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ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

ขอ้มลูสาํคญัทางการเงนิ 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) 2564 2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย 1,411.52 1,685.54 1,456.36 

รายไดร้วม 1,657.76 1,909.91 1,636.46 

กาํไรขัน้ตน้ 1,312.08 1,474.09 1,227.33 

ตน้ทุนขาย (345.68) (435.82) (409.12) 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (640.00) (675.86) (593.67) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (424.12) (434.31) (401.86) 

กาํไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 31.00 143.13 109.63 

สนิทรพัยร์วม 1,712.13 1,691.54 1,447.53 

หน้ีสนิรวม 460.94 416.52 211.14 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,251.19 1,275.02 1,236.39 

อตัราส่วนทางการเงิน       

อตัรากาํไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 2.10 7.56 6.69 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 2.76 11.50 8.98 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยร์วม (รอ้ยละ) 2.05 9.20 7.65 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.37 0.33 0.17 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.06 0.26 0.20 

เงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.12 0.17 0.14 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท) 2.24 2.27 2.18 
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สารจากคณะกรรมการ 

ในปีที่ผ่านมา บรษิทัได้เผชญิกบัความทา้ทายในการดําเนินธุรกจิท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิทัว่โลกทีย่งัคง

ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึ่งนอกจากจะมผีลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ

แลว้ ยงัส่งผลต่อการดําเนินชวีติปกตขิองทุกคน การระมดัระวงัจากการแพร่ระบาดของเชือ้โรค การรกัษาระยะห่างใน

สงัคม (Social distancing) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัที่การขายส่วนใหญ่เป็นการขายตรงโดยวธิี

สาธติคุณสมบตัเิครื่องกรองน้ําถงึบา้นลกูคา้ 

ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิให้

สนิเชื่อของบรษิัทย่อย (รายได้รวม) เท่ากบั 1,657.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 252.15 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 

13.20 ซึง่ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสนิคา้จาํนวน 1,411.52 ลา้นบาท ลดลง 274.02 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 

16.26 ในขณะทีด่อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อจํานวน 246.24 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21.87 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 การลดลงของรายได้จากการขายเป็นผลมาจากการขายเครื่องกรองน้ําและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีล่ดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาด COVID-19 ในหลายพืน้ที ่รวมกบัการไม่แสดงรายไดจ้ากการ

ขายสาํหรบัการทําเช่าซือ้รถบรรทุกจํานวน 110 ลา้นบาท เน่ืองจากมาตรฐานบญัชกีําหนดไม่ใหแ้สดงรายไดจ้ากการ

ขายสาํหรบัการขายเช่าซือ้สนิคา้ทีไ่ม่มกีาํไรจากสนิคา้ (Product margin) โดยใหนํ้ารายไดจ้ากการขายนัน้หกักบัต้นทุน

สนิค้าขายออกในจํานวนที่เท่ากนั แต่รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหน้ีเงนิให้กู้เพิม่ขึน้จากการ

ขยายธุรกจิของ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั ทีไ่ดด้ําเนินการพฒันารูปแบบการใหส้นิเชื่อทีม่หีลกัประกนัเพิม่ขึน้ไม่

ว่าจะเป็นสนิเชื่อเช่าซือ้รถยนต ์รถบรรทุก ธุรกจิ Floor Plan และเงนิใหส้นิเชื่อแบบมหีลกัประกนั 

การทีบ่รษิทัมยีอดขายลดลงจากสภาวะเศรษฐกจิและรูปแบบการดําเนินชวีติดงักล่าว บรษิทัไดป้รบัแผนการ

ดาํเนินงานในดา้นการลดค่าใชจ้่ายอย่างต่อเน่ือง อาท ิการลดค่าใชจ้่าย Fixed cost ของทมีขาย โดยเพิม่ความเขม้งวด

ในการพจิารณาความคุม้ค่าในการสรา้งทมีขายแต่ละทมี การปิดสาขาบางแห่งทีไ่ม่สรา้งผลกาํไร และการ Lean องคก์ร

เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเพิม่ประสทิธภิาพในการดําเนินงานมากยิง่ขึน้  ส่งผลให้กลุ่มบริษัทยงัคงมกีําไรสุทธิ

สําหรบัปี 2564 เท่ากบั 31.01 ล้านบาทเทียบกบัปีที่แล้วที่มกีําไรสุทธเิท่ากบั 143.13 ล้านบาท โดยกําไรที่ลดลงมี

สาเหตุหลกัจากยอดขายทีล่ดลง 

ปี 2564 เป็นปีแห่งความภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ทีบ่รษิทัไดร้บัรางวลัเกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็ ตลาดทุนไทย 

ได้แก่ Business Excellence Young Rising Star CEO Award, Outstanding CEO Awards, Outstanding Company 

Performance Awards และ Outstanding Investor Relations Awards นอกจากน้ีบริษัทได้รบัการประเมินการกํากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจําปี 2564 ในระดบัดเีลศิ (Excellent) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) เป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั เป็นความมัน่ใจในการดําเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและมธีรรมาภบิาลตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและเป็นผลงานจากความร่วมมอืร่วมใจของทุกคนในบรษิทั 

แนวทางทีบ่รษิทัจะดาํเนินงานต่อไป จะมุ่งเน้นใน Core competency หลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

ประการแรก การเป็นผูเ้ชยีวชาญในเรื่องน้ํา (Water solution expert) บรษิทัมุ่งเน้นในการขยายธุรกจิบนพืน้ฐาน

ของความเชีย่วชาญในการผลติน้ําสะอาด โดยมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่อย่างต่อเน่ือง 

ประการทีส่อง การเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการผลติ (Manufacturing) การทีบ่รษิทัมโีรงงานผลติ มทีมีวจิยัและพฒันาที่

มคีวามเขีย่วชาญ จงึสามารถต่อยอดเป็นฐานการผลติใหก้บัลกูคา้ OEM หรอืตวัแทนจาํหน่ายต่าง ๆ 
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ประการทีส่าม การสร้างเครือข่ายการขาย (Sales network) นอกจากทีมขายตรงและ Tele-marketing ที่เป็นทมี

หลกัแลว้ บรษิทัไดข้ยายช่องทางขายทัง้ online และ offline เพื่อใหเ้กือ้หนุนซึง่กนัและกนั โดยจะมี

การสรา้ง TSR Network ในการเป็นตวัแทนขายทีส่ามารถช่วยกนัสรา้งยอดขายได ้ไม่ว่าจะเป็นใครก็

ตาม  นอกจากน้ี บรษิทัยงัแสวงหาโอกาสในการร่วมมอืทางธุรกจิกบับรษิทัหรอืองคก์รต่าง ๆ 

ประการทีส่ ี ่ การให้บริการด้านการเงิน (Financing service)  บริษัท ทีเอสอาร์ ลีสซิ่ง จํากัด ซึ่งเป็นในเครือ        

มปีระสบการณ์และความพร้อมในการให้สนิเชื่อ โดยในปีที่ผ่านมามกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ

สามารถรองรบัความตอ้งการสนิเชื่อในหลากหลายรปูแบบได ้

 

คณะกรรมการบรษิทัขอขอบคุณทมีผูบ้รหิารและพนักงานทุกส่วนงานทีร่่วมมอืร่วมใจ ทุ่มเทการทํางานด้วย

ความมุ่งมัน่ และสนับสนุนการดําเนินงานของบรษิทัดว้ยดเีสมอมา และขอขอบคุณ ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก

ฝ่ายทีไ่วว้างใจบรษิทั บรษิทัจะยดึมัน่ในการดําเนินธุรกจิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีซื่อสตัย ์รอบคอบ รวมทัง้

ดาํเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งความเตบิโตทางธุรกจิสู่ความอย่างยัง่ยนืและมัน่คง

ต่อไป 

 

 

 

 

 
( นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ) 
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สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจและผลการดาํเนินงาน 
 

1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) หรอืเดมิ บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั ได้เริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535     

มทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมจีุดมุ่งหมาย คอื การผลติและจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแบบขายตรง ซึง่เริม่จากเครื่อง

กรองน้ําแบบท่อคู่ และได้พฒันาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน้ําที่มรีะบบการกรองหลายขัน้ตอน เพื่อให้น้ําที่ผ่านการ

กรองมคุีณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัท

มหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย     

เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2557 

บรษิัทประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา โดยใช้ระบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 

(Single Level Direct Sale) ในการจําหน่ายเครื่องกรองน้ํามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 45 ปี โดยลูกค้าจะอยู่ใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดย

การเปิดสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทัว่ถงึและมกีารขายผ่านช่องทาง

ขายใหม่ เช่น การขายผ่านระบบ online 

นอกจากน้ี บรษิทัย่อยของบรษิทั คอื บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ดาํเนินธุรกจิจดัจาํหน่ายเครื่อง

กรองน้ําให้แก่บรษิัท กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากดั (บรษิัทขายตรงขนาดใหญ่) บรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั 

ดําเนินธุรกิจหลัก อาทิ การจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชําระ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สินเชื่อ                    

ทะเบยีนรถ เป็นต้น และ บรษิัท อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดั ดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการขาย การให้เช่า และบรกิาร

สาํหรบัชุดเครื่องทาํน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่องกรองน้ํา 

ปี 2564 บรษิทัไดม้กีารทํา Rebranding ปรบัเปลีย่นโลโกอ้งคก์ร และแบรนดผ์ลติภณัฑต่์าง ๆ ของบรษิทั และ

บรษิทัในเครอืใหม่ เป็นการปรบัภาพลกัษณ์องค์กร เพื่อการประชาสมัพนัธ์และการดําเนินธุรกจิ พร้อมกบัได้มกีาร 

Renovation สาขาใหญ่ รองรบัการขยายตลาดของสนิคา้ในกลุ่มเครื่องกรองน้ํา สารกรอง เครื่องทําน้ําแขง็ และเครื่อง

บาํบดัน้ําใช ้(WaterMate) ไดแ้ก่ สาขาเพชรบุร ีและ สาขาเชยีงใหม่ แต่ยงัไม่ไดม้กีารเปิดตวัอย่างเป็นทางการเน่ืองจาก

ตดิสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 

บริษัทยังมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพการผลิต โดยโรงงานการผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHP        

(Good Hygiene Practices) ในกระบวนการบรรจุสารกรองของเครื่องกรองน้ําดื่ม เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า เครื่องกรอง

น้ําดื่มทุกเครื่องทีผ่ลติออกจากโรงงาน ไดผ้่านกระบวนการผลติทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล  

นอกจากน้ียงัขยายธุรกจิอย่างต่อเน่ืองในกลุ่มธุรกจิเครื่องกรองน้ํา โดยมกีารปรบักลยุทธข์ยายตลาดไปยงักลุ่ม 

B2B มากขึน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่กีาํลงัซือ้อย่างต่อเน่ือง และเป็นการขยายสดัสว่นการขายลกูคา้เงนิสดใหส้งูขึน้ 
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1.1.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัสาํคญั 

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กรแลว้มมีตอินุมตัิเปลีย่นแปลง

เครื่องหมายการค้า วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองค์กร ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่10/2563              

เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดจ้ดัประชุมนําเสนอเป้าหมาย

ของบรษิทัเพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิในปี 2564 มเีป้าหมายไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน 

 

พนัธกิจ (Mission) 

- สรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันาเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพอย่างต่อเน่ือง 

- สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแก่ลกูคา้ดว้ยการบรกิารทีเ่ขา้ใจและใสใ่จ 

- คดัสรรสิง่ทีด่ทีีส่ดุผ่านสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติใหแ้ก่ลกูคา้ 

- พฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามเป็นมอือาชพี 

- สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่บุคลากร 

- สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

- รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

I (Innovation) พรอ้มสรา้งสรรคแ์ละปรบัเปลีย่นเพื่อสิง่ทีด่กีว่า 

S (Service Mind) บรกิารดว้ยใจ ดแูล ใสใ่จ 

M (Moral) มคีุณธรรม ซื่อสตัย ์โปร่งใส 

A (Achievement) มุ่งมัน่สูเ่ป้าหมายและความสาํเรจ็ 

R (Reliable) มคีวามเป็นมอือาชพี น่าเชื่อถอื ไวใ้จได ้

T (Teamwork) ทาํงานเป็นทมี 

 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

2560 - วนัที ่21 มนีาคม ไดม้พีธิเีปิดบรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวยีงจนัทร ์ 

 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท           

จากกาํหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ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 ้น นําจาก             

ประเทศออสเตรเลยี (AMS) นอกจากน้ีบรษิัทได้รบัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and 

Service Listings ในการ ใช้ ไ ส้ก รอง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ ไ ด้ รับ รองมาตรฐาน 

NSF/ANSI42 
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 - บรษิทัขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้        

ณ สิน้ปี 2560 มจีํานวนสาขาและศูนยบ์รกิารเท่ากบั 22 สาขาและ 2 ศนูยบ์รกิาร (สิน้ปี 2559 มจีาํนวน 20 

สาขาและ 3 ศนูยบ์รกิาร 

2561 - วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท                

จากกาํหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 

 - วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท            

ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค 

อาหารเสรมิและ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 - วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท           

จากกาํหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 ซึง่เป็นครัง้สดุทา้ย (TSR-W1) ในวนัที ่20 

ธนัวาคม ทัง้น้ี ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTSR-W1 ไดห้มดอายุและสิน้สุดการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ลว้ตัง้แต่เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 

 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ํารุ่นใหม่ออกจาํหน่าย ไดแ้ก่ เครื่องกรองน้ํายีห่อ้เซฟ รุ่น lite โดยใช ้

ไสก้รอง Fibredyne Standard ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่นําเขา้จากอเมรกิา ทีร่วมกนัระหว่างไสก้รอง PP และ 

Carbon เขา้ดว้ยกนั มคุีณสมบตัเิด่นสามารถกรองตะกอน 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 - บรษิัทต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจําหน่ายสนิค้า ผ่านช่องทาง Online และ TV Shopping เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑรุ่์น D-Lite เพื่อตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม่ ที่มี

ขนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 

 - บรษิัทเปิดตวับรกิารใหม่ภายใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมคุีณเมทนี บุรณศริ ิ(นีโน่) เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้น้ี 

เพื่อพฒันาทมีขายและการบรกิารใหม้คุีณภาพ เหมาะสม และทนัสมยั ซึง่ใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ อาท ิการ

บรกิารส่งและติดตัง้ฟร ีบรกิารซ่อมและเปลี่ยนสารกรอง บรกิารรบัชําระค่าสนิค้าและค่างวดในกรณีผ่อน

ชาํระแบบไม่ใชบ้ตัรเครดติ รวมถงึการใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาเรื่องน้ํา หรอืสาธติสนิคา้ใหล้กูคา้ทีบ่า้น 

 - บรษิทัขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้      

ณ สิน้ปี 2562 มจีาํนวนสาขาทัง้หมด 23 สาขา (สิน้ปี 2561 มจีาํนวน 22 สาขา) 

 - ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 

662,198,922 บาท (หุน้สามญั 662,198,922 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เป็น 549,682,133 บาท 

(หุน้สามญั 549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวธิตีดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่ยงัไม่ได้

จาํหน่ายจาํนวน 112,516,789 หุน้ 

 - เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จํากดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทัง้น้ี 

เน่ืองมาจากบรษิัทย่อยดงักล่าวไม่ได้มกีารประกอบเครื่องปรบัอากาศยีห่้อเฟดเดอร์ออกมาจําหน่ายแลว้ 

และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 
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2563 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ําระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ไดแ้ก่ 

เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาน้ํากร่อย        

และจากวกิฤตโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ และกําลงัซื้อของ

ผู้บรโิภค บรษิทัจงึได้ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เครื่องกรองน้ํา Sure รุ่น Bright ที่มรีาคาย่อมเยาว์ 

ช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กีาํลงัซือ้ค่อนขา้งจาํกดัสามารถเขา้ถงึน้ําดื่มทีส่ะอาดและมคุีณภาพ 

 - วนัที่ 30 มนีาคม คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบรหิารทาง

การเงนิ ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.82 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายแลว้ทัง้หมด 

ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท และเป็นการซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที ่14 เมษายน 

ถงึ 14 ตุลาคม 2563 

 - วนัที ่26 พฤษภาคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จํากดั ดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย 

การใหเ้ช่า และบรกิารสาํหรบัชุดเครื่องทาํน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่องกรองน้ํา มทีุนจด

ท ะ เบีย น  10 ล้ า นบ าท  โ ดย บ ริษัท ถื อหุ้ น ร้ อ ย ล ะ  54 เ ป็ น จํ า น ว น เ งิน  5.4 ล้ า นบ าท  ทั ้ง น้ี                                 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

 - บรษิทัพฒันาระบบกรองน้ําสาํหรบัภาคธรุกจิรา้นอาหาร, Chain Store เพื่อตอบสนองความตอ้งการในตลาด

ทีม่มีากขึน้ โดยเน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถกรองน้ําไดใ้นกาํลงัการผลติทีส่งูขึน้ เช่น สนิคา้กลุ่มเครื่อง

กรองน้ําสาํหรบัเครื่องทาํน้ําแขง็ รุ่น UV Alpine, RO150GPD, RO300GPD, RO600GPD เป็นตน้ 

 - เมื่อวนัที่14 ตุลาคม 2563 โครงการซื้อหุ้นคนืเพื่อบรหิารทางการเงนิของบรษิทัไดส้ิน้สุดลง โดยบรษิทัได้

ดาํเนินการซือ้หุน้คนืรวมทัง้สิน้จาํนวน 2,697,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.49 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,611,816 บาท 

2564 - บรษิทั Rebranding ปรบัเปลี่ยนโลโก้องค์กร และแบรนด์ผลติภณัฑต่์าง ๆ ของบรษิัท และบรษิัทในเครอื

ใหม่ เป็นการปรบัภาพลกัษณ์องคก์รเพื่อการประชาสมัพนัธแ์ละการดาํเนินธุรกจิ 

 - บรษิทัเปลีย่นแปลงอเีมล และเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยใช ้@tsrplc.com และ http://www.tsrplc.com 

 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ําระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) ทีร่วบรวมเอาจุดเด่น

หลายประการเขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย 

1. ระบบ RO High Flow ต่อยอดการศึกษาและวิจัยในปี 2563 โดยเลือกใช้ RO Membrane  

400GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 1,512 ลติรต่อวนั 

2. ระบบหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ สามารถแสดงค่าสารละลายในน้ําด้านก่อนกรอง (TDS in)        

และด้านหลงักรอง (TDS out)  ส่งผลให้ผู้ใช้งาน สามารถทราบค่าคุณภาพน้ําตลอดการใช้งาน  

อกีทัง้หน้าจอยงัแสดงฟังกช์นัปรมิาณการใชน้ํ้าสะสม, จํานวนวนัใชง้านคงเหลอื, รวมทัง้การแจง้

เปลีย่นสารกรองเมื่อครบกาํหนดอกีดว้ย 

3. ระบบแจง้เตอืนเมื่อพบความผดิปกต ิ(Error Code Notification)  

4. ระบบ Auto Flush ลา้งเครื่องกรองอตัโนมตั ิ 

5. ไสก้รองเปลี่ยนง่ายด้วยระบบ Quick Change ผู้ใช้งานสามารถเปลีย่นไสก้รองง่ายๆ ด้วยตวัเอง 

สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติแบบใหม่ 

6. ก๊อกน้ําแบบคู่ (Duo Faucet) สามารถใชง้านไดท้ัง้น้ําดื่มผ่านระบบ RO และน้ําใช้ผ่านการกรอง

เบือ้งตน้ เพื่อใชส้าํหรบัลา้งผกั ผลไม ้ช่วยใหต้อบโจทยก์ารใชง้านตรงตามความตอ้งการมากขึน้ 
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 - วนัที ่12 พฤษภาคม คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตักิําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนื ตามโครงการ

ซือ้หุน้คนืเพื่อบรหิารทางการเงนิของบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่1 มถุินายน ถงึวนัที ่1 ธนัวาคม และอนุมตัใิหม้กีาร

ลดทุนจดทะเบยีนชําระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่มไิด้จําหน่ายเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้น         

ทีซ่ือ้คนืดงักล่าว 

 - วนัที ่27 ตุลาคม คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัปิิดบรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทุนกบั

กลุ่มบริษัท เจบี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49                  

และแต่งตัง้กลุ่มบริษัท เจบี เป็นตัวแทนจําหน่าย (Sole Distributor) ในการจําหน่ายเครื่องกรองน้ําและ         

สารกรองแทน 

 - วันที่ 24 ธันวาคม บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่มิได้จําหน่ายเป็น             

จํานวน 270,900 หุน้ โดยภายหลงัการจดทุนทะเบยีนลดทุนแลว้เสรจ็ บรษิทัจะมทีุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

จาํนวน 549,411,233 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 549,411,233 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1.2.1 โครงสรา้งรายได้ 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

 รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: เป็นรายได้หลกัทีม่าจากการเดนิตลาดแบบ Door to 

door ของพนักงานขายสําหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน้ํายีห่อ้ Safe และสารกรอง ที่เป็นของบรษิทั

เรื่อยมา จนถงึปลายปี 2557 บรษิทัและกลุ่มบรษิทัเริม่มกีารจาํหน่ายเครื่องปรบัอากาศกบักลุ่มลกูคา้ของ

บรษิทั โดยต่อมามกีารขยายการขายไปยงัเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อนั

ได้แก่ เครื่องทําน้ําอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผ้า เครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น ซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 

จนกระทัง่ไตรมาสที่สามของปี 2560 บรษิัทจงึได้มกีารแยกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นการขายผ่อน

ชาํระออกมาขายผ่าน บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัขาย

ตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จํากัด (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้           

(ประเทศไทย) จาํกดั (ยีห่อ้ Addwell) และ บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

 รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing: บรษิทัไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทางน้ี 

ในปลายปี 2560 และมกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ถึงความต้องการของลูกค้าและ

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะ Online to Offline ขึน้ในปี 2561 

 รายได้จากการขายเครื่องทําน้ําแขง็: เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิัท      

อลัไพน์ วอเตอร ์จํากดัในสดัส่วน 54.00% ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมี

ทุนจดทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนชาํระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทั

ดงักล่าวจะเขา้มาดําเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่าและบรกิารสาํหรบัชุดเครื่องทําน้ําแขง็ที่

ประกอบดว้ยเครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่องกรองน้ํา ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิและสรา้งการเตบิโตของรายไดท้ีม่ ัน่คง

แก่บรษิทัในอนาคต 
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สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ขายสดและขายเชื่อ 319.41 22.63 276.30 16.39 216.15 14.84 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,092.11 77.37 1,409.25 83.61 1,240.21 85.16 

รวมรายได้จากการขาย 1,411.52 100.00 1,685.54 100.00 1,456.36 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผ่าน Modern trade และตวัแทนจาํหน่าย รวมอยู่ในรายไดจ้ากการขายสดและขายเชือ่ 

 

1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

(1) ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

1. กลุ่มสินค้าเครือ่งกรองน้ําด่ืม แบรนดเ์ซฟ 

บรษิัทเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายสนิค้าเครื่องกรองน้ํากว่า 45 ปี โดยสนิค้าทุกรุ่นได้ผ่านการคดัสรร

วตัถุดบิทีม่คุีณภาพและไดม้าตรฐาน ผ่านการวจิยัและพฒันาใหเ้กดิคุณภาพสงูสดุและออกแบบเครื่องกรองน้ําที่

ครอบคลุมทุกระบบการกรองเพื่อรองรบัสภาพน้ําในแต่ละพื้นทีจ่งึทําใหม้สีนิค้าหลากหลายรุ่น ทัง้ระบบ ยูเอฟ   

ยูว ีอารโ์อ หรอืแบบพกพาในรูปแบบของเหยอืกกรองน้ําเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค อกีทัง้ยงัมี

เทคโนโลยหีนิแร่อลัคาไลน์ช่วยปรบัสภาพน้ําใหม้คีวามเป็นด่าง ปรบัสมดุลกรด-ด่าง ในร่างกายและดต่ีอสขุภาพ 

โดยสนิคา้ยงัมกีารรบัประกนัคุณภาพสงูสุด 2 ปี สามารถกรองน้ําไดถ้งึ 20,000 ลติร ทัง้น้ี ระบบการขายตรงยงั

เป็นช่องทางหลกัในการขายสนิค้าของบรษิัท เน่ืองจากบรษิัทเลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางที่พนักงานขายสามารถ

นําเสนอคุณสมบตัขิองสนิคา้ไดช้ดัเจนและสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ี

แต่อย่างไรกด็บีรษิทัไดม้กีารขยายช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพิม่ เช่น เวบ็ไซต ์อมีารเ์กต็เพลส รวมถงึ O2O เพื่อ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่กีารสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัมบีรกิาร

จดัส่งและติดตัง้พร้อมทัง้บรกิารดูแลหลงัการขาย และมบีรกิารสนิเชื่อในการผ่อนชําระเพื่อให้ลูกค้าสามารถ

