาท ส าหรบัสนิคา้เพื่อจ าหน่าย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
- วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ส าหรบัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

7. พจิารณาเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิปกติของบรษิัท แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 5 
ลา้นบาท แต่ไม่เกนิงบประมาณทีร่บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนส าคญั ที่
ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมาย  

8. มอี านาจพจิารณาอนุมตัิการกู้ยมืเงนิ การจดัหาวงเงนิสนิเชื่อ หรอืการขอสนิเชื่อใดๆ ของบรษิัทแต่ละ
รายการในวงเงนิไม่เกนิ 100 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัเพื่อเป็นหลกัประกนัต้อง
น าเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาอนุมตักิารปรบัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั ส าหรบัพนกังาน ยกเวน้กรรมการบรหิาร 
10. สรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมการผู้บรหิารระดบัสูงมวีาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่เขา้มาด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
และ/หรอืไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูจะพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออกจากการ
เป็นพนกังานของบรษิทั 
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ที่บริษัทก าหนด รวมทัง้เพื่อ
ขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยนืและขยายธุรกิจอย่างมเีสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรบัสภาวการณ์
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอก ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกจิการของบรษิทั  
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูโดยใช้
แนวทางการบรหิารความเสีย่งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามและควบคุม
ความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มสี่วนร่วม ในการบรหิาร
และควบคุมความเสีย่ง  

3. ประเมนิความเสีย่งในระดบัองค์กร และก าหนดวธิกีารบรหิารความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 
รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 

4. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะ
ควบคุมความเสีย่ง 

5. มอี านาจในการเรยีกบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งของบรษิทั รวมถงึ
การแต่งตัง้และก าหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม 
และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค ์

6. รายงานผลของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าและพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการบรหิารความเสีย่งและพจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความ
เสีย่งเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ 

8. ระบุความเสีย่งดา้นต่าง ๆ พรอ้มทัง้ วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มทีจ่ะ
มผีลกระทบต่อบรษิทั 

9. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่ง 
10. ประเมนิผล และจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
11. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
12. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ
ลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทัหรอืลาออกจากเป็นพนกังานของบรษิทั 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee: NRC)       
ได้จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกโดยมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 เพื่อ
ส่งเสรมิหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยรบัผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. การสรรหา 
1.1 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณา    

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตัิ
แลว้แต่กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ 
และ/หรอื มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

1.3 พจิารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบรษิทั 
2. การก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทั
เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกนั และ
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่อง/ประเดน็ค่าตอบแทน
ของกรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปีของบรษิทั 

2.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อกี

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่ง

เมื่อ 
3.1 ลาออก 
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3.2 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม              

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. หรอื 3. ได ้โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3. จะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนเท่านัน้ 
 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility Committee) 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม (The Good Corporate Governance and 
Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ได้จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อมีบทบาทในการก าหนดและทบทวนหลักการก ากับดูแล       
กจิการที่ดขีองบรษิทั และเป็นแนวทางในการด าเนินกจิการรวมทัง้ใชเ้ป็นแนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและพนักงาน  เพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลาย  ตลอดจนการสื่อใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ารไดท้ราบถงึแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีมหีน้าทีดู่แลให้การด าเนินกจิการของบรษิทั และการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการ ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลบรษิทัในสว่นทีก่ าหนด  และสอดคลอ้งกบัหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีท่างการใหค้วามเหน็ชอบ 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสรมิคุณค่าร่วม การก ากบัดูและกจิการที่ดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
หลกัการ และขอ้พงึปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมส าหรบับรษิทั 

2. จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Code of Conduct Handbook) และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รษิทัเผยแพร่หรอืสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิและเพื่อใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 

3. พจิารณาทบทวนเพื่อพฒันาและจดัท านโยบายการก ากับดูแลกจิการ คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ และ
นโยบายต่าง ๆ ตามทีม่ปีระกาศก าหนดโดยใหม้คีวามต่อเนื่องและเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งคุณค่าร่วมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้องคก์ร 
5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อการจดัท า และเสนอรายงานของบรษิทั 
6. พจิารณาเสนอขอ้พงึปฏบิตัทิี่ด ี(Code of Best Practices) ส าหรบัคณะกรรมการบรษิัท หรอืเสนอการ

ก าหนด ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการที่บริษัท
แต่งตัง้ทุกชุด 

7. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกนัให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัโดยการเสริมสร้างความเขา้ใจนโยบายองค์กร และจูงใจให้มวีสิยัทัศน์ร่วมกนัในการมุ่งไปสู่
จุดหมายขององคก์ร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้บั
การแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม กรรมการที่
พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้
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2. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
2.1 ลาออก 
2.2 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

 
ประธำนกรรมกำรบริษทั 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั 

1. รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบรหิารงานของคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

2. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ และ
เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3. การลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 
2 ขา้งเท่ากนั 

 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการด าเนินงาน    
กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท   
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้ควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้งบประมาณและ   
แผนด าเนินงาน 

2. มอี านาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ตามทีบ่รษิัทก าหนด โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ค าสัง่ หรอื
มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งด าเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัด าเนิน
กจิการและพฒันาธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รโดยน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากนัน้จงึน าเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป และก าหนดวธิกีารบรหิาร 
โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และ
ก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบัพนกังานของบรษิทั 

4. มีอ านาจอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท    
การลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา โดยให้ เป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ  

5. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าใน      
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

7. มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา
ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารค าสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 
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8. สรา้งและรกัษาทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกลยุทธแ์ละเป้าหมายของ
บรษิทัอย่างมปีระสทิธผิล 

9. ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย และปฏบิตักิาร 
ใด ๆ ตามทีก่ าหนด โดยกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ อ านาจของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรอื

รายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิารมสี่วนได้เสยีหรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถอื
หุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดักำร 

1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการด าเนินงาน    
กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ 
งบประมาณและตวัชี้วดัผลการด าเนินงานประจ าปีของบรษิัทที่ใช้ในการประกอบธุ รกจิ เพื่อเสนอต่อ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางที่
บรษิทัก าหนด 

3. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการและบรหิารงานอนัเป็นกจิวตัรประจ าวนัของบรษิทั 
4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยน าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเห็นชอบก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากนัน้จึงน าเสนออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และก าหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึง
รายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และก าหนดอตัราค่าจ้าง 
เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบัพนกังานของบรษิทั ในสว่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. มอี านาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ และจะตอ้งด าเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัด าเนินกจิการและพฒันา
ธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิัท มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ
บรษิทั 

6. มีอ านาจอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท   
การลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ  

7. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

8. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั พรอ้มทัง้ควบคุมตดิตามความคบืหน้าเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

9. มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา
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ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารค าสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

10. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้นี้ อ านาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดที่

กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัริายการใน
ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ
รายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

1) กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งต้นและพจิารณาคดัเลือกตามเกณฑค์ุณสมบตัติามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่ น ๆ มาประกอบกนั เช่น 
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
โดยมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
• ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
• ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ใน
การลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้ือหุ้นต้องออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอื
คณะใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

• การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ผู้เป็น
ประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

• บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานใน
ทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้าด 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
ทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

3. กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้แลว้ อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
4. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั และ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดอืนโดยบุคคลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน และ มตดิงักล่าว
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ของคณะกรรมการบรษิทัจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งั
เหลอือยู่  

5. กรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งยงัคงรกัษาการในต าแหน่ง
เดมิเพื่อด าเนินกจิการของบรษิัทต่อไปเพยีงเท่าที่จ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที ่เว้นแต่
ศาลจะมคี าสัง่เป็นอย่างอื่นในกรณีทีค่ณะกรรมการพน้ต าแหน่งตามค าสัง่ศาล ซึง่คณะกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัพน้
จากต าแหน่งโดยส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนั
ตดิต่อกนั 

6. คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดนโยบายใหม้คีวามหลากหลายของกรรมการบรษิทัทีต่้องสรรหาส าหรบัผูท้ี่
จะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทัง้
วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากดั เพศ ทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 
2) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
ในสว่นของการสรรหากรรมการอสิระนัน้ ทุกครัง้ทีก่รรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุจ าเป็นที่

จะต้องแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิม่ บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมกีารปรึกษาหารอื
ร่วมกนั เพื่อก าหนดตวับุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทัง้ดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 
รวมถงึมคีุณสมบตัขิ ัน้ต ่าตามหวัขอ้ดา้นล่างนี้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั เพื่อพจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด และ มกีรรมการอสิระ
อย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมกีรรมการอสิระจ านวน 6 ท่าน โดยไดก้ าหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมการอสิระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอสิระของบรษิทัทุกท่านมี
คุณสมบตัคิรบถว้นดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ 
ดว้ย โดยนิยามกรรมการอสิระเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอื บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
(ถา้ม)ี 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี้ ความสมัพนัธ์ตามที่กล่าวขา้งต้นรวมถึงการท า
รายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการ
เกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้้ยมื ค ้า
ประกนั การให้สนิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลท าให้
บรษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสทุธขิอง
บรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้
เป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าวใหน้บัรวมภาระหนี้ที่
เกดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของส านัก
งานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้
รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักจิการของผู้ขออนุญาตหรือ
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นหรอืบุคคลทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบั
กจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่
เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
11. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่ เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก กรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั ้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 



 

 
 รายงานประจ าปี 2563 | 83 

ทัง้นี้กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
โดยจะแจง้พร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

 
3) กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้ือหุน้ โดยทัง้หมดต้องเป็นกรรมการอสิระ       

ซึง่มคีุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรู้ด้านบญัช ีและ/หรอืการเงนิ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บรษิทั รวมถงึก ากบัดแูลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและการพจิารณาขอ้ขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

4) กำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร/ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
การสรรหากรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าแทนพจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทั เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและมคีุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายและ
เหมาะสมที่จะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ /ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ตามขอบเขต
อ านาจหน้าที ่และเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการ
ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกนิ 3 บรษิทั 

 
5) กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง 
การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าแทนร่วมกบักรรมการ

ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูตามทีก่ าหนด 
 
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ดงันี้ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมทุน 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 

 

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการก ากับดูแลที่ท าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการ
ด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม การดูแลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทุนของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัมี
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การส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบรษิัทไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยเป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัขิอง
บรษิทัซึง่ไดร้บัมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ได้มีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบญัชีภายนอกได้มกีารตรวจสอบแล้ว น าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 

ส าหรบัการท ารายการอื่นที่มนีัยส าคญั อาท ิการท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยง หรอืได้มาหรอืจ าหน่ายไป        
ซึง่สนิทรพัย ์(ถ้าม)ี จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบรษิทัย่อยพจิารณา
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพจิารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและอนุมตัิ และ
เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว จะมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เป็นต้น 
 
กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มูลภายในของบรษิทั ซึง่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่อ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตร า 59                    
แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันที่เกิดรายการ
เปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้จดัส่งส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอื
รบัโอนหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ในปี 2563 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยเปรยีบเทยีบ
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวนัที ่30 มกราคม 2562 และวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ดงันี้ 

ล ำดั
บ 

รำยช่ือ 

จ ำนวน (หุ้น) 
จ ำนวนหุ้น
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 
ระหว่ำงปี 
(หุ้น) 

30 ธนัวำคม 2563  30 มกรำคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรอืบุตรท่ี
ยงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรอืบุตรท่ี
ยงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะ 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 0 0 0 0 0 
2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 34,101,613 0 33,608,413 0 493,200 
3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ 1,062,498 0 1,062,498 0 0 
4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 33,795,673 0 33,695,673 0 100,000 
5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 34,433,796 0 34,433,796 0 0 

6. 
รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะ

นนัทน์ 
0 0 0 0 0 

7. ศาตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 0 0 0 0 0 
8. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 
9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 0 0 0 0 0 
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ล ำดั
บ 

รำยช่ือ 

จ ำนวน (หุ้น) 
จ ำนวนหุ้น
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 
ระหว่ำงปี 
(หุ้น) 

30 ธนัวำคม 2563  30 มกรำคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรอืบุตรท่ี
ยงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรอืบุตรท่ี
ยงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะ 

10. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  
ศริวินารงัสรรค ์

0 0 0 0 0 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ 329,400 0 260,000 0 69,400 
12. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0 4,495,532 0 0 
13. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม  1,769,900 0 1,778,900 0 (9,000) 
14. นายสยาม อุฬารวงศ ์ 330,000 0 611,500 0 (281,500) 
15. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ 33,000 0 33,000 0 0 
16. นายนเรศ จรญูวทิยากุล 0 0 0 0 0 
17. นายกริทตั จรีจติต ์ 0 0 0 0 0 
18. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร 3/ 0 0 - - 0 
หมายเหตุ: รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

 
บริษัทจะก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น

สาระส าคญั ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบรษิทัเป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงั
การเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

บรษิัทก าหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริม่ตัง้แต่      
การตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง้นี้ การลงโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

 
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
ตามหลกัเกณฑ์การประเมนิของบรษิัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระ
ปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี และผูส้อบบญัชตีอ้งมคีุณสมบตัถิูกตอ้งตามประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2563 ซึง่
รายชื่อของผูส้อบบญัชใีนปี 2563 ไดแ้ก่ 

นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 หรอื 
นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 หรอื 
นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 
ในปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีจ านวน 2.25 ลา้นบาท ไม่มคี่าตอบแทนส าหรบับรกิาร

อื่น 
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กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

ในปี 2563 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต่์าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้ จากการ
ด าเนินการดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

- การประเมนิผลจากการส ารวจการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2563 บรษิทัอยู่ในระดบั     
“ดเีลศิ” คะแนนเฉลีย่โดยรวมรอ้ยละ 91 สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยรวมทีร่อ้ยละ 83 

- การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย บรษิทั
ได ้99 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

นอกจากรางวลัดงักล่าวในขา้งตน้บรษิทัยงัมกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรื่องอื่น ๆ ดงันี้ 
(1) จรรยำบรรณธรุกิจ 

บริษัทจะปฏบิตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและก าหนดให้ กรรมการบรษิัท ผู้บริหาร และพนักงาน 
ยดึถอืและปฏบิตัติาม ดงัต่อไปนี้ 

1. ประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และด าเนินงานธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้
ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดต่ีอบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏบิตัต่ิอลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมดัระวงั ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถ
อา้งองิได ้รวมทัง้ถอืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ที่ตนไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการด าเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลที่ตามปกติ
วสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทีต่ามกฎหมาย 

5. เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบรูณ์ของสนิคา้และบรกิาร 
6. เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
7. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอื

เงื่อนไขไมไ่ด ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

(2) ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
บรษิัทด าเนินธุรกจิโดยยดึถือประโยชน์ของบรษิัทเป็นส าคญั และได้ก าหนดมาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้ริษทัทราบถงึความสมัพนัธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว ผู้มีส่วนได้เสยีไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัิรายการ
ดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และ
รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มกีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไป
ซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชโีดยเคร่งครดั 
นอกจากนี้ บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี 
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท า
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รายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบัการ
ตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) 

(3) ระบบกำรควบคมุภำยใน 
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิ

ความมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน บรษิทัจงึไดก้ าหนดภาระหน้าที ่อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิตังิาน
และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด
ประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิทัไดม้ี
การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในใหม้คีวามเหมาะสม และมีประสทิธผิล และมผีูต้รวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีต่ดิตาม ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัที่
ส าคญัของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมปีระสทิธภิาพ 

(4) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมวีาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพจิารณาเรื่องการบรหิารความ
เสีย่งโดยรวม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้ก ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เกีย่วกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง กลยุทธแ์ละการวดัความเสีย่งโดยรวมเพื่อใหม้กีารปฏบิตัดิา้นบรหิาร
ความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(5) รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละการเงนิ และ

ผู้สอบบญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงาน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าว
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้จะด าเนินการเปิดเผย
ขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและไม่ใช่การเงนิ บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถ้วนและ
สม ่าเสมอ 

(6) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมี

การก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี 
และจะจดัใหม้กีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น มกีารสง่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารก าหนด
วาระในการประชุมอย่างชดัเจนโดยกรรมการทุกท่านรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเข้าสู่วาระการประชุมโดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ เพื่อจัดส่งให้กับ
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ทัง้นี้ คณะกรรมการควรศกึษาขอ้มลูและพจิารณารายละเอยีดก่อนเขา้
ร่วมประชุม และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในปี 2563 บริษัทจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
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จ านวน 10 ครัง้ ซึ่งในจ านวนนี้รวมการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการเพื่อพิจารณางบประมาณและแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีจ านวน 1 ครัง้ 

ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และแจ้งผลการ
ประชุมใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ ทราบถงึผลการประชุมดว้ย โดยในปี 2563 บรษิทัได้
จดัใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองตามทีก่ าหนดไวจ้ านวน 1 ครัง้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้่วมกนั
ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเขา้รบัพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยทีก่รรมการทุก
ท่านสามารถอภปิรายและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย และมปีระธานทีป่ระชุมเป็นผูป้ระมวลความเหน็
และขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการประชุม ทัง้นี้ ในขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะลงมตใินหอ้งประชุมตอ้งมกีรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมเีสยีง
หนึ่งเสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ 
ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพื่อชีข้าด นอกจากนี้รายงานการ
ประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมกีารประชุมเสรจ็ และจดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 
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รำยช่ือ 

จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำรว่มประชุม / จ ำนวนครัง้ท่ีประชุมในปี 2563 
คณะกรรมกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

คณะกรรมกำร 
บริษทั 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2563 

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร 
ก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดีและ
ควำม

รบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ

ก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

1.  นายสหสั ตรทีพิยบตุร 10/10 - 0/0 0/1 - - - 
2.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 10/10 - 0/0 1/1 4/4 1/1 - 
3.  นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ 10/10 - - 1/1 4/4 - - 
4.  นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 10/10 - - 1/1 4/4 - - 
5.  นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 10/10 - - 1/1 4/4 - 6/6 
6.  รองศาสตราจารย ์
  บุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ 

10/10 9/9 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธ ี
  ดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 

10/10 9/9 - 1/1 4/4 1/1 - 

8.  ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์รชิ อมั
โภชน์ 

10/10 9/9 - 1/1 - 1/1 - 

9.  นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 10/10 - 0/0 1/1 - - 6/6 
10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นายแพทย ์

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
10/10 9/9 - 1/1 - - 6/6 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ 10/10 - - 1/1 3/3 - - 
หมายเหตุ : 1/ ดร.สุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร ไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 

2/ นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 
3/ นายณฒัฐพงษ์ ถาวร ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร วนัที ่1 เมษายน 2563 
 
(7) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บรษิทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพยีงพอทีจ่ะดูแลรักษากรรมการทีม่ี
ความรูค้วามสามารถ และต้องผ่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ทัง้นี้บรษิทัก าหนดใหม้กีาร
เปิดเผยค่าตอบแทนทีจ่่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารตามรปูแบบทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

(8) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่
บรษิัทก าหนดใหจ้ดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการปฏบิตัหิน้าที ่

รวมทัง้การแนะน าลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบาย
สนับสนุนใหก้รรมการบรษิทั เขา้อบรมหลกัสูตรจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD) เพื่อ
เป็นการพฒันาสนบัสนุน และสง่เสรมิการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
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เมื่อมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัจะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดย
จดัใหม้กีารบรรยายสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร กลยุทธ ์เป้าหมาย แนวทางการด าเนินธุรกจิ และ
การด าเนินการที่ส าคัญโดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จ ัดการแ ละ/หรือ
คณะกรรมการบรหิาร พร้อมทัง้จดัใหม้เีอกสารส าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อประกอบการท า
หน้าที่ อนัได้แก่หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบับรษิัท และรายงานประจ าปี  ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วย
ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันโยบายการก ากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทั อ านาจอนุมตั ิและขอ้หา้มการกระท าของกรรมการบรษิทัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งรวมทัง้บทบาท
และหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยในปี 2563 บรษิทัไม่มกีารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

(9) กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิใหม้กีารอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบก ากบัดแูลกจิการ

ของบรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง หากมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการ บรษิทัจะจดัใหม้กีารแนะน า
แนวทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ เพื่อ
สง่เสรมิใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
 
กำรเข้ำอบรมของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทั สง่เสรมิ สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กจิการของบรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น ได้เขา้รบัการอบรม
สมัมนาในหลกัสตูรหรอืร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืองคก์รอสิระต่าง 
ๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรบัปรุงการปฏิบตัิงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัิหน้าที่ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยคณะกรรมการบรษิัท มอบหมายให้เลขานุการบรษิัท เป็นผู้
ประสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้หลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ 

โดยในปี 2563 กรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสถาบนัอื่น ดงันี้ 

หลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD): 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ช่ือหลกัสูตร 
นางสาวสวติา แจง้อยู ่ Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที ่292/2020 
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กรรมการบรษิทัทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มดีงันี้ 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรจำก IOD 
1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร -  DAP 28/2004 

-  SFE 7/2013 
-  HMS 2/2013 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ -  DAP SET/2012 
-  FBS 1/2014 
-  DCP 263/2018 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ -  DCP 135/2010 
-  SFE 11/2010 
-  APC 37/2011 

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

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ -  DAP 99/2012 
-  FBS 1/2014 
-  BNCP 6/2019 
-  DCP 292/2020 

6. รองศาสตราจารย ์บญุเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ -  DAP 100/2013 
-  ACP 42/2013 

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

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

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ -  DAP 47/2005 
10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ  

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

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร -  DCP 233/2017 
 

กำรประเมินผลคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษิัท ได้ด าเนินการประเมนิผลงานประจ าปีทุกปี เป็นการประเมนิทัง้คณะและเป็น

รายบุคคลโดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-
assessment) เพื่อประเมนิผลงานในปีล่าสดุ โดยเกณฑก์ารประเมนิไดก้ าหนดการวดัผลงานครอบคลุม 6 ดา้น 
ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของ
คณะกรรมการ เกณฑ์การวดัผลได้แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = 
เลก็น้อย; 0 = ไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ ทัง้นี้ เกณฑก์ารประเมนิผลจะคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ดี
พอสมควร ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต ่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยการประเมินผลการ
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ปฏบิตังิานของคณะกรรมการ เลขานุการบรษิทัจะท าหน้าทีส่รุปและรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ ในปี 
2563 ผลการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ไดร้บัการประเมนิทีค่่าเฉลีย่รอ้ยละ 97.24 หรอือยู่ในเกณฑท์ี่
ดเียีย่ม 

คณะกรรมการยงัไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านประเมนิผลงานเป็นรายบุคคลโดยใชว้ธิกีารประเมนิตนเอง          
(self-assessment) กบัเกณฑก์ารประเมนิในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบรษิทั การปฏบิตัิงาน
ของกรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏบิตัติาม
จรยิธรรม ซึง่เกณฑก์ารวดัผลใชร้ปูแบบเดยีวกบัการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ในปี 2563 เลขานุการ
บรษิทั เป็นผูส้รุปผลการประเมนิของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ โดยผลการ
ประเมนิอยู่ทีร่อ้ยละ 98.33 หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

 
กำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุด
จะประเมนิผลงานตนเองตามแบบประเมนิ และเลขานุการบรษิทัเป็นผูส้รุปผลการประเมนิของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งแบบประเมินผลประกอบด้วยหวัข้อ 
โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมนิของคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.46 และแบบรายบุคคล ได้รบั
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.46% 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 และ
แบบรายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100.00 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม แบบรายคณะไดร้บัคะแนนเฉลีย่ร้อย
ละ 99.44 และแบบรายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.06 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.97 และแบบรายบุคคล
ไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 94.58 

คณะกรรมการบรหิาร ไม่ไดจ้ดัท าแบบประเมนิผลงานแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล เนื่องจากยงั
ไม่มกีารประชุม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไม่มวีาระเร่งด่วนน าเสนอเพื่อพจิารณา 