เขา้ถงึสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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2. กลุ่มสินค้าตู้กดน้ํารอ้น น้ําเยน็ แบรนดเ์ซฟ 

จากการทีบ่รษิทัเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการผลติและจดัจาํหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน้ํา บรษิทัไดเ้พิม่กลุ่มสนิคา้

ตู้กดน้ํารอ้น-น้ําเยน็ ภายใต้ชื่อรุ่นดูโอว้นั โดยสนิคา้ใชเ้ทคโนโลยกีารกรองทีนํ่าเขา้จากประเทศเกาหล ีซึง่มทีัง้

ระบบ ยเูอฟ และอารโ์อ ทีส่ามารถรองรบัทุกสภาพน้ําในทุกพืน้ที ่และยงัมเีทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ดว้ยการใชส้าร ทําความเยน็ อาร ์134 เอ ไม่ทําลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ เพื่อขยายกลุ่มลูกคา้ไปสาํนกังาน 

หรอืรา้นอาหาร ทัง้น้ี บรษิทัมบีรกิารจดัส่งและตดิตัง้พรอ้มทัง้บรกิารดูแลหลงัการขาย อกีทัง้ยงัมบีรกิารสนิเชื่อ

ในการผ่อนชาํระเพื่อใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

 
3. กลุ่มสินค้าเครือ่งกรองน้ําใช้ แบรนดว์อเตอรเ์มท 

จากประสบการณ์ในกระบวนการวจิยัและพฒันาสนิค้าเครื่องกรองน้ําดื่ม บรษิัทเลง็เหน็โอกาสในการ

ขยายกลุ่มสนิคา้เครื่องกรองน้ําใช ้เน่ืองจากเป็นสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกนัทีส่ามารถใชใ้นครวัเรอืนเพื่อแกไ้ขปัญหา

สภาพน้ําดบิทีม่ผีลกระทบต่อการอุปโภคบรโิภค ทัง้ปัญหา ตะกอน หนิปนู สนิมเหลก็ และความกระดา้งของน้ํา 

บรษิทัจงึไดค้ดิคน้ผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ําใชภ้ายใตช้ื่อแบรนดว์อเตอรเ์มท ทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาสภาพน้ําดบิ

ต่าง ๆ โดยมทีัง้หมด 7 รุ่นแบ่งตามขนาดถงักรองใหลู้กคา้เลอืกตามความเหมาะสมของปรมิาณน้ําทีใ่ชง้านและ

ชนิดของสารกรองเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพน้ําดบิในแต่ละพืน้ที ่อกีทัง้ยงัม ีบิก๊บลู ซึง่เป็นอุปกรณ์เสรมิในการ

กรองตะกอนหยาบ โดยสามารถเลอืกใชท้ัง้แบบธรรมดา และแบบหวัออโต้ โดยบรษิทัมบีรกิารตรวจสภาพน้ํา

ให้กบัลูกค้าเพื่อแนะนํารุ่นทีเ่หมาะสมต่อการใชง้าน ทัง้น้ี บรษิัทมบีรกิารจดัส่งและตดิตัง้พร้อมทัง้บรกิารดูแล

หลงัการขาย อกีทัง้ยงัมบีรกิารสนิเชื่อในการผ่อนชาํระเพื่อใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึสนิคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 
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4. กลุ่มสินค้าชุดสารกรอง เครือ่งกรองน้ําด่ืม แบรนดเ์ซฟ 

จากทีบ่รษิทัจําหน่ายเครื่องกรองน้ําดื่มส่งผลใหม้ชีุดสารกรองเครื่องกรองน้ําดื่มทีส่ารกรองจะหมดอายุ

การใชง้านกว่า 1 ลา้นราย บรษิทัจงึมกีารนําเสนอสนิคา้กลุ่มสารกรองใหก้บัลูกคา้ผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ 

เช่น ทางโทรศพัท ์ฝ่ายธุรกจิต่อเน่ือง และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ อมีาร์เกต็เพลส ฯลฯ เพื่อให้

ลกูคา้สามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารไดม้ากยิง่ขึน้ โดยสารกรองน้ําดื่มของบรษิทัผ่านการคดัสรรวตัถุดบิทีไ่ดร้บั

มาตรฐานระดบัโลก และออกแบบขัน้ตอนการกรองใหส้ามารถเปลีย่นพรอ้มกนัยกชุดโดยไม่ตอ้งเปลีย่นท่อใดท่อ

หน่ึงก่อน ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเครื่องกรองน้ําเซฟ รวมถึงมบีรกิารเขา้เปลี่ยนสารกรองเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารสนิเชือ่ในการผ่อนชาํระ และในปีน้ีทางบรษิทัไดอ้อกสนิคา้สารกรอง

น้ําดื่มรุ่นใหม่ในชื่อ พ-ีเทค ซึง่เป็นไสก้รองเซดเิมนทส์าํหรบักรองตะกอนหยาบในน้ําก่อนเขา้สูข่ ัน้ตอนการกรอง

ในชัน้อื่น ๆ โดยสารกรองไดร้บัมาตรฐาน เอน็เอสเอฟ ซึง่เป็นมาตรฐานระดบัโลก มทีัง้ขนาด 4 น้ิว และขนาด 

10 น้ิว ซึง่สามารถใชไ้ดท้ัง้กบัเครื่องกรองน้ําเซฟ และยงัสามารถใชร่้วมกบัแบรนดอ์ื่นได ้

 
5. กลุ่มสินค้าชุดสารกรอง เครือ่งกรองน้ําใช้ วอเตอรเ์มท บาย เซฟ 

จากการเริม่ขายกลุ่มสนิคา้เครื่องกรองน้ําใช ้บรษิทัยงัคงดแูลกลุ่มลกูคา้ทีส่ารกรองจะหมดอายกุารใชง้าน 

จงึมกีารนําเสนอสนิค้ากลุ่มชุดสารกรองเครื่องกรองน้ําใช้วอเตอร์เมทที่ผ่านการคดัเลือกวตัถุดบิที่มคีุณภาพ

มาตรฐาน โดยสารกรองเป็นแบบแยกประเภทต่าง ๆ เช่น คารบ์อน เรซิน่ แมงกานีส ฯลฯ บรรจใุนถุงตามขนาด

ของถงักรองทีใ่ชเ้พื่อรกัษาคุณภาพของสารกรอง รวมถงึมบีรกิารเขา้เปลีย่นสารกรองเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหก้บัลกูคา้ 
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6. กลุ่มสินค้าเครือ่งกรองน้ําท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายภายใต้ แบรนดด์ริงคโ์ค 

จากประสบการณ์ในการผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าเครื่องกรองน้ําของบริษัท รวมถึงมีจุดแข็งคือ                 

ระบบขายตรงทีส่ามารถนําเสนอสนิคา้และบรกิารถงึบา้น บรษิทัจงึต่อยอดธุรกจิในการหาพนัธมติรในกลุ่มสนิคา้                  

เครื่องกรองน้ํา โดยไดค้ดัเลอืกสนิคา้ทีม่คุีณภาพจากแบรนดช์ัน้นําในต่างประเทศมาจดัจาํหน่ายภายใตแ้บรนด ์

ดรงิคโ์ค ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากแบรนดช์ัน้นําต่าง ๆ เช่น เวลส ์คุ๊กคูจากเกาหลใีต้ มติซูบชิ ิคลนีซุยจากญีปุ่่น 

ไมเดยีจากจนี   บดีบับวิท ีและ สตีเบล เอลทรอนจากเยอรมนั ฯลฯ โดยสนิค้าดงักล่าวขา้งต้นครอบคลุมทุก

ระบบการกรองและตอบสนองทุกความต้องการของผู้บรโิภค อกีทัง้บรษิัทยงัมบีรกิารใหค้ําแนะนํา จดัส่งและ

ตดิตัง้ พรอ้มทัง้ใหบ้รกิารสนิเชื่อสาํหรบัการผ่อนชาํระ เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ 

 
 

7. กลุ่มสินค้าเครือ่งกรองน้ําด่ืมท่ีบริษทัรบัเป็นผูผ้ลิต (OEM) 

บรษิัทผลิตสนิค้าและจดัจําหน่ายสนิค้าผ่านบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จํากดั (ยี่ห้อ Giffarine)                

บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จํากดั (ยี่ห้อ Addwell) และบริษัท ซคัเซสมอร์ บีอิ้ง จํากดั (มหาชน)                    

(ยีห่อ้ Alkamag) โดยบรษิทัมเีจา้หน้าทีใ่นการใหค้ําแนะนํา ใหค้ําปรกึษา อบรมตวัสนิคา้ ตลอดจนบรกิารหลงั

การขายใหก้บัคู่คา้ 
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8. กลุ่มสินค้าเครือ่งใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายภายใต้ แบรนดผ์อ่นสบาย 

ด้วยประสบการณ์ในการปล่อยสนิเชื่อธุรกจิเครื่องกรองน้ํา รวมถึงบรษิัทมฐีานลูกค้ากลุ่มสนิค้าเครื่อง

กรองน้ําจาํนวนมาก บรษิทัจงึขยายโอกาสโดยการขายกลุ่มสนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า ทีใ่ชใ้นครวัเรอืนและใชใ้นภาค

ผู้ประกอบการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปรมิณฑล เช่น โทรทศัน์ ตู้เยน็ เครื่องซกัผ้า เครื่องปรบัอากาศ ตู้แช่ 

ฯลฯ ทีเ่ป็นแบรนดช์ัน้นํา เช่น ไดกิน้ ซมัซุง แอลจ ีโตชบิา พานาโซนิค ฯลฯ 

โดยบรษิทันําเสนอสนิคา้กบัฐานลูกค้าเดมิและกลุ่มลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยกลยุทธ ์O2O           

ผ่านช่องทางการขายฝ่ายขายทางโทรศพัท ์และผ่านระบบขายตรงดว้ยช่องทางพฒันาธุรกจิผ่อนสบาย พรอ้มทัง้

บรกิารจดัส่งและตดิตัง้ อกีทัง้ยงัใหบ้รกิารสนิเชื่อสําหรบัการผ่อนชําระเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกค้าได้มาก

ยิง่ขึน้ 

 
 

9. กลุ่มสินค้าเครือ่งทาํน้ําแขง็ แบรนด ์อลัไพน์ 

บรษิทัไดข้ยายฐานกลุ่มสนิคา้ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองจากกลุ่มสนิคา้เครื่องกรองน้ําดื่มไปยงักลุ่มสนิคา้เครื่อง

ทําน้ําแขง็ ภายใต้ชื่อ แบรนด ์อลัไพน์ โดยไดผ้สมผสานนวตักรรมของการกรองน้ําดื่มเพื่อใชผ้ลติน้ําแขง็ ใหไ้ด้

น้ําแขง็ที่สะอาด มีคุณภาพ และรกัษาคุณภาพ รสชาติ ของเครื่องดื่ม โดยเครื่องทําน้ําแขง็ อลัไพน์ มีสนิค้า

หลากหลายรุ่นที่มกีําลงัผลติตัง้แต่ 18 กโิลกรมั ถึง 1,000 กโิลกรมั ต่อวนั สามารถรองรบัการใชง้านได้ทัง้ใน

ครวัเรอืนและภาคธุรกจิ ตัง้แต่คาเฟ่ขนาดเลก็ ร้านอาหาร สถานบนัเทงิ โรงแรม จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม 

สนิคา้สามารถผลติน้ําแขง็ไดห้ลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบ ฮาลฟ์ควิบ ์ฟูลควิบ ์น้ําแขง็หลอด น้ําแขง็เกลด็ ฯลฯ 

เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและเพื่อใหอ้าหารและเครื่องดื่มมคุีณภาพตามทีต่อ้งการ ทัง้น้ี บรษิทัจดัจาํหน่าย

สนิค้าหลายช่องทาง เช่น พนักงานขาย พนักงานขายทางโทรศพัท ์และช่องทาง ออนไลน์ พร้อมทัง้มบีรกิาร

จดัสง่ ตดิตัง้ และบรกิารดแูลหลงัการขายโดยเขา้ตรวจเชค็ตามรอบทีก่าํหนด 
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10. ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั คอื เครื่องกรองน้ําและเหยอืกกรองน้ํา              

ซึง่ในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน้ําทีผ่ลติขึน้ใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จาํกดั โดยเฉพาะ ตามคาํสัง่ผลติ

และเป็นลูกค้าหลกัของบรษิัทย่อยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน้ําและเหยอืกกรองน้ํา

ทัง้หมด 6 รุ่น 
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(2) การตลาดและการแข่งขนั 

(2.1) ภาวะอตุสาหกรรม 

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2563 - 2564 ส่งผลใหเ้กดิการ

หยุดชะงกัในห่วงโซ่การผลติของภาคอุตสาหกรรมและส่งผลใหผู้ป้ระกอบการพยายามลดความซบัซอ้นและลด

ระยะทางของแหล่งผลติใหใ้กลก้บัประเทศของตนเองมากขึน้ โดยกระจายฐานการผลติไปในหลายประเทศทีใ่กล้

มากขึน้และอยู่ในภูมภิาคเดยีวกนั ส่งผลให้ห่วงโซ่มูลค่าโลกมแีนวโน้มสัน้ลง กระจายตวัมากขึน้ และมคีวาม

เชื่อมโยงภายในภูมภิาค (Shorter, more diversified and more regionalized) จากการคาดการณ์ลกัษณะของ

ห่วงโซ่มลูค่าโลกในช่วง 5 ปีขา้งหน้า (2568) ซึง่ขอ้มูลจากศนูยว์จิยักรุงศร ีประเมนิว่า อุตสาหกรรมของไทยจะ

มสีว่นร่วมในห่วงโซ่มลูค่าโลกมากขึน้ และโดยส่วนใหญ่จะยงัอยู่ทีอุ่ตสาหกรรมปลายน้ํา โดยอุตสาหกรรมหลกั

ของไทยที่มสี่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่ามากขึน้จากขดีความสามารถในการแข่งขนัที่สูงขึน้ ได้แก่ อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม คอมพวิเตอร์และอเิลก็ทรอนิกส ์ส่วนอุตสาหกรรมที่ไทยอาจมสี่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า

น้อยลงสว่นใหญ่เป็นอุตสาหกรรมตน้น้ํา เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและเหมอืงแร่ เป็นตน้ 

สําหรบัปรมิาณความต้องการเครื่องใชไ้ฟฟ้าในประเทศ คาดว่ามแีนวโน้มขยายตวัเฉลี่ย 2.0% - 3.0% 

เน่ืองจาก (1) ตลาดที่อยู่อาศยั คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นใน ปี 2565-2566 ตามทิศทางการขยายตัวของภาวะ

เศรษฐกิจ (2) การทําตลาดของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ให้ความสําคญัด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น ระบบฟอก

อากาศ และกาํจดัแบคทเีรยี ไวรสั เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่ น PM 2.5 และป้องกนัโรคระบาด อาท ิเครื่องปรบัอากาศ 

เครื่องซกัผา้ เครื่องฟอกอากาศ รวมถงึเครื่องใชไ้ฟฟ้ารุ่นใหม่ ทีม่กีารพฒันาความสามารถในการควบคุมการ

ทํางานผ่านการเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ต (3) สภาพอากาศใน ปี 2565 - 2566 คาดว่าอุณหภูมมิแีนวโน้มปรบัสงูขึน้

ต่อเน่ืองจากสภาวะโลกร้อน  ช่วยหนุนความต้องการเครื่องปรบัอากาศ และ (4) การเพิ่มช่องทางการจดั

จําหน่ายผ่านการทําตลาดสนิคา้ออนไลน์ทําใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มูลและตดัสนิใจซือ้ได้สะดวกมากขึน้ 

โดยที่อุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ําดื่มมกีารแข่งขนัมากขึน้จากการทําตลาดของแบรนด์ชัน้นําในต่างประเทศที่

นําเสนอสนิคา้และบรกิารตอบโจทยใ์นช่วงโควดิทีค่นไม่อยากออกจากบา้นและหนัมาใสใ่จดแูลสขุภาพ 

ทัง้น้ี ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2564 ธุรกิจร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ สามารถให้บรกิารเต็มรูปแบบ หรอื                

Full-Service ได้รบัปัจจยัหนุนเพิม่ขึน้ จากการที่ทางการได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลง ได้แก่ การยกเลกิ

เคอร์ฟิวในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว และการอนุญาตให้ธุรกจิร้านอาหารสามารถกลบัมาขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ใหก้บัลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารนัง่ทานในร้านได้ตัง้แต่วนัที ่1 พ.ย. 2564 แบบมเีงื่อนไข ซึ่งน่าจะทําให้

ผูบ้รโิภคมแีนวโน้มความถีใ่นการออกไปทานอาหารและใชเ้วลาในรา้นอาหารมากขึน้ 

(**ขอ้มลูอา้งองิ https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/reopen-restaurant-

z3283.aspx,  

https://www.thansettakij.com/business/482146, https://www.krungsri.com/th/research/research-

intelligence/ri-supply-chain, https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-tech-

Industries/Electrical-Appliances/IO/io-Electrical-Appliances-21) 

 

(2.2) ภาพรวมตลาดเครือ่งกรองน้ําสาํหรบัใช้ในครวัเรอืน 

ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน้ําดื่มมกีารแขง่ขนัสงูขึน้ ทัง้ทางตรงในตลาดผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายเครื่อง

กรองน้ําดื่ม และทางอ้อมจากผูผ้ลติน้ําดื่มบรรจุขวด/แกลลอน ทีข่ยายตวัโดยจดัส่งสนิค้าถงึบา้นและทีท่าํงาน 

พยายามเพิ่มมูลค่าของสนิค้าเพื่อกระตุ้นตลาดและแย่งสดัส่วนการตลาด จากวิวฒันาการของน้ําดื่มที่ผสม

วติามนิและแร่ธาตุทีม่เีพิม่มากขึน้รวมถงึมวีตัถุประสงคใ์นการเสรมิแร่ธาตุเพื่อบํารุงร่างกาย (Functional Drink) 

ซึง่ในช่วงปีทีผ่่านมาภาวะการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) เป็นแรงผลกัดนัใหผู้ผ้ลติในตลาดเครื่อง

https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/reopen-restaurant-z3283.aspx
https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/reopen-restaurant-z3283.aspx
https://www.thansettakij.com/business/482146
https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/ri-supply-chain
https://www.krungsri.com/th/research/research-intelligence/ri-supply-chain
https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-tech-Industries/Electrical-Appliances/IO/io-Electrical-Appliances-21
https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Hi-tech-Industries/Electrical-Appliances/IO/io-Electrical-Appliances-21
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กรองน้ําดื่มสว่นใหญ่หนัมาขยายตลาดและเขา้ถงึลกูคา้ผ่านสื่อออนไลน์ ทัง้การขายเอง หรอืการผ่านตวัแทนบน

โซเชยีลคอมเมริซ์ และอคีอมเมริซ์ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัใหญ่ ๆ หรอืในภูมภิาคที่

ผู้บริโภคให้ความสําคญัในเรื่องสุขภาพหรือมีความกงัวลเรื่องความปลอดภัยและสารปนเป้ือน ซึ่งรูปแบบ

กจิกรรมการตลาดเป็นการเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มใหม่ทีไ่ม่เคยใชเ้ครื่องกรองน้ําดื่ม ไดท้ดลองใชฟ้รหีรอืเป็นการแย่ง

สดัสว่นการตลาดผ่านแคมเปญการนําเครื่องกรองน้ําเดมิมาแลกซือ้ในราคาพเิศษเพื่อเปลีย่นแบรนด ์ทีส่าํคญัคอื

การเพิม่มูลค่าจากการควบรวมการใหบ้รกิารตดิตัง้ การลา้งเครื่องกรองน้ําดื่ม และการเปลีย่นสารกรองเขา้เป็น

แพคเกจในการนําเสนอขาย โดยระบบ RO (Reverse Osmosis) ทีส่ามารถเลอืกไดท้ัง้ น้ํารอ้น-น้ําเยน็ ถอืเป็น

นวัตกรรมใหม่ในตลาดที่ได้รับความนิยมในฟังก์ชัน่การใช้งาน ดีไซน์ และความสะดวกในการใช้งาน 

นอกเหนือไปจากคุณสมบตัพิืน้ฐานเรื่องรสชาตน้ํิาดื่ม ความสะอาด และความปลอดภยั 

ในส่วนของเครื่องกรองน้ําใช ้เป็นการแข่งขนักนัเองระหว่างแบรนดไ์ทยดว้ยกนัในแง่ของราคา ยงัไม่มี

นวตักรรมในตวัผลติภณัฑม์ากนัก โดยเน้นความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของสารกรองที่ใช้ 

การติดตัง้ที่สวยงาม และการบรกิารหลงัการขาย โดยตลาดยงัสามารถขยายตวัได้อกีเน่ืองจากการรบัรู้หรือ

ความต้องการในตวัผลติภณัฑย์งัมอียู่ในวงจํากดั มเีฉพาะบา้นทีอ่ยู่อาศยันอกเขตพืน้ทีน้ํ่าประปาทีม่ปัีญหาน้ํา

กระดา้ง มสีิง่ปนเป้ือน หรอืกลุ่มเกษตรไฮโดรโปนิกส ์กลุ่มภูมแิพผ้วิหนงั เป็นตน้ 

 

(2.3) วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขนั 

ในปี 2564 เป็นปีทีม่ผีลกระทบจากวกิฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ระลอกที ่3 - 

4 เริม่ตัง้แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ถงึไตรมาส 4 ทําใหพ้ืน้ที ่1 ใน 3 ของประเทศ กลายเป็นพืน้ทีค่วบคุมสูงสุด

และเขม้งวด (สแีดง - สแีดงเขม้) ระบบขายตรงถงึบา้นรวมถงึช่องทางโมเดริน์เทรดจงึไดร้บัผลกระทบโดยตรง 

คงเหลอืเพยีงช่องทางออนไลน์ทีส่ามารถผลกัดนัสนิคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมายได ้จงึมกีารแขง่ขนัค่อนขา้งสงู ทัง้ใน

แง่กลยุทธร์าคา การจดักจิกรรมโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม การใหร้ะยะเวลาในการผ่อนทีย่าวนานขึน้ ผนวก

กบัการใหส้นิเชื่อในอตัราดอกเบีย้ตํ่า หรอือตัราดอกเบีย้ศนูยเ์ปอรเ์ซน็ต ์การใชอ้นิฟลเูอนเซอรเ์พื่อสรา้งการรบัรู ้

กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจ และตดัสนิใจซือ้ นอกเหนือจากน้ีคอื การรบัสมคัรและคดัเลอืกตวัแทนจดัจาํหน่ายทีม่ี

คุณภาพ มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้สื่อโซเซียลมีเดียให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างการรับรู้ได้รวดเร็ว 

ครอบคลุมพืน้ที ่ตลอดจนกระจายสนิคา้ไดง้่าย ภายใตง้บประมาณการตลาดทีจ่าํกดั 

ปัจจุบนัตลาดเครื่องกรองน้ําดื่มมมีากกว่า 20 แบรนดโ์ดยประมาณทีแ่ขง่ขนัอยู่ในตลาด ทัง้แบรนดท์ีจ่ดั

จําหน่ายภายใตร้ะบบ MLM แบรนดไ์ทยและแบรนดท์ีนํ่าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ โดยส่วนมากมาจากยุโรป 

อเมรกิา เกาหล ีและจนี ซึง่ทุกแบรนดเ์น้นการทาํตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ วางจุดขายและตําแหน่งแบ

รนด์ทีช่ดัเจน แตกต่าง รวมถึงการจดัทํากจิกรรมเพื่อสงัคม CSR (Corporate Social Responsibility) การทํา

กจิกรรมการตลาดร่วมกบัแบรนดอ์ื่น ๆ และการขายควบ (Cross Sales) กบัสนิคา้ทีจ่าํเป็นตอ้งใชร่้วมกบัเครื่อง

กรองน้ํา โดยจะมเีฉพาะแบรนด์จากต่างประเทศที่มกีารสื่อสารและทําแคมเปญการตลาดอย่างต่อเน่ือง เช่น 

โคเวย์ (Coway) ที่ใช้งบการตลาดค่อนขา้งสูง มแีคมเปญการสื่อสารผ่านสื่อมเีดยีครบวงจร ทัง้ออฟไลน์ และ

ออนไลน์ รวมถงึการเปิดโชวร์ูม มหีน้ารา้นแยกจากศูนยก์ารค้า และการทําโรดโชวไ์ปหวัเมอืงใหญ่ในภูมภิาค 

เพื่อขยายฐานตวัแทนและลูกคา้ ซึง่นําร่องเปิดตวัดว้ยเครื่องกรองน้ําและมกีลุ่มสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพอื่น 

ๆ เพิม่เตมิ เช่น เครื่องฟอกอากาศ ฝารองโถสขุภณัฑ ์เป็นตน้ กลุ่มตลาดระดบับนนําโดย เครื่องกรองน้ําแบรนด์

เวลล์ (Wells) ที่ตัดสนิใจเข้ามาดําเนินการจดัจําหน่ายเองในประเทศไทย และแบรนด์ที่มาจากฝัง่ตะวนัตก