 
กำรประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการโดยกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนทุกปี เกณฑก์ารประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการไดน้ า
เกณฑ์จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช ้ซึ่งครอบคลุมความเป็นผูน้ าการก าหนดกลยุทธ ์
การด าเนินการตามกลยุทธ ์การวางแผนทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
ความสมัพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการสืบทอดต าแหน่งความรู้
ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล ทัง้นี้ในปี 2563 ได้จัดให้มีการประเมินประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัโดยไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 
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แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า มีระบบการคดัสรร
บุคลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบรหิารทีส่ าคญัอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
นโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูทีว่างไว ้โดยคณะกรรมการสรรหามหีน้าที่
พจิารณา ประเมนิ คดัเลอืกบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยกระบวนการ
สรรหามาจากการพจิารณาบุคคลทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั  

 
กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะท าให้เกดิความ
เชื่อมัน่ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนด
หลกัการการก ากบัดูแลกจิการ ซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดซีึง่ก าหนดโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 

 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ทัง้ใน
ฐานะของเจา้ของบรษิทัและในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สทิธใินการซือ้ ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่น
ถอือยู่ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทั สทิธิ
ต่าง ๆ ในการประชุม ผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามล่วงหน้าสทิธใินการ
ร่วมตัดสนิใจในเรื่องส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็น
รายบุคคล การแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมที่ส าคญัและมผีลต่อทศิทางใน
การด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
แนวปฏิบติั 
บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่ออ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั ดงันี้: 

1. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปีโดยคณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่
ประชุม ซึง่การประชุมจะจดัภายใน 4 เดอืนนับจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่ละปี พรอ้มทัง้จดัส่งหนังสอื     
นัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั   
ก่อนการประชุม รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์บรษิทัที ่http://www.tsrplc.com ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการประชุมและลงประกาศหนังสอืพมิพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้า
เป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมวีตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย โดยในปี 2563 บริษัทจัดส่งเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 18 วนั 

2. บรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทั พรอ้มทัง้ชีแ้จง
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุม และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ
ใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งที่
บรษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
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5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมี
ประสทิธิภาพ และเอื้อที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน โดยบริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทัง้การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า และก่อนเริม่การประชุมจะด าเนินการแจง้จ านวนและสดัสว่น
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีง
และการนับคะแนนเสียง พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดง
ความเหน็ต่อที่ประชุมในประเดน็ต่าง ๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชุม 

6. บรษิทัคดัเลอืกสถานทีจ่ดัประชุมซึง่มรีะบบขนสง่มวลชนเขา้ถงึและเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเดนิ
ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

7. ภายหลงัจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะจดัให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม           
ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
บน website ของบรษิทั และจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้นโดยจดัสง่
ส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผู้
ถอืหุน้ 

 
หมวดท่ี 2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย และก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไป
ตามจ านวนหุน้ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีงและไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัหรอืละเมดิสทิธหิรอื
ลดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผู้ถือหุ้นต่างชาต ิ
ทัง้นี้บริษัทก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระซึง่จะพจิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่
ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ขให้
เหมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นเรื่องส าคญัและมผีลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการ
ประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
แนวปฏิบติั 
1. บรษิัทจะดูแลให้ด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัท ตามล าดบัวาระการประชุมมกีารเสนอ

รายละเอยีดในแต่ละวาระครบถว้น มกีารแสดงขอ้มลูประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่
วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อื
หุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้นี้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุม
แทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉนัทะทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม การลงคะแนนเสยีง
เป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดบัวาระทีก่ าหนด โดยวาระการเลอืกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ได้
ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตเิป็นรายคนบุคคล 

2. บริษัทเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ /หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ           
การประชุมเป็นการล่วงหน้ารวมทัง้เสนอค าถามล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด ซึง่ไดเ้ผยแพร่



 

 
 รายงานประจ าปี 2563 | 95 

รายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่http://www.tsrplc.com ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดอืนจนถงึวนัสิน้สุด
รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

3. บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทัง้คู่ สมรส
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิ
ประจ าปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 
รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่นดว้ย 

4. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย์
ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

 
หมวดท่ี 3 บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิัทได้ให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ 
พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หนี้ และลกูคา้ เป็นตน้ โดย
บรษิทัตระหนักดวี่า การสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
และการพฒันาธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิอง
ผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนัน้บรษิทัยงัสง่เสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิัท
และกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้: 
แนวปฏิบติั 
(ก) ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งเน้นพฒันาองคก์รใหม้กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัมี

รายได้และผลก าไรเพิม่ขึน้ได้ เป็นการเพิม่มูลค่าของบรษิัทและส่งผลใหผู้ถ้อื
หุน้ของบรษิทัไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูคา้ บรษิทัค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ ์รวมถงึการเอาใจใส่ และ
รบัผดิชอบต่อลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คา้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัิต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและ/หรอืขอ้ตกลงในสญัญาที่ท าร่วมกนั เพื่อก่อให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดี
ทางธุรกจิซึง่จะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) เจา้หนี้ บรษิทัจะปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้ดแูลใหม้กีาร
ช าระคนืเงนิกู้และดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนี้เงนิกูย้มืทุกประเภทอย่างครบถว้นตาม
ก าหนดเวลา และปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดั
โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขดัต่อวตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ 
คณะกรรมการจะดูแลใหบ้รษิัทด าเนินงานเพื่อใหเ้จา้หนี้มคีวามมัน่ใจในฐานะ
ทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ ตลอดจนดูแลใหม้กีารรายงาน
ขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ ทีถู่กตอ้งและครบถว้นแก่เจา้หนี้ 

(จ) คู่แขง่ บรษิัทส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม และจะ
ปฏบิตัติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี
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(ฉ) พนกังาน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัโดยปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรม และเคารพสทิธิ
มนุษยชนให้ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่เหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถงึการสนบัสนุนเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน 

(ช) ชุมชนและสงัคม บรษิทัใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยด าเนินธุรกจิอย่าง
มีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อ
สงัคมตามความเหมาะสม 

(ซ) สิง่แวดลอ้ม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครดัและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผู้
มสีว่นไดเ้สยี เหล่านัน้ไดร้บัการดแูลอย่างด ี
 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

บรษิทัอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจะไดเ้ขา้ร่วมเป็นบรษิทัทีป่ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  แต่ทัง้นี้บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบ
ต่าง ๆ อาทเิช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิาร
สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มูลใน
รายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
1. วตัถปุระสงค ์

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
คณะกรรมการบรษิัท จึงได้ก าหนดนโยบายป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน การให้หรือรบัสนิบน 
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) บริษัทคาดหวงัว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิัทต้องไม่เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 
เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอืเพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมถงึ
ทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของบริษัทและบริษัทย่อย และให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และ
ขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย ทัง้นี้หากมีการฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมกบั    
การทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอืทางออ้มกต็าม จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั  

ทัง้นี้  บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2558  
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2. ค ำนิยำม 

• คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ 
สญัญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค ามัน่ว่าจะให้ รวมถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรอืผูม้ี
หน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏบิตัิ
หน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่กรณีที่
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ให้
กระท าให ้

• กำรทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิ หรอืละเว้นการปฏบิตัิในต าแหน่ง
หน้าที่ รวมถึงการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน          
การน าเสนอ หรอืการใหค้ ามัน่ว่าจะให ้การขอ หรอืการเรยีกรอ้งรบัผลตอบแทน ทัง้ทีเ่ป็นทรพัยส์นิ 
เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด อื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งประโยชน์หรือปกป้องสิทธิที่มิควรได้อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง พรรคพวกหรือผู้ที่
เกีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

• กำรรบัสินบน หมายถงึ การรบัดว้ย เงนิ สิง่ของ การบรกิาร หรอือย่างใดอย่างหนึ่งหรอืผสมกนั โดย
มพีนักงานเขา้ไปเกีย่วขอ้งในการเรยีกรบัเงนิ ของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเอง พรรค
พวก ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง 

• เจ้ำหน้ำท่ีของรฐั หมายถงึ ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนทอ้งถิน่ซึง่มี
ต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนักงานหรอืบุคคลผู้ปฏบิตัิงานในรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยลกัษณะการปกครองทอ้งที ่และใหห้มายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลกูจา้ง
ของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัและบุคคล หรอืคณะบุคคล ซึง่ใชอ้ านาจหรอืไดร้บั
มอบใหใ้ชอ้ านาจทางการปกครองของรฐัในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐั 

• กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงนิ     
การให้ทรพัย์สนิ หรือรูปแบบอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่
กจิกรรมทางการเมอืง นักการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กี่ยวขอ้งทางการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางออ้ม ทัง้นี้การช่วยเหลอืทางการเงนิสามารถรวมถงึการใหกู้เ้งนิ สว่นการช่วยเหลอืในรปูแบบ
อื่น (In-kind) เช่น การใหส้ิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง การ
ระดมทุน หรอืบรจิาคเงนิใหแ้ก่องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ ทัง้นี้เวน้แต่
การสนบัสนุนกระบวนการประชาธปิไตยทีก่ระท าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

• กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิ
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คือ การใช้จ่ายเงินเพื่อ
โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ได้รบั
ผลตอบแทนทีม่ตีวัตน 

• ผูเ้ก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิา มารดา พีน้่องหรอืญาตสินิท ทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ 
รวมถงึเพื่อนและคนรูจ้กัของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของบรษิทั  
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3. ขอบเขตและแนวทำงปฏิบติั 
กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน ทุกระดบัของบรษิัท ต้องปฏบิตัติามแนวทางที่ได้ก าหนดไว ้

ดงันี้ 
(1) ปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบน จรรยาบรรณ

ธุรกจิ รวมทัง้กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ คอร์
รปัชนัในทุกรปูแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รปัชัน การให้หรอืรบัสนิบน 
แก่ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในเรื่องทีต่นมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอืโดยออ้ม 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชันทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับัญชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบได้ทราบ และให้ความ
ร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

(4) ในการด าเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รปัชัน กรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปนี้ ดว้ยความ
ระมดัระวงั 

(5) การให ้หรอืรบัของขวญั ของก านัล การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตาม
แนวปฏบิตัทิีด่ทีีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึนโยบาย
การป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชนัการใหห้รอืรบัสนิบน 

(6) การใหเ้งนิบรจิาคเพื่อการกุศล จะต้องกระท าในนามบรษิทัแก่องคก์รใด ๆ ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มใีบรบัรอง และต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมี
การตดิตามและตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาคไม่ไดถู้กน าไปใช้เพื่อเป็นขอ้อ้างในการติด
สนิบน 

(7) การใหเ้งนิสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใด ต้องมกีาร
ระบุชื่อบรษิทั โดยการใหก้ารสนับสนุนนัน้ต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิธุรกจิ ภาพลกัษณ์ที่ดี
ของบรษิทั ซึง่ต้องด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไว้ 
และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(8) ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซื้อ จดัจ้างกบัภาครฐั หรอืเอกชน รวมถึง การติดต่องานกบั
ภาครฐัหรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิัทไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้อง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนมสีทิธิ
และเสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่พงึตระหนกัทีจ่ะไม่ด าเนินการ หรอืด าเนินกจิกรรมใด 
ๆ รวมถงึการน าทรพัยากรใด ๆ  ของบรษิทั ไปใชเ้พื่อด าเนินการหรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนัจะ
ท าให้บรษิทั สูญเสยีความเป็นกลางหรอืได้รบัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งและ
การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง 

4. หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
(1) คณะกรรมกำรบริษทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลใหม้ี

ระบบทีส่นับสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชันทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้



 

 
 รายงานประจ าปี 2563 | 99 

ตระหนักถงึความส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน และน าไปปฏบิตั ิรวมถงึปลูกฝังจน
เป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทาง
การเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และการ
ปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ  

(3) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้จ ัดกำร และคณะผู้บริหำร มีหน้าที่และความ
รบัผดิชอบในการก าหนดให้มรีะบบ และให้การส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความ
เหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(4) ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ
ปฏบิตังิานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิ
และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามรีะบบการควบคุมทีม่คีวาม
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำน มหีน้าทีต่อ้งปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์
รปัชนั โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั หรือตวัแทนทำงธุรกิจของบริษัท ที่บรษิัทมอี านาจ
ควบคุม ต้องยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน โดยไม่ต้องเขา้ไป
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. มำตรกำร และแนวทำงด ำเนินงำน 
(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึง

ความส าคญัและมจีติส านึกในการต่อต้านทุจรติ คอรร์ปัชัน รวมทัง้จดัใหม้กีารควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกนัการทุจรติ คอรร์ปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบนในทุกรปูแบบ และทุกประเทศทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไป
ลงทุน 

(2) แนวปฏบิตัใินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชันนี้ ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล 
ตัง้แต่การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการ
ปฏบิตัิงานและการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดใหผู้้บงัคบับญัชาทุกระดบั มหีน้าที่
สื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัแนว
ปฏบิตันิี้ 

(3) บรษิัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรอืบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรอืหลกัฐาน
เรื่องการทุจรติ คอรร์ปัชนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึพนักงานทีป่ฏเิสธ ต่อการกระท า โดยใช้
มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติ คอรร์ปัชัน ตามที่
ก าหนดไวใ้น นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ (WHISTLE 
BLOWING) และการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 



 

 รายงานประจ าปี 2563 | 100 

(4) ผู้ที่กระท าการทุจรติ คอร์รปัชัน ถือเป็นการกระท าผดิตามขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานว่าดว้ย      
การบรหิารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยทีก่ าหนดไว้ 
รวมถงึอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมายดว้ย 

(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบตัิและมาตรการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ          
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกจิ 

6. ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรอืข้อรอ้งเรียน 
บรษิทัมชี่องทางการสือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถจะแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้รอ้งเรยีนกรณี

เกี่ยวกบัการทุจรติ และมแีนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัการมอบหรอืรบัของก านัล ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด การ
เลี้ยงรบัรอง หรอืค่าใชจ้่ายที่เกินขอบเขตจ ากดั ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั และแนวทางปฏบิตัิ
ด้านการจดัซื้อจดัจ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องด าเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และ
ขัน้ตอนปฏบิตัขิองบรษิทั 

โดยบรษิัทได้มกีารแจกระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบรษิัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและ
ถ่ายทอดสู่พนกังานของบรษิทัทุกท่านเพื่อทราบและลงนามรบัทราบเพื่อถอืเป็นระเบยีบปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 
เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัทุกคนเขา้ใจ และปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ หากพนักงานพบเหน็การกระท า สงสยั หรอืมหีลกัฐานว่ามกีรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร พนักงาน 
หรอืบุคคลซึง่กระท าการในนามบรษิทั ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการใหส้นิบนหรอืการคอรร์ปัชัน่ จะต้องรายงาน
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทหีรอืรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรือ่งร้องเรียน
และเบาะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบรษิัทได้รบัการรายงานแล้วจะ
ด าเนินการอย่างจรงิจงัและจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 
7. นโยบำยและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
(2) คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
(3) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั 
(4) นโยบายรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ 

 
นโยบำยกำรรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (WHISTLE BLOWING) 
1. วตัถปุระสงค ์

บริษัท ยึดมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิ ด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ด ี
รวมทัง้การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ นอกจากนี้บรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการบรษิทั 
ผูบ้รหิาร พนกังานจะยดึมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการดงักล่าว 

ด้วยความมุ่งมัน่ดงักล่าว บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายนโยบายการรบัเรื่ องร้องเรยีนและเบาะแสการ
กระท าผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางให้กรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและ
การทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการ
รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติเพื่อช่วยใหบุ้คคลใดกต็าม สามารถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่น
เป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้
ใหค้วามร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใด ๆ แก่บรษิทั ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะ
งาน หรอืสถานทีท่ างาน พกังาน ไล่ออก หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 
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2. กำรรบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 
บรษิทั มกีารแต่งตัง้ผูบ้รหิารของบรษิทัเป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนโดยตรง และมคีณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
มกีารรายงานทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการ
สอบสวนทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเกีย่วกบัการทุจรติ และส าหรบัผูท้ี่
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นพนักงาน ลูกค้า หรือบุคคลที่รับจ้างท างานให้แก่บริษัท จะได้รับการ
คุม้ครองสทิธติามกฎหมาย ซึง่ไดม้กีารก าหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

กรณีทีม่สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท า ทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้
เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามช่องทางทีก่ าหนดไว ้
3. ช่องทำงกำรรบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

3.1 โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 
3.2 โทรสาร: 0-2962-6951-3 
3.3 สง่จดหมายมายงั: 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

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

3.5 อเีมล ์ดงันี้ 
www.ponsabuy.com/ 
www.safealkaline.com/contacts/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@tsrplc.com 

3.6 ทางกล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 
4. กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

1. ผูร้อ้งเรยีนแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน แจง้มาตามช่องทางการรอ้งเรยีนดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนแจง้เรื่องดงักล่าวมายงั 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.2 เลขานุการบรษิัท (ในกรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักรรมการบริษัท ผู้บรหิาร หรอืประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ) 
3. ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 
4. แจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีนและการปรบัปรุงแกไ้ข 

5. มำตรกำรด ำเนินกำรลงโทษผูก้ระท ำผิด 
บรษิทัจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสกระท าผดิและการทุจรติ ดว้ยความเป็น

อสิระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานทีส่ารถใช้ยนืยนัหรอืโต้แยง้กบัขอ้มูลทีไ่ด้รบั โดยจะเสนอแนะ

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
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แนวทางในการด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณาสัง่การและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินการแกไ้ข และพจิารณาวางก าหนดโทษตามสมควรแห่งความผดิทีไ่ดก้ระท า เช่น 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ตดัค่าจา้ง 
4. พกังาน 
5. เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
6. ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

6. มำตรกำรคุ้มครองผูแ้จ้งเบำะแส หรอืผูร้อ้งเรียน 
บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบั ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท และเพื่อ
สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนดว้ยเจตนาทีสุ่จรติจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากบรษิทั
ตามมาตรการ ดงันี้ 

(1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผย
ชื่อ ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ และขอ้มูลอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้แลว้ด าเนินการสบืสวนว่ามมีลูความ
จรงิเพยีงใดหรอืไม่ 

(2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสยีหายของผู้แจ้งเบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เหน็ว่าตน
อาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัท
ก าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมกไ็ด้ หรอืบรษิัทอาจก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผูแ้จง้
เบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ที่ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ต้องร้องขอก็ได้ 
หากเหน็ว่าเป็นเรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

(4) ผูท้ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสม
และเป็นธรรม 

(5) บริษัทจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่า จะโดยการ
เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิ
จา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

7. นโยบำยและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
1. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
2. คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
3. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
4. ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั 

8. ค ำนิยำม 
“การกระท าผดิ” หมายถึง การกระท าหรอืละเวน้การกระท าใด ๆ ของกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารหรอื

พนกังาน ซึง่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน ระเบยีบและนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั 
ตลอดจนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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“การทุจรติ” (Corruption) หมายถงึ การใชอ้ านาจทีไ่ด้มาหรอืการใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่ในทางมชิอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิไดห้ลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนักงานดว้ยการใหห้รอืการรบั
สนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การ
ขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้ 

 
หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิทัมนีโยบายเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลู
ทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ผ่าน
ช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 
แนวปฏิบติั 
1. กำรควบคมุภำยในและกำรท ำรำยกำร/ธรุกรรมท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดย
ก าหนดใหก้ารท ารายการและ/หรอืธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัทจะด าเนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้วแต่กรณี ไม่
ประกอบธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืแขง่ขนัหรอืมรีายการระหว่างกนัในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบั
ผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดกบับริษทั หรอืบรษิทัย่อย โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั
แลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงานต่อบรษิทั หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั เขา้ไปถอื
หุ้นบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานคล้ายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาว่าการถอืหุน้ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
หรอืไม่ 

บรษิัทยงัให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายในที่ด ีและได้จดัให้มผีู้ตรวจสอบภายในอสิระเพื่อ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความ
โปร่งใส โดยมกีารตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 
2. กำรเปิดเผยข้อมูล 

บรษิัทก าหนดให้การเผยแพร่ขอ้มูล และการสื่อสารขององค์กร เป็นหนึ่งในนโยบายหลกัของบรษิทั 
โดยได้จดัใหม้ฝ่ีายนักลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตวัแทนบรษิัท และเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่าย
จดัการในการสื่อสาร และเปิดเผยขอ้มลู และยงัใหค้วามส าคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่อง
ทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีจงึมคีวามจ าเป็นที่ตอ้งมกีารควบคุม และก าหนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิ และทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิใหถู้กต้องตามที่
กฎหมายก าหนด โดยมสีาระส าคญัครบถ้วนเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยยดึถอืปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึหน่วยงานอื่นของรฐัอย่างเคร่งครดั ตลอดจนตดิตามการ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่กฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัถอืปฏบิตันิัน้มคีวาม
ถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา ทัง้นี้ 
นอกจากการปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบริษัทแล้ว นัก
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ลงทุนสมัพนัธ ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน นักลงทุนสมัพนัธย์งัตอ้งปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างเคร่งครดั ซึง่มหีลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ปฏบิตัหิน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธด์ว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที่  มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามเป็น

มอือาชพี ตลอดจนซื่อสตัยส์ุจรติในวชิาชพี และด ารงตนอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความถูกต้องและความ
เท่าเทยีมกนัโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

2) ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกีย่วข้อง
อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

3) เปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชดัเจน แม่นย า ครบถ้วน ทนัเวลา
และเป็นธรรม โดยใช้ความระมดัระวงัอย่างยิง่เพื่อหลีกเลี่ยงความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด และ
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลบัทางการค้าหรือข้อมูลลบัที่อาจท าให้บริษัทเสยีเปรียบหรอื
สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั 

4) เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 
5) รักษาความลับ ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
6) ตอบค าถามและขอ้สงสยัของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ าย โดยการจดั

Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นักวเิคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมล์
และโทรศพัท ์

7) งดเว้นการจดัประชุมหรือชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)   
อย่างน้อย 14 วนั ก่อนเปิดเผยงบการเงนิ 

8) งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)    
ตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

9) จดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผล
การด าเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management 
Discussion & Analysis) และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)       
เพื่อน าเสนอขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 
ทัง้นี้ บรษิัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรอืรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้ให้ 

ขอ้มลูแก่ ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิคราะห ์เพิม่เตมิได ้และหากผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิคราะหต์้องการ
ขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรงที ่ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
E-mail: ir@tsrplc.com 
หมายเลขโทรศพัท์ 02-819-8899 ต่อ 1536 หรอื 1591 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธร์บัผดิชอบในการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันักลงทุนราย
ใหญ่และนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัและนักวเิคราะห ์อย่างสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงาน งบการเงนิ ฐานะการเงนิ ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion & 
Analysis) และไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน าเสนอขอ้มูลผล
ประกอบการของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 
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ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธไ์ด้จดักจิกรรม เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะนกัลงทุนรายย่อย เพื่อชีแ้จง สือ่สาร และ
สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งบนแนวทางการด าเนินธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัโดยการจดั Company Visit 
ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมลแ์ละโทรศพัทอ์ย่างสม ่าเสมอ 

กิจกรรมกำรน ำเสนอข้อมูล จ ำนวน 
(ครัง้) 

สถำนท่ี 

บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน 3  ผ่านระบบ VDO Conference 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

นักลงทุนพบผูบ้รหิาร 5 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
 

หมวดท่ี 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 
โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน โดย
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผูน้ า
ซึง่เป็นทีย่อมรบั ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะด าเนินการพจิารณาทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่อง
ขนาด องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์นโยบายแนวทางใน            
การประกอบธุรกจิ และก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัอย่าง
ใกล้ชดิ คณะกรรมการบรษิัทจงึได้จดัตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนุกรรมการแต่
ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุด บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัทกบัผู้บรหิารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท า
หน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ในขณะทีผู่บ้รหิาร
ท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการบรษิทั 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้สองต าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ 

ทัง้นี้  บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ี
การปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ 
บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบาย
และการปฏบิตัติามกลยุทธ์ และนโยบาย ดงักล่าวเป็นประจ า โดยบรษิัทก าหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดทุกประการ  
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระจ านวน 4 

ท่าน กรรมการอสิระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิัท โดยมปีระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมปีระสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบมรีายนาม ดงันี้ 

1. รองศาสตรจารย ์บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมการตรวจสอบ 
3. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ  อมัโภชน์ กรรมการตรวจสอบ 
4. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์ผู้จดัการฝ่ายส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2563 บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 9 ครัง้ และ
ไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้หน่วยงานส านกัตรวจสอบภายใน และ
ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 

 
สอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระส าคญัและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูล
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคมุภำยในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ
ของส านักงานตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน
ระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมขององคก์ร เพื่อให้บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตาม ประเมนิผล ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิัทมกีารควบคุมภายในโดยรวม
เพยีงพอไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 
 
สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงของผูมี้ส่วนได้เสีย หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั เพื่อให้
มัน่ใจว่าบรษิทัไดด้ าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกจิปกตแิละไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและตามหลกัเกณฑท์ี่
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมำะสม รวมถงึเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บริษัท เคพีเอม็จี        
ภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัทีเ่สนอแต่งตัง้มผีลงานเป็นทีน่่าพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบบญัชี
ทีย่อมรบัทัว่ไป นอกจากนี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากล อกีทัง้ยงัได้ปฏบิตัิงานเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร
เสนอใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 
 
รบัทรำบควำมเส่ียงและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรบริหำรควำมเส่ียงตามเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดไว ้
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมส ำคญัและรบัทรำบรำยงำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึ ประกาศ ค าสัง่ ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจ
ตามกฎหมายดงักล่าวและหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี้ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดดงักล่าว 

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตามความคบืหน้าในการปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการตรวจสอบ ประเมนิ

ตนเองประจ าปี 
 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 
(รองศาสตรจารยบ์ญุเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มรีายนาม ดงันี้ 

1. นางสมุนา  วงษ์กะพนัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้สิน้ 6 ครัง้ และไดร้ายงานผลการ
ประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ มสีาระส าคญัสรุปได ้ดงันี้ 
1. ด้ำนนโยบำย แผนกลยุทธแ์ละยุทธศำสตร ์

1.1 ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลบรษิทัไดแ้ก่ ก.ล.ต. และ ตลท. 