พยายามหาช่องทางการขายเพิม่เตมินอกเหนือจากโมเดริน์เทรด ดลีเลอร ์และออนไลน์ ผ่านการทําการตลาด

ร่วมกบัพนัธมติร เช่น เครื่องกรองน้ํา 3M ขายพ่วงกบัเครื่องชงกาแฟจาก ซพี ีรเีทลลงิค ์           เครื่องกรองน้ํา

สตเีบล เอลทรอน (Stiebel Eltron) ร่วมมอืกบั NL Coffee ขยายธุรกจิสูต่ลาดกาแฟมากขึน้ ในการเปิดตวัเครื่อง
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ทําน้ําอ่อน MAXSOFT ที่ช่วยปรบัสภาพน้ํา และชูรสชาติของกาแฟ หรือโครงการโปรเจคต่าง ๆ ที่ขายเชงิ

พาณิชย ์(B2B: Business to Business) 

ทัง้น้ี บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) หรอื “ทเีอสอาร”์ เป็นหน่ึงในผูนํ้าตลาดทีผ่ลติและจดัจําหน่าย

เครื่องกรองน้ําดื่ม แบรนดเ์ซฟ เพื่อทุกครวัเรอืนในประเทศไทยกว่า 45 ปี ทํากจิกรรมการตลาดแบบระมดัระวงั 

โดยประเมนิสภาพเศรษฐกจิและผลกระทบกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคจากวกิฤตโควดิ โดยขายผ่านช่องทางขายตรง

เป็นหลกั ซึง่มขีอ้ไดเ้ปรยีบจากความเชีย่วชาญทีส่ะสมมานาน มทีุกระบบเครื่องกรองทีเ่หมาะกบัคุณภาพน้ําดบิ

ในแต่ละพืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้เครื่องกรองน้ําดื่มและเครื่องกรองน้ําใช ้รวมถงึมบีรกิารระบบเงนิผ่อนสาํหรบัตลาด

กลุ่มใหญ่ (Mass Market) อกีทัง้ขยายตลาดใหม่ดว้ยการขายพ่วงไปกบัเครื่องทําน้ําแขง็อลัไพน์ สาํหรบัการเขา้

ไปในกลุ่ม Horeca โรงแรม รา้นอาหาร และคาเฟ่ 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ําของบรษิทัในปีทีผ่่านมามกีารแขง่ขนัทางดา้นการสรา้งแบรนด์

อย่างเหน็ไดช้ดัผ่านช่องทางและสือ่ต่าง ๆ ทัง้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึขอ้มลู

เพื่อประกอบการตดัสนิใจในการซื้อสนิคา้ไดง้่ายขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรยีกความสนใจจาก

ผูบ้รโิภคได ้สรา้งความเขา้ใจและความเชื่อมัน่ในการเลอืกซือ้สนิคา้แต่ละแบรนด ์กระตุน้และสรา้งความมัน่ใจใน

การตดัสนิใจซื้อสนิค้าซึ่งเป็นปัจจยัที่ส่งผลมาจากกระแสการใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และอกีหน่ึงปัจจยัคอื การ

ขยายตวัของทีอ่ยู่อาศยัทัง้แนวราบคอื บ้านเดี่ยวและหมู่บา้นจดัสรรต่าง ๆ และแนวสงูคอื คอนโดมเินียมและ

อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น รวมถึงบรษิัทได้กระตุ้นการขายอย่างต่อเน่ืองด้วยสนิค้ากลุ่มเครื่องทําน้ําอุ่น โดยเน้น

สนิคา้ทีม่มีาตรฐานสงูและมกีารรบัประกนัหลงัการขายเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้ลุ่มผูบ้รโิภค 

 

(2.4) กลยุทธด้์านการตลาด 

จากวกิฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยาวนานกว่า 1 ปี กลยุทธ์การตลาดจงึมกีาร

ปรบัเปลีย่นตลอดเวลา และชะลอกจิกรรมการตลาดทีจ่ะขยายตวัไปภูมภิาคไวก่้อน โดยมสีาขาใหม่ขนาดใหญ่ 

(มากกว่า 1,000 ตารางเมตร) เกดิขึน้ใน 2 จงัหวดั คอื เพชรบุร ีและ เชยีงใหม่ สาํหรบัเป็นโชวร์ูมนําเสนอทุก

กลุ่มผลติภณัฑใ์นเครอืบรษิทัและการใหบ้รกิารครบวงจร แมว้่าในปี 2564 ยงัไม่มกีารเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ แต่

บริษัทมีการรีแบรนด์กลุ่มผลิตภณัฑ์ แบรนด์ย่อยในเครือบริษัททีเอสอาร์ ให้มีความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์

องคก์รใหม่ และเพื่อปรบัภาพลกัษณ์ ตําแหน่งทางการตลาดใหท้นัสมยัมากขึน้ สามารถขยายฐานลูกคา้ออกไป

จากกลุ่มเดมิ พรอ้มทีจ่ะเตบิโตไปมากกว่าเดมิ โดยการประชาสมัพนัธ ์(PR Marketing) บทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 

กจิกรรมทางการตลาดบนสือ่ต่าง ๆ รวมถงึรายการทวี ีเช่น รายการ “ปัญญาปันสขุ” และ “ฮอลลวีดูเกมไนทไ์ทย

แลนด”์ และการปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ผ่านจุดสมัผสัแบรนดต่์าง ๆ เช่น ป้ายสาขา ชุดเครื่องแบบพนกังาน บรรจุ

ภณัฑ ์เวบ็ไซต ์โบชวัร ์เป็นตน้ 

การเปลีย่นแปลงรูปแบบการทําการตลาดเกดิขึน้จากผลกระทบโควดิในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ทีใ่หค้วามสนใจในเรื่องการคน้หาขอ้มลูผลติภณัฑ ์การรวีวิเพิม่เตมิ เปิดกวา้ง

ในการทดลองผลติภณัฑต์วัใหม ่ๆ การเปรยีบเทยีบความคุม้ค่า คุณสมบตั ิและแคมเปญโปรโมชัน่ บนช่องทาง

ออนไลน์ที่สามารถทําได้ง่าย ๆ ผ่านมอืถือ โมบายแอพพลเิคชัน่ ดงันัน้ บรษิทัได้ปรบัตวัมาพฒันาปรบัปรุง

เวบ็ไซต์ให้สามารถตอบโจทยก์ารซื้อ-ขาย การจดักจิกรรมการตลาดบนช่องทางอมีาร์เกต็เพลสมากขึน้ และ

โครงการอบรมพนักงาน/ตัวแทนขายให้มีความรู้ สามารถพฒันาทกัษะด้านดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกบัโซเชียล

คอมเมริซ์เพิม่เตมิ เพื่อใชช้่องทางโซเชยีลในการเขา้ถงึลูกคา้และปิดการขายไดเ้อง นอกเหนือจากการเน้นการ

ทาํการตลาด O2O (Online to Offline) ผ่านเฟสบุ๊ค ทีไ่ดม้กีารปรบัขึน้ราคาการซือ้โฆษณาสงูขึน้ทุกปี เพื่อแกไ้ข

ประสทิธภิาพในการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางขายตรงทีไ่ดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมากในพืน้ทีส่แีดง- สสีม้ ทีข่ยาย



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1One Report)  | 20 

สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

พืน้ทีก่ารระบาดเกอืบทุกจงัหวดัในประเทศในช่วงไตรมาส 2-3 โดยจําเป็นต้องเวน้ระยะ ลดการนําเสนอสนิค้า 

เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่งในการตดิเชือ้ ทัง้กบัตวัผูบ้รโิภค ลกูคา้ และพนกังาน/ตวัแทนขายของบรษิทัเอง 

นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์ที่กําลงัพฒันายอดขายใหเ้ตบิโตในอนาคต ช่องทางเทเลมารเ์กตติ้งได้

เขา้มามีบทบาทในการนําเสนอสนิค้าอื่น ๆ (Cross Sales) ที่สามารถใช้ร่วมกนัได้ หรือนําเสนอสนิค้าเพื่อ

กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําใช ้เครื่องทาํน้ําแขง็ เครื่องฟอกอากาศ และอื่น ๆ รวมถงึ

มกีารนําเสนอสารกรอง แคมเปญการนําเครื่องกรองน้ําเก่ามาแลกเครื่องใหม่ กบักลุ่มลกูคา้เก่าและลกูคา้ปัจจุบนั

ทีบ่รษิทัมฐีานขอ้มลูกว่า 1 ลา้นราย เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการมุ่งหาลูกคา้ใหม่เพยีงอย่างเดยีว โดยการตดิต่อและ

นัดหมายเข้าให้บริการผ่านทีมช่างที่มคีวามเชี่ยวชาญถึงบ้าน (On Site Service) ตามมาตรการรกัษาความ

ปลอดภยัอย่างเคร่งครดั อกีทัง้ยงัใหบ้รกิารดา้นการเงนิดว้ยความยดืหยุ่นในการผ่อนชาํระดว้ย 

การให้ความสาํคญักบัการบริการครบวงจร 

ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นภารกิจที่สําคญั การให้บรกิารครบวงจร เริ่มตัง้แต่แต่พนักงานไป

นําเสนอใหค้วามรูก้บัลูกคา้ถงึบา้น มกีารตดิตัง้ทีส่ะดวกรวดเรว็ ใหบ้รกิารทางการเงนิดว้ยการผ่อนชําระสนิคา้

ในรปูแบบ non-bank (ไม่จาํเป็นตอ้งมบีตัรเครดติ) มกีารรบัประกนัสนิคา้สงูสดุถงึ 2 ปี โดยไม่มคี่าใชจ้า่ย รวมถงึ

บรกิารหลงัการขายทัง้การซ่อมแซม และการเปลี่ยนสารกรองถึงบ้าน หากมขีอ้สงสยั หรอืต้องการนัดหมาย

สามารถเลอืกติดต่อผ่านช่องทางทีส่ะดวกโดย โทร 1210 หรอืช่องทางออนไลน์ ทัง้ทาง Website, Facebook 

และ Line official 

คณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

เครื่องกรองน้ําเป็นผลติภณัฑท์ีต่้องการคําแนะนําเพื่อเขา้ใจการใชง้าน เลอืกระบบ คุณสมบตัทิีถู่กต้อง

และเหมาะสมกบัคุณภาพน้ําดบิ สถานที่ติดตัง้ และความต้องการ บรษิัทจงึเน้นการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจใน

ผลติภณัฑ ์และการดูแลสุขภาพของลูกคา้และครอบครวั โดยคดัเลอืกพนักงานทีม่คุีณภาพ จดัการฝึกอบรม ให้

ความรู ้ฝึกฝนทกัษะอย่างจรงิจงั นับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานและมกีารอบรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันา

พนักงานที่อยู่ ณ จุดสมัผสัแบรนด์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเน้ืองานที่รบัผดิชอบ สามารถดูแลลูกค้าด้วยจติใจที่

พรอ้มบรกิารในการสง่มอบสขุภาพทีด่ใีหก้บัลกูคา้ สรา้งความพงึพอใจ เกดิการซือ้ซํ้าและบอกต่อ 

การสาํรวจระดบัความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจําทุกปีโดยมอบหมายให้ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์และ

บรกิารเป็นผูส้อบถามขอ้มูลกบัทางลูกค้าและสรุปขอ้มูล ซึง่การประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัพบว่าผล

สํารวจความพงึพอใจของลูกค้าประจําปี 2564 เฉลี่ย 92.62% ทัง้น้ี บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการบรกิารอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลกูคา้ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 

ช่องทางการขายตรง 

ช่องทางการขายตรงยงัคงเป็นช่องทางหลกัของบริษัท ดงันัน้เพื่อการปรบัตัวให้เข้ากบัสภาวการณ์

แข่งขนัในปัจจุบนั บรษิทัจงึมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองผ่านการฝึกอบรมและพฒันา

ผ่านสถาบนัฝึกอบรม TSR Academy ซึ่งไม่เพยีงแต่มุ่งเน้นความเขา้ใจในขอ้มูลสนิค้าและบรกิารเพยีงอย่าง

เดยีว บรษิทัยงัพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้ใจคุณภาพน้ําดบิ ระบบการตดิตัง้ และปัญหาทีแ่ตกต่าง

กนัไปในแต่ละพืน้ทีด่ว้ย โดยมเีป้าหมายสงูสดุคอืตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดใ้นทุกรูปแบบ การใหค้วามรู้

เรื่องขัน้ตอนและระบบกรองน้ําทีถู่กต้อง สาธติการใชง้าน สรา้งความเชื่อมัน่ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และเพิม่

โอกาสการขาย  
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ช่องทางออนไลน์ 

จากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป บรษิทัไดด้ําเนินการปรบักระบวนการทํางานเชงิรุกต่อยอดกบัการวางโครงสรา้งการ

บรกิารรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้กลยุทธ์ออนไลน์

ผสมผสานกบัออฟไลน์ (Online to Offline) โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและปรบักระบวนการ

บรหิารจดัการช่องทางออนไลน์ เพื่อเสรมิจุดแขง็ของการมสีาขาทีค่ลอบคลุมและมพีนกังานขายตรงทีด่แูลลูกคา้

ทัว่ประเทศ ทัง้น้ียงัได้มกีารผลกัดนัการขายและขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทาง เช่น E-

Commerce Website และ E-Marketplace หรอื Electronic Marketplace ต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่มโีอกาสใน

การเติบโตสูงและสามารถสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางดา้นการแข่งขนัในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบั

ลกูคา้ได ้

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกจิอนัยาวนานของบรษิัท บรษิัทยงัยดึปณิธานที่จะสร้างสุขภาพดใีหก้บั

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครวั แนวทางการทาํธุรกจิของบรษิทัจงึมุ่งเน้นทีลู่กคา้ (Customer Focus) ดว้ยการ

ตอบสนองความตอ้งการและสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีนการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้

ทัว่ไป (Mass) และกลุ่มลกูคา้เฉพาะ (Niche) ลกูคา้บุคคล (Consumer) และลกูคา้องคก์ร (Corporate) โดยมกีล

ยุทธห์ลกัดงัน้ี 

 

(1) มุ่งเน้นคณุภาพผลิตภณัฑ ์

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการคดัสรรวตัถุดบิทีม่คุีณภาพสงูทีนํ่ามาใชใ้นการผลติเครื่องกรองน้ํา เช่น การใช้

สารกรองที่ผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ที่นําเขา้จากยุโรป เป็นต้น เครื่อง

กรองน้ํา “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหอ้งปฏบิตัิการทดลอง Eurofins ams Laboratories Pty Ltd 

(ออสเตรเลยี)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอยีดรุ่นทีผ่่านการทดสอบแสดงในหวัขอ้ 1.1.2 การ

เปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่าํคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา) 

บริษัทมฝ่ีายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ทําหน้าที่ค้นคว้าวิจยั และพฒันาผลิตภัณฑ์ให้แก่บรษิัทอย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ํา และไส้กรอง เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งในตัว

ผลติภณัฑ ์รวมทัง้แกไ้ขปัญหาคุณภาพน้ําทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละพืน้ทีข่องประเทศ เช่น น้ํากร่อย และน้ําบาดาล 

เป็นตน้ มกีารคดิคน้ระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน้ําSAFE รุ่น ROMA Plus ซึง่เป็นระบบ RO (Reverse 

Osmosis) ให้สามารถทํางานได้ดีอย่างต่อเน่ืองแม้มีแรงดนัน้ําที่ลดลงก็ตาม และพฒันาระบบ Flush Valve           

เพื่อเพิม่ความสะดวกสาํหรบัลกูคา้ในการดแูลรกัษาเครื่องกรองน้ํา 

บริษัทได้รบั “อนุสทิธิบตัร” ระบบการปรบัสภาพความเป็นด่างของน้ําจากกรมทรพัย์สนิทางปัญญา         

เป็นการตอกยํ้าความมุ่งมัน่ทีจ่ะนําผลติภณัฑท์ีม่คุีณภาพใหก้บัลกูคา้ สรา้งความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์“SAFE”  

ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาต ิ(Alkaline Mineral stone) ซึง่ไดผ้่านการ

ทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึง่เป็นสถาบนั

ชัน้นําจากประเทศออสเตรเลยี (AMS)  

นอกจากน้ีบรษิทัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and Service Listings ในการใช้

ไสก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 
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ในปี 2561 บริษัท ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 สําหรับการใช้ไส้กรอง Fibredyne Standard 

รวมทัง้การใช้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชัน้กรอง KDF-55 ที่ได้

รบัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

ในปี 2562 ต่อเน่ืองมาจนถึง ปี 2563 บรษิัทมุ่งพฒันาและต่อยอดการกรองน้ําในระบบ RO (Reverse 

Osmosis) ใหต้อบโจทยล์ูกคา้ทีต่้องการใชน้ํ้าดื่มอย่างต่อเน่ือง โดยทําการวจิยัระบบ RO High Flowrate ขึน้มา 

เพื่อใหอ้ตัราการผลติน้ําดื่ม มปีรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ทนัต่อความตอ้งการ  จากเดมิอตัราการผลติน้ําอยู่ในช่วง 50-

75 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 190-283 ลติรต่อวนั ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 400 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอื

ประมาณ 1,512 ลติรต่อวนั อนัจะส่งผลใหส้ามารถยกเลกิการใช ้RO Tank ลงได ้ ลดพืน้ทีก่ารตดิตัง้ (สาํหรบั

วาง RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนการตดิตัง้ใหส้ะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ อกีทัง้ในปี 2563 เกดิปัญหาน้ํากร่อยบรษิทั

จงึไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองตอ้งการของผูบ้รโิภคในการแกไ้ขปัญหาน้ํา

กร่อยทีเ่กดิขึน้ 

ค่าใช้จ่ายการทาํวิจยัและพฒันานวตักรรมธรุกิจ 

(หน่วย: พนับาท) 

รายการ 2564 2563 2562 

ค่าใชจ้่ายการทาํวจิยัและพฒันา (R&D)  2,215 1,472 1,083 

 

(2) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

แบบโซลูชัน่ (Solution) 

บรษิทัไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัการบรโิภค การใชง้าน และรสนิยม

ของลูกค้า ทัง้ที่เป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV) ระบบ RO (Reverse Osmosis)         

ที่สามารถกรองความเคม็ของน้ําประปาในช่วงเวลาทีน้ํ่าประปากร่อยและมคีวามเคม็เกนิมาตราฐานเน่ืองจาก

ภาวะน้ําทะเลหนุน เพื่อสุขภาพทีด่ขีองลูกคา้ได ้และระบบ UF (Ultrafiltration) มผีลติภณัฑข์นาดเลก็ที่เหมาะ

กบัครอบครวัเดี่ยวในคอนโดมเินียม อพาร์ตเมนต์ หรอืที่มสีมาชกิในครอบครวัน้อย มผีลติภณัฑ์หลายระดบั

ราคาทีลู่กคา้สามารถเลอืกตามกําลงัซือ้ เช่นในปี 2559 บรษิทัไดอ้อกสนิคา้รุ่น UF Alkaline มาเพื่อตอบสนอง

ลูกค้าที่ใช้น้ําประปา และต้องการระบบการกรองน้ําที่มคีวามละเอยีดในระดบัราคาปานกลาง บรษิัทได้ออก

ผลติภณัฑเ์ครื่องทาํน้ํารอ้น-น้ําเยน็ คุณภาพสงู มรีะบบการกรองในตวั  เสรมิแร่ธาตุทีร่่างกายตอ้งการ และน้ําที่

กรองมค่ีา pH เป็นด่างอ่อนๆ ทีส่ามารถใช้ได้ทัง้ภายในสํานักงานและภายในครวัเรอืน รวมไปถึงได้นําเสนอ

ระบบกรองน้ําใช ้“Water Mate” ทีช่่วยเพิม่คุณภาพน้ําทีใ่ชก้ารอุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึน้ 

จากการสาํรวจตลาดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และความตอ้งการของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารของบรษิทัพบว่า ลูกคา้

สว่นใหญ่มคีวามตอ้งการสนิคา้ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ บรษิทัไดต้อบสนองความตอ้งการ

ดังกล่าวด้วยการนําเสนอสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจากเครื่องทําน้ําอุ่น “Safe Electrics” ที่มีความ

ปลอดภยัสงู และเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ Fedders และ Daikin แลว้ บรษิทัไดค้ดัสรรเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดร้บัความ

นิยม และมคุีณภาพด ีนําเสนอใหก้บัลูกคา้ เช่น โทรทศัน์ยีห่อ้ Samsung ตู้เยน็ยีห่อ้ Toshiba เครื่องซกัผา้ยีห่อ้ 

LG เครื่องกรองอากาศ Media เป็นต้น และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ภายใต้โปรแกรม “ผ่อนสบาย” 

(“PONSABUY”) ทีลู่กคา้สามารถเลอืกผ่อนชําระสนิคา้กบับรษิทัได ้สรา้งความสุขและความสะดวกสบายใหก้บั

ครอบครวัไดด้ยีิง่ขึน้  
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ในปี 2562 ทางบรษิทัต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจําหน่ายสนิคา้ ผ่านช่องทาง Online และ TV Shopping 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑรุ่์น D-Lite เพื่อตอบโจทยค์รอบครวั

ยุคใหม่ ทีม่ขีนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง 

(DIY) 

 
 

ในปี 2563 ทางบริษัทมุ่งพัฒนาระบบกรองน้ําสําหรับภาคธุรกิจร้านอาหาร , Chain Store  เพื่อ

ตอบสนองในตลาดทีม่มีาก โดยเน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถกรองน้ําในกาํลงัการผลติทีส่งูมากขึน้ เช่น การ

ออกสนิคา้กลุ่มเครื่องกรองน้ําสาํหรบัเครื่องทาํน้ําแขง็ รุ่น UV Alpine, RO150GPD, RO300GPD, RO600GPD 

เป็นตน้ 

 

(3) ให้ความสาํคญักบัความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของลูกค้า 

ผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ํา นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกคา้แลว้ ยงัช่วยใหล้กูคา้ประหยดัค่าใชจ้่าย

ในการบรโิภคน้ําดื่ม บรษิทัมกีารรบัประกนัสนิคา้สงูสุดถงึ 2 ปี ในระหว่างการรบัประกนัลูกคา้จะไดร้บับรกิารถงึ

บา้นโดยไม่มคี่าใชจ้่าย 

บรษิัทเหน็ว่าความสะดวกของลูกค้าเป็นภารกจิสําคญัที่ต้องปฏบิตั ิเน้นการให้บรกิารถึงบ้าน โดยเริม่

จากการมพีนกังานไปนําเสนอ และใหค้วามรูก้บัลูกคา้ทีบ่า้น การตดิตัง้สะดวกรวดเรว็ มบีรกิารผ่อนชาํระสนิคา้

และเก็บค่างวด มีบริการหลังการขายทัง้การซ่อมแซมและการเปลี่ยนสารกรองถึงบ้าน เพียงโทร 1210 มี

พนักงานบรกิารลูกคา้ทางโทรศพัท ์พรอ้มใหบ้รกิารทุกวนั และเพิม่ความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารกบับรษิัท

ผ่านทางช่องทาง Online ทัง้ทาง Website, Facebook, Line official  

บรษิทัไดพ้ฒันาประสทิธภิาพการบรกิารใหก้บัลูกคา้ ใหส้ามารถครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องประเทศโดยได้

นําระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้อย่างจริงจังมีการพัฒนาระบบ “Safe Mobile 

Application” ใชใ้นการขาย และการเกบ็เงนิค่างวด ในการบรกิารดว้ยช่างทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญหลายรอ้ย

คนที่ประจําอยู่ทัว่ประเทศ บรหิารการให้บรกิารด้วยระบบ “I-Mind” ทําให้ลูกค้ามัน่ใจว่าจะได้รบัการบรกิารที่

สะดวกรวดเรว็ อกีทัง้ยงัมกีารเชื่อมต่อ (CRM: Customer Relation Management) กบัระบบโทรศพัท ์(Cisco-

IP Telephony) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้และพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการรบัรู ้การเข้าถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทมีความ

แขง็แกร่งในชอ่งทางการขายตรงสนิคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชัน้เดยีว (Single Level Direct Sales) ซึง่

มพีนกังานขายและบรกิารประมาณ 2,000 คน ทัว่ประเทศ  

บรษิทัไดข้ยายสาขาโดยสิน้ปี 2564 มจีาํนวน 35 สาขา ครอบคลุมหวัเมอืงหลกัของประเทศในลกัษณะที่

เป็นเครอืขา่ย (Network) เพิม่ความสะดวกในการนําเสนอขายและการบรกิารใหลู้กคา้ บรษิทัมจีาํนวนพนักงาน
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ขายทางโทรศพัท์ ประมาณ 120 ที่นัง่ และพนักงานขายทางโทรศพัทแ์บบ บรษิัท Outsourcing อกี 1 บรษิทั 

จาํนวน 20 ทีน่ัง่ รวมทัง้สิน้ 140 ทีน่ัง่  

จากกระแสความนิยมในการซือ้สนิคา้ผ่านช่องทาง Online บรษิทัไดเ้พิม่ทมีงาน Digital Marketing และ 