1.2 เสนอแนะนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัที่เทียบเคยีงกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกบัหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.3 เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทัให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ
บรหิารงานของบรษิทั 

2. ด้ำนก ำกบั ดแูล กำรสรรหำ 
2.1 พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
3. ด้ำนก ำกบั ดแูล กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

3.1 พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ใหเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที ่ความ
รบัผดิชอบของกคณะกรรมการ และเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมในระดบัเดยีวกนั 

3.2 ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยค านึงถึงเป้าหมาย หน้าที่และความ
รบัผดิชอบ 

4. ด้ำนก ำกบั ดแูล กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 
4.1 ก าหนดกรอบแนวทางการปรบัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป้าหมายขององคก์ร 
4.2 ก าหนดกรอบตวัชีว้ดัของประธานเจา้หน้าทีบ่รกิาร กรรมการผูจ้ดัการ และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมนิผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมาแลว้ และมคีวามเหน็
ว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตังิานอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 
(นางสมุนา  วงษ์กะพนัธ)์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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รำยงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีายนาม ดงันี้ 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ  อมัโภชน์ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ                
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 

3. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จ านวน 1 ครัง้ และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้  มสีาระส าคญั
สรุปได ้ดงันี้ 

1. รับทราบการปฏิบัติตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน  (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) 

2. พจิารณาร่างรายงานความยัง่ยนื 
3. พจิารณาอนุมตัปิรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
4. พจิารณาอนุมตัปิรบัปรุงคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรบัผิดชอบต่อสงัคม ได้ประเมนิผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มาแลว้ และมคีวามเหน็ว่าคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิารทีด่แีละความรับผดิชอบต่อสงัคมไดป้ฏบิตังิานอย่างเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอเพื่อพฒันาบรษิทัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

 
ในนามของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
(ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ  อมัโภชน์) 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 2 

ท่าน กรรมการ จ านวน 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร จ านวน 5 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มรีายนาม ดงันี้ 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นายไพฑรูย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้ี
การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้สิน้ 4 ครัง้ และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก
ครัง้ มสีาระส าคญัสรุปไดว้่าคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งด าเนินการพจิารณาทบทวนเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่ง
ของบรษิัทเพื่อให้บรษิัทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจ ากดัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่
สามารถยอมรบัได ้

 

ในนามของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
(ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม) 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำร 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยเป็น
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 ท่าน ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 ในวนัจนัทรท์ี ่
26 กุมภาพนัธ ์2561 เพื่อปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มรีายนาม ดงันี้ 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2. นางสมุนา  วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการบรหิาร 
3. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการบรหิาร 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรหิาร ยงัไม่มกีารประชุม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไม่มวีาระเร่งด่วน
น าเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ในนามของคณะกรรมการบรหิาร 

 
(นายสหสั  ตรทีพิยบุตร) 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ”               
บนเวบ็ไซต ์https://www.tsrplc.com/sustainability/ ภายใตห้ว้ขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์> เอกสารเผยแพร่เพื่อนกัลงทุน > 
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

  



 

 
 รายงานประจ าปี 2563 | 113 

กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

สรปุภำพรวมระบบควบคมุภำยใน 

คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัใหม้แีละรกัษาไวซ้ึง่ระบบ
ควบคุมภายใน ซึง่จะครอบคลุมถงึการควบคุมทางดา้นการเงนิ การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกจิการ และการบรหิาร
ความเสีย่ง ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจและหน้าทีใ่นการสอบทานให้
บริษัทมีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ สอบทานให้บริษัทมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล สอบทานใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และ
สอบทานใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 

บรษิัทได้จดัท าคู่มอืวงเงนิและอ านาจในการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รบัผดิชอบ อ านาจการตดัสนิใจ และการสัง่การต่าง ๆ ตามระดบัต าแหน่งหน้าที ่ทัง้นี้ บรษิทัมนีโยบายการทบทวนคู่มอื
ดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลให้การปฏบิตัิงานของส านักตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ เพื่อท า
หน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏบิตัิตามกฎระเบียบของ
ทางการ ซึง่ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มขีึน้เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และจะจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทั 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่25 มกราคม 2564 โดยมคีณะกรรมการอสิระ               
ทัง้ 4 ท่าน ซึง่ถอืเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้กีารประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัโดยการซกัถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และผู้ตรวจสอบบญัชอีสิระภายนอก สรุปได้ว่าจากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัภายใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้นทีม่นียัส าคญัต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน อนัไดแ้ก่ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
การควบคุมภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
โดยบรษิัทได้จดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุม
ภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั
และบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิัทมี
การควบคุมภายในทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั แต่ขอใหบ้รษิทัด าเนินการพฒันาระบบการปฏบิตังิานส าหรบัระบบสารสนเทศ 
เพื่อใหบ้รษิทัสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
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จำกควำมเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบกบักำรซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร  

สรุปไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและสอดคลอ้งกบัแบบประเมนิระบบการควบคุม
ภายในของส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการท า
ธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกบับุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมนิความ
เพยีงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2563 ได้ให้ความเหน็ในรายงานสอบบญัชวี่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัตามล าดบั ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
ระบบควบคมุภำยในของบริษทั 

บรษิทัมสี านักตรวจสอบภายใน ภายใต้การก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่
เป็นไปอย่างอสิระ เที่ยงธรรม มจีรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายในที่ได้รบัการยอมรบัในระดบั
สากล (The Institute of Internal Auditor: IIA) โดยมกีารวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ตามความเสีย่งทีส่ าคญั
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งพนักงานผู้ปฏบิตัิงานสามารถเข้าถึงขอ้มูลทัง้หมดของบรษิัท โดยไม่ถูกจ ากดั
เพื่อทีจ่ะสามารถตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดอ้ย่างครอบคลุม ทัง้การ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างอสิระโดยใช้
หลกัเกณฑ์การพจิารณาความส าคญัตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการท างาน และมีการ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีพบขอ้ควรปรบัปรุงไดม้กีารก าหนดวธิกีารปฏบิตัิ
เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้นี้ส านกัตรวจสอบภายในไดม้กีารสรรหา
บุคลากรทางดา้นงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการตรวจสอบ
ภายใน ในจ านวนที่เหมาะสม และเพยีงพอ โดยมีนางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์ด ารงต าแหน่ง ผู้จดัการส านักตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 
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รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 และปี 2563 ระหว่างบรษิัทกบับริษัทย่อย หรือระหว่างกนั
ภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทัง้นี้รายการระหว่างกันซึ่งมี
สาระส าคญัระหว่าง บริษัทและบรษิัทย่อย กบั บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปมี
ดงัต่อไปนี้ 
1. รำยละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

1. บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั  
 

บรษิทัผูถ้อืหุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ 

ตระกูลแจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ 
ดรมีส ์จ ากดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนที่
ช าระแลว้ 

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทัโดยบรษิทั เบตเตอร ์
ดรีมส์ จ ากดั ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 26.22 ของ
ทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  

• มีกรรมการร่ วมกับบริษัท  3 ท่ าน ได้แก่                  
นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ นางสาวสวติา แจง้
อยู่ และนายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 
 

2. บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายน ้าดื่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ 

ตระกลูแจง้อยู่* ซึง่ถอืหุน้ บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์
จ ากดั ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระ
แลว้  

• มีกรรมการร่ วมกับบริษัท  2 ท่ าน ได้แก่                 
นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ และนางสาวสวติา 
แจง้อยู่ 
 

3. นายสหสั ตรทีพิยบตุร - • ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบรษิทั** 
และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

• เป็นทีป่รกึษาของบรษิทัดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

4. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ - • เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่              
31 ธนัวาคม 2563 นายวรีวฒัน์ แจ้งอยู่ ถือหุน้
บรษิทัรอ้ยละ 15.55 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระ
แล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
61.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

• เป็นทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม (แต่งตัง้เมื่อวนัที ่
22 กรกฎาคม 2562) 

5. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ - • เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ ถอืหุน้บรษิทั
ร้อยละ 6.15 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 
และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 61.64 
ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

• ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง กรรมการผู้บริหารระดับสูง และรอง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร** 

6. นางขนษิฐา แจง้อยู ่ - • เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นภรรยาของ       
นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 นางขนิษฐา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบรษิัทร้อยละ 
0.93 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแล้ว และ กลุ่ม
แจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 61.64ของทุนจด
ทะเบยีนทีช่ าระแลว้  

7. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ - • เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2563 นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ถือหุ้น
บรษิัทร้อยละ 6.26 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระ
แล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่  ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 
61.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

• ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ที่ปรกึษาด้านการประเมนิ ติดตาม และพฒันา
องคก์ร และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (เมื่อ
วนัที ่7 ตุลาคม 2562) 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  - • เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2563 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่  ถือหุ้น
บรษิัทร้อยละ 6.20 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระ
แล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 
61.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

• ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดบัสูง และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร** 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์  • ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร 

• ทีป่รกึษาดา้นทรพัยากรมนุษย ์การประเมนิผล
การปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และเทคนิคการ
บรหิารจดัการ 

10. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ 
วงศด์พีรอ้ม 

 • ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ทีป่รกึษาดา้นการพฒันากลยทุธด์า้นการตลาด 
กลยุทธด์า้นการขาย กลยุทธเ์ทคนิคการบรหิาร
การตลาดและการขาย และกลยทุธก์ารขยาย
และรกัษาตลาด 

11. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นายแพทย ์ 
พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

 • ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

• ทีป่รกึษาดา้นการประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทั
ดา้นการขาย การบรหิาร และหนี้สญู และ
พฒันาการท างาน 

12. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ - • ด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
บญัช ี

 



 

 รายงานประจ าปี 2563 | 118 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

13. บรษิทั ซ ีโอ แอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ขายปลกีเครื่องเขยีนและ
เครื่องใชส้ านกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
• มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก ่

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 
14. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตและบรกิาร
ครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ขายอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
และอุปกรณ์อื่นที่
เกีย่วขอ้ง 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
• มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก ่

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

15. บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั จ าหน่ายเครื่องกรองน ้า
และผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้งและ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
• เป็นกจิการร่วมคา้ระหวา่งบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 

เจ.บ.ี โดยบรษิทัมสีดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 49 

*รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้: กลุ่มแจง้อยู่  
**รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: โครงสรา้งฝ่ายบรหิารและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
 
2. รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนัในปีบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 

2.1 รำยกำรท่ีเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต: รายการดงักล่าวเป็นรายการทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
2.1.1 กำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำร 

บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำร 
ก ำหนดรำคำ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
1. บรษิทั  
เบตเตอร ์ดรมีส ์ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 
บรษิทัใหบ้รษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์
จ ากดั เช่าระบบงานสารสนเทศ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 
เงนิกูย้มืเงนิกบับรษิทั เธยีรสรุตัน์ 
ลสีซิง่ จ ากดั 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.06 
 
 

-0- 
 
 

27.00 

0.06 
 
 
-0 
 
 
0 

0.13 
 
 

-0- 
 
 
0 

ปันสว่นตามประมาณ
การสัดส่วนการใช้
งานตามค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จรงิ 
ใชอ้ตัราดอกเบีย้ตาม
ราคาตลาดและมกีาร
ค ้าประกันตามปกติ
ทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำร 
ก ำหนดรำคำ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
2. บรษิทั ไอดลี 
วอเตอร ์จ ากดั 

2.1 ค่าใชจ้่ายซือ้น ้าดืม่ 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั  
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั ไอดลี 
วอเตอร ์จ ากดั เพื่อเป็นตวัแทน
จ าหน่ายน ้าดื่มแก่ลกูคา้ของบรษิทั 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จ ากดั ซือ้น ้าดื่มจากบรษิทั ไอ
ดลี วอเตอร ์จ ากดั เพื่อจ าหน่าย
ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 
 

0.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 

0.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.02 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 

ราคาตามวิธีต้นทุน
บวกก าไรสว่นเพิม่  

 2.2 ค่าใชจ้่ายซือ้น ้าดืม่ 
บรษิทัซือ้น ้าดื่มจากบรษิทั  
ไอดีล วอเตอร์ จ ากัด เพื่อใช้เลี้ยง
รับรองภายในบริษัท และน ามา
จ าหน่ายใหก้บัพนกังาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 
 

0.30 
 
 
 
 

0.00 

0.40 
 
 
 
 

0.05 

0.40 
 
 
 
 

0.03 

ราคาปกตทิีบ่รษิทั 
ไอดลี วอเตอร ์จ ากดั 
จ าหน่ายใหแ้ก่บรษิทั 
เซฟ เทรด อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 

3. นายสหสั 
ตรทีพิยบุตร 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ: บรษิทัว่าจา้งนายสหสั 
ตรทีพิยบุตร เป็นทีป่รกึษาการ
บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบรหิารบุคลากร
และการตลาด 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 
 

2.40 
 
 
 
 
 

-0- 

2.40 
 
 
 
 
 

-0- 

2.40 
 
 
 
 
 

-0- 

ราคาตามสญัญา ซึ่ง
เป็นราคาปกตใินการ
ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
ภายนอกทัว่ไป 
 

4. นายวรีวฒัน์ 
แจง้อยู ่

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม: 
บรษิทัว่าจา้ง  นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 
เป็นทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม อดคง
คา้งสิน้งวด 
 
 
 

2.76 
 
 

-0- 

1.25 
 
 
-0- 

0.46 
 
 

-0- 

ราคาตามสญัญา ซึ่ง
เป็นราคาปกตใินการ
ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
ภายนอกทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำร 
ก ำหนดรำคำ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
5. นางสมุนา  
วงษ์กะพนัธ ์

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
ว่าจา้ง 
นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 
เป็นทีป่รกึษาเป็นครัง้คราวดา้น 
(1) การพฒันาบรษิทัในดา้น

ทรพัยากรมนุษย ์
(2) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของผูบ้รหิาร 
(3) เทคนิคการบรหิารจดัการ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

ร า ค าปกติ ใ น ก า ร
ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
ภายนอกทัว่ไป 
 

6. ศาสตรเมธ ี
ดร.สปุรดีิ ์  
วงศด์พีรอ้ม 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
ว่าจา้ง ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์ี
พรอ้มเป็นทีป่รกึษาเป็นครัง้คราว
ดา้น 
(1) การพฒันากลยุทธด์า้น

การตลาด 
(2) การพฒันากลยุทธด์า้นการ

ขาย 
(3) การพัฒนากลยุทธ์เทคนิค

การบรหิารการตลาดและการ
ขาย 

(4) การพฒันากลยุทธก์ารขยาย
และรกัษาตลาด 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

ร า ค าปกติ ใ น ก า ร
ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
ภายนอกทัว่ไป 
 

7. ศ.(วุฒคิุณ) 
ดร.นายแพทย ์
พรเทพ 
ศริวินา
รงัสรรค ์

 
 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
ว่าจา้ง 
ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์ 
พรเทพ  ศริวินารงัสรรคเ์ป็นที่
ปรกึษาเป็นครัง้คราวดา้นการ
ประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทัดา้น
การขาย การบรหิาร และหนี้สญู 
และพฒันาการท างาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

ร า ค าปกติ ใ น ก า ร
ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า
ภายนอกทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำร 
ก ำหนดรำคำ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
8. บรษิทั  
ซโีอ แอล 
จ ากดั 
(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายซือ้อุปกรณ์ส านกังาน  
บรษิทัซือ้สนิคา้อุปกรณ์ส านกังาน
ต่าง ๆ เช่น  แฟ้ม เทป น ้ายาลบ
ค าผดิ กระดาษต่อเนื่อง เป็นตน้ 
เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.06 
 
 
 
 
 

-0- 

0.08 
 
 
 
 
 

-0- 

0.04 
 
 
 
 
 

0.01 

ราคาตามปกตทิีข่าย
ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 ค่าโฆษณา 
บรษิทัลงโฆษณาในแคตตาลอ็ก
สนิคา้ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 
 
 

-0- 

-0- 
 
 

-0- 

-0- 
 
 

-0- 

ราคาตามปกตทิีค่ดิ
กบับุคคลทัว่ไป 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 
บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแก่
บรษิทั ซโีอแอล จ ากดั (มหาชน) 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
-0- 

0.05 
 
 

0.05 

ราคาตามวธิตีน้ทุน
บวกก าไรสว่นเพิม่ 

9. บรษิทั 
อนิเทอรเ์น็ต
ประเทศไทย 
จ ากดั 
(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายเช่าบรกิารระบบสญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์  
บรษิทัเช่าบรกิารระบบสญัญาณ
อนิเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ 
จากบรษิทั อนิเทอรเ์น็ต ประเทศ
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

6.67 
 
 
 
 
 

0.01 

7.41 
 
 
 
 
 

0.40 

7.46 
 
 
 
 
 

0.29 

ราคาตามปกตทิีค่ดิ
กบับุคคลทัว่ไป 

 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 
บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแก่
บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 

-0- 

ราคาตามวธิตีน้ทุน
บวกก าไรสว่นเพิม่ 

10. บรษิทั 
ทเีอสอาร ์
ลาว จ ากดั 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้: 
บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแก่
บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดัยอดคง
คา้งสิน้งวด 

2.90 
 
 

0.88 

9.72 
 
 

2.68 

8.31 
 
 

1.63 

ราคาตามวธิตีน้ทุน
บวกก าไรสว่นเพิม่ 
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2.1.2 กำรซ้ือขำยสินทรพัยถ์ำวร 
- ไม่ม-ี 

 
2.1.3 กำรเช่ำท่ีดิน และ อำคำร 

บุคคล / นิติ 
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) นโยบำยกำรก ำหนด

รำคำ รำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

1. บรษิทั     
เบตเตอร ์
ดรมีส ์จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร
ส านกังานใหญ่ 
บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์  
จ ากดั เช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานใหญ่ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.04 
 
 
 

-0- 

0.04 
 
 
 

-0- 

0.09 
 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา
ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร
โรงงาน 
บรษิทัให ้บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์
จ ากดั เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.08 
 
 
 

-0- 

0.08 
 
 
 

-0-  

0.08  
 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา
ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 
 

2. บรษิทั 
ไอดลี วอ
เตอร ์จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  
บรษิทัให ้บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ากดั 
เช่าพืน้ทีใ่นอาคารโรงงาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.12 
 
 

-0- 

0.12  
 
 

-0- 

0.12  
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา
ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 
บรษิทัเรยีกเกบ็ค่าสาธารณูปโภคตาม
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.06 
 
 

-0- 

0.09 
 
 

-0- 

0.09 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา
ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

2.2 รำยกำรท่ีไม่มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรในอนำคต 
รายการดงักล่าวเป็นรายการทีบ่รษิทัไม่มนีโยบายในการท ารายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการที่

เกดิขึน้ก่อนการปรบัโครงสร้างเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) หากบรษิัทมคีวาม
จ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว จะต้องน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็
ก่อนการท ารายการ รายละเอยีดมดีงันี้ 
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2.2.1 กำรรบักำรสนับสนุนกำรค ำ้ประกนัส ำหรบัเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงิน/เจ้ำหน้ีเงินกู้ 
กลุ่มบริษัท มีวงเงินสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ โดยได้รบัการสนับสนุนการค ้าประกนั

ส าหรบัเงนิกูย้มืสถาบนัการเงนิ/เจา้หนี้เงนิกู ้มรีายละเอยีดดงันี้ 

บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 

(ล้ำนบำท) 
นโยบำยกำรก ำหนด

รำคำ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1 นางสาวเธยีร
วรรณี แจง้อยู ่
 

กรรมการของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ 
นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ ค ้าประกนั
หนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้รถยนตแ์กบ่รษิทั 
(ยอดเงนิตน้ ณ วนัท าสญัญา) 
 

1.12 1.12 1.12 ตามเงื่ อนไขการกู้ยืม
ปกติของสถาบนัการเงิน
ทั ว่ ไป  โดยกรรมการ
ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บรษิทัจากการค ้าประกนั
ดงักล่าว 

 
3. ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าท าสญัญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษัทย่อย        
บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และได้ก าหนดขัน้ตอนการพิจารณา                
การสอบทาน การอนุมตั ิและการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัิทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล โดยการท ารายการดงักล่าวต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้เสมอืนกบัการท า
รายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทัง้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ความเหมาะสมในการเขา้ท าสญัญานัน้ ๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั 

รายการธุรกจิปกติและรายการสนับสนุนธุรกจิปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป ผู้ตรวจสอบภายในจะท า
หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจดัท ารายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเหน็ถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกไตรมาส 

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกติซึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั   
อื่น ๆ ได้แก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินบริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนุมตัิโดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกบัความ
สมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการนัน้ ๆ 

 
4. มำตกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

บรษิทัมกีารก าหนดขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ                  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยี หรอื
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับรษิทัไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่าง
กนันัน้ ๆ  
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5. นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดขึน้ และ
กรรมการจะไม่มสีทิธิในการออกเสยีงอนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับรษิัท รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา 

นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลที่
มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลที่มคีวามรูค้วามช านาญพเิศษ จะถูก
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั แต่เป็น
การท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

• รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้รกิาร และ
การซือ้หรอืขายสนิคา้ เป็นต้น บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัใหม้เีงื่อนไขต่าง ๆ 
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบั
บุคคลภายนอก และใหป้ฏบิตัเิป็นไปตามสญัญาทีต่กลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก าหนดราคาและ
เงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้นี้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในอสิระจะท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูและจดัท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
และใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุก ๆ ไตรมาส 

• รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั
อื่น ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การกูย้มื การค ้าประกนั 
เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการ
ก่อนท ารายการนัน้ ๆ และจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีว่่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัย์สนิทีส่ าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี และการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัช ีเรื่องการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิัทรวมทัง้แบบ 56-1 
และรายงานประจ าปี 