Online Telesales เพื่อใช้ช่องทาง Online ให้เกดิประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะผ่านทาง Website, Facebook, Line 

official ของบรษิทั หรอืช่องทางมารเ์กตเพลส เช่น Lazada, Shopee, Fixzy, และ Shop@24 เป็นตน้ โดยลกูคา้

สามารถติดต่อ หรือสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านได้ทุกช่องทางออนไลน์ของบริษัท เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 

(5) สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้าอย่างยัง่ยืน 

เครื่องกรองน้ําเป็นผลติภณัฑท์ีต่้องการคําแนะนํา บรษิทัจงึเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑ์ 

รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพน้ําของบา้นลูกคา้ และการดูแลสุขภาพของลูกคา้ และครอบครวั 

พนกังานจงึเป็นปัจจยัหลกัสาํคญัของความสาํเรจ็ (Key Success Factor) 

บรษิัทได้พฒันาวธิกีารสรรหา และคดัเลอืกพนักงานทีม่คุีณภาพใหร้องรบัการขยายตวัของธุรกจิอย่าง

รวดเรว็ของบรษิทั บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการสรา้งความรู ้ทกัษะ และมกีารฝึกฝนอย่างจรงิจงั นบัตัง้แต่วนัแรก

ทีเ่ขา้มาปฏบิตังิาน ทัง้ดา้นความรูด้า้นผลติภณัฑ ์ทกัษะการขายการบรกิาร การดูแลลูกคา้ สรา้งใหพ้นักงานมี

ทศันคต ิมจีติใจบรกิาร เพื่อสง่มอบสุขภาพดใีหก้บัลูกคา้   มกีารจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมขึน้ เพื่อพฒันาคุณภาพ

ของพนักงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ และมรีะบบครฝึูกภาคสนามในทุกภูมภิาคใหแ้ก่พนักงาน ทําใหก้ารอบรม

ทัง้ในภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัมิปีระสทิธภิาพสงูสุด บรษิทัดูแลผลตอบแทน สวสัดกิาร และความเป็นอยู่ต่าง 

ๆ ของพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานมคีวามสุข และความมัน่คง ทีจ่ะส่งมอบบรกิารทีด่มีคุีณภาพใหก้บัลกูคา้ได ้ใน

ทุกจุดที่ลูกค้าได้สมัผสักบับริษัท เช่น เมื่อใกล้ครบระยะเวลาในการเปลี่ยนสารกรอง พนักงาน Telesales           

จะตดิต่อลกูคา้เพื่อแจง้ใหล้กูคา้ทราบ และมบีรกิารเขา้ดาํเนินการเปลีย่นสารกรองใหถ้งึบา้น  พนกังานทีเ่กบ็เงนิ

ค่างวดจะถามไถ่ปัญหาและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้เป็นประจํา เป็นต้น ดว้ยเหตุน้ีจงึนํามาซึง่ความพงึ

พอใจของลกูคา้ เกดิการซือ้ซํ้าและบอกต่อใหก้บัญาตแิละเพื่อนต่อไปดว้ย 

 

(2.5) ช่องทางการจาํหน่าย 

2.5.1 การจดัจาํหน่ายผา่นระบบขายตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บรษิทัใชร้ะบบการขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นช่องทางหลกัในการขายสนิคา้ของบรษิทั เน่ืองจากบรษิทัเลง็เหน็ว่า

เป็นช่องทางทีพ่นักงานขายสามารถนําเสนอคุณสมบตัขิองสนิคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบักลุ่ม

ลกูคา้เป้าหมายทัง้ฐานลกูคา้เดมิและลกูคา้ใหม ่เพื่อสรา้งโอกาสในการจาํหน่ายสนิคา้และบรกิารอื่น ๆ ของบรษิทัต่อไป 

ซึ่งมผีู้บรหิารงานขาย, พนักงานขายและบรกิารประมาณ 2,000 คน ทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่

ประจําที่สํานักงานใหญ่จงัหวดันนทบุร ีทัง้น้ี เพื่อสนับสนุนและรองรบัการขายเครื่องกรองน้ํา ชุดบําบดัน้ํา สารกรอง 

เครื่องทําน้ําแขง็ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคุีณภาพที่บรษิัทคดัสรรมาแล้วเป็นอย่างด ีโดยจํานวนสาขา ณ สิน้ปี 2564 

จาํนวน 35 สาขา โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี
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รายละเอียดสาขา (35 สาขา) 

ภาค สาขา ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

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

กาํแพงเพชร 
57/12, 57/13 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง 

อ.เมอืงกาํแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 62000 
055-021-989 

นครสวรรค ์ 95/15-16 หมู่ 9 ต.วดัไทร อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000 056-007-857 

สโุขทยั 
29/70,29/71 ถนน วเิชยีรจาํนงค ์ต.ธานี อ.เมอืง  

จ.สโุขทยั 64000 
055-011-400 

เชยีงราย 
866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดนิ 1 ต.เวยีง 

อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 
053-719-288 

แพร่ 400/304-305 ม.9 ต.นาจกัร อ.เมอืงแพร่ จ.แพร่ 54000 054-061-004 

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

ตะวนัออก 

ชลบุร ี
600/23-24 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบุร ี

จ.ชลบุร ี20130 
038-110-083 

ระยอง 349/1 ถ.สขุมุวทิ ต.เนินพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 038-621-277 

จนัทบุร ี 33/118 ม.7 ต.จนัทนิมติ อ.เมอืง จ.จนัทบุร ี22000 065-950-7212 

กลาง 

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

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

จ.สมุทรปราการ 10540 
02-002-2052 

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

สมุทรสงคราม 99/28 ม.1 ต.บางแกว้ อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-121-010 

สระบุร ี
20/38 ถนน มติรภาพ ต.ปากเพรยีว อ.เมอืงสระบุร ี

จ.สระบุร ี18000 
036-200-579 

สพุรรณบุร ี 191/1 หมู่ที ่3 ตําบลรัว้ใหญ่ อาํเภอเมอืง จ.สพุรรณบุร ี72000 035-967-997 

ตะวนัตก 

เพชรบุร ี
18,119 หมู่ที ่3 ตําบลไร่สม้ อาํเภอเมอืงเพชรบุร ีจ.เพชรบรุ ี

76000 
032-401-629 

ประจวบครีขีนัธ ์
829/3, 829/4 ม.4 ต.อ่าวน้อย อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์ 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์77210 
032-646-793 

ราชบุร ี
9/5,9/6 ถ.ประชาเศษฐกจิ1 ต.หน้าเมอืง อ.เมอืง 

จ.ราชบุร ี70000 
032-912-272 
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ภาค สาขา ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

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

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

ขอนแก่น 
688/94, 688/95, 688/96 ถ.กลางเมอืง ต.ในเมอืง 

อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 
043-043-500 

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

จ.มุกดาหาร 49000 
042-042-000 

อุดรธานี 
73/16,73/17 ม.1 ซ.บา้นนาด ีต.หมากแขง้ อ.เมอืงอุดรธานี 

จ.อุดรธานี 41000 
042-223-448 

รอ้ยเอด็ 426 ม.23 ต.เหนือเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็ จ.รอ้ยเอด็ 45000 043-515-027 

ชยัภมู ิ 55/4, 55/5 ม.11 ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ36000 044-101-113 

อุบลราชธานี 
71/27 ถนนเลีย่งเมอืง ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี 34000 
045-243-495 

สรุนิทร ์ 428 ม.16 ต.สลกัได อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 044-514-426 

ใต ้

ชุมพร 
101/6,101/7 หมูท่ี ่6 ต.ท่ายาง อ.เมอืงชมุพร  

จ.ชมุพร 86000 
077-510345 

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

นครศรธีรรมราช 
180/26, 180/27 ม.5 ต.ปากพนู อ.เมอืงนครศรธีรรมราช  

จ.นครศรธีรรมราช 80000 
075-806-877 

ทุ่งสง 

(นครศรธีรรมราช) 

112/36, 112/37 ถ.ทุง่สง-นครศรธีรรมราช ต.ปากแพรก 

อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมราช 80110 
075-805-079 

หาดใหญ่(สงขลา) 
1502, 1504 ม.3 ถ.สนามบนิ-ลพบุรรีาเมศวร ์ต.ควนลงั 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
074-250-420 

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

พงังา 98/1 ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา 82140 076-238-518 

หมายเหต:ุ ในระบบการขายตรงของบรษิทั พนกังานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผนัตามยอดขาย นอกจากน้ีบรษิทัยงั

มกีารกาํหนดผลตอบแทนสาํหรบัพนกังานขาย เพื่อสนบัสนุนยอดขายตามความเหมาะสม 

2.5.2 การจดัจาํหน่ายผา่นทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บรษิทัได้พฒันาขดีความสามารถในการจดัจําหน่ายสนิค้าทางโทรศพัทโ์ดยการนําโปรแกรมบรหิารงานลูกคา้ 

(CRM : Customer Relation Management) เชื่อมต่อกบัระบบโทรศพัท์ (Cisco-IP Telephony) และฐานข้อมูลลูกค้า

ของบรษิทั (Customer Database) โดยไดเ้ริม่ใชร้ะบบดงักล่าวในการขายสารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนักงาน

ขายสารกรองแบบปกต ิและต่อมาช่องทางการขายทางโทรศพัทไ์ดก้ลายเป็นช่องทางหลกัในการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

บรษิทัจงึได้ขยายช่องทางการขายทางโทรศพัท์เพื่อรองรบัการขายที่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต โดยสิน้ปี 2564 มจีํานวน
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พนักงานขายทางโทรศพัท์ประมาณ 140 ที่นัง่ ทัง้น้ี ลูกค้าสามารถติดต่อหน่วยงานขาย สอบถามขอ้มูลรวมถึงการ

บรกิารต่าง ๆ โดยตดิต่อ Call Center 1210 และ 02-819-8888 ซึง่มคีู่สายจํานวน 150 คู่สาย นอกจากน้ีบรษิทัไดเ้พิม่

บุคลากรเพื่อรองรบัลูกคา้ออนไลน์จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line กว่า 20 ทีน่ัง่ และระบบ Agent Chat 

BOT เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ซึง่กว่า 90% ซึง่เป็นฐานขอ้มูลลูกค้าใหม่ เพื่อตอบรบัการ

ใหบ้รกิารผ่านทางช่องทางใหม่ใหค้รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพใหม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ไดท้าํการเพิม่หมวดหมู่สนิคา้ใหก้บั

ลกูคา้ นอกจากผลติภณัฑห์ลกัคอืเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรองแลว้บรษิทัยงันําเสนอขายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ไดกิน้ 

เครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ไฮเซ่น เครื่องทําน้ําอุ่น Safe Electrics และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ เช่น สนิคา้ยีห่อ้โตชบิา แอลจ ี

ชารป์ พานาโซนิค มาสเตอรค์ูล ไฮเซ่น และซมัซุง เป็นต้น ทัง้น้ีการบรหิารงานขายช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านทาง

โทรศพัทน้ี์จะสามารถตดิต่อลกูคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยงัสามารถบรหิารค่าใชจ้่ายได ้โดยมโีครงสรา้ง

ค่าใชจ้่ายตํ่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่องทาง การขายดา้นอื่น ๆ 

2.5.3 การจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ 

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั บริษัทได้ดําเนินการวางแผนเพื่อรองรบัการขยายตวั

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยผลกัดนัการขายและขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง เช่น Facebook, 

Line@, Website, Instagram, YouTube และ Shopping Applications ต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางทีม่โีอกาสในการเตบิโต

สูง และสามารถสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ใหม้กีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถสร้างความได้เปรยีบทางด้านการ

แขง่ขนัในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ไดจ้ากกระแสความนิยม

ในการซือ้สนิคา้ผ่านช่องทางโซเชยีลมเีดยี บรษิทัไดเ้พิม่ทมีงาน Digital Marketing และ Chat Admin เพื่อใชช้่องทาง 

Online ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะผ่านทาง Website, Facebook, Line official ของบริษัท หรือช่องทาง 

Marketplace เช่น Lazada, Shopee, Fixzy, และ Shop@24 เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถติดต่อ หรอืสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์

ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของบรษิทัได ้เพิม่ความสะดวกในการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

2.5.4 การจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน 

บรษิทัจดัจําหน่ายสนิค้าเครื่องกรองน้ําผ่าน บรษิัท แอด็เวล บวิตี้ (ประเทศไทย) จํากดั (ยี่ห้อ Addwell) และ

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จํากดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จํากดั เป็นผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน้ํา และเหยอืกกรองน้ําใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากดั (ยีห่อ้ 

Giffarine) โดยบรษิทัย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลติสนิคา้ดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทเิช่น 

การคน้ควา้และวจิยัเทคโนโลยใีหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง การควบคุมคุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน การจดัสง่ทีต่รงตาม

เวลา บรกิารหลงัการขาย การจดัอบรมความรูผ้ลติภณัฑใ์หแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ย รวมทัง้ความสมัพนัธอ์นัดกีบัทางลกูคา้ 

 

(3) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(3.1) วตัถดิุบในการผลิต 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเครื่องกรองน้ําของบริษัท ได้แก่ ส่วนโครงสร้างภายนอกของเครื่องกรองน้ํา 

(Housing) และสารกรอง (Filter Media) สําหรับตัวโครงสร้างภายนอกเครื่องกรองน้ําที่เป็นพลาสติก บริษัทเป็น

ผู้ออกแบบและว่าจ้างบริษัทคู่ค้าให้เป็นผู้ฉีด ส่วนสารกรองบริษัทจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผู้จ ัดจําหน่าย

ภายในประเทศหลายราย และนําเขา้บางสว่นจากต่างประเทศ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูข้ายทีม่คีวามสมัพนัธม์ากกว่า 5 ปี โดย

บริษัทมีนโยบายสํารองวตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าได้ไม่ตํ่ ากว่า 15 - 20 วัน ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใน

กระบวนการผลติของวตัถุดบิแต่ละชนิด และบรษิทัมกีารทดสอบคุณภาพของวตัถุดบิทีนํ่าสง่ในแต่ละครัง้ 
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(3.2) พนักงานขาย 

บรษิัทมีกระบวนการคดัเลือกพนักงานขายโดยคดัเลือกจากผู้สมคัรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและรกังานขาย        

บรษิทัจดัฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้เป็นอย่างด ีรวมถงึการจดัฝึกอบรมเพื่อสรา้งทกัษะการ

ขาย การบรกิาร และเขา้ใจถงึจติวทิยาการขาย และจดัทาํคู่มอืการขายเพื่อใหพ้นกังานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการ

ขายสนิคา้ ทัง้รปูแบบออนไลน์และคู่มอืแบบพกพา ทัง้น้ี บรษิทัยงัจดัใหม้กีารประชุมเชงิปฏบิตักิารในรูปแบบ Online 

และ Onsite เป็นประจํา และมกีจิกรรมสมัมนาเพื่อเพิม่ทกัษะดา้นการขาย สาํหรบัพนักงานขายทีส่ามารถทํายอดขาย

ไดเ้กนิเป้าทีต่ัง้ไว ้บรษิทัมกีารใหร้างวลั เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหพ้นกังานขายมคีวามมุ่งมัน่ในการขาย ทัง้ยงัจดับอรด์

ประชาสมัพนัธแ์ละโปรโมทความสาํเรจ็ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการสนบัสนุนพนกังานขายทีม่คุีณภาพใหใ้หเ้กดิความ

ภาคภูมใิจและไดท้าํงานกบับรษิทัในระยะยาว 

 

(3.3) กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการดาํเนินงานหลกัต่าง ๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ 

1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน กระบวนการผลิตเครือ่งกรองน้ําของบริษทั มีขัน้ตอนโดยสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 

- การออกแบบเครื่องกรองน้ํา: ดําเนินการโดยฝ่ายวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ

ดา้นเครื่องกรองน้ําโดยตรง โดยคํานึงถงึประสทิธภิาพการกรองน้ํา ความสะดวกในการใชง้าน และ

รปูลกัษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน้ํา 

- การทาํแม่พิมพ:์ ภายหลงัจากขัน้ตอนการออกแบบ บรษิทัจะสง่แบบใหผู้ผ้ลติทาํแมพ่มิพส์ว่นต่าง ๆ 

และให้ฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เขา้ไปตรวจสอบชิ้นงานแม่พมิพ์ต้นแบบที่โรงงานผลิตเพื่อ

ควบคุมรายละเอยีดต่าง ๆ ของชิน้งานใหเ้ป็นไปตามทีอ่อกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสารกรองน้ํา: 

วัสดุส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีความ

เหมาะสมกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุที่สมัผัสน้ําได้เลือกใช้วสัดุที่มีความปลอดภัย 

สามารถนํามาใชก้บัน้ําดื่มได ้(Food Grade) โดยบรษิทัจะจดัส่งแม่พมิพใ์หแ้ก่ผูผ้ลติเพื่อทําการฉีด

พลาสตกิขึน้เป็นสว่นประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึง่บรษิทัจะทาํการคดัเลอืกผูร้บัจา้งทีม่มีาตรฐานและ

มปีระสบการณ์ในการฉีดขึน้รปูเครื่องกรองน้ําเท่านัน้ 

สารกรองน้ํา คดัเลอืกสารกรองน้ําเกรดสงูทัง้จากในประเทศและจากต่างประเทศทีม่มีาตรฐานสากล

รบัรอง นอกจากนัน้ มกีารทดสอบค่าการดูดซบัสารเคม ี(Iodine Number) ทางหอ้งปฏบิตักิารอย่าง

สมํ่าเสมอและมกีารส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นประจาํทุกปี อกีทัง้ยงัไดม้ี

การส่งเครื่องกรองน้ําไปทดสอบด้านคุณภาพการกรอง ณ ห้องปฏบิตัิการทดสอบ Eurofins AMS 

Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยการทดสอบประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน

รสชาตขิองน้ํา 2. ดา้นลกัษณะทีป่รากฏ 3. ดา้นการเกดิจุลชพีในน้ํา 4. ดา้นสารเป็นพษิ 5. ดา้นสาร

ก่อกลายพนัธ ์และ 6. ดา้นโลหะหนักในน้ํา ซึง่ถอืไดว้่ามคีวามเชีย่วชาญดา้นการทดสอบอาหารและ

เครื่องดืม่ เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และในการคดัเลอืกวตัถุดบิก่อนทีจ่ะมกีารผลติจะต้องตรวจรบั

วตัถุดบิว่ามคีุณสมบตัเิป็นไปตามที่กําหนดไว ้โดยบรษิทัจะเน้นการคดัสรร ผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิที่ได้

มาตรฐาน เพื่อใหไ้ดว้ตัถุดบิทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะนํามาใชก้บัเครื่องกรองน้ําของบรษิทั 

ในกระบวนการผลิตทุกขัน้ตอน บริษัทได้จดัทําเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขัน้ตอนที่ชดัเจน 

เพื่อให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO 

9001:2015 นอกจากน้ี บรษิัทมกีารวางแผนการผลติที่ชดัเจนเพื่อให้สอดคล้องกบัยอดขาย ความ
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ต้องการสนิค้า และปรมิาณสนิค้าคงคลงั เพื่อป้องกนัปัญหาสนิค้าขาดแคลน หรอืการสํารองสนิคา้

มากเกินไป นอกจากน้ี บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพสนิค้าภายหลงัจากผลิตเสร็จ เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั 

2. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่าย และเก็บค่างวดการจาํหน่ายเครื่องกรองน้ํา มีขัน้ตอน   

โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายนําเสนอขอ้มูลผลติภณัฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจาํหน่ายทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผ่อน ใน

กรณีการผ่อนชําระ บรษิัทมนีโยบายในการคดักรองลูกคา้โดยใหพ้นักงานขายคดักรองในเบือ้งต้น 

จากนัน้หัวหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนทําสัญญาเช่าซื้อ และหลังจากนัน้ฝ่ายเก็บเงิน

ภาคสนามและเร่งรดัหน้ีสนิซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ดนิทางไปเกบ็เงนิค่าสนิคา้ตัง้แต่งวดทีส่องเป็นตน้ไป 

จะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบตัขิองลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายจดัทําสญัญาเช่าซื้อผ่านระบบ TSR Sales System (TSSM) โดยการใช้งานออนไลน์ด้วย

เครื่องแท๊บเลต็หรอืสมาร์ทโฟน ซึ่งการนําระบบที่ทนัสมยัมาใช ้ช่วยทําใหก้ารดําเนินการด้านการ

ขายสะดวกรวดเรว็และบนัทกึขอ้มลูลูกคา้ไดอ้ย่างแม่นยาํ จากนัน้ทมีขายจะนําส่งสญัญาการเช่าซือ้

พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและเงนิงวดแรกทีเ่กบ็จากลกูคา้ใหแ้ก่ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) การชาํระเงนิค่างวดสนิคา้ ลกูคา้สามารถเลอืกได ้2 วธิหีลกั ไดแ้ก่ 1) จ่ายชาํระเอง (Direct payment) 

โดยใช้ QR code ที่ติดไว้ที่เครื่องกรองน้ําหรอืบตัรชําระเงนิ จ่ายผ่าน Bank application, ธนาคาร 

หรอื Counter Service 2) จ่ายผ่านพนกังานเกบ็เงนิ ฝ่ายเกบ็เงนิภาคสนามและเร่งรดัหน้ีสนิ 

4) ในกรณีทีล่กูคา้มปัีญหาในการผ่อนชาํระ บรษิทัไดด้าํเนินการตดิตามพรอ้มทัง้เสนอทางเลอืกใหล้กูคา้

พจิารณาเพื่อหลกีเลีย่งการเกดิหน้ีสญูและเรยีกเกบ็หน้ี โดยฝ่ายเกบ็เงนิภาคสนามและเร่งรดัหน้ีสนิ

จะตดิตามลกูคา้ในเบือ้งตน้ แต่หากลกูคา้ไม่ผ่อนชาํระตดิต่อกนัหลายงวดตามเกณฑท์ีบ่รษิทักําหนด 

ทางแผนกเร่งรดัหน้ีสนิภาคสนามจะเป็นผูต้ดิตามหน้ีต่อ และในกรณีทีบ่รษิทัไดส้่งจดหมายทวงถาม

หน้ีไปยงัลกูคา้รวม 2 ครัง้ บรษิทัอาจพจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่ายและเกบ็ค่างวดการจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขัน้ตอนโดยสรุป

ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายทางโทรศพัท์ติดต่อลูกค้าหรือพนักงานขายนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าโดย

นําเสนอการจาํหน่ายทัง้แบบเงนิสดและเงนิผ่อนใหล้กูคา้พจิารณา 

2) กรณีลูกค้ามีความประสงค์ที่จะผ่อนชําระค่าสินค้า จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/ทําสญัญา เข้าไป

ตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า และเกบ็เอกสารประกอบการใหส้นิเชื่อ เช่น เอกสารทางการเงนิ ฯลฯ เพื่อ

ประเมนิความสามารถในการผ่อนชาํระของลกูคา้ก่อนทาํสญัญาเช่าซือ้ และลงนามในหนงัสอืใหค้วาม

ยนิยอมในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ เพื่อสง่ใหก้บัศนูยอ์นุมตัสินิเชื่อทาํการพจิารณา 

3) เจ้าหน้าที่พิจารณาสนิเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ตรวจสอบข้อมูลเครดิต จากบริษัท ข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อของบริษัทถ้า

คุณสมบตัติรงตามเงื่อนไข จะดาํเนินการทาํสญัญาต่อไป 

4) เจา้หน้าทีท่าํสญัญา ใหล้กูคา้ทาํสญัญาเช่าซือ้พรอ้มเกบ็เงนิดาวน์ 

5) ส่งมอบสนิค้าพร้อมติดตัง้ สถานะของลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นลูกหน้ีเช่าซื้อ ผ่อนชําระค่าสนิค้าให้กบั

บรษิทั 

6) ในกรณีทีลู่กหน้ีเช่าซือ้ มปัีญหาในการผ่อนชําระ บรษิทัจะดําเนินการตดิตามและเรยีกเกบ็หน้ี โดย

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบปฏบิตัทิีก่าํหนด สาํหรบักรณีทีบ่รษิทัไดส้ง่จดหมายทวงถามหน้ีไป
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ยงัลกูคา้แลว้รวม 2 ครัง้ ปรากฎว่าลกูหน้ีเช่าซือ้ยงัไม่ชาํระค่าผ่อนสนิคา้ กจ็ะดาํเนินการยดึสนิค้าคนื 

และบรษิทัอาจพจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

บรษิทัมโีรงงานผลติเครื่องกรองน้ําและชดุสารกรองทัง้สิน้ 3 แห่ง ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารลงทุนเครื่องจกัรเพือ่

การผลติให้มคีวามทนัสมยัและรองรบัการเติบโตทางธุรกจิในอนาคต โดยติดตัง้ที่โรงงาน 4 ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 

บรษิัทได้ทําการรวมศูนยก์ารผลติสนิคา้หลกั ได้แก่ เครื่องกรองน้ํา ชุดสารกรอง เหยอืกกรองน้ํา และชิ้นส่วนอะไหล่       

ต่าง ๆ ไวท้ีโ่รงงาน 4 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ สะดวกต่อการควบคุมสนิคา้คงคลงั และลดค่าใชจ้่าย

ในการขนสง่ 

ในปี 2563 ภายหลงัจากทีท่างบรษิทัทําการรวมศูนยก์ารผลติมารวมทีโ่รงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานี จงึไดเ้ริม่ทํา

การผลติสนิคา้หลกัทัง้หมด และจดัส่งมอบตามแผนการผลติจากโรงงานแห่งเดยีวโดยสมบูรณ์ ปัจจุบนัโรงงานมกีําลงั

การผลติรวมสําหรบัเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรองเฉลี่ยประมาณเดอืนละ 25,000 เครื่อง โดยใชก้ําลงัการผลติอยู่ที่

ประมาณรอ้ยละ 80 ของกาํลงัการผลติทัง้หมด ต่อการทาํงาน 8 ชัว่โมง 

ในปี 2564 บรษิัทยงัมุ่งพฒันาและยกระดบัคุณภาพการผลติ โดยโรงงานการผลติ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

GHP (Good Hygiene Practices) ในกระบวนการบรรจุสารกรองของเครื่องกรองน้ําดื่ม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า     

เครื่องกรองน้ําดื่มทุกเครื่องทีผ่ลติออกจากโรงงาน ผ่านกระบวนการผลติทีม่คุีณภาพไดม้าตรฐานระดบัสากล 
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(4) ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

1. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหลกั: ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยท์ีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวน 

415.07 ลา้นบาท โดยมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์บางสว่นนําไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ 

รายละเอียดสินทรพัย ์

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 311.79 242.66 242.98 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 68.15 71.48 84.49 

เครื่องมอืเครื่องใช ้อุปกรณ์ 

เครื่องใชส้าํนกังานและเครื่องตกแต่ง

ตดิตัง้ และอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

29.51 29.33 28.74 

ยานพาหนะ 5.62 9.57 35.94 

งานระหว่างก่อสรา้งและงานระหว่าง 

จา้งทาํ 
0.00 0.12 1.41 

รวม 415.07 353.16 393.56 
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ทัง้น้ี รายละเอยีดของสนิทรพัยห์ลกั มมีูลค่าสุทธ ิณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แบ่งตามการใชป้ระโยชน์

และทาํเลทีต่ัง้แสดงดงัตาราง 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

สาํนักงานใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่5-0-41.2 ไร่ 52.58 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่7 ตรว. 0.50 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-2-73.9 ไร่ 31.39 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่3-2-15.7 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 

59.28 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่1    

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี 

จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 1-0-0 ไร่ 4.80 บรษิทัย่อยเป็น

เจา้ของ 

ปลอดภาระจาํนอง 

ทีต่ัง้ : ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี 

จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-0-87 ไร่ 2.06 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่2    

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี          

จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-2-0 ไร่ 5.22 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 
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ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

โรงงานที ่3  

ทีต่ัง้ : ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ี              

จ.นนทบุร ี 

- ทีด่นิ : พืน้ที ่2-0-24.5 ไร่ โฉนดเลขที ่

953  

 

 

 

26.61  

 

 

 

เป็นเจา้ของ  

 

 

 

ปลอดภาระจาํนอง  

โรงงานที ่4  

ทีต่ัง้: ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทุมธานี             

จ.ปทุมธานี  

- ทีด่นิ: พืน้ที ่8-3-30.3 ไร่  

ทีต่ัง้: ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทุมธานี              

จ.ปทุมธานี   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-1-53.9 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ  

 

 

 

31.08  

 

 

8.34  

 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

ปลอดภาระจาํนอง 

 

 

ปลอดภาระจาํนอง 

อาคารพกัอาศยัพนักงาน 

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-3-91 ไร่ 

 

 

20.33 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

ปลอดภาระจาํนอง 

ทีดิ่น ใหม ่

ทีต่ัง้ : ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี

- โฉนดที ่89171,89173 เลขทีด่นิ 

224,226  หน้าสาํรวจ 966,968 

 

 

69.58 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

ปลอดภาระจาํนอง 

รวม 311.77   
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อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สาํนักงานใหญ่ (อาคาร) 35.68 

 

 

0.07 

เป็นเจา้ของ 

 

 

บรษิทัย่อยเป็น

เจา้ของ 

ปลอดภาระจาํนอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่ 

(ลานจอดรถและคลงัสินค้า) 

0.56 เป็นเจา้ของ 

 

ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่1 

(อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร) 

 

2.13 

 

 

1.52 

บรษิทัย่อยเป็น

เจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่2 (อาคาร) 

 

0.01 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่3 (อาคาร) 4.02 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่4 (อาคาร) 12.82 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

อาคารพกัอาศยัพนักงาน 0.23 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าสาํนกังานสาขาและ

ศนูยบ์รกิารต่างจงัหวดั รวม 39 แห่ง 

11.11 

 

กรรมสทิธิข์อง

ผูใ้หเ้ช่า 

กรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่า 

รวม 68.15   
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1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

บรษิทัใหเ้ช่าทีด่นิและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพื่อใชเ้ป็นอาคารสาํนักงาน คลงัสนิคา้ และโรงงานโดย

บรษิทัไม่ใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยเ์พื่อการดําเนินธุรกจิโดยตรง จงึจดัเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ทัง้น้ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจาํนวน 58.40 ลา้นบาท 

โดยมรีายละเอยีดแสดงดงัตาราง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

สาํนักงานให้เช่า    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-0-50 ไร่ 0.69 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

สาํนักงานให้เช่า    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-3-1 ไร่ 5.02 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

- อาคาร: สงู 4 ชัน้ จาํนวน 7 คหูา           

พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 1,680 ตรม. 

0.40 เป็นเจา้ของ 

ทีดิ่นรอการพฒันา    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่4-1-43 ไร่  52.29 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

รวม 58.40   

 

1.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเป็นจาํนวน 27.80 ลา้นบาท โดย

ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สนิทรพัยร์ะหว่างพฒันา (ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร)์ 

และค่าความนิยม 
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1.3 สญัญาเช่า  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีญัญาเช่าทีส่าํคญัโดยสรุปได ้ดงัน้ี 

• สญัญาเช่าระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารโรงงาน 1 ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2564 

อาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2564 

อาคารสาํนกังาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2564 

อาคารสาํนกังาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. อลัไพน์ วอเตอร ์

เริม่ตน้ : 1 สงิหาคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 กรกฎาคม 2565 

 

• สญัญาเช่าระหวา่งบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยกบับุคคลภายนอก 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2564 

พืน้ทีโ่รงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2564 

พืน้ทีโ่รงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. ไอดลี วอเตอร ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2564 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2564 

ทีด่นิเปล่า 

(ทีจ่อดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า : นางจนัทนา อยูหุ่่น 

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

เริม่ตน้ : 18 พฤษภาคม 2564 

สิน้สดุ  : 18 พฤษภาคม 2565 

ทีด่นิเปล่า 

(ทีจ่อดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า : นายประภาส โรจน์นิรนัดร ์

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

เริม่ตน้ : 3 มถุินายน 2564 

สิน้สดุ  : 2 มถุินายน 2565 

 

นอกจากการเช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ พืน้ทีโ่รงงาน และทีด่นิเปล่า ตามตารางขา้งตน้บรษิทัยงั

มกีารเช่าอาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นสาขาและศูนยบ์รกิาร รวมทัง้สิน้ 41 สญัญา มรีะยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 ปี และ

ระหว่าง 1-3 ปี และสําหรบัสญัญาเช่าบางฉบบัไม่มกีําหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้น้ี บริษัทสามารถบอกเลกิ

สญัญาเช่าได ้
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1.4 เครือ่งหมายการค้า อนุสิทธิบตัรและ สิทธิบตัร 

เครื่องหมายการคา้ ทีบ่รษิทัดําเนินการจดทะเบยีนตราสญัลกัษณ์กบักรมทรพัยส์นิทางปัญญากระทรวง

พาณิชย ์อนุสทิธบิตัรและสทิธบิตัร ทีบ่รษิทัดาํเนินการจดทะเบยีนกบักรมทรพัยส์นิทางปัญญากระทรวงพาณิชย ์

สรุปไดด้งัน้ี 

รปูแบบเครือ่งหมาย เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

 

895396 6 มถุินายน 2556 5 มถุินายน 2566 

 

 

เลขทีค่าํขอ

200147086 

ยื่นคาํขอเมื่อวนัที ่

24 ธนัวาคม 2563 

1 มนีาคม 2565 24 ธนัวาคม 2573 

 

อนุสิทธิบตัร เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

กรรมวธิกีารผลติคารบ์อนเคลอืบเงนิ

เพื่อเป็นสารกรองน้ํา 

1303001096 10 เมษายน 2558 17 กนัยายน 2566 

อฐิบลอ็กคารบ์อนและกรรมวธิผีลติ* 1303001370 4 กนัยายน 2558 30 ตุลาคม 2564 

หมายเหต:ุ * ไม่มกีารต่ออายุ เน่ืองจากบรษิทัไม่ไดด้าํเนินกจิกรรมดงักล่าว 
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รปูภาพสิทธิบตัรการออกแบบ

ผลิตภณัฑเ์ครือ่งกรองน้ํา 

เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

 

1702002257 19 มถุินายน 2562 15 มถุินายน 2570 

 

1702002256 19 มถุินายน 2562 15 มถุินายน 2570 

 

1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 

การดําเนินธุรกจิขายตรงของบรษิทัต้องปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 

2545 และตอ้งจดทะเบยีนการประกอบธุรกจิขายตรงกบัสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (“สคบ.”) ซึง่

บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนการประกอบธุรกจิขายตรงดงักล่าวแลว้ อา้งองิตามหนงัสอืจาก สคบ. เลขที ่นร 0307/2909 

ลงวนัที ่24 มนีาคม 2546 

ทัง้น้ี โรงงานที่ 1 และโรงงานที่ 2 ของบรษิัทได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภท

ประกอบและซ่อมเครื่องกรองน้ําจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดนนทบุรี ส่วนโรงงานที่ 3 บริษัทได้รับ

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นนทบุร ีและเมื่อปี 2560 โรงงาน 3 ได้รบัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานประเภท ซ่อม ประกอบเครื่องทํา

น้ําอุ่นและเครื่องทําน้ํารอ้นเพิม่อกี 1 ใบอนุญาต ส่วนโรงงานที ่4 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการ

โรงงานประเภทประกอบ ซ่อมเครื่องกรองน้ําและบดเศษพลาสตกิจากสาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี 

และเมื่อปี 2562 ภาครฐัได้มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัิโรงงานส่งผลใหไ้ม่ต้องต่อใบอนุญาตโรงงานเป็นรายปี 

โดยจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวสง่ผลใหโ้รงงานมอีายุจนกว่าจะมกีารแจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน  
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2. เงินลงทุน 

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในกจิการที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ซึ่งในการเขา้ลงทุนในบรษิัทย่อย

จะต้องผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคํานึงถงึแนวโน้มธุรกจิ มูลค่าเงนิลงทุน ความ

เสีย่งและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน ทัง้น้ีบรษิทัมนีโยบายส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อกําหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั รวมทัง้

ดแูลการบรหิารงานอย่างเหมาะสม  

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง  คือ บริษัท เซฟ เทรด                  

อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ซึ่งดําเนินธุรกจิจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา เหยอืกกรองน้ํา และน้ําผสมแร่ธาตุ ให้แก่

บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง โดยบรษิัทมสีดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 99.98 ในบรษิัทย่อยดงักล่าว และมี

มลูค่าเงนิลงทุนรวม 4.00 ลา้นบาท บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั ดาํเนินธุรกจิใหส้นิเชื่อรายย่อยและจาํหน่าย

เครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนชาํระ โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัย่อยดงักล่าว และมมีลูค่าเงนิ

ลงทุนรวม 100.00 ล้านบาท และบรษิัท อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดั ดําเนินธุรกจิจําหน่ายเครื่องทําน้ําแขง็ โดย

บรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 54 ในบรษิทัย่อยดงักล่าว มมีลูค่าเงนิลงทุนรวม 3.78 ลา้นบาท 

 

(5) งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไม่ม ี- 

 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

1.3.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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1.3.2 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

- เครื่องกรองน้ํา 

- เหยอืกกรองน้ํา 
 

จดัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ํา เหยอืกกรองน้ํา 

และน้ําดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจาํหน่ายผ่าน

บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จาํกดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    

ลสีซิง่ จาํกดั 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การกาํกบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จดัจาํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อน

ชาํระ การใหส้นิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้าร

กาํกบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั อลัไพน์           

วอเตอร ์จาํกดั 

- เครื่องทาํน้ําแขง็ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย การ            

ให้เช่า และบริการสําหรับชุดเครื่องทํา

น้ําแขง็ที่ประกอบด้วยเครื่องทําน้ําแขง็และ

เครื่องกรองน้ํา 

54.00% 

 

1.3.3 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

เลขทะเบยีนบรษิทั: 0125538005592 

43/12 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4  

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท:์ 02-962-6651-2 

โทรสาร: 02-962-6659-60 

เวบ็ไซด:์ www.safetrade.co.th 

จดัจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา 

เหยอืกกรองน้ํา และน้ําดื่ม

ผสมแร่ธาตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั 

เลขทะเบยีนบรษิทั: 0125559017522 

43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท:์ 02-032-8690 

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการ

จาํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

โดยการผ่อนชาํระ การให้

สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การกาํกบั และสนิเชื่อ

ทะเบยีนรถ 

100.00  100.00 100.00 

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั  

เลขทะเบยีนบรษิทั: 0125563014435 

43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 065-717-8426 

02-819-8899 ต่อ 1313 

เวบ็ไซด ์: www.alpinewater.co.th 

 

ประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบั

การขาย การใหเ้ช่า และ

บรกิารสาํหรบั ชุดเครื่องทาํ

น้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ย

เครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่อง

กรองน้ํา 

 

54.00  10.00 3.781/ 

ผูร้ว่มทุน: 

- นาย เอกรตัน์  แจง้อยู ่

- นาย พชร ประสทิธิส์มหวงั 

- นาย วชริวทิย ์วถิพีานิชย ์

   

1.00 

22.50 

22.50 

  

 

หมายเหตุ: 1/ ชาํระเมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 

1.3.4 ผูถื้อหุ้น 

(1) รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ตามขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวน (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1 กลุ่มแจ้งอยู ่ 322,453,877 58.69 

 1.1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 320,717,977 58.37 

 - บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 1/ 144,107,715 26.23 

 - นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 69,145,848 12.59 

 - นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 

 - นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.27 

 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.21 

 - นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 6.15 
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ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวน (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,735,900 0.32 

 - นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,735,900 0.32 

2 นายมนตช์ยั ลศีริกุิล 12,000,000 2.18 

3 นางสาวดรุณีย ์ลศีริกุิล 11,953,620 2.18 

4 นายอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,539,500 0.83 

5 นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,405,632 0.80 

6 นายวทิรู ชื่นวชริศริ ิ 4,012,665 0.73 

7 นายจมุพล วรวงศพ์ทิกัษ ์ 3,900,000 0.71 

8 นางสาวชนมนิ์ภา ลาํโกน 3,700,000 0.67 

9 นายประจวบ เอีย่มรมัย ์ 2,010,000 0.37 

10 นายนุรกัษ์ มหทัธนะอานนท ์ 2,000,000 0.36 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก 370,975,294 67.52 

ผูถ้อืหุน้อื่น 178,435,939 32.48 

รวมทัง้ส้ิน 549,411,233 100.00 

หมายเหตุ : 1/ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั มรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั มรีายชือ่ผูถ้อืหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ 

ณ วนัที ่20 ตุลาคม 2564 ดงันี้ 
ลาํดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 7,814,000 49.32 

2 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 3,292,000 20.78 

3 น.ส.สวติา แจง้อยู่ 2,163,000 13.65 

4 น.ส.เธยีรวรรณ ีแจง้อยู ่ 2,075,000 13.10 

5 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 500,000 3.16 

รวม 15,844,000 100.00 

 

(2) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการหรอืการดาํเนินงาน

ของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั คอื ตระกลูแจง้อยู่ และตระกลูวชัรธรรม 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น รอ้ยละ  

1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 320,717,977 58.37 

1.1 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 1/ 144,107,715 26.23 

1.2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 69,145,848 12.59 

1.3 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 

1.4 นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.27 

1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.21 

1.6 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 6.15 

2 ตระกลูวชัรธรรม 1,735,900 0.32 

2.1 นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,735,900 0.32 

รวม 322,453,877 58.69 
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1.4 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 549,411,233 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 549,411,233 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมทีุนชาํระแลว้ 549,411,233 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 549,411,233 หุน้ มลู

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการบรษิัทมมีตอินุมตัิเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดงัน้ี 

“จ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธภิายหลงัการหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุน

สาํรองตามกฎหมาย โดยพจิารณาจาก งบการเงนิรวม ของบรษิทั แต่อาจพจิารณาเปลีย่นแปลงอตัราการจ่ายปันผลที่

น้อยกว่าอตัราทีก่าํหนดขา้งตน้ หรอืงดจ่ายเงนิปันผล โดยคาํนึงถงึภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ 

สภาพคล่อง และความจําเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิมาประกอบการ

พจิารณา” ทัง้น้ี การพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจาํปีของบรษิทั จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่

เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้และรายงาน

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ในปี 2564 บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท ซึง่เป็นการจ่ายจากเงนิกาํไรสทุธจิาก

ผลการดําเนินงานในรอบหกเดอืน (มกราคม-มถุินายน) ของปี 2564 (ซึง่เสยีภาษีเงนิได้นิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20) 

ตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่16 สงิหาคม 2564 และไดจ้่ายแก่ผูถ้อืหุน้แลว้เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 

2564 รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จํานวน 21,976,449.32 บาท โดยอตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักําไรสาํหรบัปีตามงบ

การเงนิรวมกจิการปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 74.60 ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท รายละเอยีดการ

จ่ายเงนิปันผล 3 ปีทีผ่่านมา ของบรษิทั เป็นดงัน้ี 
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รายละเอียดจากจ่ายเงินปันผล 2564 2563 2562 

1. กําไรสทุธสิาํหรบัปี    

1.1 ตามงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 31.00 143.13 109.63 

1.2 ตามงบการเงนิเฉพาะ (ลา้นบาท) -1.91 124.25 101.07 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้)    

2.1 จาํนวนหุน้ทีจ่่ายปันผลระหวา่งกาล 549.41 546.981/ 549.68 

2.2 จาํนวนหุน้ทีจ่่ายปันผลประจาํปี - 546.981/ 549.68 

3. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)    

3.1 จาํนวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.04 0.085 0.06 

3.2 จาํนวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจาํปี - 0.08 0.08 

รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น 0.04 0.165 0.14 

4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)    

4.1 จาํนวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 21.98 46.51 32.98 

4.2 จาํนวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจาํปี - 43.76 43.98 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 21.98 90.27 76.96 

5. อตัราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักาํไรสาํหรบัปี    

5.1 ตามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 70.89 - - 

5.2 ตามงบการเงนิเฉพาะ (รอ้ยละ) - 72.65 76.14 

6. อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักาํไรสทุธภิายหลงัการหกั

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 
   

6.1 ตามงบการเงนิรวม (รอ้ยละ) 79.07 - - 

6.2 ตามงบการเงนิเฉพาะ (รอ้ยละ) - 76.48 80.15 

หมายเหต:ุ 1/ จาํนวนหุน้ทีจ่่ายปันผลหกัหุน้ทีซ่ือ้คนืเพื่อบรหิารทางการเงนิจาํนวน 2.70 ลา้นหุน้ 
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

บริษัทตระหนักถึงถึงความสําคญัของการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมัน่ว่าการบริหารจดัการความเสี่ยงเป็น

พื้นฐานสําคญัทีจ่ะช่วยใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกจิโดยการระบุและจดัการความเสีย่งจะช่วย

สนับสนุนให้บรษิัทมกีารตดัสนิใจที่ดขี ึน้ ช่วยให้มองเหน็โอกาส ตลอดจนสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจทําใหบ้รษิทัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไวไ้ดด้งันัน้เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผู้

มสี่วนได้ส่วนเสยีว่าบรษิัทจะสามารถดําเนินธุรกจิภายใต้สภาวะแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็ใน

ปัจจุบนับรษิทัจงึไดนํ้ากรอบการบรหิารความเสีย่งเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร โดยมกีารนํามาตรฐาน COSO ERM ซึง่

เป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงโดยถือว่าการบรหิารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สําคญัของทุก

กระบวนการในการดําเนินธุรกจิขององค์กรและต้องมคีวามเชื่อมโยงกนัทุกระดบั ดงันัน้บรษิัทจงึไดก้ําหนดนโยบาย

บรหิารความเสีย่งทัว่องคก์รทีพ่นกังานทุกคนตอ้งถอืปฏบิตัทิแีละไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อทาํหน้าที่

กาํกบัดแูลและการบรหิารความเสีย่งในภาพรวมใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ 

 

กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิัทได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอนัประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู

จากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อมาทาํหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัดงัน้ี 

1. กาํหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง พรอ้มกําหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการความเสีย่งของ

องคก์รตลอดจนสือ่สารนโยบายและกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งแก่ทุกคนในองคก์ร 

2. กาํหนดเกณฑก์ารวดัระดบัความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้พรอ้มแนวทางในการตดิตามและ

รายงานความเสีย่ง 

3. สนบัสนุนผงัการบรหิารในการประเมนิความเสีย่ง ประเมนิความพอเพยีงเหมาะสมของแผนการจดัการความ

เสีย่งและตดิตามความกา้วหน้า ตลอดจนใหค้าํแนะนําในการดาํเนินการจดัการความเสีย่ง 

 

คณะทาํงานบริหารความเส่ียง 

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารขอแต่ละฝ่ายงานครอบคลุมทุกส่วนงานทีส่าํคญัขององคก์รโดยมหีน้าทีร่ะบุความเสีย่งที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององคก์รและบรหิารจดัการความเสีย่งดงักล่าวใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้นอกจากน้ี

คณะทํางานบริหารความเสี่ยงยงัมหีน้าที่ในการติดตามความคบืหน้าในการดําเนินการตามแผนจดัการความเสีย่ง

ตลอดจนทบทวนความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหม่ และรายงานแก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทุกไตรมาส 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

บรษิทัไดจ้ดัทาํคู่มอืการบรหิารความเสีย่งโดยอา้งองิกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งตามมาตรฐานสากลเพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารจดักรความเสีย่งสาํหรบัผูบ้รหิารและพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร โดยคู่มอืไดก้ําหนดกรอบการ

บรหิารครอบคลุมความเสีย่งหลกั 4 ประเภทดงัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งทีก่ําหนดแผนกลยุทธ ์แผนการดําเนินงานและการ

นําไปปฏบิตัทิีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่สอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศ์าสตร ์วสิยัทศัน์ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

วสิยัทศัน์และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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2. ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operational Risk) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

หรอืการปฏบิตังิานโดยอาจเกีย่วขอ้งกบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรอืเหตุการณ์

ภายนอกซึง่สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial; Risk) ความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกบัทางการบรหิารจดัการทางการเงนิ

โดยอาจเป็นความเสีย่งที่เกดิจากปัจจยัภายใน เช่น การบรหิารจดัการสภาพคล่อง ด้านเครดติ ด้านการ

ลงทุน หรอืปัจจยัภายนอก เช่น อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น ตลอดจนความเสีย่งที่เกีย่วขอ้งกบัความ

น่าเชื่อถอืของรายงานทางการเงนิ 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติาม

กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีก่าํหนดขึน้ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 

 

บรษิทัไดใ้หม้กีารกาํหนดนโยบายและโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารความเสีย่ง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นแนวทางในการบรหิาร ดงัน้ี 

1.) วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามและควบคุม

ความเสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มสี่วนร่วม ในการบรหิาร

และควบคุมความเสีย่ง 

2.) ประเมนิความเสีย่งในระดบัองค์กรและกําหนดวธิกีารบรหิารความเสีย่งนัน้ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ 

รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่าํหนดไว ้

3.) ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอทีจ่ะ

ควบคุมความเสีย่ง 

4.) มอีาํนาจในการเรยีกบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งของบรษิทั รวมถงึ

การแต่งตัง้และกําหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม 

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค ์

5.) รายงานผลของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

เป็นประจาํทุกไตรมาส 

6.) จดัทาํคู่มอืการบรหิารความ 

7.) ระบุความเสีย่งดา้นต่าง ๆ พรอ้มทัง้ วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มทีจ่ะ

มผีลกระทบต่อบรษิทั 

8.) จดัทาํแผนงานเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่ง 

9.) ประเมนิผลและจดัทาํรายงานการบรหิารความเสีย่ง 

10.) จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมวีาระในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทํา

หน้าที่กําหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเรื่องการบรหิารความเสีย่งโดยรวมซึง่

ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้กํากบัดูแล ทบทวน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการบรหิาร

ความเสีย่ง กลยุทธแ์ละการวดัความเสีย่งโดยรวมเพื่อใหม้กีารปฏบิตัดิา้นบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการดาํเนินธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัไดว้เิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้จากภายในและภายนอก รวมถงึแนวโน้มทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม คู่แขง่ และอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อระบุปัจจยัความเสีย่งทีส่าํคญัของบรษิทัโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

1) ความเส่ียงต่อการดาํเนินธรุกิจ 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

ความเสีย่งจากการแขง่ขนัในธุรกจิ เครื่องกรองน้ําเป็นสินค้าที่มีการ

แข่งขนักนัสงูทัง้จากผูป้ระกอบการที่

อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ซึ่งจะต่างกันในเรื่องของคุณสมบตัิ 

ของสินค้า รูปแบบ ราคา และการ

นําเสนอขายกบัลกูคา้ 

เ พื่ อ ค ง แ ล ะ เ พิ่ ม ส่ ว น แ บ่ ง ท า ง

การตลาดสําหรับเครื่องกรองยี่ห้อ 

SAFE บ ริ ษั ท ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า

ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารเพื่อใหต้รง

กับความต้องการของลูกค้ารวมทัง้

การนําระบบสนิเชื่อเช่าซือ้มาใหเ้ป็น

ทางเลือกของลูกค้าในการชําระเงนิ

และบรกิารหลงัการขายที่มกีารดูแล

อย่างดี สมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเพื่อ

รกัษาและเพิ่มความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสําคญัในการเพิ่ม

ความสามารถในการทํากําไรของ

บรษิทั 

ความสีย่งจากการนําผลติภณัฑใ์หม่

เขา้สูต่ลาด 

บรษิทัเลง็เหน็ความสําคญัในการนํา

ผลติภณัฑใ์หม่เขา้สู่ตลาดโดยในการ

ออกผลติภณัฑ์ใหม่แต่ละครัง้ต้องใช้

เวลาในการคิดค้นและออกแบบ

หลังจากที่ได้มีการศึกษาถึงคุณ

ความต้องการของลูกค้าและปัจจยั

ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะในด้าน

เทคโนโลย ีสุขอนามยั ความเป็นอยู่ 

ประโยชน์การใชส้อย และการแขง่ขนั

จงึทําใหม้สีนิคา้ใหม่ทีอ่อกในแต่ละปี

ไม่มาก บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยง

จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจ

ไม่ได้รบัการตอบรบัจากผู้บริโภคที่

อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมี

นยัสาํคญัได ้

ก่อนการนําผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่

ต ล าด  บ ริษั ท ไ ด้ มีก า รกํ า ห นด 

เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการ

ดําเนินการตัง้แต่การออกแบบการ

ผลิต การกําหนดกิจกรรมทางการ

ต ล า ด แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย 

นอกจากน้ียังมีการกําหนดตัวชี้ว ัด

ต่าง ๆ เพื่อใช้สําหรับติดตามและ

วัดผ ลค ว ามสํ า เ ร็ จ ใ นก า รออก

ผลติภณัฑใ์หม่ โดยมกีารรายงานผล

ความคืบหน้าแก่คณะกรรมการ

บรหิารผลติภณัฑอ์ย่างสมํ่าเสมอเพื่อ

ทบทวนความเหมาะสมของแผนกล

ยุทธ์และพิจารณาปรับเปลี่ยนตาม

ความเหมาะสมเพื่อใหบ้รษิทัสามารถ

บรรลุไดต้ามเป้าหมายทีก่าํหนด 

ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของ

บรษิทัหยุดชะงกั 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัการดําเนิน

ธุรกจิของบรษิัทต้องเผชญิกบัความ

เสีย่งทีส่าํคญัในหลายๆดา้น ถงึแมว้า่

บริษัทจะมีการบริหารจดัการความ

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของ

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ

รวมถึงการจัดทําแผนการบริหาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกจิเพื่อใหม้ัน่ใจ
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ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

เสีย่งอย่างเป็นระบบแลว้กต็ามปัจจยั

เสี่ย งบางประการที่ ไม่ สามารถ

ป้องกนัได้ เช่น ปัจจยัเสี่ยงจากโรค

ระบาดโควดิ การโจมตีทางไซเบอร์ 

และเหตุการณ์ไม่คาดคิดการอาทิ

เ ช่ น  ม าต รก า ร  Lockdown จ าก

รฐับาลเป็นต้น ซึ่งปัจจยัเหล่าน้ี อาจ

ส่งผลกระทบต่อการเดินตลาดของ

พนกังานฝ่ายขายตรง 

ไดว้่าหากเกดิเหตุการณ์วกิฤตต่าง ๆ 

บรษิทัจะสามารถดาํเนินการไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง ดังนัน้บริษัทจึงได้จัดทํา

คู่มือการบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกจิเพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานนํามาใช้

ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น รั บ มื อ เ พื่ อ

ตอบสนองและปฏิบตัิงานในสภาวะ

วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ

โดยไม่ ให้สภาวะดังก ล่างส่ งผล

กระทบอย่างรุนแรงต่อการดําเนิน

ธุรกจิ โดยผูบ้รหิารในทุกส่วนงาน มี

หน้าที่วิ เคราะห์และประเมินผล

กระทบทางธุรกจิ ระบุกระบวนการที่

ต้องให้ความสําคัญและจําเป็นต้อง

กลับมาดําเนินงานเพื่อเตรียมการ

รบัมอืเมือ่เกดิเหตุการณ์วกิฤตไดย้่าง

มปีระสทิธภิาพ 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operational Risk) 

ความเสีย่งจากการทีธุ่รกจิตอ้งพึง่พงิ

จากการทมีขายตรงเป็นสว่นใหญ่ 

การดํา เ นินธุ รกิจต้องอาศัยการ

เดินตลาดของพนักงานขายตรงที่

อาจจะประสบกบัปัญหาในเรื่องการ

รับสมัครพนักงานขาย และ Turn 

over ของพนักงานขายทีไ่ม่สามารถ

รบัสมคัรพนักงานขายและรกัษาให้

พนักงานขายสามารถเดนิตลาดและ

เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้อย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากผลกระทบของ

ปัจจยัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ โรคระบาดโค

วิด พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคน 

และเทคโนโลยีเป็นต้น ที่อาจส่งผล

กระทบต่อการรับสมัครและรักษา

พนกังานขายตรงใหท้าํงานกบับรษิทั

ไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

บริษัทได้มีการจัดตัง้หน่วยงานใน

การสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน

ขายตรงขึน้มาแยกต่างหากจากฝ่าย

ทรพัยากรบุคคลเพื่อมาสนบัสนุนกบั

ฝ่ายขายตรง พร้อมกับได้ได้มีการ

จัดตัง้คณะกรรมาการขายเพื่อมา

พจิารณาและบรหิารผลการขายและ

ค่าตอบแทนให้กบัพนักงานขายให้

เหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อจูงใจให้

พนกังานขายตรงไดท้าํงานกบับรษิทั

ไปอย่างยัง่ยืน ประกอบบริษัทได้มี

การขยายธุรกิจในลักษณะของการ

กระจายความเสี่ย ง  (Diversified 

Risks) ไ ปทํ า ก า รข าย ต ร งแบบ 

Online to Offline และ E-Commerce 

รวมทัง้การขยายไปทาํธุรกจิดา้นการ

ให้สินเชื่ออันได้แก่ การให้สินเชื่อ

แบบ Floor Plan การให้สินเชื่อเช่า

ซื้อรถบรรทุก และการให้สนิเชื่อเงนิ

ใหกู้แ้บบมหีลกัประกนัเพิม่ขึน้เพื่อจะ
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สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ได้เป็นการสร้างรายได้ใหม่เพิ่มขึ้น  

และในปี 2565 บรษิัทมีแผนงานใน

ช่องทางการขาย Online และการ

สร้างตัวแทนขายในลักษณะ TSR 

Network ที่ใช้สื่อ Online เป็นหลัก

เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ 

Lifestyle ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่

นิ ย ม ก า ร ซื้ อ แ บ บ อ อ น ไ ล น์   

นอกจากน้ียงัมรีปูแบบการขายอื่น ๆ 

อาทิ การผลิตและจําหน่ายสินค้า

ประเภท OEM แก่บรษิทัขายตรงอื่น 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

ราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลน

วตัถุดบิ 

เน่ืองจากในการผลิตและประกอบ

เครื่องกรองน้ํานัน้จําเป็นต้องมีการ

สัง่ซื้อวัตถุดิบบางอย่าง อันได้แก่ 

โครงของเครื่องกรองน้ํา สารกรอง 

และ ชิ้นส่วนอเิล็คโทรนิกส์ เป็นต้น 

ทีบ่างครัง้วตัถุดบิเหล่าน้ีกม็กีารขาด

ตลาดหรือขึ้นราคา จนทําให้ต้นทุน

การขายสงูขึน้ 

บรษิทัมนีโยบายในการจดัหาวตัถุดบิ

จากผูข้ายอย่างน้อย 2-3 รายเพื่อลด

การพึ่งพิงผู้ขายรายใดรายหน่ึง 

รวมทัง้ เ ป็นการสร้างอํานาจการ

ต่อรองให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะมี

การวางแผนการสัง่ ซื้ อ วัต ถุดิบ

ล่วงหน้าตามแผนการผลิตและการ

ขาย และมีการทบทวนแผนอย่าง

สมํ่าเสมอ นอกเหนือจากกลยุทธ์ใน

ด้านการจดัหา บรษิัทยงัเตรยีมแผน

รับมือหากเกิดภาวะขาดแคลน

วตัถุดบิหลกัดว้ยการม ีSafety Stock 

ไวร้ะดบัหน่ึง 

ความเสี่ยงเกี่ยวกบัความปลอดภัย

ในการบริโภคและความน่าเชื่อถือ

ของผลติภณัฑข์องบรษิทั 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น

เครื่ องกรอง น้ําที่ลูกค้า นําไปใช้

เพื่อใหม้น้ํีาดื่มทีส่ะอาดและปลอดภยั

ในการบรโิภค หากลกูคา้บรโิภคน้ําที่

ได้มาจากเครื่องกรองน้ําของบรษิัท

แล้วมีผลต่อสุขภาพร่างกาย บริษัท

จะต้องรบัผิดชอบต่อความเสยีหาย

นัน้ ๆ และลูกค้าก็อาจจะขาดความ

เชื่ อถือ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทจนกระทบกับยอดขายและ

กาํไรของบรษิทัได ้

บริษัทมุ่งมัน่ในการผลิตสินค้าเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในด้านการบริโภคน้ําดื่มที่สะอาด 

ปลอดภยั และมปีระโยขน์ต่อร่างกาย 

ภายใตข้อ้กาํหนด กฎระเบยีบทีเ่กีย่ง

ข้องซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง

โรงงานผลิต นอกจากน้ีบริษัทยงัมี

ร ะ บ บ กา รต ร ว จสอบ ย้อนกลับ

ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล

ผลิตภัณฑ์ที่ช ัดเจนตลอดจนระบบ

การรับเรื่ องร้อง เรียนจากลูกค้า

เกี่ยวกับปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และ
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ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

บริการการติดตัง้ การขายและการ

เกบ็เงนิ  

การพึ่งพิงบุคคลากรโดยเฉพาะ

เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สู ง ที่ มี

ความสาํคญั 

การประกอบธุรกิจของบริษัทต้อง

อาศัยความรู้ ความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของ

บุ คคลากร โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง

เจา้หน้าทีบ่รหิารระดบัสงู หากบรษิทั

ไม่สามารถรกัษาบุคคลากรที่สําคญั

ดงักล่าว หรอืไม่สามารถสรรหาผูท้ีม่ ี

คุณสมบตัเิหมาะสมในระดบัเดยีวกบั

เจ้าหน้าที่บริหารระดบัสูงเพื่อดํารง

ตําแหน่งแทนบุคคลากรทีส่าํคญัน้ีได ้

อาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ

ได ้

บรษิทัไดจ้ดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง

ทีค่รอบคลุมตําหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู

รวมถงึไดม้กีารตดิตามความคบืหน้า

ของแผนสืบทอดดังกล่าวเพื่อให้

แน่ใจว่าบริษัทมผีู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถและประสบการณ์ที่

สามารถสบืทอดตําแหน่งที่สําคญัใน

อนาคต 

ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อตัราดอกเบีย้ 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้เป็น

ห น่ึ ง ใน ปัจจัย เสี่ย งที่ อ าจส่ ง ผล

กระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดาํเนินงาน เน่ืองจากในปัจจุบนักลุ่ม

บริษัทได้เริ่มมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อ

รองรบัธุรกจิการขายเป็นแบบสนิเชื่อ

เช่าซื้อสําหรับเครื่องกรองน้ํา สาร

กรอง  เครื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้า  รถยนต์  

รถบรรทุก เครื่องทําน้ําแข็ง ตู้แช่ 

และสนิเชื่อ Floor Plan และ สนิเชื่อ

เงินให้กู้มีหลักประกันเพิ่มขึ้น ซึ่ง

หากมกีารผนัผวนของอตัราดอกเบีย้

ก็จะทําให้บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมที่

สงูขึน้ 

กลุ่มบริษัทได้มีการทําธุรกิจสนิเชื่อ

แบบเช่าซื้อสําหรับเครื่องกรองน้ํา

มาแล้วมากกว่า45ปีเพื่อให้ลูกค้า

สามารถใชเ้ครื่องกรองน้ําได ้แลว้ได้

มีมาขยายสินเชื่อ เช่าซื้อ น้ี ไปยัง

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากฐานลูกค้าที่ซื้อ

เครื่องกรองน้ํามาจนมีการจัดตัง้

บริษัทย่อยขึ้นมาทําสินเชื่อเช่าซื้อ

เครื่ องใช้ไฟฟ้าเมื่อ  4-5 ปีที่ผ่ าน

มาแลว้กไ็ดม้กีารขยายธุรกจิสนิเชื่อน้ี

เพิ่มขึ้นมายังสินค้าอื่นอ้นได้แ ก่  

เครื่ องทํา น้ํ าแข็ง  ตู้ แช่  รถยนต์  

รถบรรทุก สินเชื่อ Floor Plan และ

สนิเชื่อเงนิใหกู้ม้หีลกัประกนั โดยใน

การทาํธุรกจิสนิเชื่อดงักล่าวบรษิทัจะ

ใช้เงินจากส่วนเงินลงทุน เงินกู้จาก

บรษิทัแม่ และสถาบนัการเงนิ ซึง่ใน

ปัจจุ บันมีว ง เ งินสิน เชื่ อ  (Credit 

Facilities) อยู่กบัสถาบนัการเงินใน

ประ เทศไทยหลายแห่ ง รวมกัน

มากกว่า 800 ล้านบาท  และในการ

กําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ

ต า ม สัญ ญ า จ ะ ขึ้ น อ ยู่ กับ อัต ร า
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สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ดอกเบี้ยในตลาดและคู่แข่งเพื่อให้

เหมาะสมกบัต้นทุนของเงินที่นํามา

ใหกู้ ้ซึง่ในปัจจุบนับรษิทักําลงัจดัหา

แห ล่ ง เ งินกู้ ร ะ ย ะยาวที่ มี อัต ร า

ดอกเบีย้ทีค่งที ่เพื่อใหเ้หมาะกบัการ

ใหส้นิเชื่อ (Matching Fund) 

ความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อตัราแลกเปลีย่น 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เป็นหน่ึงในปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล

กระทบต่อฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงาน เ น่ืองจากในปัจจุบัน

บรษิัทมีการนําเข้าของวตัถุดิบและ

สินค้ า จ าก ต่ า ง ป ร ะ เท ศ เ ข้าม า

ป ร ะม าณ  18%  ข อ ง ก า รสั ง่ ซื้ อ

วัต ถุดิบและสินค้าทั ้งหมด เพื่ อ

นํามาใช้ในการประกอบธุรกิจของ

บรษิทั 

บรษิัทได้มกีารวางแผนในการสัง่ซือ้

วัตถุดิบและสินค้าเข้ามาใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะมีทัง้การสัง่ซื้อ

ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

การสัง่ซื้อจากต่างประเทศส่วนใหญ่

แล้วจะเป็นการสัง่ซื้อในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรฐั ซึ่งบริษัทจะให้มกีาร

ป้องกันความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนด้วยการซื้อ Forward 

Contracts จากธนาคาร 

ความเสีย่งจากการปล่อยสนิเชื่อ กลุ่มบรษิัทส่วนใหญ่จะเป็นการขาย

ผ่อนชําระตามสัญญาเช่าซื้อ ซึ่ง

คุณภาพของลูกหน้ีเช่าซื้อจะเป็น

ปัจจัยหลักในการรับรู้รายได้ของ

บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 กลุ่มบริษัทมียอดลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซื้อที่คา้งชําระเกนิ 3 งวด 

มีสัดส่ วนร้อยละ  6.18 (หลังหัก

ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และ

ภาษขีายรอตดับญัช)ี ทีผ่่านมาลกูคา้

ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าราย

ย่อยในระดบัล่างถงึกลาง โดยบรษิทั

กาํหนดนโยบายการคดัเลอืกลูกคา้ที่

ผ่อนปรนเพื่อให้กลุ่มลูกค้าดงักล่าว

สามารถเขา้ถงึสนิค้าและบรกิารของ

บริษัท ได้  อย่ า ง ไ รก็ต ามบริษัท

กําหนดนโยบายการตรวจสอบและ

ควบคุมการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ในกรณี

ที่ ลู ก ห น้ี ค้ า ง ชํ า ร ะ เ งิ น ต้ นห รือ

ดอกเบี้ย เกินกว่ า  90 วัน  จะถูก

พจิารณาเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่

มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเมื่อลูกหน้ีมี

ความเสีย่งดา้นเครดติของลกูหน้ีตาม

สญัญาเช่าซื้อวดัมูลค่าด้วยราคาทุน

ตดัจาํหน่ายสาํหรบัลกูหน้ีตามสญัญา

เช่าซือ้ จากมาตรการป้องกนัเพื่อลด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากลูกหน้ี

เช่าซื้อที่อาจไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไข

และข้อตกลงในสัญญาของบริษัท

จากข้อกําหนดคุณสมบตัิของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้นเพื่อเป็น

แนวทางทีช่ดัเจน แก่ทมีงานขายโดย

ต้องผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจาก

พ นั ก ง านข าย  แ ล ะหัวห น้ าทีม 

พิจ ารณาอีกครั ้ง ก่ อนทําสัญญา

จากนัน้กจ็ะมกีารตรวจสอบคุณภาพ

ลูกห น้ี  โ ดย ฝ่ าย เค รดิตที่ จ ะมา

ประเมนิความน่าเชื่อถอืของลกูคา้แต่

ละรายว่าเหมาะสมกบัแผนการผ่อน

ชําระสนิค้าพร้อมทัง้ตรวจสอบว่ามี

การตดิตัง้ครบถว้นหรอืไม่เพราะฝ่าย

เครดติเป็นหน่วยงานที่จะมาเก็บค่า

งวดผ่อนชําระสําหรบัการขายสนิคา้

ผ่ า น โ ท ร ศั พ ท์ อั น ไ ด้ แ ก่
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ความเป็นไปไดว้่าจะไม่สามารถชาํระ

คืนได้อันอาจจะมีผลกระทบกับผล

ประกอบการของบรษิทั 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่ป็นเงนิผ่อนจะเป็น

การขายผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท 

เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จํากัด (TSRL) 

โดยจะมกีารตรวจสอบเครดติลูกค้า

ทุ ก ร า ย ผ่ า น  Credit Bureau แ ล ะ

พนักงาน checker จะเขา้ตรวจสอบ

ข้อมูลลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของ

บรษิทั TSRLเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ

ร่วมกนัในการพิจารณาว่าจะอนุมัติ

หรือไม่อนุมัติในกรณีที่เกิดหน้ีสูญ

จากการขาย พนักงานขายและ

ผู้บริหารฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องจะมี

ส่วนร่วมรบัผดิชอบชําระค่าเสยีหาย

แก่บรษิทั เพื่อทดแทนความเสยีหาย

ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และ

บรษิทัจะดาํเนินการตดิตามทวงถาม

หน้ีสนิคงค้างจากลูกหน้ีที่ค้างชําระ

เกินกําหนดโดยแผนกเร่งรดัหน้ีสิน

และฝ่ายกฎหมายของบรษิทั รวมทัง้

จะดําเนินการถอดเครื่องคืนจาก

ลกูหน้ีดงักล่าว 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ

ของบรษิทั 

ปัจจุบันธุ รกิจผลิตและจําหน่าย

เครื่องกรองน้ําของบริษัทยังไม่ได้

เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยตรงจาก

หน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามมี

ห น่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริษั ท

ท า ง อ้ อ ม  ก ล่ า ว คือ  สํ า นั ก ง าน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) ทําหน้าที่ดูแลมิให้บริษัทที่

ประกอบธุรกิจเช่าซื้อเอาเปรียบ

ผูบ้รโิภค และ สคบ.ควบคุมการขาย

ตรง โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการ

ขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการ

ประกอบธุ รกิจโดยเฉพาะ ส่วน

กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ดูแล

การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

บรษิัทได้มกีารกําหนดแนวทางการ

ปฏบิตัิงานให้สอดคล้องกบัแนวทาง

ที่ทางราชการกําหนดในปัจจุบัน 

พรอ้มกบัตดิตามขอ้มูลเกี่ยวกบัแนว

ทางการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องดังกล่าวตลอดเวลา เพื่อ

นํ า ม า พัฒ น า ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ ก า ร

ดําเนินงานของบริษัทสอดคล้องกบั

กฎระเบยีบของภาครฐัต่อไป และใน

ปั จ จุ บัน บ ริษั ท มี โ ร ง ง าน  ผ ลิต 

ประกอบ ซ่อม รวม 4 แห่ ง  ซึ่ ง

โรงงานหลักในการผลิต ประกอบ 

ซ่อม เครื่องกรองน้ํา ตัง้อยู่ที่ ตําบล

บางกระดี อําเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี  สาํหรบัโรงงานอกี 

3 แห่ง ตัง้อยู่ในจงัหวดันนทบุร ีโดย
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โรงงานซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบาย

หลกัที่จะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอย่าง

เคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทมี

ความเสี่ย ง ในกรณีที่ห น่วยงาน

ภาครัฐอาจบังคับใช้กฎระเบียบ

เพิม่เตมิทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้เกีย่วกบั

การประกอบธุรกจิ 

โรงงานทุกแห่งได้รับใบอนุญาตใน

การประกอบกจิการโรงงานแลว้ และ

เมื่อปี 2562 ภาครัฐได้มีการแก้ไข

พระราชบญัญัติโรงงานส่งผลให้ไม่

ต้องต่อใบอนุญาตโรงงานเป็นรายปี 

โดยจากพระราชบัญญัติดังกล่าว

ส่งผลให้โรงงานมีอายุจนกว่าจะมี

การแจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

ความเสีย่งจากการละเมดิขอ้มูลส่วน

บุคคล (Data Privacy) 

ในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูลกลายเป็น        

เครื่องมือที่่สําคญัในการสร้างความ

ได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทต่าง ๆ

สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์และ

เพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิ สง่ผลใหห้ลาย

ธุรกิจพยายามเก็บข้อมูลทุกอย่าง

เพื่อนํามาต่อยอดและสรา้งประโยชน์

แ ก่ธุ รกิจ ในอนาคต จนบางครัง้

อาจจะละเมิดความเป็นส่วนบุคคล

ของผูบ้รโิภคซึง่อาจเขา้ขา่ยความผดิ

ตามพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

พ.ศ.2562 ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงของบรษิทัได ้

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย

มุ่งเน้นในการให้ความเคารพและ

ความสาํคญัถงึสทิธขิอ้มูลส่วนบุคคล

และการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลซึง่

เป็นสิทธิข ัน้พื้นฐานในความเป็น

ส่วนตัวที่ต้องได้รับความคุ้มครอง

ตามพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล

พ.ศ.2562 ด้วยเหตุน้ีบริษัทจึงได้

กาํหนดนโยบายเพื่อเป็นหลกัในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเป็น

แนวทางปฏบิตักิสาํหรบัผูบ้รหิารและ

พนักงานทุกระดับในการนําข้อมูล

ส่วนบุคคลไปใช่โดยครอบคลุมตัง้แต่

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล คุณภาพของขอ้มลูส่วนบุคคล 

มาตรการการรักษาความมัน่คง

ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ

สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลเพื่อ

ขอให้การนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ละเมิด

ความเป็นส่วนบุคคลและเป็นไป

ตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลกาํหนดไว ้

2) ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ใหม่ (New Emerging Risks) 

ความเสี่ยงจากการระบาดของโรค

ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019              

(COVID-19) 

จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร ะ บ า ด                  

COVID-19 ซึ่ง ได้แพร่กระจายใน

หลายประเทศทัว่โลกตัง้แต่ปลายปี 

2562 รวมทัง้ประเทศไทยและได้

แ ม้ ว่ า บ ริ ษั ท จ ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความสําคญัในการเตรยีมพร้อมเพื่อ