ส าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ จะยงัคงมอียู่ในส่วนทีเ่ป็นการด าเนินการทางธุรกจิ
ปกตขิองบรษิทั เช่น การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องให้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค ้าประกนัเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยมื   และจะด าเนินการท า
รายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิ
ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบาย
บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีีสุ่ดในการจัดท า 
รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร

เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมก าร
ตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 
คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง

ความเชื่อถอือย่างมเีหตุผลต่อความน่าเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
 
 

  

(นายสหสั  ตรทีพิยบุตร) (นายเอกรตัน์  แจง้อยู่) 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

งบกำรเงิน 
ควำมเหน็ผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 
งบกำรเงินรำยปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 8179 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 

ควำมเหน็ 
ผู้สอบบญัชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการ
ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 
กลุ่มเธยีรสุรตัน์ (“กลุ่มบรษิัท”) ประกอบด้วย บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ บรษิัทย่อย 

ได้แก่ บรษิัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั และบรษิัท อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั    
(“บรษิทัย่อย”) 

บริษัทได้เข้าท าสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อจัดตัง้ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด ในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครื่อง
กรองน ้า ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยบรษิทัมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 มูลค่าเงนิลงทุนประมาณ 
17.1 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2560 บรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 13.8 ลา้นบาท และยงัคงเหลอืค่าหุน้ที่
ยงัไม่เรยีกช าระอกี 3.3 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืจากวธิเีขา้ก่อน-
ออกก่อนเป็นวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนทีเ่พื่อใหส้นิคา้คงเหลอืแสดงราคาตน้ทุนทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เน่ืองจากผลกระทบจาก
การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าวมจี านวนทีไ่ม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของกจิการ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึ
ใชว้ธิเีปลีย่นทนัทตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่  จ ากดั (บรษิัทย่อย) มมีติ
อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 50 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 10 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทย่อยได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2561 บรษิทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามสดัส่วนเดมิทีถ่อือยู่ 
และไดช้ าระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ในวนัที ่1 ตุลาคม 2561 

เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 ได้มมีติใหบ้รษิทัเขา้ร่วมลงทุนในสดัส่วน 
54.00% ในการจดัตัง้บรษิัท อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั ซึ่งได้จดทะเบยีนแล้วตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมทีุน       
จดทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนช าระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัดงักล่าวจะเขา้มา
ด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบัชุดเครื่องท าน ้าแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องท าน ้าแขง็และ
เครื่องกรองน ้า  
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ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และฉบบัที ่16 เป็นครัง้แรก 
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงผลกระทบกบัก าไรสะสม หรอืองคป์ระกอบ
อื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไม่น าขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิกลุ่มนี้มาถอืปฏบิตักิบัขอ้มลูทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 นี้ท า
ใหก้ าไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ลดลงเท่ากบั 6.82 ลา้นบาท จากผลขาดทุนสุทธจิากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
ทางการเงนิส าหรบังบการเงนิรวม 
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ทัง้นี้ งบการเงนิรวมของบรษิทัปี 2561 - 2563 มรีายละเอยีดดงันี้ 
(1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สินทรพัย ์

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62.09 3.7 59.44 4.1 47.59 3.4 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 18.76 1.1 19.70 1.4 27.24 1.9 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 670.15 39.6 666.02 46.0 599.77 42.2 

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 23.05 1.4 0.43 0.0 0.90 0.1 

ลกูหนี้ตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.70 0.0 1.72 0.1 1.90 0.1 

สนิคา้คงเหลอื 212.77 12.6 133.73 9.2 142.99 10.1 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27.15 1.6 0.17 0.0 - - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 38.34 2.3 20.99 1.5 26.17 1.8 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,053.01 62.3 902.20 62.3 846.56 59.6 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั - - - - 1.07 0.1 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 30.87 1.8 22.88 1.6 4.03 0.3 

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 5.50 0.3 0.36 0.0 0.33 0.0 

ลกูหนี้ตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่ง
ปี 

- - 0.62 0.0 2.59 0.2 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.69 0.8 13.74 0.9 15.07 1.1 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  58.48 3.5 58.56 4.1 58.63 4.1 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  353.16 20.9 393.56 27.2 427.74 30.1 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 31.39 1.8 33.63 2.3 37.24 2.6 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 21.71 1.3 16.87 1.2 20.74 1.5 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 5.90 0.3 5.11 0.4 5.84 0.4 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 638.53 37.7 545.33 37.7 573.28 40.4 

รวมสินทรพัย ์ 1,691.54 100.0 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 
ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 50.90 3.0 - - 29.50 2.1 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 171.54 10.1 127.91 8.8 83.52 5.9 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 
   ภายในหนึ่งปี 

40.75 2.4 12.82 0.9 20.70 1.5 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - - 6.37 0.4 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 16.56 1.0 19.90 1.4 13.08 0.9 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 35.04 2.1 24.54 1.7 19.28 1.4 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 314.79 18.6 185.17 12.8 172.45 12.2 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด 
   ช าระภายในหนึ่งปี 

78.55 4.6 2.79 0.2 15.79 1.1 

เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 
   หนึ่งปี 

- - - - 3.33 0.2 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23.18 1.4 23.18 1.6 20.07 1.4 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - - 5.20 0.4 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 101.73 6.0 25.97 1.8 44.39 3.1 
รวมหน้ีสิน 416.52 24.6 211.14 14.6 216.84 15.3 

ส่วนของผูถื้อหุ้น             
ทุนจดทะเบยีน             
   หุน้สามญั 662 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 
  

 
  662.20   

   หุน้สามญั 549 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 549.68  549.68    
ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแลว้             
   หุน้สามญั 550 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 549.68 32.5 549.68 38.0 549.68 38.7 
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 295.29 17.5 295.29 20.4 295.29 20.8 
สว่นเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 10.25 0.6 10.25 0.7 10.25 0.7 
ผลต่างจากการเปลีย่นสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (2.21) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 
ก าไรสะสม             
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 35.85 2.5 35.85 2.5 30.69 2.2 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซือ้คนื 5.61 0.3 - - - - 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  377.41 22.3 341.52 23.6 313.18 22.0 
   หุน้ทุนซือ้คนื (5.61) (0.3) - - - - 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,270.57 75.2 1,231.24 85.1 1,197.74 84.3 
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 4.45 0.2 5.15 0.3 5.26 0.4 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,275.02 75.4 1,236.39 85.4 1,203.00 84.7 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,691.54 100.0 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 
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(2) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

รำยได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,685.54 88.3 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 221.75 11.6 179.89 11.0 196.40 12.5 

รายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 2.62 0.1 0.20 0.0 0.60 0.0 

รวมรำยได ้ 1,909.91 100.0 1,636.46 100.0 1,575.50 100.0 

ตน้ทุนขาย (435.82) (22.8) (409.12) (25.0) (388.52) (24.7) 

ก ำไรขัน้ต้น 1,474.09 77.2 1,227.33 75.0 1,186.98 75.3 

รายไดอ้ื่น 32.97 1.7 40.32 2.5 37.59 2.4 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 1,507.06 78.9 1,267.65 77.5 1,224.57 77.7 

ค่ำใช้จ่ำย             

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (675.86) (35.4) (593.67) (36.3) (537.19) (34.1) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (434.31) (22.7) (401.86) (24.6) (387.30) (24.6) 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  (216.00) (11.3) (134.20) (8.2) (168.52) (10.7) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (4.39) (0.2) (1.02) (0.1) (5.60) (0.3) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (1,330.56) (69.6) (1,130.75) (69.2) (1,098.61) (69.7) 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ
และ 
   ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 

176.50 9.3 136.90 8.3 125.96 8.0 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (0.05) (0.0) (0.35) (0.0) 1.29 0.1 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 176.45 9.3 136.55 8.3 127.25 8.1 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (32.10) (1.7) (27.03) (1.6) (22.26) (1.4) 

ก ำไรส ำหรบัปี 144.35 7.6 109.52 6.7 104.99 6.7 

              

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนใน 
   ภายหลงั ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -  สทุธจิากภาษเีงนิได ้

- - 0.82 0.1 (0.17) (0.0) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 144.35 7.6 110.34 6.8 104.82 6.7 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

      

กำรแบ่งปันก ำไร:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 143.13 109.63 106.79 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 1.22 (0.11) (1.80) 

        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 143.13 110.45 106.62 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 1.22 (0.11) (1.80) 

        

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน       

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.26 0.20 0.21 

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 548.23 549.68 520.59 

        

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด       

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.26 0.20 0.21 

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้) 548.23 549.68 520.59 

        
หมำยเหต:ุ ในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินเดอืน พฤษภาคม และ เดอืนธนัวาคม เท่ากบั 5.12 ลา้นหุน้ และ 27.84 ลา้นหุน้ 

ตามล าดบั บรษิทัจงึปรบัจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ยอ้นหลงัเพือ่ค านวณก าไรต่อหุน้ส าหรบัปี 2561 
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมด ำเนินงำน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       
ก ำไรก่อนภำษี 176.44 136.55 127.25 
รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 
   จากกจิกรรมด าเนินงาน 

      

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 71.78 54.55 54.33 
   หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 216.00 139.35 168.52 
   ปรบัลดราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  (3.89) 5.47 4.94 
   โอนกลบัค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้  0.01 (0.23) (0.56) 
   สว่นแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.05 0.35 (1.29) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (5.18) (5.29) (0.88) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ - - 0.07 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 0.04 
   ค่าเผื่อการรบัประกนัสนิคา้ (โอนกลบั) 2.06 1.99 3.26 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.39 4.64 3.12 
   รายไดด้อกเบีย้ (0.69) (0.50) (0.05) 
   ตน้ทุนทางการเงนิ 4.39 1.02 5.60 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 

465.36  337.90  364.35  

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง       
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 2.87 7.32 (5.06) 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ (238.63) (223.65) (149.91) 
   ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ (27.75) 0.44 1.17 
   ลกูหนี้ตามสญัญาโอนสทิธ ิ 1.64 2.15 3.13 
   สนิคา้คงเหลอื (75.14) 3.79 10.18 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (18.52) 4.31 1.52 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (1.37) (0.63) 2.41 
หนี้สนิด าเนินงานลดลง       
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 40.86 45.36 (15.42) 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 8.43 3.05 (0.37) 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4.40) (0.49) (0.15) 
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 153.35 179.55 211.85 
   จ่ายดอกเบีย้ (4.43) (1.00) (5.61) 
   จ่ายภาษเีงนิได ้ (38.63) (21.75) (18.57) 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 110.29 156.80 187.67 



 

 
 รายงานประจ าปี 2563 | 133 

 

กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหำเงิน 

งบกำรเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน       

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง - 1.07 1.81 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (26.98) (0.17) - 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (16.53) (25.25) (8.15) 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2.86) (1.49) (5.30) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 24.84 17.08 2.71 

ดอกเบีย้รบั 0.74 0.45 0.05 

เงนิสดรบัจากการคนืทุนบรษิทัยอ่ยสทุธจิากเงนิสดทีจ่่ายไป 1.21 - - 

เงนิสดรบัจากการขายสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 3.22 - - 

เงนิสดจ่ายคนืทุนสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (4.98) - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (21.34) (8.31) (8.88) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 50.90 (29.50) (100.41) 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (41.23) (20.87) (28.71) 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว - (9.70) (12.27) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทนุจากการใชส้ทิธติาม 
   ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

- - 59.91 

เงนิสดรบัเงนิปันผล - 0.89 - 

เงนิสดทีจ่่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพื่อซือ้หุน้ของกจิการคนื (5.61) - - 

จ่ายเงนิปันผล (90.36) (77.46) (82.29) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (86.30) (136.64) (163.77) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2.65 11.85 15.02 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 59.44 47.59 32.57 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 62.09 59.44 47.59 
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(4) อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 
งบกำรเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง         

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 3.35 4.87 4.91 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 2.46 4.04 3.93 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.44 0.88 0.81 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 2.45 2.28 2.27 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั *148.76 *160.34 *160.82 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 5.12 7.02 5.84 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั *71.22 *52.01 *62.47 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 20.45 22.79 17.56 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ วนั *17.85 *16.02 *20.79 

วงจรเงนิสด วนั 202.13 196.34 202.50 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร         

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 77.18 75.00 75.34 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 7.52 5.90 5.69 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 76.84 162.35 209.30 

อตัราดอกเบีย้รบั (ดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้) รอ้ยละ 33.19 28.41 32.44 

อตัราดอกเบีย้จ่าย (เงนิกูย้มื) รอ้ยละ 4.73 2.23 3.82 

สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 28.47 26.18 28.61 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 7.56 6.69 6.66 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 11.50 8.98 9.03 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน         

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 9.20 7.65 7.24 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 57.89 39.95 35.45 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.22 1.14 1.09 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน         

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.33 0.17 0.18 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.13 0.01 0.06 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 33.43 181.22 38.46 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.08 1.07 0.81 

อตัราสว่นเงนิปันผลต่อก าไรสทุธสิ าหรบัปี รอ้ยละ 72.65 76.14 91.35 

หมำยเหต:ุ *จ านวนวนัในการค านวณอตัราส่วนใช ้365 วนั  
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กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 

กลุ่มบรษิทัด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า สารกรอง จ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน  และ
เครื่องท าน ้าแขง็ ในรูปแบบการขายตรงซึ่งเป็นช่องทางการขายหลกัของกลุ่มบรษิัท และในรูปแบบ O2O (online to 
offline) เชื่อมโยงทมีการตลาดดจิติลั ทีมงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความตอ้งการทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ทัว่
ทุกภูมภิาค ด้วยการขายเงนิสด ขายเงนิเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ซึ่งอยู่ภายใต้โปรแกรมทีเ่รยีกว่า“ผ่อนสบำย    
ทีบ่รษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ซึง่ถอืเป็นบรษิทัย่อยไดเ้ขา้มาด าเนินการใหส้นิเชื่อรายย่อยและเช่าซือ้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครวัเรอืนทีม่คีุณภาพตัง้แต่ปี 2560 ดงันัน้ รายไดห้ลกัของบรษิทัจงึแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการ
ขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมดงักล่าว
เท่ากับ 1,909.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ทัง้ปี เท่ากับร้อยละ 16.71 และ ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเท่ากบั 
143.13 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.56 จากปีก่อน 

ในปี 2563 เป็นช่วงเวลาทีท่ ัว่โลกไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บรษิทัไดป้รบักลยุทธใ์นการด าเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ทัง้การ
วางแผนเชงิรบัและเชงิรุกโดยได้รบัความร่วมมอืจากทมีงานทุกฝ่ายท าให้เราผ่านวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี บริษัท
ตระหนักถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ขีองลูกคา้ พนักงาน รวมถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็นอย่างยิ่ง จงึไดก้ าหนด
มาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบันโยบายและมาตรการของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาด     
ของโรค เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ของลูกค้า ส่งมอบสุขภาพที่ดแีละความปลอดภยัสู่ทุกครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ที่มี
คุณภาพและบรกิารทีด่ ีการสรา้งพนกังานทมีขายปลอดเชือ้ผ่านกระบวนการท าความสะอาดฆา่เชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้
ในการขายและการบรกิาร และการอบรมพนักงานทีเ่ขา้พบลูกคา้ใหต้ระหนักและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและ
ลดความเสีย่งในการตดิต่อของเชือ้โรค นอกจากนี้ ยงัมมีาตรการในการอนุญาตใหพ้นักงานท างานทีบ่า้น (Work From 
Home) มาตรการคดักรองพนักงานก่อนเขา้พืน้ทีท่ างานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการทางของสาธารณสุข ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลอืครอบครวัพนักงานทีเ่ดอืดรอ้น ชุมชนใกลเ้คยีงบรษิทัฯ ทัง้ส านักงานใหญ่และสาขา โดยบรจิาคสิง่ของ
จ าเป็นต่อการอุปโภคบรโิภค เช่น น ้าดื่ม ขา้วสาร เป็นตน้ 

ส่วนของการด าเนินธุรกจิ บรษิัทได้ปรบักลยุทธโ์ดยเพิม่ความส าคญัในการขายบนรูปแบบ O2O (online to 
offline) เชื่อมโยงทมีการตลาดดจิติลั ทมีงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความตอ้งการทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ทัว่
ทุกภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ในยุคนิวนอร์มอล (New Normal)  
นอกเหนือจากนี้บรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑเ์พื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคและตลาดไดใ้นระยะอนัเหมาะสม คอื 
SURE รุ่น Bright ถอืเป็น Fighting Model ราคาปานกลางช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้น้อยสามารถเขา้ถงึน ้าสะอาดได ้
และผลิตภัณฑ์ระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิ่มอีก 1 รุ่น คือรุ่น RO2 เพื่อแก้ปัญหาน ้าประปาเค็ม 
สภาวะน ้ากร่อยจากสาเหตุของภยัแลง้และน ้าทะเลหนุน โดยไดร้บัผลตอบรบัทีด่เียีย่ม รวมถงึการต่อยอดจากจุดแขง็
และความช านาญของบริษัทโดยการท าตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ระบบบ าบดัน ้าใช้ในครวัเรือน           
วอเตอรเ์มท (Point of Entry Water Treatment) ไปยงัพืน้ที่ภูมภิาค นอกเขตน ้าประปา และตู้กดน ้ารอ้น-เยน็ทีม่รีะบบ
การกรองน ้าในตวัส าหรบัการใชง้านในธุรกจิองคก์ร และอีกหนึ่งความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 คอืการขยายโอกาสไป
ยงัตลาดเชิงพาณิชย์ (B2B) โดยร่วมทุนกบับริษัทในการจ าหน่ายเครื่องผลิตน ้าแขง็ด้วยเทคโนโลยีจากทวีปยุโรป 
ภายใตช้ื่อแบรนด ์อลัไพน์ (Alpine) ทีม่กี าลงัผลติหลากหลายรุ่น สามารถรองรบัทุกความตอ้งการของธุรกจิทัง้ขนาดเลก็
และใหญ่ รวมทัง้การใชง้านภายในครัวเรอืน ถอืเป็นการต่อยอดการเตบิโตของธุรกจิหลกั (Cross Selling) โดยเน้นจุด



 

 รายงานประจ าปี 2563 | 136 

แขง็จากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการกรองน ้าดื่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกจิ ในดา้นความ
สะอาด ปลอดภยั สะดวก และประหยดัตน้ทุนในการด าเนินธุรกจิ 
 
กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 
กลุ่มบรษิัทได้รบัรายได้จากการขาย 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายสนิค้าผ่านช่องทางการขายตรง 

รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัอื่น และรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่าน Online Marketing ภายใตก้าร
ขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสญัญาเช่าซือ้ 

ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ และรายไดจ้าก
ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อเท่ากบั 1,575.50 ลา้นบาท 1,636.45 ลา้นบาทและ 1,909.91 ลา้นบาทตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบ
กับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 273.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.71 ซึ่ง
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสนิคา้จ านวน 1,685.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 229.18 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
15.74 รวมกบัดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อจ านวน 224.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 44.28 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.58 รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้นี้เป็นผลมาจากการขายเครื่องกรองน ้า และเครื่องท า
น ้าแขง็ที่เพิม่ขึน้ ด้วยการเพิม่ทมีขายตรงทีม่นี าขอ้มูลมาจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (GIS) และการประปาส่วน
ภูมภิาคมาใช้ในการบรหิารพื้นที่การขายเครื่องกรองน ้าและติดตามทมีขายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมกบัการเพิม่
ผลติภณัฑใ์หม่อนัไดแ้ก่ เครื่องท าน ้าแขง็ ดว้ยการเขา้ร่วมลงทุนในการจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ากดั ในสดัส่วน 
54.00% ดว้ยทุนจดทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนช าระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทั
ดงักล่าวจะเขา้มาด าเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการขาย การให้เช่าและบรกิารส าหรบัชุดเครื่องท าน ้าแขง็ที่ประกอบดว้ย
เครื่องท าน ้าแข็งและเครื่องกรองน ้า ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างการเติบโตของรายได้ที่มัน่คงแก่บริษัทในอนา คต 
โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องท าน ้าแขง็นัน้จะมกีารผลติน ้าแขง็ทีถู่กสุขอนามยัจากน ้าสะอาดที่ผ่านเครื่องกรองน ้าของ
บรษิทั ทีจ่ะมบีรกิารเปลีย่นสารกรองและบรกิารหลงัการขาย (After Sale Service) อย่างเป็นระบบครบวงจรทีแ่ตกต่าง
กบัคู่แข่งในตลาด เพื่อเพิม่ยอดขายใหก้บักลุ่มบรษิทัในฐานะเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัมอี านาจในการบรหิารจดัการ และ
ในท้ายที่สุดจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพิม่ขึน้ในระยะยาว รายได้จากการขายตรงของเครื่อง
กรองน ้ากเ็ริม่เพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ปี 2562 มาตามล าดบั นอกจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทัง้เครื่องกรองน ้าและ
เครื่องท าน ้าแขง็ที่เพิม่ขึน้แลว้ รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายได้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทักเ็พิม่ขึน้
รอ้ยละ 24.58 อนัเป็นผลมาจากบญัชเีช่าซือ้ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้และการรบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 
รวมกบัรายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อใหม่ทีเ่ริม่เตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงันี้ 

รำยได ้

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 2562 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขาย:             

ขายสดและขายเชื่อ 276.29 14.5 216.15 13.2 204.75 13.0 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,409.25 73.8 1,240.21 75.8 1,173.75 74.5 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,685.54 88.3 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 221.75 11.6 179.89 11.0 196.40 12.5 

รายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 2.62 0.1 0.20 0.0 0.60 0.0 

รวมรำยได ้ 1,909.91 100.0 1,636.45 100.0 1,575.50 100.0 
 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัมรีายละเอยีดดงันี้ 
(1) รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรง เป็นรายได้หลกัที่มาจากการเดนิตลาดแบบ Door to 

door ของพนกังานขายส าหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน ้ายีห่อ้ Safe และสารกรอง ทีเ่ป็นของบรษิทั  
(2) รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนบริษัทอ่ืน เป็นรายได้จากการจดัจ าหน่ายสนิค้าผ่านบรษิัท   

ขายตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเ ทศไทย) จ ากัด และ            
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) 

(3) รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผำ่น Online Marketing ซึง่บรษิทัฯไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทาง
นี้ในปลายปี 2560 และได้มกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะทีเ่ป็น Online to Offline ขึน้มาในปี 2561 จนถงึในปัจจุบนั 

(4) รำยได้จำกกำรขำยเครื่องท ำน ้ำแขง็ ผ่ำนบริษทั อลัไพน์ วอเตอร ์จ ำกดั และหน่วยงำนท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนัไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงกำรขำยตรง และ กำรขำยผำ่น Online-Marketing  

เมื่อเปรยีบเทยีบยอดขายตามกลุ่มผลติภณัฑ์หลกั รายได้จากการขายเครื่องกรองน ้าในปี 2561 2562 และ 
2563 เป็นจ านวน 1,110.98 ลา้นบาท 1,082.03 ลา้นบาท และ 1,277.09 ลา้นบาทตามล าดบั ปี 2563 ยอดขายเครื่อง
กรองน ้าเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 195.07 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.03 เป็นผลมาจากการเพิม่จ านวนทมีขาย
ด้วยการน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ (GIS) และการประปาภูมิภาคที่บริษัทได้มีการพฒันาขึ้นมาใช้ในการ
วเิคราะหแ์ละวางแผนการขาย 

ส าหรับรายได้จากการขายสารกรอง ในปี 2561 2562 และ 2563 เป็นจ านวน 127.73 ล้านบาท 139.14            
ล้านบาท และ 147.10 ล้านบาท ตามล าดบั โดยปี 2563 ยอดขายสารกรองเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 7.96 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.72 อนัเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งในการขายสารกรองกลบัไปใหห้น่วยงานขายทางโทรศพัท ์
และหน่วยงานธุรกจิต่อเนื่อง ใหบ้รกิารโทรแจง้ลกูคา้ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นสารกรองทีค่รบก าหนดระยะเวลาแลว้ ตามเดมิ 
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ในปี 2563 ยอดขายของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนดช์ัน้น าอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ 
ตู้แช่ เครื่องท าน ้าอุ่น พัดลมไอเย็น เครื่องฟอกอากาศ ในช่องทางการขายแบบ Online Marketing ภายใต้โปรแกรม
ผ่อนสบายกย็งัเพิม่ขึน้ โดยมยีอดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า จ านวน 239.49 ลา้นบาท รวมกบัยอดขายของเครื่องท าน ้าแขง็ที่
เพิม่ขึน้จากทัง้พนักงานขายของบรษิัท อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดัและพนักงานของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 21.86 ลา้นบาท 

 
สดัสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์(Products) ปี 2563 แสดงตามตาราง ดงันี้ 

รำยได้ตำมผลิตภณัฑ ์  มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  รอ้ยละ 

เครื่องกรองน ้า  1,277.09  75.8 
สารกรอง  147.10  8.7 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า  239.49  14.2 

เครื่องท าน ้าแขง็ 21.86 1.3 

รวม  1,685.54  100.0 
 

ต้นทุนขำย 
ต้นทุนขายแบ่งออกเป็น ต้นทุนวตัถุดบิในการผลติ ต้นทุนพนักงานฝ่ายผลติ โสหุย้การผลติ และต้นทุนอื่น ๆ 

โดยปี 2561 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายมจี านวน 388.52 ลา้นบาท 409.12 ลา้นบาท และ 435.82 ลา้นบาท ตามล าดบั
หรอืคดิเป็นสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหนี้เงินให้
สนิเชื่อ (“สดัสว่นตน้ทุนขาย”) รอ้ยละ 24.66 รอ้ยละ 25.00 และรอ้ยละ 22.82 ตามล าดบั ในปี 2563 ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้
จากปีก่อนจ านวน 26.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.53 อนัเกดิจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ โดยทีส่ดัส่วนต้นทุนขายต่อ
รายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหนี้เงินให้สนิเชื่อ 2563 ลดลงจากปีก่อน           
เป็นผลมาจากสดัส่วนมูลค่าการขายทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน ้าทีม่อีตัราก าไรขัน้ต้นของสนิคา้ (Product margin)ทีส่งู 
รวมกบัผลของการบรหิารต้นทุนการผลิตใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 
 

รำยได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่น เป็นรายไดท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หลกั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิที่ใช้

งานแลว้เช่น รถยนต์เดนิตลาดทีค่รบก าหนดอายุการใช้งาน การขายสนิคา้ยดึคนื การขายเมด็พลาสตกิบด ขายสนิคา้ 
พรีเมี่ยม และหนี้สูญรับคืน โดยปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจ านวน 37.59 ล้านบาท 40.32           
ลา้นบาท และ 32.97 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นลดลงเท่ากบั 7.35 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 
2562 ทัง้นี้เนื่องมาจากการปรบัปรุงรายการส่งเสรมิการขาย (Contribution fee) ของกลุ่มบรษิทัรวมกบัรายไดจ้ากการ
ขายเมด็พลาสตกิบดและการเรยีกคนืจากหนี้สญูทีล่ดลง 

 
ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายส าคญัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัซึง่เน้นการขายสนิคา้ผ่านช่อง

ทางการขายตรง โดยต้นทุนในการจดัจ าหน่ายทีส่ าคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกบัพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายปี 2561 
2562 และ 2563 มจี านวน 537.19 ลา้นบาท 593.67 ลา้นบาท และ 675.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563 ต้นทุนใน
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การจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ
ของบรษิทัย่อยที่เพิม่ขึน้จากปี 2562 โดยมสีดัส่วนต้นทุนในการจดัจ าหน่ายต่อรายได้จากการขายรวมรายไดด้อกผล
ตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อยในปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 35.39 ในขณะทีปี่ 2561 
และปี 2562 มสีดัส่วนรอ้ยละ 34.10 และรอ้ยละ 36.28 ตามล าดบั สดัส่วนต้นทุนในการจดัจ าหน่ายทีล่ดลงนี้เป็นผลมา
จากการบรหิารและควบคุมค่าใชจ้่ายในการค่าโฆษณาประชาสมัพนัธท์างโทรทศัน์และ Facebook ให้มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ รวมกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งของการขาย การจ่ายผลตอบแทนและการส่งเสรมิการขายของฝ่ายขายทีม่กีาร
ซ ้าซอ้นใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมมากขึน้ 

 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นต้น ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารจ านวน 387.30 ล้านบาท 401.86 ล้านบาท 
และ 434.31 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากปี 2562 จ านวน 32.44 ลา้นบาทหรอื
เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.07 โดยมสีดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายได้จากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้
และรายได้จากลูกหนี้เงินให้สนิเชื่อลดลงจากร้อยละ 24.56 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 22.74 ในปี 2563 ซึ่งการลดลง
ดงักล่าวนัน้เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมสีาระส าคญัรวมกบัการบรหิารค่าใชจ้่ายบรหิารต่าง ๆ อนั
ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมพนกังานทีล่ดลงภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
และผลของแผนการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซ ้าซ้อนและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยการน าระบบ
สารสนเทศ (Technology) และระบบOutsourcings มาใชแ้ทนการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชก้ าลงัคนทีไ่ดท้ าอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด 

 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ปี 2562: หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสญู) 
กลุ่มบรษิัทมรีะบบตรวจสอบและควบคุมการให้สนิเชื่อ โดยจดัตัง้ฝ่ายเครดติเพื่อประเมนิความสามารถใน   

การช าระหนี้ของลูกหนี้และเรยีกเกบ็เงนิในแต่ละงวดจากลูกหนี้ บรษิัทยงัมนีโยบายให้พนักงานขายร่วมรบัผดิชอบ      
ความเสยีหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบรษิัทไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้ได้  ทัง้นี้ มาตรการ
ดงักล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยพนกังานขายจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างเตม็ที ่เพื่อลด
ผลกระทบของหนี้สญูต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัไดใ้นระดบัหนึ่ง 

ส าหรับลูกหนี้ที่ค้างช าระ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9             
(TFRS 9) ซึง่เป็นวธิกีารพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิมาใชใ้น
การตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูแทนการใชน้โยบายตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูเดมิทีอ่า้งองิจากมลูค่าหนี้ทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิ
ไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้และการวเิคราะหล์กูหนี้แต่ละรายตามความเหน็ชอบของฝ่ายบรหิาร 
ซึง่ทีผ่่านมากลุ่มบรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการค านวณการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูตามอายุของลกูหนี้ และส าหรบัลูกหนี้ที่
ค้างช าระเกนิ 3 งวดติดต่อกนั กลุ่มบรษิัทจะตดัลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สูญหลงัจากด าเนินการทวงถามอย่างถึงที่สุด         
ทัง้โดยวาจาและส่งจดหมายทวงถาม จากนัน้บรษิทักจ็ะน ามาพจิารณาถงึความคุม้ค่าในการด าเนินการฟ้องร้องตาม
ขัน้ตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 168.52 ลา้นบาทและ134.20 ลา้นบาท สว่นในปี 
2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สงสยัจะสูญและหนี้สูญเท่ากับ 145.88 ล้านบาทและขาดทุนจากการด้อยค่าเท่ากับ 70.12        
ล้านบาท โดยยอดหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 เท่ากบั 11.68 ล้านบาทหรือเพิม่ขึ้นเท่ากบั          
รอ้ยละ 8.70 ทัง้นี้เนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) ทีท่ าใหร้อ้ยละของลกูหนี้ทีค่า้งช าระเพิม่ขึน้เลก็น้อยและผลกระทบจากมาจากการน ามาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) มาบงัคบัใชท้ าใหอ้ตัราการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูสงูขึน้ อนึ่งในปี 2563 นี้ บรษิทัได้
มกีารบนัทกึบญัชดีอ้ยค่าส าหรบัเครื่องกรองน ้าทีย่ดึคนืเพิม่ขึน้ตามนโยบายในการบรหิารลูกหนี้ทีค่า้งช าระใหส้ามารถ
กลบัมาท าประโยชน์ ดว้ยการน าเครื่องกรองน ้ากลบัมาปรบัปรุงคุณภาพ (Refurbish) ใหม่เพื่อทีจ่ะจ าหน่ายเป็นสนิคา้
ประเภทสาธติในราคาย่อมเยาว์ หรอืน าไปบรจิาคใหก้บัโรงเรยีน วดั หรอืหน่วยงานราชการ เพื่อการประชาสมัพนัธ์
เครื่องกรองน ้าของบรษิัท ซึ่งด าเนินคู่ไปกบัมาตรการในการพิจารณาอนุมตัิเครดติและการบรหิารคุณภาพลูกหนี้ที่
เขม้งวด ดว้ยจ านวนงวดการผ่อนช าระทีส่ ัน้ลงรวมกบัระเบยีบการหกัค่านายหน้าคนืจากพนักงานขายในกรณีที่มกีาร
ขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่มคีุณภาพทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว ้ 

 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ซึ่งในการด าเนินธุรกิจเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทส่วนหนึ่งใช้     

เงนิกู้ยมืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระหว่างรอรบัเงนิผ่อนช าระค่างวดจากลูกค้า ดงันัน้ ต้นทุนทางการเงนิจงึจดัเป็น
ต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุนขาย ทัง้นี้ต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิกูย้มื ไดแ้ก่ ต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 
และต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อรองรบัการลงทุน ต้นทุนทางการเงนิรวมในปี 2561 2562 และ 2563 
เป็นจ านวน 5.60 ลา้นบาท 1.02 ลา้นบาท และ 4.39 ลา้นบาทตามล าดบั ตน้ทุนทางการเงนิในปี 2563 สงูขึน้เมื่อเทยีบ
กบัปี 2562 แต่ต ่ากว่าปี 2561 เนื่องจากมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเท่ากบั 50.90 ลา้นบาท
เพื่อน ามาใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

 
ก ำไรสุทธิ 
ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมกี าไรสุทธจิ านวน 106.79 ล้านบาท 109.63 ล้านบาท และ 143.13 

ล้านบาทตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ก าไรสุทธขิองกลุ่มบรษิัท ปี 2563 เพิม่ขึน้ จ านวน 33.50 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.56 ทัง้นี้มาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วม และสดัส่วนทีล่ดลงของต้นทุนขาย ต้นทุนในการจดั
จ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้
จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ เวน้แต่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่พิม่ขึน้ ตามเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น ทัง้นี้อตัราก าไรสุทธซิึง่
ค านวณจากก าไรสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมของปี 2561 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.78 ร้อยละ6.70               
และรอ้ยละ 7.49 ตามล าดบั 
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงิน 
สินทรพัย ์
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,415.09    

ลา้นบาท 1,447.54 ลา้นบาท และ 1,691.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้สนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าซื้อ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิค้าคงเหลอื โดยลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ ได้แก่ ลูกหนี้จากการขาย
สนิคา้แบบผ่อนช าระ ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั ในขณะทีบ่รษิทัลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ในสว่นของโรงงานผลติ อาคารส านกังาน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมถงึสนิคา้คงเหลอืทีจ่ดัหาและผลติใหม้จี านวน
ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ 

 
อตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม แสดงตามตาราง ดงันี้ 

สินทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม  1,691.54  1,447.53  1,419.84 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน  1,053.01  902.20  846.56 

อตัรำส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  62.25  62.33  59.62 

ปี 2563 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมลดลงเลก็น้อย เกดิจากผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ
สนิทรพัยท์ีไ่ม่หมุนเวยีนอนัไดแ้ก่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีไ่ดม้กีารบนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 
(TFRS 16) ทีบ่งัคบัใช ้

 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (สุทธ)ิ ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้จากการขายสนิค้าแบบผ่อนช าระ (สุทธจิากดอกผลเช่าซือ้   

รอตดับญัช ีภาษีขายรอตดับญัช ีค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และส ารองการรบัคนืสนิคา้) เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีดัส่วนสงูสุดใน
กลุ่มสนิทรพัยห์มุนเวยีน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจ านวน 
603.80 ลา้นบาท 688.90 ลา้นบาท และ 701.02 ลา้นบาทตามล าดบั 

 
ควำมเพียงพอของค่ำตัง้ส ำรองหน้ีสงสยัจะสญู 
กลุ่มบรษิทัมลีูกหนี้การคา้ส่วนใหญ่จากการขายผ่อนช าระเครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าตามสญัญาเช่าซือ้  

โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) ซึง่เป็นวธิกีารพจิารณาผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิมาใชใ้นการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู นโยบาย
ในการตัง้ค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้มาเพื่อตัง้เป็นส ารองหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหนี้ทีค่าดว่าจะ
ไม่สามารถช าระหนี้ไดป้รากฏ ดงันี้ 
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ข้อมูลคุณภาพของลูกหนี้การค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

พบว่า คุณภาพของหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้แยกตามอายุของลกูหนี้ทีม่กีารคา้งช าระลดลงส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในขณะที่
เครื่องกรองน ้าเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยพจิารณาจากมูลค่าของลูกหนี้ทีค่า้งช าระเกิน 3 งวด (NPL) ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่
ลดลงจากรอ้ยละ 8.89 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.12 ในขณะทีเ่ครื่องกรองน ้าเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 3.46 เพิม่เป็นรอ้ยละ 4.84 
โดยการคา้งช าระทีล่ดลงของบญัชเีช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้มาจากการพจิารณาเครดติและการบรหิารเกบ็เงนิทีเ่ขม้งวด 
ส่วนการค้างช าระทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน ้ามาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั        
โคโรนา 2019 ทีท่ าใหล้กูคา้ขอผ่อนผนัการช าระเงนิ แต่อย่างไรกต็ามบรษิทักย็งัใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดกบัพนักงานขาย
ส าหรบัความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ด้วยการหกัผลตอบแทนทีไ่ด้จ่ายไปกลบัคนืประกอบกบัการเร่งให้
เจา้หน้าทีฝ่่ายเครดติไปท าการตรวจสอบบญัชผี่อนช าระเหล่านัน้ว่าเกดิอะไรขึน้จะไดก้ าหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง
ไดถู้กตอ้ง รวมทัง้การยดึคนืสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบัลกูคา้ที่คา้งช าระเกนิก าหนดแลว้น ามาขายเป็นสนิคา้มือสอง ในสว่น
ของเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้กไ็ด้มกีารน าระบบการเกบ็เงนิแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการใหลู้กค้ามาช าระเงนิเอง (Direct 
Payment) กบัการมฝ่ีายเครดติ และเร่งรดัไปช่วยส าหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ไดร้บัผดิชอบในเรื่องของเวลาตามก าหนด รวมทัง้
การก าหนดใหม้กีารพจิารณาอนุมตัเิครดิตใหร้อบคอบขึน้จากขอ้มูลพฤตกิรรมของลูกคา้ทีม่กีารผดินัดช าระ พรอ้มทัง้
การสง่เจา้หน้าทีเ่ครดติไปช่วยเกบ็ส าหรบับญัชเีช่าซือ้ทีค่า้งช าระ หากเกบ็ไม่ไดก้ใ็หด้ าเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื  

 
สินค้ำคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมสีนิค้าคงเหลือจ านวน 142.99 ล้านบาท 133.73  

ล้านบาท และ 212.77 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสนิค้าคงเหลือในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จากการสัง่ซื้อเครื่อง 
กรองน ้าและ เครื่องท าน ้าแขง็เพื่อมารองรบัการเตบิโตของการขายในปี 2564 

 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 427.74     

ลา้นบาท 393.56 ลา้นบาท และ 353.16 ลา้นบาท ตามล าดบั และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จ านวน 37.24 ลา้นบาท 33.63 
ลา้นบาท และ 31.39 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยส์่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ที่ดนิและอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่

เครือ่งกรองน ำ้

ลูกหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้(หลงัหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัชี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดบัชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 539,482 87.43% 522,788 89.08% 13,459 2.49% 16,769 3.21%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไมเ่กนิ 3 งวด 47,717 7.73% 43,761 7.46% 18,534 38.84% 16,063 36.71%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 29,849 4.84% 20,303 3.46% 25,988 87.06% 15,008 73.92%

ยอดรวม 617,048 100.00% 586,852 100.00% 57,981 9.40% 47,840 8.15%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญตอ่ยอดลูกหนีร้วม 9.40% 8.15%

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

เครือ่งกรองน ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู

เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

ลูกหนีต้ำมสญัญำเชำ่ซือ้(หลงัหกัดอกผลเชำ่ซือ้และภำษขีำยรอตดับญัช)ี

หนว่ย : พนั บำท

การจัดล าดบัชัน้

ชัน้ที ่1 คา้งช าระไมเ่กนิ 1 งวด 132,870 88.10% 129,591 83.63% 2,394 1.80% 711 0.55%

ชัน้ที ่2 คา้งช าระไมเ่กนิ 3 งวด 8,721 5.78% 11,598 7.48% 1,577 18.08% 832 7.17%

ชัน้ที ่3 คา้งช าระเกนิ 3 งวด 9,223 6.12% 13,773 8.89% 4,886 52.98% 3,523 25.58%

ยอดรวม 150,814 100.00% 154,962 100.00% 8,857 5.87% 5,066 3.27%

อตัรำสว่นคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญตอ่ยอดลูกหนีร้วม 5.87% 3.27%

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

ยอดคงเหลอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้ คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู
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และโรงงาน บรษิทัไดจ้ดัหาทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึ้นกเ็พื่อ
รองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต อนึ่งในปี 2563 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเริม่มกีารลดลงจาก
การขายสนิทรพัยท์ีใ่ชค้รบตามอายุการใชง้านแลว้ออกไป แลว้น าระบบการเช่าใชม้าแทน (Operating Lease) ส าหรบั
รถเดนิตลาดเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม รวมกบัค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้ 

 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีที่แตกต่างกนั            

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีจ านวน 20.74 ล้านบาท 
16.87 ลา้นบาท และ 21.71 ลา้นบาท ตามล าดบั สว่นใหญ่เกดิจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญู 

 
หน้ีสิน 
หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืม               

ระยะยาว หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย และหนี้สิน             
อื่น ๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สนิรวมจ านวน 216.84 ล้านบาท 211.14             
ลา้นบาท และ 416.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563  หนี้สนิเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการบนัทกึของหนี้สนิตามสญัญา
เช่าเท่ากบั 119.30 ลา้นบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16) ทีบ่งัคบัใชใ้นปี 2563 รวม
กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50.90 ล้านบาท เพื่อน าใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท               
เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั และเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นที่เพิม่ขึน้เท่ากบั 43.63 ลา้นบาท จากการสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้
เพื่อรองรบัการขายทีเ่พิม่ขึน้กลุ่มบรษิทัมกีารบรหิารสภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึ้น หนี้สนิทีส่ าคญัมรีายละเอยีด
ดงันี้ 

-  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั
การเงนิเท่ากบั 50.90 ลา้นบาทเพื่อน ามาใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมเีจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 
171.54 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 43.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.11 จากปี 2562 เนื่องจาก
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบังบสง่เสรมิการขาย 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หนี้สนิประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการจัดหายานพาหนะ     
เพื่อขยายทมีขายของบรษิัทโดยภาระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิปี 2563 มจี านวน 119.30 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2562 เท่ากบั 103.69 ลา้นบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 663.99 จากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบของ
การบนัทกึทางบญัชตีามมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่16 และการเพิม่ของสญัญาเช่ายานพาหนะและร้านสาขา
เพื่อรองรบัการเตบิโตของทมีขายตรงทีจ่ะไปในต่างจงัหวดั 

- เงินกู้ยืมระยะยาว ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืระยะยาว 
- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัมสี ารองผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจ านวน 23.18 ล้านบาท ลดลง
เลก็น้อยจากปี 2562 
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ส่วนของผูถ้อืหุ้น 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมสี่วนของผู้ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 1,197.74 ล้านบาท 

1,231.24 ล้านบาทและ 1,270.57 ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
ซึง่เป็นผลจากการท าก าไรอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในปี 2563 นอกเหนือจากก าไรสุทธิประจ าปีมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

- เงินปันผลจ่าย บรษิัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวนทัง้สิน้ 46.51 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงนิสดปันผลทัง้จ านวน 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน และทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็
มลูค่าแลว้เท่ากนัทีจ่ านวน 549.68 ลา้นบาท และมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั จ านวน 295.29 ลา้นบาท 

- หุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไดม้กีารซือ้หุน้คนืมาทัง้หมด 2,697,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.49 
ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5.61 ลา้นบาทซึง่ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนของผูถ้อืหุน้ และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวม พรอ้มกนันี้ไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไว้
เป็นส ารองหุน้ทุนซือ้คนืในจ านวนเดยีวกนั 
 

โครงสรำ้งทำงกำรเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดบั 

0.18 เท่า 0.17 เท่า และ 0.33 เท่าตามล าดบั ในขณะที่มอีตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ใน
ระดับ 0.06 เท่า 0.01 เท่าและ 0.13 เท่า ตามล าดับ ปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน                 
ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิม่ขึน้เนื่องจากผลการบนัทกึทางบญัชขีองหนี้สนิตามสญัญาเช่าเท่ากบั 119.30 
ลา้นบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16)ทีบ่งัคบัใช ้รวมกบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที่
เพิม่ขึน้เท่ากบั 50.90 ลา้นบาท เพื่อน าใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิัท เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

 
สภำพคล่อง 
กระแสเงนิสด 
รายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 2561 

กจิกรรมด าเนินงาน 
 

110.29 156.80 187.67 

กจิกรรมลงทุน 
 

(21.34) (8.31) (8.88) 

กจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

(86.30) (136.64) (163.77) 

เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

2.65 11.85 15.02 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้ปี 
 

59.44 47.59 32.57 

เงินสดและรำยเทียบเท่ำเงินสด ณ ปลำยปี 
 

62.09 59.44 47.59 

 
กลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถบรหิารกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัเพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ และจ่ายเงนิสดปันผล (Cash Dividend) จ านวน 90.36 ล้านบาท ในระหว่างปี 2563 
(2562: 77.46 ลา้นบาท) 
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กำรวิเครำะหผ์ลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 8.98 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 11.50 ในปี 2563 โดยผลตอบแทน

ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงันี้ 
(1) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.69 เป็น       

รอ้ยละ 7.56 เป็นผลจากสดัสว่นของตน้ทุนขาย ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการ
ขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อลดลง 

(2) ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(Asset Turnover) ส าหรบัปี 
2562 เท่ากบั 1.22 เท่า ซึ่งอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อน (2562: 1.14 เท่า) กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ในปี 
2563 จ านวน 244.00 ล้านบาทจากผลของการบนัทึกทางบญัชีตามมาตรฐานบัญชีฉบบัที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการ
บรหิารการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์ของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) โครงสร้างทางการเงนิ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิม่ขึน้จาก 0.17 
เท่า เป็น 0.33 เท่า เนื่องจากหนี้สนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาจากการบนัทกึของหนี้สนิตามสญัญาเช่าเท่ากบั 119.30 ลา้นบาท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16)ทีบ่งัคบัใช ้รวมกบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้
เท่ากบั 50.90 ลา้นบาท เพื่อน าใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั และเจ้าหนี้การคา้และ
เจา้หนี้อื่นทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 43.63 ลา้นบาท จากการสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบัการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

 
ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงินในอนำคต 
กำรขยำยตวัของชมุชนเมอืง และสดัส่วนกำรขำย 
กลุ่มบรษิัทเน้นการจดัจ าหน่ายในพืน้ที่เขตชุมชนเมอืงที่มปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น เพื่อให้พนักงานขาย

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ทัง้นี้แนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศสง่ผลใหชุ้มชน
เมอืงขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดต่ีอการวางแผนการขายสนิคา้ของบรษิัท และยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพ
แห่งใหม่ จงึเป็นโอกาสในการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 

สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของเช้ือไวรสัโคโรนำ (COVID-19) 
ในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารปรบักลยุทธใ์นการด าเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา (COVID-19) ที่เกดิขึน้ ด้วยการวางแผนเชงิรบัและเชงิรุกจากความร่วมมอืจากทมีงานทุกฝ่ายท าให ้บรษิัท
สามารถผ่านวกิฤตต่ิาง ๆ ไปไดด้ว้ยด ี บรษิทัตระหนกัถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ขีองลูกคา้ พนักงาน รวมถงึ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็นอย่างยิง่ จงึไดก้ าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการ
ของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ของลกูคา้ สง่มอบสขุภาพทีด่แีละความ
ปลอดภยัสูทุ่กครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ทีม่คีุณภาพและบรกิารทีด่ ี การสรา้งพนกังานทมีขายปลอดเชือ้ ผ่านกระบวนการท า
ความสะอาดฆา่เชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการขายและการบรกิาร และการอบรมพนกังานทีเ่ขา้พบลกูคา้ใหต้ระหนกัและ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิต่อของเชือ้โรค นอกจากนี้ ยงัมมีาตรการในการอนุญาตให้
พนักงานท างานทีบ่า้น (Work From Home) มาตรการคดักรองพนักงานก่อนเขา้พืน้ทีท่ างานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการ
ทางของสาธารณสุข ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่เดือดร้อน ชุมชนใกล้เคียงบริษั ทฯ ทัง้
ส านกังานใหญ่และสาขา โดยบรจิาคสิง่ของจ าเป็นต่อการอุปโภคบรโิภค เช่น น ้าดื่ม ขา้วสาร เป็นต้น 
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ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนทำงบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ซึง่เกีย่วกบัการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั และคาด

ว่าจะมผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เมื่อน ามาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้
แรกโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวก าหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 เครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภท
และการวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวณการดอ้ยคา่
ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดอาจจะเกดิขึน้ และหลกัการเกี่ ยวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

โดยกลุ่มบรษิัทคาดว่าจะถือปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เ ป็นครัง้แรก โดยปรบัปรุง
ผลกระทบกบัก าไรสะสม หรอืองคป์ระกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไม่
น าข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ จากการ
ประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ
เป็นครัง้แรกต่องบการเงนิ ซึ่งผลกระทบส่วยใหญ่เกิดจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นของบรษิัทย่อย       
กลุ่มบรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่คาดว่าจะเกดิผลกระทบต่อก าไรสะสมลดลงประมาณรอ้ยละ 2 ส าหรบั
งบการเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 สญัญาเช่า ในมาตรฐานนี้ไดน้ าเสนอวธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัผู้
เช่า โดยผูเ้ช่าต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ซึง่ยกเวน้การรบัรูร้ายการส าหรบัสญัญาเช่าระยะ
สัน้และสนิทรพัยอ์้างองิทีม่มีูลค่าต ่า ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าด าเนินงาน ทัง้นี้  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ไดซ้ึง่
ไม่ไดค้ดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจี านวน 14.4 ลา้นบาท และ 14.3 ลา้นบาทตามล าดบั สว่นการ
บญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคอืผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงนิทุนหรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้มผีลบงัคบัใช้ 
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก
ยกเลกิไป 

หลงัจากทีไ่ดม้กีารถอืปฏบิตัติามมาตรฐานทัง้สองฉบบัขา้งต้นแลว้ ผูบ้รหิารกไ็ดม้กีารพจิารณาถงึผลกระทบที่
ไดเ้กดิขึน้ต่องบการเงนิ และไดม้กีารวางแผนจดัการส าหรบัผลกระทบดงักล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อทีจ่ะใหก้ลุ่มบรษิทัมี
ผลการด าเนินงานเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนืตลอดไป 
 
 
  



 

 
  รายงานประจาํปี 2563 | 147 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ ีอาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 
 
1. ชื่อ-สกลุ นายสหสั  ตรีทิพยบตุร 
 อาย ุ(ปี) 73 
 ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบรษิทั 

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

- พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติ (สถติ)ิ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- 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. 
- สมัมนาวชิาการ The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดยคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ้พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จาํกดั 

 2551 - ก.พ. 2564 ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 

 2544 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิาร 
บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

   
2. ชื่อ-สกลุ นายเอกรตัน์ แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 37 
 ตาํแหน่ง  กรรมการบรษิทั 

 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการบรหิาร 
 ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.20 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท Master Of  Science , International Business & English, University of Portsmouth, 

Hampshire, UK. 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ ภาควชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- 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

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- น้องชายของบุคคลในขอ้ 4 และขอ้ 5 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 พ.ย.2563 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรษิทั  
บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

 พ.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  
บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร / ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั  

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 2557 - ก.ค. 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานชอ่งทางการขายใหมแ่ละบรกิารลกูคา้ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ก.ย. 2562 กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

 2556 - 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั 

 2555 - 2556 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั 

   
3. ชื่อ-สกลุ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร  ์
 อาย ุ(ปี) 69 
 ตาํแหน่ง  กรรมการบรษิทั 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.19 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - 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
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 
 

-  
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 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ม.ค.2562 กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 ก.พ. – ธ .ค .2561 กรรมการบรหิาร / กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 2561 กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ก.พ.2560 กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั 

 2555 - 2556 ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั 

 2554 - 2557 กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิาร 
บรษิทั กรงุไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั 

 2553 - 2559  กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั กรงุไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์สิเซส จาํกดั 

   
4. ชื่อ-สกลุ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 41 
 ตาํแหน่ง  กรรมการบรษิทั 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.15 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท MBA (การบรหิารและการจดัการ) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท MS (การเงนิ) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- 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 กนัยายน 2561, Thai 

Institute of Directors 
- Certificate in investor วนัที ่3-11 ตุลาคม 2561 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 2 และขอ้ 5 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 พ.ย.2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

 พ.ค.2563 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 พ.ย.2560 - ก.พ.2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ค.2560 - มี.ค.2561 เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ก.ย.2562 กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

 2558 - ม.ค.2560 เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค.2556 - พ.ค.2559  กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2552 - มี.ค.2556 กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการกรรมการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั  

 2549 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหารมิทรพัย ์จาํกดั 

 2546 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

   
5. ชื่อ-สกลุ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 
 อาย ุ(ปี) 39 
 ตาํแหน่ง  กรรมการบรษิทั 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู  
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่ วนัที ่7 ต.ค. 2562) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.26 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and Management) มหาวทิยาลยั Loughborough สหราชอาณาจกัร 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 99/2012 Thai Institute of Directors 
- Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
- การพฒันาผูบ้รหิารและบุคลากร  Innovation Management Program  (Mini MBA 2) จดัโดย                 

บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 6/2019 Thai Institute of Directors 
- Chief People Officer Program: CPO#14 by PIM HR Excellence Center 
- Director Certification Program (DCP)  Class 292/2020, Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 2 
- น้องสาวของบุคคลในขอ้ 4 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 
 

-  
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 พ.ย.2563 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรษิทั 
บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

 7 ต .ค. 2562 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย. 2561 - พ.ค. 2562 กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 ก.ย. 2560 – 7 ต .ค. 2562 ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิ ตดิตาม และพฒันาองคก์ร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2560 - มี.ค.2561 รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ก.ย.2562 กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

 2556 - 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

   
6. ชื่อ-สกลุ รองศาสตราจารย ์บญุเสริม วิมกุตะนันทน์ 
 อาย ุ(ปี) 72 
 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

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

- บญัชมีหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- 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. 
- การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุน่ที ่1/2560 โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
- Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok Building Trust in a Transforming 

Economy โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  
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 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 2561 กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 
บรษิทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - ปัจจบุนั คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
กรมสรรพากร 

 2554 - ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอบบญัช ี
สภาวชิาชพีการบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 2551 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ  คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีและคณะนิตศิาสตร ์
จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

 2550 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ 
มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน 

 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการดาํเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม 
จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

   
7. ชื่อ-สกลุ ศาสตรเมธี ดร.สปุรีดิ์   วงศด์ีพร้อม 
 อาย ุ(ปี) 67 
 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ศาสตรเมธ ีสาขาบรหิารธุรกจิ ดา้นการจดัการทัว่ไป ประจาํปี พ.ศ.2548 มลูนิธศิาสตราจารย ์

หมอ่มหลวงป่ินมาลากุล ในพระบรมราชปูถมัภ ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
- ปรญิญาเอก การปฏริปูและพฒันาองคก์รดุษฎบีณัฑติ (DODT.) สาขาวชิาการปฏริปูและพฒันาองคก์ร      

มหาวทิยาลยัแพทยซ์บี ูประเทศฟิลปิปินส ์
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั        

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (B.A.) สาขาวชิาอุตสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร ์           

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
- 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

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 2563 - ปัจจบุนั อุปนายก 
สมาคมสนันิบาตมลูนิธ ิแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ 
คณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา สาํนกังานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 พ.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ค.2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 ก.พ. - พ.ค. 2561 กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ก.พ.2561 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั นายกสมาคม 
สมาคมพอ่ตวัอยา่งแหง่ชาต ิ

 2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการตรวจสอบการเรีย่ไรภาครฐั 
สาํนกันายกรฐัมนตร ี

 2558 - ปัจจบุนั รองประธาน 
มลูนิธกิารแพทยฉุ์กเฉินแหง่ชาต ิคนที ่1 

 2556 - ปัจจบุนั รองประธาน 
มลูนิธเิปรยีญธรรมสมาคมในพระราชปูภมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 
สมาคมแหง่สถาบนัพระปกเกลา้ 

 2550 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษาพเิศษ 
สถาบนัวจิยัโสมซานซ ีมณฑลเหวนิซาน สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 2545 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ  
มหาวทิยาลยัภาครฐัและเอกชน 

   
8. ชื่อ-สกลุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ 
 อาย ุ(ปี) 80 
 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School 
- M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- Director Certification Program (DCP) Class 0/2000 Thai Institute of Directors. 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 3/2010 Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 2563 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
บรษิทั ไมโครลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 2558 - ปัจจบุนั วทิยากรประจาํ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

 2550 - 2557 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 

   
9. ชื่อ-สกลุ นางสมุนา วงษ์กะพนัธ  ์
 อาย ุ(ปี) 70 
 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518) 

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) สาขานิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515) 
- Strategic Human Resource Management, Harvard Business School. 
- หลกัสตูร People System Management 
- หลกัสตูร problem solving and decision making 
- Banking Management ADB. Japan. 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 47/2005 Thai Institute of Directors. 
- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นกับรหิารงานบุคคลดเีดน่ จากสถาบนัทรพัยากรมนุษย ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนกับรหิารงานบุคคลดเีดน่ ปี 2552 จากสมาคมการจดัการงานบุคคลแหง่ประเทศ

ไทย (PMAT) 
- ไดร้บัรางวลัดเีดน่นกัอนุรกัษท์รพัยากร จาก กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรษิทั ดเีวล พรอ๊พเพอรต์ี ้จาํกดั 

 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั 

 2553 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 
บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการ 
บรษิทั กรงุไทยธุรกจิบรกิาร จาํกดั 

 2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
บรษิทั กรงุไทยธุรกจิลสีซิง่ จาํกดั 

 2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
บรษิทั เคทบี ีแอดไวซเ์ซอรี ่จาํกดั 
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10. ชื่อ-สกลุ ศ.(วฒุิคณุ) ดร.นายแพทย .์พรเทพ ศิริวนารงัสรรค  ์
 อาย ุ(ปี) 65 
 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- สาธารณสขุศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 
- วฒุบิตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาระบาดวทิยา จากแพทยสภา 
- ดุษฎบีณัฑติ สาขา Planning And Financing จากมหาวทิยาลยัลอนดอน 
- อนุมตับิตัร สาขาสุขภาพจติชุมชน, การทอ่งเทีย่ว, ทางทะเล, การจราจร 
- ปรญิญาบตัรป้องกนัราชอาณาจกัร 
- 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) รุน่ที ่116/2019 Thai Institute of Directors. 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั คณบด ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 
 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั ทีป่รกึษาผูอ้าํนวยการ 

หน่วยทนัตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
 ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
 2556 - 2558 อธบิด ี

กรมอนามยั 
 2554 - 2556 

 
อธบิด ี
กรมควบคุมโรค 

   
11. ชื่อ-สกลุ ดร. สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 
 อาย ุ(ปี) 54 
 ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563) 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  0.06 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิการจดัการ Nova Southeastern University สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
- Director Certification Program (DCP) Class 233/2017 Thai Institute of Directors. 
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- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors. 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ และ ผูอ้ํานวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร ์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิทั ไทเกอร ์ดสิทรบิวิชัน่ แอนด ์โลจสิตคิส ์จาํกดั 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิทั อสีเทริน์ ไอ.ซ.ีซ.ี จาํกดั 

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิทั แพนเอเชยีฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ 
บรษิทั ไหมทอง จาํกดั 

 
12. ชื่อ-สกลุ นายไพฑูรย ์ศกุรค์ณาภรณ์ 
 อาย ุ(ปี) 61 
 ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิารความเสีย่ง (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563) 

 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.01 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะสาขาบรหิารการเงนิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมธริาช 
- 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 โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงนิใหมเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ 

(TFRS 15) และสญัญาเชา่ (TFRS 16) ทีม่ตี่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 
2561    โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- FinTech Lending & Trend : อนาคตสนิเชือ่ดจิทิลั รุน่ที ่1 ปี 2561 โดยสมาคมสถาบนัการศกึษาการ
ธนาคารและการเงนิไทย 
- IR Sharing 1/2019 หวัขอ้ " How to make the most of your IRO function?" โดยชมรมนกัลงทุน
สมัพนัธแ์หง่ประเทศไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่4/2020  

“Capital structure and funding strategy” โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่6/2020  
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“Update on taxes and foreign investment issues” โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร CFO Refresher รุน่ที ่1/2020 วนัที ่7 พฤศจกิายน 2563 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 พ.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 
 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย.2560 -ก.พ.2561 กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิารสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 

 ส.ค. - พ.ย.2560 กรรมการอสิระ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย.2559 -ก.ค.2560 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2552 - ต .ค.2559 กรรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

   
13. ชื่อ-สกลุ นายไพฑูรย ์หอมจนัทร  ์
 อาย ุ(ปี) 60 
 ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.82 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัครเูพชรบุรวีทิยาลงกรณ์ 

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

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ย.2560 -ก.พ.2561 รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ก.พ.2561 กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานกลาง 
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บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 
 2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 
   
14. ชื่อ-สกลุ นายสยาม อฬุารวงศ  ์
 อาย ุ(ปี) 52 
 ตาํแหน่ง  กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.06 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท MBA Major Internation Business Nova Southeastern University 

Florida, USA 
- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ  

ภาควชิาการตลาด มหาวทิยาลยัอญัสมัชญั 
- Stanford NUS International Degree of Business Executive Program Certificate, 

Stanford NUS 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 
- Critical Issues in Business Planning. Certificate, Sasin Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 1 ม.ิย. 62– ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 ม.ีค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ม.ิย. 2560-ก.พ.2561 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบญัชลีกูหน้ี / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกจิลกูคา้องคก์ร /         
รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม Digital Online &Tele-Marketing 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ม.ีค.2560 -ก.พ.2561 กรรมการบรหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2560 -ก.พ.2561 ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 2555 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จาํกดั 

   
15. ชื่อ-สกลุ  นายวชัรินทร  ์วชัรธรรม 
 อาย ุ(ปี) 44 
 ตาํแหน่ง  กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.32 
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขา วทบ.สาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ญาตขิองบุคคลในขอ้ 2 ขอ้ 4 และขอ้ 5 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 28 ก.พ.61 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 ผูอ้าํนวยการสายงานการผลติ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - 2556 ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 
บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 

   
16. ชื่อ-สกลุ นาย นเรศ  จรญูวิทยากลุ 
 อาย ุ(ปี) 44 
 ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

- 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 
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- การพฒันาผูบ้รหิารและ บุคลากร  Innovation Management Program  (Mini MBA ) จดัโดย               
บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั รว่มกบั ศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 2 ม.ค. 2562 – ปัจจบุนั 
 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั 
 

ผูอ้าํนวยการกลุ่ม Digital Online & Tele-Marketing 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ค. 2558 – ก.พ. 2561 
 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรหิารงานลกูคา้ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

   
17. ชื่อ-สกลุ นาย กิรทตั จีรจิตต  ์  
 อาย ุ(ปี) 42 
 ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท สาขา Industrial Engineer มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Director Certification Program (DCP) Class 228/2016 Thai Institute of Directors 
- หลกัสตูร IRDP LSP#5 จดัโดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูร Business System Development (BSD#2) จดัโดย สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์  

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 4 มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั 
 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2559 –  ปี 2561 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
Precise Digital Economy Co., Ltd. 

 ปี 2557 –  ปี 2559 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
Precise Green Products Co., Ltd. 

 ปี 2554 –  ปี 2557 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
Precise Green Technology & Service Co., Ltd. 

   
18. ชื่อ-สกลุ นายณฒัฐพงษ ์ถาวร   
 อาย ุ(ปี) 41 
 ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 เม.ย. 2563) 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 
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 เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั 
 

ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ย.2562 - มี.ค. 2563 
 

Senior Service Manager 
Toshiba Thailand Co., Ltd. 

 เม.ย.2561 - ก.ค. 2562 
 

Customer care Manager 
Beko Thai Co., Ltd. 

 2560 - 2561 
 

Service operation Manager 
Trumpf Thailand Co., Ltd. 

 2558 - 2560 
 

Operation Manager 
Allied Metal Thailand Co., Ltd. 

 2557 - 2558 Operation Manager 
Takachiho Fire Security & service (Thailand) Ltd. 

   
19. ชื่อ-สกลุ นาย นรินทร  ์ สวุรรณพนัธ  ์
 อาย ุ(ปี) 52 
 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่25 ม.ีค. 2562) 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาโท (การตลาด) 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (บญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- การจดัทาํงบการเงนิรวม ปี 2563 
- TFRS ใหม ่ปี 63 (TFRS 9 and TFRS 16) ปี 2563 
- แกะรอยงบการเงนิ ปี 2563 
- ทาํความเขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9)  

สาํหรบัทัง้กลุ่มสถาบนัการเงนิและกลุ่มทีไ่มใ่ช่สถาบนัการเงนิ รุน่ที ่2/62 
- การทาํ Financial Projection เพือ่ประเมนิมลูคา่บรษิทั ปี 2561 
- เจาะลกึมาตรฐานบญัชทีางดา้นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ปี 2560 
- เจาะลกึภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ย และ ภาษธีุรกจิเฉพาะ ปี 2560 
- เจาะลกึภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา และ ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ปี 2559  

 ความสมัพนัธท์างครอบครวั
ระหว่างผ ูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 25 มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั 
 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มิ.ย. 2556 – มี.ค. 2562 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
บรษิทั. สแกน อนิเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2550 – พ.ค. 2556 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
บรษิทั ชา้ฟเนอร ์อเีอม็ซ ีจาํกดั 

 เม.ย. 2545 – ม.ค. 2550 ผูจ้ดัการวเิคราะหแ์ละงบประมาณ 
บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
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20. ชื่อ-สกลุ นางสาวจฑุามาศ มาลยั 
 อาย ุ(ปี) 43 
 ตาํแหน่ง เลขานุการบรษิทั / ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่1 เม.ย. 2562) 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี
 คณุวฒุิทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัราํไพพรรณ ี

- ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ (Fundamental Practice for Corporate Secretary) ของชมรมเลขานุการ
บรษิทัไทย 

- ความรูพ้ ืน้ฐานสาํหรบัวชิาชพีนกัลงทุนสมัพนัธ ์(IR Fundamental Course) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

- IOD Open House For Company Secretary 2020ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผ ูบ้ริหาร 
- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 
5 ปีย้อนหลงั 

-  

 1 เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั 
 

เลขานุการบรษิทั / ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 1 ส.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562 
 

รองเลขานุการบรษิทั / รองผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 23 ธ .ค. 2558 – 31 ก.ค. 2562 ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค. 2556 – ก.ค. 2558 
 

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

















บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 62,092                59,435                 42,184                34,969                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5, 7 18,765                19,701                 62,751                62,165                  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนด

     ช าระภายในหน่ึงปี 8 670,150               666,025                555,821               538,737                

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนด

     ช าระภายในหน่ึงปี 23,052                432                      -                      -                       

ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิท่ีถึงก าหนด

     ช าระภายในหน่ึงปี 701                     1,724                   701                     1,723                    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 27,150                171                      23,500                13,000                  

สินคา้คงเหลือ 9 212,761               133,729                195,564               130,792                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,335                20,987                 25,846                15,801                  
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,053,006            902,204                906,367               797,187                

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 8 30,874                22,883                 4,426                  551                       

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 5,496                  363                      -                      -                       

ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ -                      621                      -                      621                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                       107,779               110,778                

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 13,694                13,742                 13,767                13,767                  

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 58,483                58,556                 58,483                58,556                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 353,161               393,557                343,527               383,685                

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 117,830               -                       117,607               -                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 31,389                33,627                 30,198                32,694                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 21,706                16,868                 18,940                13,497                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,898                  5,115                   5,861                  5,077                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 638,531               545,332                700,588               619,226                

รวมสินทรัพย์ 1,691,537            1,447,536             1,606,955            1,416,413             

(พันบาท)

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 50,899                -                       19,949                -                       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 171,542               127,908                169,177               130,802                

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

   (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี) 16 40,754                12,823                 40,797                12,588                  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,558                19,901                 11,087                17,826                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 35,037                24,538                 33,466                24,738                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 314,790               185,170                274,476               185,954                

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 16 78,550                2,793                   79,236                2,674                    

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 23,177                23,181                 18,625                19,024                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 101,727               25,974                 97,861                21,698                  

รวมหนีสิ้น 416,517               211,144                372,337               207,652                

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน 19 549,682 549,682 549,682 549,682

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 549,682 549,682 549,682 549,682

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 295,291 295,291 295,291 295,291

     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10,249 10,249 10,249 10,249

     การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (2,212)                 -1,347 -                      -                       

ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้

          ทุนส ารองตามกฎหมาย 21 40,147 35,849 40,147 35,849

          ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 20 5,612 -                       5,612 -                       

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 377,416 341,513 339,249 317,690

หุ้นทุนซ้ือคืน 20 -5,612 -                       -5,612 -                       
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,270,573 1,231,237 1,234,618 1,208,761

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 4,447 5,155 -                      -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,275,020 1,236,392 1,234,618 1,208,761

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,691,537 1,447,536 1,606,955 1,416,413

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 24 1,685,542            1,456,364             1,612,158            1,397,098             

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 221,746               179,889                169,878               139,778                

รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 2,618                  205                      -                      -                       

รายไดอ่ื้น 24 32,969                40,318                 37,955                36,603                  
รวมรำยได้ 1,942,875            1,676,776             1,819,991            1,573,479             

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 22 435,820               409,123                415,787               378,712                

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 675,860               593,669                663,574               586,862                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 434,308               401,864                394,272               364,706                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

   (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 216,003               134,200                192,510               116,256                

ตน้ทุนทางการเงิน 4,392                  1,022                   4,345                  816                       
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,766,383            1,539,878             1,670,488            1,447,352             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (48)                      (351)                     -                      -                       
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 176,444               136,547                149,503               126,127                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 32,097                27,028                 25,251                25,057                  
ก ำไรส ำหรับปี 144,347               109,519                124,252               101,070                

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
    ท่ีก  าหนดไว้ -                      1,028                   -                      1,246                    

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั -                      (205)                     -                      (250)                     

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี- สุทธิจำกภำษี -                      823                      -                      996                       
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 144,347               110,342                124,252               102,066                

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 143,126               109,628                124,252               101,070                

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,221                  (109)                     -                      -                       
ก ำไรส ำหรับปี 144,347               109,519                124,252               101,070                

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 143,126               110,451                124,252               102,066                

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,221                  (109)                     -                      -                       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 144,347               110,342                124,252               102,066                

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 25 0.261                  0.199                   0.227                  0.184                    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทนุ การ รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น จากการจ่าย เปล่ียนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ส่วนไดเ้สีย ทนุส ารอง ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไมมี่ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  มลูคา่หุ้น เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562             549,682             295,291               10,249               (1,347)               30,691             313,175 1,197,741                        5,264          1,203,005

เงินปันผล 26 -                   -                   -                   -                   -                   -76,955 (76,955)            -                               (76,955)
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  าไรหรือขาดทนุ -                   -                   -                   -                   -                   109,628 109,628                            (109)             109,519
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   823                  823                  -                   823                  
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                           -                            -                            -                            -                   110,451           110,451           (109)                             110,342
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 21 -                   -                   -                   -                                   5,158 -5,158 -                                        -   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562             549,682             295,291               10,249               (1,347)               35,849             341,513          1,231,237                 5,155          1,236,392