รองรับสถานการณ์การระบาดที่

เกิดขึ้น แต่สถานการณ์การแพร่



 

 รายงานประจาํปี 2564 One Report  | 54 

สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

สง่ผลต่อสขุภาพ ภาวะเศรษฐกจิและ

สงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม หลาย

ปร ะ เท ศ ไ ด้ ใ ช้ ม าต รก า ร จํ า กัด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ

เดนิทางจนกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

ในหลายประเทศเป็นวงกว้างซึ่งได้

ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ ผล

การดําเนินงาน และฐานะทางการ

เงินของบริษัท กล่าวคือในปี 2564 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 น้ีได้

แพร่กระจายและรุนแรงมากจนทาํให้

ยอดขายของบรษิทัลดลงไป 13.20% 

และกําไรลดลงไป 78.33% ทัง้ น้ี

เพ ร า ะสถานการ ณ์การ ร ะบาด

ดงักล่าวทําใหบ้รษิัทไม่สามารถเพิม่

และรักษาทีมขายตรงได้เน่ืองจาก

พนักงานและลูกค้าติดโควิดจน

บรษิทัไม่สามารถทีจ่ะไปเยีย่มลูกค้า

ที่บ้านเพื่อนําเสนอสนิค้าได้เหมือน

เหตุการณ์ปรกติ ตลอดจนรายได้

ของลูกค้าเองกล็ดลงจนต้องลดการ

ใชจ้่ายลงและไม่สามารถทีจ่ะผ่อนค่า

สนิคา้ใหก้บับรษิทัได ้

ระบาด COVID-19 ในปีน้ีก็รุนแรง

มากจนบริษัทต้องให้มีการประเมิน

ความเสีย่งเพื่อระบุผลกระทบที่อาจ

เกดิขึน้ต่อธุรกจิในแต่ละดา้น  

รวมทัง้การจดัเตรยีมแผนการรบัมอื

ที่เหมาะสม และครอบคลุมในทุก

ด้านที่สําคัญ ด้วยการจัดตัง้คณะ

ผู้ บ ริห า รสู้ วิกตขึ้นมาทํ าห น้าที่

ข ับ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย ต่ า ง  ๆ ใ ห้

ดําเนินการไปในแนวทางที่กําหนด

รวมถงึตดิตามการปฏบิตัติงิานและกู้

คืน เห ตุการณ์ในฝ่ายของตนให้

สามารถบริหารความต่อเน่ืองและ

กลบัสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงดา้น

เทคโนโลยดีจิทิลั 

การเปลีย่นแปลงของเทโนโลยดีจิทิลั

ทีม่กีารพฒันาและเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็วและก้าวกระโดด ซึ่งส่งผล

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมมุมมองและการใช้ชีวิต

ของผู้คนทัว่โลกรวมทัง้การดําเนิน

ธุ รกิจและความสามารถในการ

แขง่ขนัของบรษิทั 

บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการ

พัฒ นา เท ค โ น โ ลยี เ พื่ อ เพิ่ ม ขีด

ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่ม

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน และ

การสร้างความหลากหลายในสนิค้า

และการให้บริการของบริษัท ด้วย

เหตุน้ีบรษิทัจงึไดต้ัง้ทมีงานทาํหน้าที ่

วางแผน ติดตามเทรนด์เทคโนโลยี

ดจิทิลัและเตรยีมความพร้อมรองรบั

กบัการเปลีย่นแปลงไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาช่องทางการขายบน Online 

Platform กา รพัฒนาการจัด เก็บ

ฐานข้อมูลของลูกค้า  Customer 

Data Platform เพื่อตอบสนองความ

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า ไ ด้ อ ย่ า ง                 
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ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

มีประสิทธิภาพ การพิจารณานํา

ร ะ บ บ RPA (Robotic Process 

Automation) และTechnology การ

ผลิตใหม่ๆเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน

การทาํงาน 

 

2.3 ปัจจยัความเส่ียงต่อการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ความเส่ียง คาํอธิบายความเส่ียง การบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ที่มอีํานาจกําหนดนโยบายการ

บรหิาร 

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ 

กลุ่มแจง้อยู่ (รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: 

ข้อมูลหลกัทรพัย์และผู้ถือหุ้น) โดย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถือหุ้น

ร ว ม กั น ใ น บ ริ ษั ท จํ า น ว น 

322,453,877 หุ้น  คิด เ ป็นสัดส่วน

ร้อยละ  58.69 ของจํ านวนหุ้นที่

จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

จงึทาํใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุม

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด

ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ก า ร แ ต่ ง ตั ้ง

กรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นที่

ต้องใชเ้สยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชุมผู้

ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบับรษิัทกําหนดต้องใหไ้ดร้บั

เสยีงสามในสี ่(3 ใน 4) ของทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึง

อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีง

เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผู่ถ้อื 

หุน้ใหญ่เสนอได ้

บรษิัทได้ตระหนักถึงประเด็นความ

เสีย่งดงักล่าวจงึไดจ้ดัโครงสร้างการ

จั ด ก า ร ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  แ ล ะ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบ

ไ ป ด้ ว ย บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถ โดยมีการแต่งตัง้

บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเข้าร่วม

ในคณะกรรมการบริษัท จํานวน 5 

ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 

10 ท่าน โดยกรรมการอสิระจํานวน 

3 ท่าน รบัหน้าที่เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ 

และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกบั

ความสมเหตุสมผลในการทํารายการ

ร ะ ห ว่ า ง กั น  ก่ อ น นํ า เ ส น อ ต่ อ

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ต่อไป 
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3. การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

 

นโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกจิโดยตระหนักว่า องค์กรจะเตบิโตได้อย่างยัง่ยนืต้องอาศยัทัง้

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ความสามารถ ควบคู่กบัการมคุีณธรรมและจรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ ด้วยหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ซีึง่รวมถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้สง่มอบคุณภาพชวีติทีด่ผี่านน้ําดื่ม

ทีม่คีุณภาพ 

บรษิัทจึงได้กําหนดนโยบายด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนและความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อเป็นกรอบในการ

ปฏบิตัิงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนยดึถือปฏบิตั ิด้วยความเชื่อมัน่ ศรทัธา 

และเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อปลกูฝังจติสาํนึกเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้

ในทุกระดบั พร้อมใหก้ารสนับสนุนชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสรมิ พฒันาที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของ

ชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดัทํา

รายงานความยัง่ยืนตามหลกัการและแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการโดยอ้างอิงหลกัการ 8 ข้อของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม การต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชนั การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การดูแลรกัษา

สิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสงัคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 

http://www.tsrplc.com) 

 

แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1. ดําเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ โดยปฏบิตัิตามกฎหมายและมจีรยิธรรมตามหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่อีย่างเคร่งครดั เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

2. สรา้งคุณค่าทางธุรกจิ ผ่านการบรูณการความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อสง่เสรมิ

ความยัง่ยนืขององคก์ร 

3. พฒันาและปรบัปรุงการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

4. สนับสนุนการพฒันาความสามารถของพนักงาน สร้างความสุขในการทํางาน และคํานึงถึงหลกัสทิธิ

มนุษยชน เพื่อขบัเคลื่อนองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. พฒันาสนิคา้และบรกิารใหส้ามารถสง่มอบคุณค่าไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

6. สนับสนุนการคน้ควา้และวจิยันวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อพฒันาผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติ โดยคํานึงถงึ

การใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

7. สง่เสรมิใหพ้นกังาน ลกูคา้ และคู่คา้ ไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

8. บรหิารจดัการความเสีย่งเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัและลดผลกระทบเชงิลบใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ 

9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
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บรษิทัมพีนัธกจิสง่มอบคุณภาพชวีติทีด่ใีหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มผ่านการดาํเนินงาน ตัง้แต่กระบวนการการวจิยั

และพฒันาผลติภณัฑก์ระบวนการผลติ และการรบัสนิคา้หรอืบรกิารแก่ผูบ้รโิภค โดยมุ่งเน้นในการสรา้งความยัง่ยนืแก่

องคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยี ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

“พนัธกิจขององคก์รในการสรา้งความยัง่ยนื: สรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน้ําด่ืมคณุภาพถึงบ้านคณุ” 

 

กรอบแนวคิดด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เพื่อให้การดําเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้มคีวามชดัเจนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จงึได้มกีาร

กาํหนดกรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Framework) ขึน้ ทัง้น้ี เพื่อใหทุ้กคนในบรษิทัยดึเป็น

หลกัปฏบิตั ิและนําไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม 
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เป้าหมายและแผนการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 
 

 

“พนัธกิจขององคก์รในการสรา้งความยัง่ยืน: สรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี ด้วยน้ําด่ืมคณุภาพถึงบ้านคณุ” 

 

 

 
 

  

• การใหค้วามรูก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม

Knowledge

• การสือ่สารผ่านช่องทางการขายในรปูแบบต่าง ๆ เช่น พนกังานขาย / Website ของบรษิทั / 
Social Media เป็นตน้

Access

• การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

Change
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3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

3.2.1 หว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษัทได้พิจารณาผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ พร้อมทัง้ระบุ

ประเดน็ผลกระทบจากการดําเนินธุรกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิัท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวเิคราะหป์ระเดน็

ความยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
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3.2.2 การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้บริหารของบริษัท 

รวมถงึสงัคม ลูกคา้ และคู่คา้ โดยบรษิทัไดค้ํานึงถงึการสนับสนุนพรอ้มทัง้รบัฟังขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม

นํามาปรบัปรุงและพฒันาให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานของบริษัท ทัง้น้ี บริษัทสร้างการมสี่วนร่วมเพื่อให้การ

ตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีเป็นไปอย่างเหมะสม 

 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ค่าความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นร่วม 

1. ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน 

สือ่มวลชน 

- บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ี

และธุรกจิเตบิโตอย่าง

ต่อเน่ือง 

- บรษิทัจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถ้อื

หุน้อย่างสมํ่าเสมอ 

- ผูถ้อืหุน้ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา และ

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

- บรษิทัดาํเนินธุรกจิดว้ย

ความโปร่งใสและมรีะบบการ

ควบคุมภายในทีด่ ี

- ไม่มขีา่วทีจ่ะทาํใหเ้กดิ 

ผลกระทบต่อชื่อเสยีง 

- การกาํหนดแผนกลยุทธ ์และ

เป้าหมายธุรกจิทีส่อดคลอ้ง

กบัแนวโน้มของการเตบิโต

ทางธุรกจิ และสอดคลอ้งกบั

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การจดัประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ

เป็นเวททีีผู่ถ้อืหุน้สามารถ

ซกัถามขอ้มลูและแสดง

ความคดิเหน็ 

- บรษิทัมนีโยบาย 

การจ่ายเงนิปันผล 

ทีเ่หมาะสม 

- การเปิดเผยขอ้มลูอย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา

ตรงตามความ คาดหวงัของ

ผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัมเีวบ็ไซตท์ีท่นัสมยั 

ขอ้มลูครบถว้นเป็นปัจจุบนั 

ใชง้านไดง้่าย 

- รายงานประจาํปี 

- การประชุมผูถ้อืหุน้ 

- การประชุมนกัวเิคราะห ์

- การเยีย่มชมกจิการ 

- การพบปะนกัลงทุนผ่านกจิกรรม

ต่าง ๆ 

- เวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. พนกังาน: 

รายวนั 

รายเดอืน 

ลกูจา้งชัว่คราว 

- ผลตอบแทนและสวสัดกิารที่

เหมาะสม 

- การคาํนึงสทิธมินุษยชนและ

การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่าง

เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ

- มคีวามปลอดภยัและ

สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานทีด่ ี

- ความมัน่คงและโอกาส

กา้วหน้าในหน้าทีก่าร 

- การพฒันาความรู้

ความสามารถ 

- ยดึหลกัธรรมมาภบิาลและ

จรยิธรรมทางธุรกจิ 

- สรา้งระบบการประเมนิผล

การทาํงานและนโยบายการ

ใหร้ายไดท้ีเ่หมาะสม 

- จดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่ง

เพื่อใหพ้นกังานมโีอกาส

กา้วหน้าในอาชพี 

- นโยบายการรบัเรื่อง

รอ้งเรยีน 

- แผนการอบรมพนกังานเพื่อ

สง่เสรมิศกัยภาพ 

- การอบรมภายใน 

- กจิกรรมผูบ้รหิารพบพนกังาน 

- ประกาศอเีมล ์

- การฝึกอบรม 

- การนําโปรแกรมมาร่วมทาํงาน 

- การจดัทาํมาตรฐานการทาํงาน 

- การสรา้งกจิกรรม และการสือ่สาร

ทางไลน์ของบรษิทั                            

บอรด์ประชาสมัพนัธ ์และการ

สาํรวจความพงึพอใจ 

- กล่องรบัความคดิเหน็ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี ค่าความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นร่วม 

 พฒันาความรูค้วามสามารถ

รวมถงึการพฒันาจติใจของ

พนกังานดว้ยโครงการทาง

พระพุทธศาสนา 

- การฝึกอบรมตามแผนงาน

ประจาํปี และการจดักจิกรรม 

- การกาํหนดมาตรการความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

- การพฒันาระบบและขัน้ตอน

การทาํงานเพื่อชว่ยในการ

ทาํงาน 

- การรบัฟังความคดิเหน็และ

ขอ้เสนอแนะจาก

ผูป้ฏบิตังิาน เพื่อปรบัปรุง

แนวทางการทาํงาน 

- ช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและ

ขอ้เสนอแนะ 

- คณะกรรมการความปลอดภยั      

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน 

 

3. ผูบ้รโิภค / 

ผูร้บัการบรกิาร 

- คุณภาพตามมาตรฐาน 

- ผลติภณัฑท์ีต่อบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

- สง่มอบความสะดวกสบาย

ในการใชส้นิคา้ 

การดื่มน้ําทีส่ง่เสรมิสขุภาพ

และคุณภาพชวีติทีด่ ี

- การพฒันาการควบคุม

คุณภาพการผลติ 

- การสรา้งใหผู้บ้รโิภคมสีว่น

ร่วมของในการการออกแบบ

และพฒันาผลติภณัฑ ์และ

การบรกิาร 

- การพฒันาการขายและการ

บรกิาร 

- การใหค้วามรูด้า้นการรกัษา

สขุภาพดว้ยการดืม่น้ํา 

- การพฒันากระบวน และประเมนิขอ้

รอ้งเรยีนทีเ่กดิจากคุณภาพการผลติ 

- การสาํรวจขอ้รอ้งเรยีนและความพงึ

พอใจของลกูคา้ 

- กระบวนการขาย และการบรกิาร 

4. คู่คา้

บุคคลภายนอกที่

มสีว่นเกีย่วขอ้ง

กบักจิกรรมการ

ทาํงานของ

บรษิทั 

- การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นธรรม

โปร่งใส 

- แขง่ขนัทางธุรกจิอย่างเสรี

และเป็นธรรมอย่างเคร่งครดั 

- ชาํระเงนิครบถว้นตรงต่อ

เวลา 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตามสญัญา 

 

- การดาํเนินธุรกจิดว้ยความ

ซื่อสตัย ์ยดึหลกั

จรรยาบรรณ และการกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ ี

- นโยบายเกีย่วกบัการจดัซือ้

จดัหา 

- การเจรจาหารอืร่วมกนักบั   

คู่คา้เพื่อใหไ้ดข้อ้ตกลงใน

การทาํงานซึง่เป็นทีพ่อใจ

ของทัง้ สองฝ่าย 

- คู่มอืจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ 

- สรุปการประเมนิคู่คา้ประจาํปี 

- การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

- การสือ่สารกบัคู่คา้อย่างสมํ่าเสมอ 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี ค่าความคาดหวงั กลยุทธ ์ การสือ่สารและการมสีว่นร่วม 

5. ชุมชนและสงัคม

บรเิวณบรษิทั

และบรเิวณ

ใกลเ้คยีง 

- กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

- การไม่สรา้งความเดอืดรอ้น

ใหชุ้มชนบรเิวณบรษิทั 

- การสรา้งงานใหค้นในชมุชน 

- การปฏบิตัติามกฎหมายดา้น

มลพษิอย่างเคร่งครดั 

- การสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัผูพ้กั

อาศยับรเิวณใกลเ้คยีงบรษิทั 

- การสรา้งอาชพีใหค้นใน

ชุมชน 

- เขา้รบัการอบรม รบัฟังขา่วสารและ

ตรวจสอบการปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ 

- มชี่องทางการตดิต่อระหวา่งบรษิทั

และชุมชนอย่างใกลช้ดิเพื่อรบัฟัง

ปัญหา ขอ้คดิเหน็ 

- การประกาศรบัสมคัรงานในบรเิวณ

ใกลเ้คยีงบรษิทั และกจิกรรมที่

หน่วยงานในจงัหวดัจดัขึน้ 

6. หน่วยงานกาํกบั

ดแูลบรษิทั

ภายนอกทัง้

ภาครฐัและ

เอกชน 

- ปฏบิตัติามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัทีบ่รษิทัจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการตาม 

- ปฏบิตัติามมาตรฐานการ

ทาํงานทีไ่ดร้บัการอนุมตัิ

แลว้ 

- การใหค้วามร่วมมอืและการ

สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ที่

หน่วยงานรอ้งขอ 

- การดาํเนินธุรกจิดว้ยหลกั  

ธรรมาภบิาล 

- การใหค้วามร่วมมอืและการ

สนบัสนุนดา้นต่าง ๆ แก่

ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

- รายงานตามกฎเกณฑแ์ละเงื่อนไข

ในใบอนุญาต 

- เขา้ร่วมการฝึกอบรม               

สมัมนาภายนอก ดา้นความรูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 

- ประชุมรบัทราบกฎระเบยีบต่าง ๆ 

- ปฏบิตัติาม และตรวจสอบการ

ทาํงานใหเ้ป็นตามมาตรฐานการ

ทาํงาน กฎต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง 

และสมํ่าเสมอ 

7. ผูถู้กเสนอขาย

สนิคา้และชุมชน 

โดยรอบของผูถู้ก

เสนอขาย 

- ความไวว้างใจในการให้

พนกังานเขา้เสนอขายสนิคา้

และบรกิาร 

- การไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

ครบถว้นก่อนการตดัสนิใจ 

- การมคีวามรูด้า้นการดื่มน้ํา

และการใชน้ํ้าเพื่อสขุภาพ    

ทีด่ ี

- การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี

กบัชุมชน 

- การพฒันาการทาํงานของ

พนกังานทัง้ดา้นการขายและ

การบรกิาร 

- การพฒันาคุณภาพชวีติของ

ชุมชนร่วมกบับรษิทั 

- การอบรม 

- การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

- การสรา้งระบบรบัขอ้รอ้งเรยีน และ

คาํชมเชยลกูคา้ 

 

8. เจา้หน้ี 

สถาบนัการเงนิ 

- สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไข 

และขอ้ตกลงของสญัญา 

- ปฏบิตัติามเงือ่นไข และ

ขอ้ตกลงของสญัญา 

- ตอบขอ้ซกัถามเมื่อม ี       

ขอ้สงสยัดา้นการเงนิไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งและรวดเรว็ 

- การพบปะ พดูคุย 

- โทรศพัท ์อเีมล ์

- เวบ็ไซต ์
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3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัและมคีวามมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกจิ ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและมุ่งเน้นการใชท้รพัยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนสง่เสรมิใหบุ้คลากรมี

ความรู ้ความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในการจดัการของเสยีจากการอุปโภคบรโิภคของ

พนกังานหรอืการต่อเตมิตดิตัง้อุปกรณ์สาํนกังาน โดยบรษิทัไดจ้ดักจิกรรมและโครงการต่าง ๆ ดา้นอนุรกัษ์พลงังานและ

ลดภาวะโลกรอ้นเพื่อใหพ้นกังานตระหนกัและไดร้บัประโยชน์อย่างยัง่ยนื โดยคาํนึงถงึความสาํคญัของทรพัยากร สงัคม 

และสิง่แวดล้อม และตอบสนองนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึ่งได้ประกาศใช้และเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั: http://www.tsrplc.com 

นอกจากน้ี บรษิทัสง่เสรมิ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัในองคก์รใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

เหมาะสม เพยีงพอ และเกดิประโยชน์สงูสดุ รวมถงึสือ่สาร ใหค้วามรู ้สนบัสนุนและสรา้งจติสาํนึกแก่พนักงาน รวมถงึผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 

 

3.3.2 ผลการดาํเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัไดเ้ริม่นําเทคโนโลยกีารกําจดัฝุ่ นสารกรองมาใช ้ในปี 2562 ดว้ยเครื่องร่อนฝุ่ นสารกรอง (ใชห้ลกัการร่อน

สารกรองผ่านตะแกรงคดักรองฝุ่ นขนาดละเอยีด) ซึง่จะทดแทนกระบวนการเดมิ คอืการใชน้ํ้าในการลา้งฝุ่ นสารกรอง

สง่ผลใหล้ดระยะเวลาการผลติรวมทัง้สามารถลดปรมิาณการใชน้ํ้าในการลา้งสารกรอง เป็นการช่วยลดการใชท้รพัยากร

น้ําอกีทางหน่ึง 

บรษิทัทําการรวมศนูยก์ารผลติเมื่อ ปี 2563 โดยรวมศูนยก์ารผลติทีโ่รงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานี เพื่อการบรหิาร

จดัการต้นทุน การผลติ และเพื่อความคล่องตวั รวมทัง้การปรบักระบวนการผลติใหม้รีะบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้

เพื่อรองรบัปรมิาณการผลติทีส่งูขึน้ นอกจากน้ี โรงงานผลติเครื่องกรองน้ําและสารกรองไดนํ้าเทคโนโลยกีารเชื่อมปิดฝา

ท่อกรอง ดว้ยระบบเชื่อมตดิแบบ Spin Welding ซึง่จะทดแทนการปิดฝาท่อกรองดว้ยการใชม้อืขนั และลดปรมิาณการ

ใชก้าวในการประสานพลาสตกิ เป็นการลดการใชส้ารเคม ีและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ปี 2564 บรษิทัมนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม เน้นการลดการใชพ้ลงังาน ดงัน้ี    

(1) ออกแบบบรรจุภณัฑ์  ผลติภณัฑ์ใหม่ของบรษิทัโดยเลอืกใชห้มกึพมิพ์ชนิด Vegetable oil ink ซึ่งเป็น

วสัดุธรรมชาต ิแทนการใชส้ารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

(2) ยกเลกิการใชโ้ฟมขึน้รปูกนักระแทก โดยเปลีย่นมาใชก้ระดาษกนักระแทกแทน 

(3) การจดัการพืน้ทีภ่ายในโรงงาน โดยการเปลีย่นมาใชห้ลอด LED High bay 

  

http://www.tsrplc.com/
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ข้อมูลการใช้วตัถดิุบหลกั 

วตัถุดบิหลกั 

- พลาสตกิ (kg) 318,684 245,000 220,000 

- สารกรองคารบ์อน (kg) 48,442 29,727 25,850 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า 

- ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (ลา้นบาท) 0.97 1.3 5.68 

ปริมาณการใช้พลงังานน้ําจาํแนกตามแหล่งน้ํา 

- ปรมิาณการใชน้ํ้าประปา (ลา้นบาท) 0.34 0.33 0.60 

รอ้ยละของน้ํานํากลบัมาใช้ใหม่ 

- รอ้ยละของการนําน้ํากลบัมาใชใ้หม ่ 20 20 20 

ปริมาณของเสีย 

- ปรมิาณของเสยีอนัตราย (kg) - - - 

- ปรมิาณของเสยีไม่อนัตราย (kg) 122,422 226,600 220,000 

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องกนัส่ิงแวดล้อม 

- ค่ากาํจดั และบาํบดัของเสยี (ลา้นบาท) 0.12 0.22 0.2 

ค่าใช้จ่ายการทาํวิจยัและพฒันานวตักรรมธรุกิจ 

- ค่าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์(พนับาท) 2,215 1,472 1,083 

 

โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ คดัแยกขยะ เพือ่ลดภาวะขยะล้นเมือง 

บรษิทัไดจ้ดัทาํโครงการ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ตามโครงการคดัแยกขยะเพื่อลดภาวะขยะลน้

เมอืง โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อปลกูจติสาํนึกและใหค้วามรูก้บัพนกังานบรษิทัในเรือ่งการคดัแยกขยะก่อนทิง้ 

2. เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการกาํจดัขยะอย่างถูกวธิ ี

3. เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องการรไีซเคลิขยะ 

4. เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัรบัรู ้และตระหนกัถงึปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิง่แวดลอ้ม 

5. เพื่อใหพ้นกังานบรษิทัมคีวามรูเ้รื่องแนวทางใหก้ารปฏบิตัตินเพือ่แกไ้ขปัญหาเรื่องขยะได ้

6. เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูท้าํโครงการกบักลุ่มเป้าหมาย 

7. เพื่อนําขยะทีค่ดัแยกไปสรา้งสิง่ทีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

8. เพื่อใหผู้ท้าํโครงการทุกคนรูจ้กัการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และรูจ้กัวธิกีารแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้