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำรองส่วนทนุ กำร รวม ส่วนของ
ทนุเรือนหุ้น จำกกำรจ่ำย เปล่ียนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ส่วนไดเ้สีย ทนุส ำรอง ส ำรอง หุ้นทนุ ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้  มูลค่ำหุ้น เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตำมกฏหมำย หุ้นทนุซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ้ือคืน บริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่
    รำยงำนในปีก่อน              549,682              295,291                10,249                (1,347)                35,849 -                                 341,513 -                             1,231,237                  5,155          1,236,392

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 3 -                    -                    -                    -                    -                    -                                   (6,824) -                                   (6,824) -                                   (6,824)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่              549,682              295,291                10,249                (1,347)                35,849 -                                 334,689 -                             1,224,413                  5,155          1,229,568

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

  เงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

    กำรซ้ือหุ้นทนุซ้ือคืน 20 -                    -                    -                    -                    -                                     5,612 (5,612)                              (5,612) (5,612)               -                    (5,612)               
    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 26 -                    -                    -                    -                    -                    -                    (90,489)            -                    (90,489)            -                    (90,489)            
  รวมเงินทนุที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                    -                    -                    5,612                (96,101)                           (5,612) (96,101)            -                    (96,101)            

  การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    กำรเปล่ียนแปลงท่ีท ำใหไ้ดม้ำหรือสูญเสียกำรควบคุม -                    -                    -                                      (865) -                    -                    -                    -                    (865)                  (1,929)               (2,794)               
  รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                    -                    (865)                  -                    -                    -                    -                    (865)                  (1,929)               (2,794)               
รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                                      (865) -                    5,612                             (96,101)                (5,612) (96,966)            (1,929)               (98,895)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

     ก  ำไรหรือขำดทนุ -                    -                    -                    -                    -                    -                    143,126 -                    143,126 1,221              144,347
     ก  ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                            -                             -                             -                             -                    -                                 143,126 -                                 143,126 1,221                             144,347

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 21 -                    -                    -                    -                    4,298                -                    -4,298 -                    -                    -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563              549,682              295,291                10,249                (2,212)                40,147                  5,612              377,416                (5,612)          1,270,573                  4,447          1,275,020

ก ำไรสะสม

 (พันบาท)

งบกำรเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจาก
ท่ีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  มูลค่าหุ้น ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562                   549,682                   295,291                     10,249                     30,691                   297,737 1,183,650              

เงินปันผล 26 -                         -                         -                         -                         (76,955)                  (76,955)                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

    ก  าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         101,070 101,070                 
    ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                         -                         -                         996                        996                        
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                                 -                                  -                                  -                         102,066                 102,066                 

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 21 -                         -                         -                         5,158                                         (5,158) -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                   549,682                   295,291                     10,249                     35,849                   317,690                1,208,761

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก
ท่ีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย ทุนส ารอง ส ารอง หุน้ทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  มูลคา่หุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ้ือคืน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมที่รำยงำนในปีก่อน             549,682             295,291                      10,249               35,849 -                                317,690 -                             1,208,761
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                    -                    -                          -                    -                    -2,294 -                                   (2,294)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่             549,682             295,291                      10,249               35,849 -                                315,396 -                             1,206,467

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 20 -                    -                    -                          -                    5,612                               (5,612)                (5,612) (5,612)              
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 26 -                    -                    -                          -                    -                    (90,489)            -                    (90,489)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                          -                    5,612                (96,101)                           (5,612)              (96,101)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
    ก  าไรส าหรับปี -                    -                    -                          -                    -                                124,252 -                    124,252            
    ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                          -                    -                    -                    -                    -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                    -                    -                          -                    -                                124,252 -                                124,252

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 21 -                    -                    -                          4,298                -                                   (4,298) -                    -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563             549,682             295,291                      10,249               40,147                 5,612             339,249                (5,612)          1,234,618

ก าไรสะสม

 (พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก ำไรส ำหรับปี 144,347               109,519               124,252               101,070               
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 32,097                 27,028                 25,251                 25,057                 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 4,392                   1,022                   4,345                   816                      
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 71,779                 54,550                 70,534                 53,131                 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 4,390                   4,641                   3,977                   4,020                   
ส่วนแบ่งขำดทนุจำกเงินลงทนุในกำรร่วมคำ้ 48                        351                      -                       -                       
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 216,003               139,346               192,510               116,316               
(กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรปรับมลูคำ่สินคำ้ (3,895)                  5,475                   3,449                   2,660                   
คำ่เผ่ือกำรรับประกนัสินคำ้ 2,058                   1,988                   2,058                   1,988                   
(กลบัรำยกำร) คำ่เผ่ือกำรรับคืนสินคำ้ 8                          (226)                     8                          (226)                     
กลบัรำยกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ -                       -                       (682)                     -                       
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (5,175)                  (5,294)                  (5,175)                  (5,310)                  
เงินปันผลรับ -                       -                       -                       (980)                     
ดอกเบ้ียรับ (693)                     (499)                     (783)                     (1,149)                  

465,359               337,901               419,744               297,393               

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 2,875                   7,317                   1,550                   (25,406)                
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ (238,631)              (223,648)              (218,322)              (165,091)              
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (27,753)                438                      -                       -                       
ลูกหน้ีตำมสญัญำโอนสิทธิ 1,643                   2,150                   1,643                   2,150                   
สินคำ้คงเหลือ (75,138)                3,789                   (68,221)                (6,636)                  
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (18,524)                4,312                   (11,278)                1,069                   
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,371)                  (626)                     (1,372)                  (648)                     
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 40,856                 45,356                 37,795                 49,911                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 8,433                   3,051                   6,662                   3,798                   
จ่ำยเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังำน (4,394)                  (495)                     (4,376)                  (495)                     
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 153,355               179,545               163,825               156,045               
จ่ำยดอกเบ้ีย (4,429)                  (997)                     (4,337)                  (824)                     
จ่ำยภำษีเงินได้ (38,630)                (21,751)                (36,860)                (20,542)                
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 110,296               156,797               122,628               134,679               

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัลดลง -                       1,073                   -                       1,073                   
รับดอกเบ้ีย 736                      450                      631                      1,105                   
เงินสดรับจำกกำรคืนทนุบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีจ่ำยไป 1,209                   -                       7,461                   -                       
เงินสดรับจำกกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม 3,220                   -                       -                       -                       
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทนุของบริษทัยอ่ย -                       -                       (3,780)                  -                       
เงินสดจ่ำยคืนทนุส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม (4,979)                  -                       -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (26,979)                (172)                     (10,500)                (11,800)                
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (16,524)                (25,253)                (15,404)                (25,145)                
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ 24,836                 17,080                 24,836                 17,080                 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,862)                  (1,489)                  (2,495)                  (1,199)                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (21,343)                (8,311)                  749                      (18,886)                

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับเงินปันผล -                       891                      -                       891                      
จ่ำยเงินปันผล (90,360)                (77,457)                (90,360)                (77,457)                
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 50,899                 (29,500)                19,949                 -                       
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (2562: เงินสดจ่าย

   ช าระคืนหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) (41,223)                (20,874)                (40,139)                (20,647)                
เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน -                       (9,698)                  -                       (9,698)                  
เงินสดท่ีจ่ำยใหก้บัผูเ้ป็นเจำ้ของเพ่ือซ้ือหุ้นของกิจกำรคืน (5,612)                  -                       (5,612)                  -                       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (86,296)                (136,638)              (116,162)              (106,911)              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 2,657                   11,848                 7,215                   8,882                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ 1 มกรำคม 59,435                 47,587                 34,969                 26,087                 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ 31 ธันวำคม 62,092                 59,435                 42,184                 34,969                 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ืออุปกรณ์ 796                      352                      796                      352                      

(พันบาท)

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
8 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
12 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 สญัญาเช่า 
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
17 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
18 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
19 ทุนเรือนหุน้ 
20 หุน้ทุนซ้ือคืน 
21 ส ารอง 
22 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
23 ภาษีเงินได ้
24 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
25 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
26 เงินปันผล 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
28 การบริหารจดัการทุน 
29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557  
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ครอบครัวแจง้อยู่ และครอบครัววชัรธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัรวมประมาณ 
ร้อยละ 61.64 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อ่ืนๆ  

 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้
เปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
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นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผล
บงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผล
กระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุขอ้ 4(ฏ)  
     และ 14 

สญัญาเช่า 
− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญา

เช่าหรือไม่ 
− กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
− การประเมินว่ากลุ่มบริษัทได้รับความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของ

สินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
หมายเหตุขอ้ 27 การก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้าน       

เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินนบัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก การก าหนดวิธีการท่ีจะรวม
ขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน วิธีการเลือกและการอนุมติัวิธีการท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า 
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(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุขอ้ 4(ฏ) ก า ร ก า หนด อัต ร า ด อ ก เ บ้ี ย เ งิ น กู้ ยื ม ส่ ว น เ พ่ิ ม ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วัด มู ล ค่ า                                      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
หมายเหตุข้อ 4(ฐ) 
      และ 27 

การวดัมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ 

หมายเหตุขอ้ 18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติ
หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
 

 
 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  ก าไรสะสม 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  377,362  353,539 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน     
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน (ก.2) (8,530)  (2,868) 

    ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  1,706  574 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  370,538  351,245 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และ
ไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการ
เงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการรวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์ 
โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) และขอ้ 4(ฐ) ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดั
ประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจดัการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจเลือกก าหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได  ้TFRS 9 ยกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไป
ตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  
 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภท
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  ซ่ึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิและเงินใหกู้ย้ืม
ระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระ
หน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดใหใ้ชวิ้จารณญาณในการ
ประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนอย่างไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบั
ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้มีค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ดงัน้ี 
 
2.1 ลูกหน้ีการคา้ 
 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562    
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้ 2,095 
  2,095 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ลดลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    
ลูกหน้ีการคา้ (788) 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,307 
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2.2 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562  

ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมข้ึน  

ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
 (พันบาท) 
การจดัช้ัน      
สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 17,869  2,187  20,056 
สินทรัพยท่ี์มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 16,894  2,519  19,413 
สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 18,143  4,612  22,755 
รวม 52,906  9,318  62,224 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562  

ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมข้ึน  

ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
 (พันบาท) 
การจดัช้ัน      
สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 16,768  84  16,852 
สินทรัพยท่ี์มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-performing) 16,063  1,244  17,307 
สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 15,066  2,328  17,394 
รวม 47,897  3,656  51,553 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพ่ิมข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็น
สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัและบริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทั
และบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญาท่ีไม่เป็นการเช่า และรับรู้รายการดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ
สญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัและ
บริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 

ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหนา้ว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวน
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าตาม TFRS 16 โดย ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนประมาณ 43 ลา้นบาท และลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าว
จะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า ทั้งน้ีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 เม่ือคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมและไดย้กเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น และสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่าเม่ือ
รวมกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริษทัจึงรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็น
จ านวน 43 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมร้อยละ 3.6 ต่อปี 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

(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 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 

27 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ การร่วม
คา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการ
งานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียการ
ควบคุมร่วม  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบักิจการท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูก
ลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน    
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย และการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

(ง.1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ และเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการ
ออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืน ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือ
กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหา
เงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี
องคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 
 

 (ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน  
 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  
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สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไดห้ากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือ
ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 

- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พ่ือคา้ กลุ่มบริษทัและบริษทัอาจ
เลือกให ้ เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึง
การเลือกน้ีสามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 

สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพย์อนุพนัธ์ทั้ งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเลือกให้
สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือ
ลดความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณารวมถึง 
 

- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย 
การจบัคู่ระหวา่งระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกระแสเงินสด
ออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
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- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล
ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้ท่ี
คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้  
 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัและบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด 
(เช่น สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  

 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน  

 
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย
ในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงิน
สดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึง
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณี
ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบ
ทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
 

หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก 
หรือหมดอายุ กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
และกระแส  เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงิน
ใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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(ง.4) การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่ม
บริษทัและบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกผลตามสัญญา
เช่าซ้ือ ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี 
และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ฉ) ลกูหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีอ่ืนรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา 
 
(ช) สินค้าคงเหลือ 

 
 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

 
 สินคา้ยึดคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยึดคืนจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระ 
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 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียรวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี
เดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหกัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 

 

(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยู่ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่
ทั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 

34 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคาร 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

(ญ) 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  
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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 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน  
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 
 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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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  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายส าหรับซอฟตแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฏ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ กลุ่มบริษทัและบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นใหสิ้ทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษทั 
และบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็น
สญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  
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กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญา
เช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่าเวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัและ
บริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือ
สินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึง
ก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม 
สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ  

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงิน
ภายนอกหลายแห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 กบัเงินลงทุนสุทธิตาม
สญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 4(ฐ)) กลุ่มบริษทัสอบทานมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงใชใ้นการ
ค านวณเงินลงทุนขั้นตน้ตามสญัญาเช่าอยา่งสม ่าเสมอ 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ในฐานะผูเ้ช่า สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครอง
ทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่า
การเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ี
เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ี
ส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเสน้ตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ี
คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า  
 

(ฐ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินใหกู้ย้ืมแก่
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าช้ือ และลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
 
การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญั 
 
การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัและบริษทัข้ึนอยู่กบัแบบจ าลองท่ีสลบัซับซ้อน
และชุดขอ้มูลสมมติฐานหลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการก าหนดผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินเก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตและการ
พฒันาโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การค านวณผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหารน ามา
พิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สญัญา ซ่ึงมาจากทั้งภายในและภายนอก  
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การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแสดงมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บส าหรับระยะเวลา
ท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตาม
สญัญาและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยปราศจากอคติดว้ยจ านวนเงินท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นถ่วง
น ้ าหนัก ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และขอ้มูลสนับสนุนและ
สมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี
ประมาณการโดยใชต้ารางการตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยั
ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้น ๆ และการประเมินทั้ งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูล
คาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
หรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา 
 

ส าหรับกลุ่มสินทรัพยท่ี์มีสาระส าคญั ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บค านวณโดยคูณความน่าจะ
เป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี (PD - Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ี
ผิดนดัช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระ 
(EAD - Exposure at the time of default) 
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สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยู่ใน PD หากมีความเก่ียวขอ้งและหากมีการระบุถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น อตัราการเติบโตของ GDP อตัราดอกเบ้ียและดชันีราคาท่ีอยู่อาศยั สมมติฐาน
เหล่าน้ีถูกก าหนดโดยใช้ขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนับสนุนไดซ่ึ้งรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนภายในและ
สมมติฐานท่ีมีอยูภ่ายนอก และท่ีสอดคลอ้งกบัท่ีใชใ้นการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 
 
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกนันั้นควรค านึงถึงการ
คาดการณ์จ านวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกนัท่ีหกัตน้ทุนของการไดม้าและ
การขายหลกัประกนั โดยไม่ค านึงวา่การยึดทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 
  
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์าง
การเงิน 
 
การจัดช้ัน 
 
ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุกวนัท่ี
รายงานโดยจะพิจารณาเป็นรายสัญญา ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดบัชั้นไดต้ลอดอายุของ
สินทรัพยท์างการเงินตามการเปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินเช่ือนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี 

 
ล าดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 
ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณการ
จ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บจากการผิดนดัช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบ
การเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอย่างต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิด
การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตแลว้ ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะถูกกลบัมาพิจารณาบนหลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน 
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ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 
 
หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant 
increase in credit risk) นบัจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัช าระหน้ีตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงใน
การผิดนดัช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความมีสาระส าคญัของการ
ประเมินดงักล่าวถูกพิจารณาโดยใชปั้จจยัดา้นปริมาณและปัจจยัดา้นคุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้ง
ช าระ 30 วนัหรือเกินกวา่นั้น แต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมินวา่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพยท์าง
การเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่
สามารถช าระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

หลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ากเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี  

 

- การประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญัของลูกหน้ี 
- การละเมิดสญัญา เช่น การปฏิบติัผิดสญัญาหรือการคา้งช าระ 
- อยูร่ะหวา่งการพิจารณาลม้ละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงินเพ่ือเล่ียงการช าระ 
- การล่มสลายของตลาดซ้ือขายคล่องของสินทรัพยท์างการเงินเน่ืองจากประสบปัญหาทางการเงิน หรือ 
- การซ้ือหรือการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาท่ีมีส่วนลดจ านวนมากซ่ึงสะทอ้นถึงผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีเกิดข้ึน 

 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการ
คาดวา่จะไดรั้บโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลกัประกนั 
ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะเกิดข้ึน  
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การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงด้านเครดิตและไม่มีการตัดรายการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตในงบก าไรขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ และไม่ได้
รับการพิจารณาวา่เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ใน 12 เดือนข้างหน้าหรือจนกว่าจะเข้าเง่ือนไขท่ีต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ 
สินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพ่ือพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัหลงัจากการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 
การตัดจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าและการกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นตราสารหน้ีท่ีพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
จะถูกตดัจ าหน่ายดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าวจะถูกตดัจ าหน่ายหลงัจากด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นทั้งหมดแลว้มีการประเมินแลว้ว่าไม่มีความน่าจะ
เป็นในการไดรั้บคืน และไดพิ้จารณาถึงจ านวนเงินท่ีสูญเสียแลว้การไดรั้บคืนในภายหลงัของจ านวนเงินท่ีเคยตดั
จ าหน่ายจะน ามาลดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 
 
ในงวดถดัมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าลดลงและการลดลงนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัการรับรู้การดอ้ยค่า เช่น การปรับปรุงอนัดบัความน่าเช่ือถือของลูกหน้ี การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าท่ีรับรู้ก่อนหนา้ใหรั้บรู้โดยการปรับปรุงกบัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า จ านวนเงินของการกลบัรายการรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 
 
เม่ือเวลาผ่านพน้ไปเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเขา้สู่ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็นชั้นท่ี 1 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ฉพาะเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่การเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มีอยูอี่กต่อไป 
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เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัพิจารณาโดยใชเ้กณฑเ์ชิง
ปริมาณ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัเม่ือไม่พบเง่ือนไขการปรับตามความน่าจะ
เป็นท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตจะเกิดข้ึนเดิม ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับไปยงัชั้นท่ี 2 เน่ืองจากการประเมิน
ปัจจยัเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัประเภทใหม่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขท่ีเคร่ืองมือทางการเงินนั้น จึงจะ
สามารถจดัประเภทใหม่เป็นชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนท่ีจะจัดประเภท
เคร่ืองมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นท่ี 1 
 

การตัดจ าหน่าย  
 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการ
กลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและหน้ีสงสัญจะสูญของลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหน้ีเงินให้
กูย้ืม เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4(ง) ส าหรับนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

(ฑ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ี
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฒ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) หนี้สินที่เกดิจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรู้เม่ือ
กลุ่มบริษทัไดรั้บช าระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนท่ีกลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนใน 
รอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 

  โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้
การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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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 
 

(ต) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ถ) การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีใหป้ระโยชนสู์งสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่ม
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
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นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หากสามารถ
หาได ้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย  กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีใหห้รือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขาย
ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือ
รายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 
(ท) หุ้นทุนซ้ือคืน 

 
เม่ือมีการซ้ือคืนหุน้ทุน จ านวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุน้ทุนซ้ือคืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจ านวนเดียวกนัน้ีจากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุน้ทุนซ้ือ
คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ เม่ือมีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน จ านวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพ่ิมข้ึนในส่วนของผู ้
ถือหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนดว้ยจ านวนต้นทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายซ่ึงค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั และโอนจ านวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุน
ซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการ
จ าหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

(ธ) รายได้ 
 
รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั  คาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 

 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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(น) ดอกเบี้ย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย 
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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
จะหยุดรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกิน 3 งวดนบัจากวนัครบก าหนดช าระ บริษทั
ย่อยจะรับรู้รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งอีกเม่ือไดรั้บช าระหน้ีท่ีคา้งเกินก าหนดช าระ
ดงักล่าว 
 

(บ) 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   
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ีย 
ท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต   
การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณา
ถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ป) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
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(ผ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ กลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล 

 
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัย่อย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 และ 11 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส 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 อลัไพน ์วอเตอร์ 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 วีสุเซลล ์จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จดัตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั  บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

*ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัเธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมีมติให้เลิกกิจการ 
โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในเดือน
มกราคม 2563 

 
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 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขาย -  -  221,866  213,615 
รายไดค่้าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  5,761  3,756 
ดอกเบ้ียรับ -  -  559  744 
ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  3,277  10,450 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  -  86 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  764  1,041 
        
กำรร่วมค้ำ        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,908  9,723  2,908  9,723 
รายไดเ้งินปันผล -  980  -  980 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 188  202  188  202 
        
        
กจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขาย -  12,848  -  - 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 351  379  351  379 
ดอกเบ้ียรับ 21  69  -  67 
ซ้ือสินคา้ 431  596  303  439 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6,865   7,769  6,738  7,490 
        
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าท่ีปรึกษา 6,960  6,050  6,960  6,050 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 47,048  46,783  43,722  39,337 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 449   220  274  186 

รวม 47,497    47,003  43,996  39,523 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 

54 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลกูหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  48,646  50,655 
การร่วมคา้ 882  2,683  882  2,683 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,180  -  - 
รวม 882  5,863  49,528  53,338 
        

ลกูหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,670  361 
การร่วมคา้ 89  89  89  89 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6  9  6  9 
รวม 95  98  2,765  459 

 

 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.90 - 9.00  171  33,050  (6,071)  27,150 
รวม   171      27,150 

          
2562          
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.05 - 4.09  -  171  -  171 
รวม   -      171 
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 อตัรำดอกเบีย้   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 
รายการเคลือ่นไหวของเงินให้กู้ยมื 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563          
บริษทัยอ่ย 2.50 - 3.99  13,000  61,500  (51,000)  23,500 
รวม   13,000      23,500 

          
2562          
บริษทัยอ่ย 3.50 - 4.57  1,200  96,000  (84,200)  13,000 
รวม   1,200      13,000 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย 7  -  822  3,008 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  74  -  53 
รวม 7  74  822  3,061 

        
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  5,364  3,309 
การร่วมคา้ 374  186  374  186 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  31  371  17  371 
รวม 405  557  5,755  3,866 

        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  1,141  - 
 -  -  1,141  - 
 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 

56 

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 
 

6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 849  155  795  108 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 10,339  1,182  9,213  654 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 45,293  54,143  28,748  31,097 
อ่ืนๆ 5,611  3,955  3,428  3,110 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 62,092  59,435  42,184  34,969 

 
7 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 882  5,863  49,528  53,338 
กิจการอ่ืน   9,649  9,637  3,176  4,815 
รวม  10,531  15,500  52,704  58,153 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

       
(901)  (2,095)  (901)  (2,095) 

สุทธิ  9,630  13,405  51,803  56,058 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 95  98  2,765  459 
กิจการอ่ืน   9,593  6,751  8,736  6,201 
รวม  9,688  6,849  11,501  6,660 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
   (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

       
(553)  (553)  (553)  (553) 

สุทธิ  9,135  6,296  10,948  6,107 

         
รวม  18,765  19,701  62,751  62,165 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า        

(2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) (407)  394  (407)  394 
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8 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 

ภายใน 
หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ

เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 903,939 23,083 7,959 6,743 701 942,425 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (114,892) (3,064) (1,101) (381) (17) (119,455) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (52,613) (1,487) (521) (441) (46) (55,108) 
 736,434 18,532 6,337 5,921 638 767,862 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่า (66,284) (358) (96) (90) (10) (66,838) 
สุทธิ 670,150 18,174 6,241 5,831 628 701,024 

 

  งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  
 

ภายในหน่ึงปี 
เกินกวา่หน่ึงปี    
แต่ไม่เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 857,639 33,344 890,983 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้       (90,695) (8,174) (98,869) 
      ภาษีขายรอตดับญัชี       (48,013) (2,287) (50,300) 
 718,931 22,883 741,814 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (52,906) - (52,906) 
สุทธิ 666,025 22,883 688,908 
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 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 216,410  125,263 

  
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 

ส่วนท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 

ภายใน 
หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระ
เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 739,008 5,093 - - - 744,101 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       
            รอการรับรู้ (84,202) (240) - - - (84,442) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (41,076) (308) - - - (41,384) 
 613,730 4,545 - - - 618,275 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า (57,909) (119) - - - (58,028) 
สุทธิ 555,821 4,426 - - - 560,247 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ  
 

ภายในหน่ึงปี 
เกินกวา่หน่ึงปี    
แต่ไม่เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 689,861 603 690,464 
หัก รายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้       (65,184) (14) (65,198) 
      ภาษีขายรอตดับญัชี       (38,043) (38) (38,081) 
 586,634 551 587,185 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (47,897) - (47,897) 
สุทธิ 538,737 551 539,288 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 192,917  108,957 
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   การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองกรองน ้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

  
 
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 
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     การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
 
 
 

  
 
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 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

  
 
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 
 
  (1)    สุทธิจากรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้และภาษีขายรอตดับญัชี 
 (2)    สุทธิจากมูลค่าหลกัประกนั (สินคา้)



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป  115,183  54,896  97,778  44,407 
สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้   480  538  480  538 
สินคา้ระหวา่งผลิต   25,263  19,967  25,263  19,967 
วตัถุดิบ  75,408  68,922  75,408  68,922 
สินคา้ระหวา่งทาง  4,605  1,670  4,605  1,670 
วสัดุส้ินเปลือง  1,200  1,009  1,200  1,009 
  222,139  147,002  204,734  136,513 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (9,378)  (13,273)  (9,170)  (5,721) 
สุทธิ  212,761  133,729  195,564  130,792 

         
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวม
ในบญัชีตน้ทุนขาย 

        

- ตน้ทุนขาย  390,619  381,653  370,880  341,092 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บ 

 
3,449  7,943  3,449  2,659 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า  (7,344)  (1,294)  -    - 
สุทธิ   386,724  388,302  374,329  343,751 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ด าเนินธุรกิจ 

 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (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  -  31,000  -  18,598  -  (11,819)  -  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 

บริษทั อลัไพน ์วอเตอร์ จ ากดั** จ าหน่ายเคร่ืองผลิตน ้าแขง็ ไทย 54.00  -  7,000  -  3,780  -  -  -  3,780  - 

รวม           107,779  122,597  -  (11,819)  107,779  110,778 

 
*ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการมีมติให้เลิกกิจการ โดยบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในเดือนมกราคม 2563 
 

**ในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จ ากดั โดยถือหุ้นร้อยละ 54.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นแลว้เป็นจ านวนเงิน 3.78 ลา้นบาท บริษทั
ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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11 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

งบกำรเงนิรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้  ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (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  13,694  13,742  -  980 

รวม           13,767  13,767  13,694  13,742  -  980 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

 เงินปันผลรับ 
ส าหรับปี 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
   (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 ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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การร่วมค้า 
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมคา้ ปรับปรุงดว้ยการปรับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 
 

 บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จ ากดั 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
รายได ้ 14,625  23,477 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (1,959)ก  267ก 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) (1,959)  267 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั (960)  131 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทั (960)  131 
    
สินทรัพยห์มุนเวียน 24,560ข  28,648ข 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,895  4,224 
หน้ีสินหมุนเวียน (1,102)ค  (3,362)ค   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (20)ง  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 26,333  29,510 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั  12,903  14,460 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream  791   (718) 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 13,694  13,742 
    
หมายเหตุ    
ก. รวมรายการต่อไปน้ี    

- ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,141  1,167 
- ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  85 

ข. รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,780  7,738 
ค. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืน และประมาณการหน้ีสิน) 202  630 
ง. รวมรายการหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเจา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และประมาณการหน้ีสิน) 20  - 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงนิรวม 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          58,006        58,006        21,459        21,459        79,465        79,465  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม         58,006        58,006        21,459        21,459        79,465        79,465  
             
ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม              -              -          20,909        20,835        20,909        20,835  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี             -              -                 73               74               73               74  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม             -              -          20,982        20,909        20,982        20,909  
             

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี         58,006        58,006             477             550        58,483        58,556  
             

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          58,006        58,006        15,630        15,630        73,636        73,636  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม         58,006        58,006        15,630        15,630        73,636        73,636  
             

ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม              -              -          15,080        15,006        15,080        15,006  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี             -              -                 73               74               73               74  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม             -              -          15,153        15,080        15,153        15,080  
             

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี         58,006        58,006             477             550        58,483        58,556  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 59 ลา้นบาท (2562: 58 ล้าน
บาท) ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวัดมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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13 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 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  และ 
 1 มกรำคม 2563 244,775  238,511 

 
51,938  36,292  36,159  

 
69,792 

 
1,408  678,875 

การโอนสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า
การเงินจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก -  - 

 

-  -  -  (48,176) 

 

-  (48,176) 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 244,775  238,511  51,938  36,292  36,159  21,616  1,408  630,699 
เพ่ิมข้ึน 130  438  5,557  3,655  5,717  2,290  4,972  22,759 
โอน  -  4,906  19  -  -  -  (4,925)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,871)  (4,272)  (32)  (1,131)  (1,337)  (8,643) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 244,905  243,855  55,643  35,675  41,844  22,775  118  644,815 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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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 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 และ  

1 มกรำคม 2563 1,792  154,025 
 

39,131  28,211  28,309  
 

33,850 
 

-  285,318 
การโอนสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า
การเงินจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก -  - 

 

-  -  -  

 
 

(21,890) 

 

-  (21,890) 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,792  154,025  39,131  28,211  28,309  11,960  -  263,428 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 456  18,355  4,687  4,208  5,383  1,899  -  34,988 
จ าหน่าย -  -  (1,838)  (4,239)  (29)  (656)  -  (6,762) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,248  172,380  41,980  28,180  33,663  13,203  -  291,654 

                
                
                
                



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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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 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 242,983  84,486  12,807  8,081  7,850  9,655  1,408  367,270 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  26,287  -  26,287 
 242,983  84,486  12,807  8,081  7,850  35,942  1,408  393,557 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 242,657  71,475  13,663  7,495  8,181  9,572  118  353,161 

 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ

เคร่ืองใชส้ านกังาน  
อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 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 และ 
 1 มกรำคม 2563 239,975  228,921 

 
51,950  34,446  35,359  65,084 

 
1,408  657,143 

การโอนสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า
การเงินจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก     -  - 

 

-  -  -  

 
 

(47,118) 

 

-  (47,118) 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 239,975  228,921  51,950  34,446  35,359  17,966  1,408  610,025 
เพ่ิมข้ึน 130  438  4,776  3,481  5,553  2,290  4,972  21,640 
โอน  -  4,906  19  -  -  -  (4,925)  - 
จ าหน่าย -  -  (1,871)  (4,272)  (32)  (1,131)  (1,337)  (8,643) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 240,105  234,265  54,874  33,655  40,880  19,125  118  623,022 

                



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ

เคร่ืองใชส้ านกังาน  
อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                
ณ วนัที่ 1 มกราคม 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 และ  

1 มกรำคม 2563 1,791  147,641 
 

39,137  26,410  27,929  30,550 
 

-  273,458 
การโอนสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเช่า
การเงินจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก -  - 

 

-  -  -  

 
 

(21,266) 

 

-  (21,266) 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,791  147,641  39,137  26,410  27,929  9,284  -  252,192 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 457  17,854  4,640  4,141  5,247  1,726  -  34,065 
จ าหน่าย -  -  (1,838)  (4,239)  (29)  (656)  -  (6,762) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,248  165,495  41,939  26,312  33,147  10,354  -  279,495 

                
                
                
                



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

ท่ีดินและ 
ส่วน ปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 
และส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้ง และ

เคร่ืองใชส้ านกังาน  
อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
สินทรัพยร์ะหวา่ง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 238,184  81,280  12,813  8,036  7,430  8,683  1,408  357,834 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  25,851  -  25,851 
 238,184  81,280  12,813  8,036  7,430  34,534  1,408  383,685 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 237,857  68,770  12,935  7,343  7,733  8,771  118  343,527 

                

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีจ านวน 169 ลา้นบาท และ 163.5 ลา้นบาทตามล าดบั (2562: 99.1  ล้านบาท และ 96.5 ล้านบาท )  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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14 สัญญำเช่ำ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน       
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
อาคาร 19,490  19,490 
ยานพาหนะ 98,340  98,117 
รวม 117,830  117,607 
 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 97.65 ลา้นบาท 
 
กลุ่มบริษทัเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่าก าหนด
ช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 9,353  -  9,353  - 
- ยานพาหนะ 20,443  -  20,231  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,918  -  2,908  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 4,552  -  4,955  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรัพย ์
   ท่ีมีมูลค่าต ่า 640  -  608  - 
ค่าเช่าจ่าย -  11,110  -  11,116 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 41.22 ลา้นบาท และ 40.14 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

  งบกำรเงินรวม 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  50,004  133  50,137 
เพ่ิมข้ึน  1,489  -  1,489 
โอน  40  (40)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 

 
51,533 

 
 93 

 
51,626 

เพ่ิมข้ึน  1,638  1,224  2,862 
โอน  260  (260)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  53,431  1,057  54,488 

       
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจาก 
   การด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  12,901  -  12,901 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,098  -  5,098 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 

 
17,999 

 
- 

 
17,999 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,100  -  5,100 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  23,099  -  23,099 

       
มลูค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  33,534               93  33,627 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  30,332  1,057  31,389 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  49,310  40  49,350 
เพ่ิมข้ึน  1,199  -  1,199 
โอน  40  (40)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  
   1 มกรำคม 2563 

 
50,549 

 
- 

 
50,549 

เพ่ิมข้ึน  1,447  1,047  2,494 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  51,996  1,047  53,043 

       
ค่าตัดจ าหน่ายและขาดทุนจาก 
   การด้อยค่า 

 

 

 

 

 

 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  12,844  -  12,844 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  5,011  -  5,011 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และ  
   1 มกรำคม 2562 

 
17,855 

 
- 

 
17,855 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  4,990  -  4,990 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  22,845  -  22,845 

       
มลูค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  32,694   -  32,694 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  29,151  1,047  30,198 
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16 หนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 

ส่วนที่ไม่มีหลักประกนั          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   50,899  -  19,949  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้น 
   ตามสัญญาเช่าการเงิน) 

  
119,304 

 
15,616 

 
120,033 

 
15,262 

รวมหนีสิ้นที่มดีอกเบีย้   170,203  15,616  139,982  15,262 
           

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายใน 1 ปี 13,084  261  12,823  12,839  251  12,588 
1 - 5 ปี 2,812  19  2,793  2,693  19  2,674 
รวม 15,896  280  15,616  15,532  270  15,262 
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17 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  74  822  3,061 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,432  22,108  19,948  22,103 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 405  557  5,755  3,866 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        
      ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 94,573  66,423  93,230  63,121 
      เงินประกนัพนกังาน 30,885  27,625  25,194  27,625 
      อ่ืนๆ 25,240  11,121  24,228  11,026 
รวม 171,542  127,908  169,177  130,802 

 
18 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 23,177  23,181  18,625  19,024 
รวม 23,177  23,181  18,625  19,024 

 

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 2563 
 

81 

 มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม 
  โครงการผลประโยชน์ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,181  20,065  19,024  16,744 
         

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  4,042  1,395  3,691  1,626 
ตน้ทุนบริการในอดีต  -  407  -  1,996 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  348  2,837  286  399 
  27,571  24,704  23,001  20,765 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -  (5,524)  -  (5,736) 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  -  885  -  892 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  -  3,611  -  3,598 

  -  (1,028)  -  (1,246) 
         

ผลประโยชนจ่์าย  (4,394)  (495)  (4,376)  (495) 
         
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  23,177  23,181  18,625  19,024 

 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  
งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.37 - 1.49  1.37 - 1.49  1.37 - 1.44  1.37 - 1.44 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  2.06 - 3.88  2.06 - 3.88  3.15 - 3.88  3.15 - 3.88 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัท่ีก าหนดไว้
เป็น 3 - 9 ปี (2562: 3 - 9 ปี) และบริษทั 3 - 7 ปี (2562: 3 - 7 ปี) 
 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม  
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ 

 
ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 

  
ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (490)  (521)  524  546 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   344  292  (330)  (292) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (583)  (486)  601  502 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (438)  (457)  467  487 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   305  277  (294)  (268) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (534)  (466)  561  481 

 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนส ารองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พูล ฟันด ์และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจ านวนเงิน 3.9 ลา้นบาท (2562: 2.8 ล้านบาท) และของบริษทัจ านวน 3.7 ลา้นบาท (2562: 2.6 ล้านบาท) 
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19 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2563  2562 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  549,682  549,682  549,682  549,682 

         

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 1 549,682  549,682  549,682  549,682 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม         
-  หุ้นสำมญั 1 549,682  549,682  549,682  549,682 

 
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
20 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพ่ือบริหารทาง
การเงิน วงเงินสูงสุดท่ีใช้ในการซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 10 ลา้นบาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนสูงสุดไม่เกิน 10 ลา้นหุ้น        
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนคิดเป็นร้อยละ 1.82 ของหุ้นท่ีบริษทัออกและช าระแลว้ โดยมี
ก าหนดเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 14 เมษายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563 หุน้ท่ีซ้ือน้ีสามารถน าออกขายไดอี้กคร้ัง
หลงัจาก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีซ้ือคืนเสร็จส้ิน 

 
ณ วนัท่ี 14 ตุลาคม 2563 โครงการซ้ือหุน้คืนดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลงแลว้ โดยบริษทัไดด้ าเนินการซ้ือหุน้คืนรวมทั้งส้ิน
จ านวน 2.70 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงินรวม 5.61 ลา้นบาท แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้และ
แสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม พร้อมกนัน้ีไดจ้ดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นส ารองหุ้นทุน
ซ้ือคืนในจ านวนเดียวกนั 
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21 ส ำรอง 
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
ส ารองตามกฎหมาย 

 

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 ้

 

ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนคือจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากบัตน้ทุนของหุน้บริษทัท่ีถือโดยบริษทั 
ส ารองหุน้ทุนซ้ือคืนน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์น         
    ของพนกังาน  531,107  468,096  494,574  440,190 
ค่านายหนา้  338,087  304,563  328,535  297,136 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  71,331  52,335  70,534  50,911 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย  56,178  57,197  53,571  56,885 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  300,444  232,154  300,444  232,154 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท า 

 
73,950  1,151  55,269  12,375 

รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 
1,371,097 

  
1,115,496 

 
1,302,927 

  
1,089,651 
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23 ภำษเีงนิได้ 
  

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน        
ส าหรับงวดปัจจุบนั   35,870  27,114  29,132  24,189 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (641)  1,453  988  1,453 
  35,229  28,567  30,120  25,642 
         
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (3,132)  (1,539)  (4,869)  (585) 
  (3,132)  (1,539)  (4,869)  (585) 
         
รวมภำษเีงินได้  32,097  27,028  25,251  25,057 

 
 งบกำรเงนิรวม 

ภาษเีงินได้ 

 2563   2562 

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 

รวม -  -  -  1,028  (205)  823 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ภาษเีงินได้ 

2563  2562 

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 

รวม -  -  -  1,246  (250)  996 

 
การกระทบยอดเพือ่หา งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

อัตราภาษทีี่แท้จริง 2563  2562  2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   176,444    136,547    149,503    126,127 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  35,289  20  27,309  20  29,900  20  25,225 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   112    164    102    163 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน   (2,617)    (2,202)    (2,613)    (2,202) 
อ่ืนๆ   (46)    304    (3,126)    418 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป (สูงไป)   (641)    1,453    988    1,453 

รวม 18  32,097  19  27,028  17  25,251  19  25,057 
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  งบกำรเงนิรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น        บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน   

ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 

 ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลง 

 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 

  2562      2562  นโยบายการบญัชี  2563 - ปรับปรุง      2563 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  11,808  (697)  -  11,111  1,706  12,817  914  -  13,731 
สินคา้คงเหลือ  979  1,719  -  2,698  -  2,698  (776)  -  1,922 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,364  -  -  2,364  -  2,364  (2,364)  -  - 
อุปกรณ์  58  -  -  58  -  58  -  -  58 
ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  1,194  934  -  2,128  -  2,128  521  -  2,649 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  4,054  17  (205)  3,866  -  3,866  (45)  -  3,821 
ยอดขาดทุนยกไป  279  (279)  -  -  -  -  -  -  - 

รวม  20,736  1,694  (205)  22,225  1,706  23,931  (1,750)  -  22,181 

                   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (5,202)  (155)  -  (5,357)  -  (5,357)  4,882  -  (475) 
รวม  (5,202)  (155)  -  (5,357)  -  (5,357)  4,882  -  (475) 

                   

สุทธิ  15,534  1,539  (205)  16,868  1,706  18,574  3,132  -  21,706 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น        บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
 ก าไรหรือ

ขาดทุน  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน   

ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 

 ผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลง 

 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 

 ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 

  2562      2562  นโยบายการบญัชี  2563 - ปรับปรุง      2563 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี                   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  10,697  (588)  -  10,109  574  10,683  1,213  -  11,896 
สินคา้คงเหลือ  701  487  -  1,188  -  1,188  692  -  1,880 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,364  -  -  2,364  -  2,364  (2,364)  -  - 
อุปกรณ์  58  -  -  58  -  58  -  -  58 
ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  1,194  933  -  2,127  -  2,127  1,598  -  3,725 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  3,349  (108)  (250)  2,991  -  2,991  (1,156)  -  1,835 
รวม  18,363  724  (250)  18,837  574  19,411  (17)  -  19,394 

                   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (5,201)  (139)  -  (5,340)  -  (5,340)  4,886  -  (454) 

รวม  (5,201)  (139)  -  (5,340)  -  (5,340)  4,886  -  (454) 

                   
สุทธิ  13,162  585  (250)  13,497  574  14,071  4,869  -  18,940 
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24 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ 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 2563 
รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,409,248  276,294  -  -  1,685,542 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,594  204,341  -  (206,935)  - 

รายไดอ่ื้น          
- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 221,747  -  35,586  -  257,333 
- รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 65  -  28,632  (28,697)  - 

รวมรำยได้ตำมส่วนงำน 1,633,654  480,635  64,218  (235,632)  1,942,875 
          

ตน้ทุนขาย (457,401)  (206,427)  -  228,008  (435,820) 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 1,176,253  274,208  64,218  (7,624)  1,507,055 
          

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย         (675,860) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (434,308) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (216,003) 
ตน้ทุนทางการเงิน         (4,392) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (48) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         176,444 
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 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) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (351) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้         136,547 
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25 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

   ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) 
ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท /  พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั                 

ของบริษทั 143,126  109,628  124,252  101,070 

        
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 549,682  549,682  549,682  549,682 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (1,455)  -  (1,455)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  548,227  549,682  548,227  549,682 

        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.261  0.199  0.227  0.184 
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26 เงนิปันผล 
  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 13 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 0.09  46,515 
เงินปันผลประจ าปี 2562 30 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.14  76,955 
เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 22 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 (0.06)  (32,981) 
เงนิปันผลที่จ่ำยเพิม่ในปี 2563   0.17  90,489 

 
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 

 
27 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
(ก) มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 

 
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมีมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ข) นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในท าหนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสญัญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 

 
ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 
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(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 882  26,549 
เกินก าหนดช าระ :    
     1 - 30 วนั -  14,656 
     31 - 60 วนั -  8,257 
     91 - 120 วนั -  66 
 882  49,528 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  - 
สุทธิ 882  49,528 
    กจิกำรอ่ืน    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,966  1,553 
เกินก าหนดช าระ :    
     1 - 30 วนั 2,367  371 
     31 - 60 วนั 39  37 
     61 - 90 วนั 112  57 
     91 - 120 วนั 100  93 
     121 - 150 วนั 77  77 
     151 - 180 วนั 52  52 
     181 - 210 วนั 58  58 
     271 - 300 วนั 3  3 
     331 - 360 วนั 6  6 
     มากกวา่ 360 วนั 869  869 
 9,649  3,176 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (901)  (901) 
สุทธิ 8,748  2,275 
    รวม 9,630  51,803 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 
 
อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 4 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณ
กบัสเกลแฟคเตอร์เพ่ือสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
 
รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งปีส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
 

 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   1,307  1,307 
เพ่ิมข้ึน  401  401 
ตดับญัชี   (807)   (807) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  901  901 

 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,305  35,001 
เกินก าหนดช าระ :    
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,378  18,337 
     นอ้ยกวา่ 6 เดือน 3,180  - 
 5,863  53,338 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  - 
สุทธิ 5,863  53,338 
    
    
    
    
    
    



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

96 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
กจิกำรอ่ืน    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 6,000  2,412 
เกินก าหนดช าระ :    
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 2,113  879 
     3 - 6 เดือน 198  198 
     6 - 12 เดือน 316  316 
     มากกวา่ 12 เดือน 1,010  1,010 
 9,637  4,815 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,095)  (2,095) 
สุทธิ 7,542  2,720 
    
รวม 13,405  56,058 

 
(ข.1.2) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
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  งบกำรเงนิรวม 

  เคร่ืองกรองน ้ำและสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

132,870  2,394 

 

672,352 

 

15,853 

 

656,499 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

47,717 

 

18,534 

 

8,721  1,577 

 

56,438 

 

20,111 

 

36,327 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

29,849 
 

25,988 
 

9,223  4,886 
 

39,072 
 

30,874 
 

8,198 
รวม  617,048  57,981  150,814  8,857  767,862  66,838  701,024 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  เคร่ืองกรองน ้ำและสำรกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

1,227  47 

 

540,709 

 

13,506 

 

527,203 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

47,717 

 

18,534 

 

-  - 

 

47,717 

 

18,534 

 

29,183 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

29,849 
 

25,988 
 

-  - 
 

29,849 
 

25,988 
 

3,861 
รวม  617,048  57,981  1,227  47  618,275  58,028  560,247 
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  รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งปีส าหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำรเงนิรวม 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  
(ดูหมายเหตุขอ้ 3(ก.2))  

 
20,056 

  
19,413 

  
22,755  62,224 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 7,069  (9,080)  5,526  3,515 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (943)  943  -  - 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (1,542)  (466)  2,008  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน/ตดัรายการ  (26,459)  (9,046)  (20,796)  (56,301) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  17,672  18,347  21,381  57,400 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 15,853  20,111  30,874  66,838 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  
(ดูหมายเหตุขอ้ 3(ก.2))  

 
16,852 

  
17,307 

  
17,394  51,553 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 8,200  (9,094)  3,709  2,815 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (722)  722  -  - 
โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
   เกิดข้ึนตลอดอาย ุ- ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (1,331)  (246)  1,577  - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน/ตดัรายการ  (24,911)  (7,369)  (16,112)  (48,392) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  15,418  17,214  19,420  52,052 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 13,506  18,534  25,988  58,028 
        

 
 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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 (ข.1.3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดยอา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 

 
(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย
จ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม
สญัญา 
  

งบกำรเงนิรวม   
  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  
มากกวา่ 2 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี   รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์            
เจา้หน้ีการคา้  20,439  20,439  -  -   20,439 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 50,899  51,156  -  -   51,156 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 119,304  45,191  36,818  43,346   125,355 
 190,642  116,786  36,818  43,346   196,950 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 
 มากกวา่ 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  
มากกวา่ 2 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี   รวม 

 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนัธ์            
เจา้หน้ีการคา้  20,770  20,770  -  -   20,770 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 19,949  20,042  -  -   20,042 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 120,033  45,326  37,081  43,961   126,368 
 160,752  86,138  37,081  43,961   167,180 

           

 
28 กำรบริหำรจดักำรทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 
 

102 

29 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สญัญาท่ียงัไม่รับรู้        
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ส านกังาน 598  2,335  598  2,335 
ซอฟตแ์วร์ 498  472  498  472 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 611  188  611  - 
รวม 1,707  2,995  1,707  2,807 

        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 6,804  -  6,938  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 5,859  4,044  5,859  4,044 
สญัญาอ่ืนๆ 12,889  3,982  12,777  3,922 
รวม 25,552  8,026  25,574  7,966 

 

30 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงจะจดั
ข้ึนในเดือนเมษายน 2564 ใหพิ้จารณาและอนุมติัในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้จากก าไรของปี 2563 ในอตัรา
หุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 43.76 ลา้นบาทโดยเงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้แลว้ 
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