ระหว่างการทาํงาน 
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ภาพกิจกรรมโครงการ คดัแยกขยะ 

 
 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงการ คดัแยกขยะ เพื่อลดภาวะขยะลน้เมอืง 

• ขยะเปียกสามารถนําไปหมกัทําเป็นเชื้อเพลิงหรือก๊าซชวีภาพได้ ช่วยเพิม่รายได้ เน่ืองจากขยะรไีซเคิล 

สามารถคดัแยกเพื่อนําไปขายได ้เช่น พลาสตกิ กระดาษ ขวดแกว้ เหลก็ โลหะ 

• เพิม่ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ทาํใหด้สูะอาดตา 

• ช่วยลดมลภาวะเป็นพษิ เน่ืองจากขยะอนัตราย และขยะตดิเชือ้จะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาว 

• ช่วยเพิม่ความปลอดภยั เพราะการคดัแยกขยะอนัตราย เช่น หลอดไปที่แตก หรอืของมคีม ออกจากขยะ

ทัว่ไปจะช่วยลดการบาดเจบ็จากการถูกของมคีมบาดได ้

บรษิทันําขวดพลาสตกิทีไ่ดจ้ากโครงการคดัแยกขยะสง่มอบใหก้บัศนูยก์ารเรยีนรูใ้นชมุชนนําไปใชซ้ํ้าเพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์สูงสุดจากโครงการน้ี ที่ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนหมู่บ้านพบสุข ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จงัหวดั

นนทบุร ี11140 E-Mail: pobsook2547@gmail.com Tel: 0-2582-0796, 08-9483-1800 
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โครงการประหยดัพลงังาน 

ทางบรษิทั ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของการจดัการดา้นพลงังาน จงึไดม้โีครงการเพื่อทีจ่ะประหยดัพลงังานในดา้น

ต่าง ๆ คอื ไฟฟ้า เพื่อใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด ลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานโดยมุ่งเน้น

กลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่มสํานักงาน ซึ่งเป็นแหล่งที่ใช้พลงังานมากแห่งหน่ึงและ โครงการน้ียงัสามารถปลูกฝังความรู้ 

เพื่อใหพ้นกังานประหยดัทรพัยากรและกลบัไปทาํต่อทีบ่า้น โดยผ่านการสือ่สารทุกช่องทางของบรษิทั 

 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสงัคม 

นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

บรษิทั ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัดิา้นแรงงานและการเคารพสทิธมินุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทยีม และไม่

เลอืกปฏบิตั ิทัง้ในดา้นการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน ความกา้วหน้าในการทาํงาน การเลื่อนตําแหน่งการฝึกอบรม

และพฒันาพนักงาน สุขภาพอาชวีอนามยัความปลอดภยั รวมถงึคุม้ครองแรงงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทาง

เพศ อายุ สถาบนัการศกึษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทัง้สนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พกิาร           

เพื่อสรา้งโอกาส สรา้งอาชพี และรายไดท้ีม่ ัน่คง และเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) 

ซึ่งมแีผนกแรงงานสมัพนัธ์ดูแลรบัผดิชอบการจดัทําแผนการดําเนินงาน ดูแล ควบคุม ประเมนิผล การจดักจิกรรม

แรงงานสัมพันธ์ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  (รายละเอียดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

https://www.tsrplc.com/corporate-governance ภายใตห้วัขอ้ การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี> จรรยาบรรณทางธุรกจิ) 

 

3.4.2 ผลการดาํเนินงานดา้นสงัคม 

(1) พนักงานและแรงงาน 

บรษิทัปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนตัง้แต่การจา้งงานจนถงึการดแูลพนกังานและบุคลากร เพื่อใหพ้นกังานและ

บุคลากรทุกคนเกดิความรูส้กึผูกพนัเป็นครอบครวัเดยีวกบัองคก์ร โดยในปี 2564 บรษิทัมกีารดาํเนินงานดา้นพนกังาน

ทีส่าํคญั ดงัน้ี 

  

https://www.tsrplc.com/corporate-governance%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95
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สถิติข้อมูลด้านบุคลากร 

1. ขอ้มลูจาํนวนพนกังาน 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1.1 จาํนวนพนกังานรวม (คน)      

 - พนกังานประจาํ 1,479 1,767 1,584 

 - พนกังานรายวนั 18 15 26 

 - พนกังานชัว่คราว (พนกังานขายอสิระ) 901 1,215 1,009 

รวมทัง้ส้ิน 2,398 2,997 2,619 

1.2 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามเพศ (รอ้ยละ)      

 - เพศชาย 59.17 58.93 60.40 

 - เพศหญงิ 40.83 41.07 39.60 

  100.00 100.00 100.00 

1.3 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามระดบัพนกังาน (คน)      

 - อตัราพนกังานเขา้ร่วมงานกบับรษิทั 668 519 554 

 - ระดบัผูจ้ดัการ 17 6 18 

 - ระดบัผูอ้าํนวยการขึน้ไป 4 3 4 

 

2. ขอ้มลูพนกังานทีจ่ะเกษยีณ และอตัราการลาออก 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

2.1 จาํนวนพนกังานทีจ่ะเกษยีณอายุ (คน)       

 - กลุ่มพนกังานช่วงอายุ 55-60 ปี 46 45 59 

 - กลุ่มพนกังานช่วงอายุ 51-54 ปี 91 82 99 

2.2 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) (รอ้ยละ) 15.34 11.38 9.68 

 

3. อตัราการกลบัมาทาํงานหลงัจากคลอด 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราการกลบัมาทาํงานหลงัจากคลอดบุตร (คน) 11 18 14 

 

4. อตัราสว่นค่าตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราสว่นค่าตอบแทนของพนกังานหญงิ (รอ้ยละ) 34.04 34.04 29.00 

อตัราสว่นค่าตอบแทนของพนกังานชาย (รอ้ยละ) 65.96 65.96 71.00 
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ด้านการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนและความเท่าเทยีมกนัในสงัคม บรษิัทคํานึงถึงประเดน็ด้านสทิธมินุษยชนและ

การเขา้ถงึโอกาสอย่างเท่าเทยีม สนับสนุนการจา้งผู้พกิารและนําส่งเงนิสมทบเขา้กองทุนส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร โดย มุ่งส่งเสรมิให้พนักงานผู้พกิารสามารถดํารงชพีได้ด้วยตนเองและ การพฒันาคุณภาพชวีติอย่าง

ยัง่ยืน พร้อมทัง้ให้ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานขององค์กรเช่นเดียวกบั พนักงานทัว่ไป โดย

ปัจจุบนัสามารถแบ่งแยกประเภทของ พนกังานผูพ้กิาร ไดด้งัน้ี 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

1. ข้อมูลจาํนวนพนักงานผูพิ้การ (คน)   

1.1 จาํนวนพนกังานผูพ้กิารรวม (คน) 19 15 

- พนกังานประจาํ 3 1 

- พนกังานสญัญาจา้งรายปี (มาตรา 35) 16 14 

1.2 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามเพศ (คน)   

- เพศหญงิ 9 6 

- เพศชาย 10 9 

1.3 จาํนวนพนกังานจาํแนกตามเพศ (รอ้ยละ)   

- เพศหญงิ 47 40 

- เพศชาย 53 60 

2. ค่าตอบแทนพนักงานผูพิ้การ (บาท) 1,933,781 1,769,972 

 

การฝึกอบรมพนกังาน 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างยิง่ จงึไดจ้ดัทํานโยบายการพฒันา

และการฝึกอบรมขึน้ โดยม ี“สถาบนัฝึกอบรม” สงักดักลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคล เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบโดยตรง 

กาํหนดใหม้หีลกัสตูรอบรมทัง้ภายใน (In-house Training) และภายนอก (Public Training) ทีค่รอบคลุมเน้ือหาดา้นการ

พฒันาสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competency) ด้านการพฒันาสมรรถนะในการบรหิารจดัการ (Managerial 

Competency) และหลกัสตูรเพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นความรูใ้นงาน (Functional Competency) 

ทัง้น้ี ในปี 2564 สถาบนัฝึกอบรม ได้สร้างสรรค์หลกัสูตรอบรม และคดักรองโปรแกรมการพฒันาบุคลากรให้

สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของบรษิทัเป็นหลกั เพื่อเป็นหลกัประกนัด้านการพฒันาบุคลากรใหม้ี

ความรู้ ความสามารถ และทศันคตทิีด่ต่ีอการดําเนินงานที่ได้รบัมอบหมายใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานการดําเนินงาน

ของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั โดยมกีารพฒันา 5 รปูแบบ ดงัน้ี  

1. Talent Development & Succession Plan:  

แผนพฒันาพนักงานทีม่ศีกัยภาพสงู และผูส้บืทอดตําแหน่งตามเสน้ทางในสายอาชพี การพฒันาพนักงานที่มี

ศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสืบทอดตําแหน่งในอนาคต นอกเหนือไปจากการพฒันาทางด้าน 

Technical Competency ในงานที่ต้องมคีวามเชีย่วชาญ โดยจดัทําแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ต่อไปเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

พนักงานที่มศีกัยภาพซึ่งเป็นกําลงัสําคญัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รบัการดูแลและพฒันา โดยบริษัทฯจะ

พจิารณาผลการปฏบิตังิานควบคู่กบัศกัยภาพในการเตบิโตความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์และภาวะผูนํ้า  
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2. Mandatory Program Model:  

หลกัสูตรเพื่อรองรบัการเติบโตทางธุรกิจ สําหรบัพนักงานแต่ละระดบับริษัทฯ กําหนดหลกัสูตรภาคบงัคบั 

(Mandatory) สาํหรบัการพฒันาพนกังานในแต่ละระดบั โดยยดึหลกั 3 Pro รายละเอยีดดงัน้ี 

1 Product ความรูผ้ลติภณัฑแ์ละการตดิตัง้ 

2 Process ความรูด้า้นกระบวนการขัน้ตอน 

3 Program ความรูท้างดา้นโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน  

และในปี 2564 ทางบรษิทัไดม้กีารปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร (Rebranding) จงึไดจ้ดัทําหลกัสตูร TSR Branding 

โดยมวีตัถุประสงค ์รายละเอยีดงัน้ี 

(1) เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัรูก้ารปรบัภาพลกัษณ์องคก์ร 

(2) เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจโครงสรา้งและตําแหน่งของ Brand 

(3) เพื่อใหพ้นกังานรบัรูบ้ทบาทหน้าทีก่ารเป็นตวัแทนแบรนดท์ีถู่กตอ้ง 

3. การเรียนรูผ้า่นระบบออนไลน์ (E-Learning): 

บรษิัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการเรียนรู้ของพนักงานที่เอื้อต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากทุกที่      

ทุกเวลา และสามารถเลอืกเรยีนแต่ละเน้ือหาวชิาไดต้ามความสนใจของพนักงานเพื่อใหต้อบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

ของวธิกีารเรยีนรูใ้นยุคสมยัปัจจุบนั จงึไดนํ้าระบบการเรยีนรูผ้่านออนไลน์ หรอื E-Learning มาใชใ้นองคก์ร 

4. Reskill & Upskill: 

การเรยีนรู้พฒันาทกัษะใหม่ และการเสรมิสร้างทกัษะเดมิที่มอียู่ ในปี 2564 บรษิัทฯ มนีโยบายสนับสนุนให้

พนกังานร่วมมอื ร่วมคดิ ร่วมทาํ ในการปรบัเปลีย่นวธิกีารทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง

ในโลกปัจจุบนั โดยมกีาร Reskill & Upskill พนกังาน ใหร้บัผดิชอบงานทีห่ลากหลายมากขึน้ เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ

ด้านการขาย ธุรกจิ และการเงนิ ที่สอดคล้องกบัทศิทาง นโยบาย ของบรษิทัฯ ให้สามารถปรบัตวัเขา้สู่ New normal 

และเป็นวฒันธรรมองคก์ร ISMART 

5. การประเมินผลการปฏิบติังาน: 

ในปี 2564 บริษัทได้ใช้ระบบในการประเมินผล (Performance management System) โดยประกอบไปด้วย

ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

5.1 Corporate KPIs ซึง่เป็นเป้าหมายทีว่ดัความสาํเรจ็ในภาพรวมขององคก์ร ม ี4 ดา้น คอื 

1) เป้าหมายดา้นการเงนิ (Finance KPIs) 

2) เป้าหมายดา้นลกูคา้ หรอืผูใ้ชบ้รกิาร (Customer and Consumer KPIs) 

3) เป้าหมายดา้นการบรหิารงานภายในองคก์ร (Internal Business Process KPIs) และ 

4) เป้าหมายดา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต (Learning and Growth KPIs) 

5.2 Department KPIs เป็นการกระจายเป้าหมายมาจาก Corporate KPIs 

โดยกาํหนด Department KPIs ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุน Corporate KPIs 

5.3 Individual KPIs เป็นเป้าหมายรายบุุคคล ซึง่เราสามารถกาํหนดได ้3 วธิ ีคอื 

1) กาํหนดจาก Function Matrix (FM) ของแต่ละฝ่ายงานทัง้องคก์ร 

2) กาํหนดจาก CSF (Core Success Function) ของงานหลกัแต่ละฝ่าย 

3) กําหนดจาก Modern Job Description ที่มีตัวชี้วดัผลงานของแต่ละตําแหน่งงาน และ สมรรถนะ 

(Competency) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
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• Core Competency สมรรถนะหลกัขององคก์ร (ISMART) ทุกระดบัตําแหน่ง 

• Managerial Competency สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการเฉพาะระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป 

 

เพื่อนํามาใช้ในการประเมินผลงานพนักงาน เพื่อวดัผลการปฏิบตัิงานของพนักงานในองค์กรในด้านปัจจยั

ผลสาํเรจ็ของงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายองคก์รประจาํปี และพฤตกิรรมในการทาํงานทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการบรรลุผลงาน 

โดยได้นําผลการประเมินมาใช้ในการบริหารจดัการ ทางด้านการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา และ

ความกา้วหน้าในสายอาชพี เป็นตน้ 

สดัสว่นพนกังานทีผ่่านการประเมนิการปฏบิตังิาน (ของพนกังานประจาํทัง้หมด) ในปี 2564 เฉลีย่ 86.67% 

 

การเผยแพรค่วามรูแ้ก่พนักงานด้านจรรยาบรรณทางธรุกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัมนีโยบายเผยแพร่ความรูด้า้นจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) และนโยบายต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) ใหแ้ก่พนักงานทุกระดบั เพื่อสอดคลอ้งกบัหลกัคดิของบรรษทัภบิาล (Corporate 

Governance) หรอื CG  ทีมุ่่งเน้นใหเ้กดิการบรหิารจดัการบรษิทัทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้และคาํนึงถงึผู้

มสีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ซึง่บรษิทัเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัใหผู้ม้สีว่นได้

เสยีทราบผ่านทางหน้าเวบ็ไซตบ์รษิทั ทางอเีมล ์และตดิประกาศตามบอรด์ภายในบรษิทั รวมถงึการใหค้วามรูเ้รื่องการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัผ่านการปฐมนิเทศพนกังานและผูบ้รหิารใหม่ของบรษิทัเป็นประจาํทุกปี 

 

 
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 -ไม่ม-ี  

 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอานามยั 

บริษัทได้จดัให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ส่งเสริม

สนับสนุนการปฏบิตัิงานของลูกจ้างมใิห้ลูกจ้างได้รบัอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย จติใจ และสุขภาพอนามยัให้ลูกจ้างมี

หน้าทีใ่หค้วามร่วมมอืกบันายจา้งในการดาํเนินการและส่งเสรมิดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ลกูจา้งและสถานประกอบกจิการ 
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ตารางสรปุการเกิดอบุติัเหตจุากการดาํเนินงาน 

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุปี 2564 

(หน่วย: คน) 

ส่ิงท่ีทาํให้ประสบอนัตราย เสียชีวิต ทุพพลภาพ 
หยุดงาน

เกิน 3 วนั 

หยุดงานไม่

เกิน 3 วนั 
ไม่หยุดงาน 

ยานพาหนะ 0 0 9 3 7 

เครื่องมอื 0 0 0 1 1 

ตกจากทีส่งู 0 0 0 2 0 

ลื่นลม้ 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 9 6 8 

หมายเหต:ุ อุบตัเิหตุรา้ยแรงหมายถงึ นบัจาํนวนการประสบอนัตรายกรณีเสยีชวีติ ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น 

หยุดงานเกนิ 3 วนั 

 

(หน่วย: คน) 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

อตัราการบาดเจบ็จากการทาํงาน 23 20 7 

อตัราการเกดิโรคจากการทาํงาน 0 - - 

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยุดงาน 15 9 5 

จาํนวนผูเ้สยีชวีติจากการทาํงาน 0 1 - 

 

(2) ลูกค้า 

บรษิทัใหค้วามสําคญัต่อความรบัผดิชอบและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสุด

ของลูกค้าเป็นหลกั เน้นการสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้าโดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสนิค้าและ

บรกิารทีด่ ี

 

ผลการสาํรวจความพึงพอใจของลูกค้า 

บรษิทัมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจาํทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็นผู้

สอบถามขอ้มูลกบัทางลูกคา้และสรุปขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทัพบว่าผลสาํรวจความพงึพอใจ

ของลกูคา้ประจาํปี 2564 เฉลีย่ 92.62% ทัง้น้ี บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคา้ใหด้ี

ยิง่ขึน้ต่อไป 
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(3) ชุมชนและสงัคม  

บรษิัทประกอบกจิการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผู้มสี่วนได้เสยี เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างมคุีณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจน มธีรรมาภบิาลเป็นเครื่องกํากบัใหก้ารดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใสและยุตธิรรม มคีวามตระหนกัถงึผลกระทบทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่

จะนําไปสูก่ารพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็อย่างยัง่ยนื 

โครงการปันน้ําใสจากใจ TSR: อกีหน่ึงโครงการด ีๆ เพื่อมอบสุขภาพทีด่ใีหก้บัคนไทยทัว่ประเทศ ไดเ้ขา้ถงึน้ําดื่มที่

สะอาด จากเครื่องกรองน้ํา SAFE ในปี 2564 ไดข้ยายขอบเขตการปันน้ําใจไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ อาท ิโรงพยาบาล 

โรงเรยีน สถานประกอบพธิทีางศาสนา มลูนิธ ิและชุมชนต่าง ๆ ทีม่คีวามตอ้งการ โดยบรษิทัไดส้ง่มอบและตดิตัง้เครื่อง       

ทาํน้ําดื่มไปแลว้กว่า 781 สถานที ่จาํนวน 2,126 เครื่อง 

 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัใหพ้นักงานไดม้สี่วนร่วมในการช่วยเหลอืสงัคมเพื่อส่งมอบความสุขดว้ยน้ําสะอาดและมี

คุณภาพจาก TSR โดยแบ่งเป็นรายละเอยีดดงัน้ี 

1. ผูบ้รหิารและพนกังานร่วมกนัสมคัรใจบรจิาคเงนิรายเดอืนทุก ๆ เดอืน สาํหรบัซือ้ไสก้รอง สาํหรบัเปลีย่น

ใหก้บัโรงเรยีนต่าง ๆ ทีบ่รษิทัและพนกังาน ไดไ้ปบรจิาคเครื่องกรองน้ํา โดยในปี 2564 มยีอดเงนิบรจิาค 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 394,760 บาท 

2. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิ เพื่อใหพ้นกังานไดม้สี่วนร่วมในการมอบสิง่ด ีๆ คนืสู่สงัคม โดยใหพ้นักงาน

สมคัรเขา้ร่วมโครงการแล้วให้นําเครื่องกรองน้ําไปติดยงัสถานที่สําคญัที่บ้านเกิดของพนักงาน อาทิ 

โรงพยาบาล โรงเรียน สถานประกอบพิธีทางศาสนา มูลนิธิ และชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการ                

ในปี 2564 มพีนกังานสมคัรเขา้ร่วมโครงการและนําไปบรจิาคจาํนวนกว่า 115 สถานที ่
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การทาํนุบาํรงุศาสนา และวฒันธรรมไทย 

กิจกรรมเข้าพรรษา 

วนัเขา้พรรษาถอืว่าเป็นวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา และบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ในการทาํนุบาํรุง

พุทธศาสนา รวมทัง้ส่งเสรมิ อนุรกัษ์ และสบืสานวฒันธรรมไทย ในดา้นประเพณีและวฒันธรรม โดยกจิกรรมดงักล่าว

จดัขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยในปี 2564 น้ี ไดจ้ดัขึน้ตามมาตรการการป้องกนั COVID – 19 อย่างเคร่งครดั และไดใ้ห้

ผูบ้รหิารและพนักงานไดม้สี่วนร่วมในการทาํบุญ ดว้ยการประมลูของร่วมกนัผ่านระบบ Zoom แลว้นําเงนิทีไ่ดไ้ปถวาย 

งานจดัขึน้ที ่วดัตลาดใต ้ตําบลบางขะแยง อาํเภอเมอืงปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 โดยไดม้ี

การร่วมถวายปัจจยั สงัฆทานผา้อาบน้ําฝนและเทยีนพรรษา และถวายปัจจยัจากพนักงานรวมทัง้สิน้ 79,549 บาท ใน

การถวายเพื่อบรูณปฏสิงัขรณ์ดดียกอุโบสถ เน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษาและวนัอาสาฬหบชูา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกฐินสามคัคี 

การทอดกฐินถือว่าเป็นการสร้างความสามคัคีในระหว่างพุทธบริษัท และองค์กร โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึง

ความสาํคญัในประเพณีออกพรรษาซึง่ยดึถอืและปฏบิตัเิป็นประจาํในทุกปี โดยในปี 2564 น้ี ไดจ้ดัขึน้ตามมาตรการการ

ป้องกนั COVID – 19  อย่างเคร่งครดัและจดัขึน้ที ่วดัเสาธงหนิ อาํเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ีในวนัที ่7 พฤศจกิายน 

2564 โดยไดม้ปัีจจยัจากพนกังานรวมทัง้สิน้ 170,195 บาท ในการถวายเพื่อซือ้น้ํามนัเชือ้เพลงิเผาศพ และซือ้โรงศพผู้

ยากไร้ ของศพผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19  หรือจะศพผู้ยากไร้ฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในตัง้บําเพ็ญกุศลศพ และ            

ทาํพธิกีรรมทางศาสนา เพื่อเป็นรกัษาประเพณีทีด่งีามสบืกนัไป 
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นโยบายการคดัเลือกผูข้าย/ผูร้บัจ้าง 

นโยบายน้ีจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท กับผู้ขายและ/หรือ           

ผู้รบัจ้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น อนัครอบคลุมถึงการป้องกนัความเสี่ยงของการดําเนินธุรกิจอนัมาจากประเดน็ทาง

กฎหมาย ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั และบรษิทัย่อย คู่คา้ (ซพัพลายเออร)์ ดว้ยความเชื่อมัน่ว่าการ

ดาํเนินธุรกจิโดยคาํนึงถงึจรยิธรรมจะสง่ผลใหธุ้รกจิมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื และมุ่งหวงัเพื่อพฒันาการทาํงานและ

พฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง ในผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั ทางบรษิทัจงึยดึถอืเอาหลกัการในการดาํเนินธุรกจิน้ีใช้

ในการดาํเนินธุรกจิของผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้งของบรษิทัเช่นกนั 

บรษิทัเชื่อว่าการมคีู่คา้ทีด่จีะส่งผลใหค้วามสมัพนัธท์างธุรกจิและการเตบิโตของธุรกจิกา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็ 

การเพิม่โอกาสใหคู้่ค้าสามารถนําเสนอสิง่ทีด่ทีีสุ่ดใหก้บัลูกคา้ และส่งผลดทีัง้ในด้านเทคโนโลย ีการทนัต่อเหตุการณ์ 

และมคีวามโปร่งใส อกีทัง้ยงัช่วยเพิม่ช่องทางในการลดต้นทุนอกีดว้ย ในปี 2564 บรษิทัไดค้ดัเลอืกคูค้า้ ดา้นการจดัซือ้ 

จดัจา้งกบัผูข้ายและ/หรอืผูร้บัจา้ง ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) จาํนวน 59 ราย 

จาํนวนของผูส่้งมอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถ่ิน 

จาํนวน: ราย 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนของผูส้ง่มอบ(Supplier/Service/Outsource) 

ในทอ้งถิน่ (ภายในจงัหวดั) 

59.00 57.00 20.15 
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4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

4.1 คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

4.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

กลุ่มบรษิทัดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา สารกรอง จําหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน และ

เครื่องทําน้ําแขง็ ในรูปแบบการขายตรงซึ่งเป็นช่องทางการขายหลกัของกลุ่มบรษิทั และในรูปแบบ O2O (online to 

offline) เชื่อมโยงทมีการตลาดดจิติลั ทมีงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความต้องการทีค่รอบคลุมทกุกลุ่มลูกคา้ทัว่

ทุกภูมภิาค ดว้ยการขายเงนิสด ขายเงนิเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ซึง่อยู่ภายใตโ้ปรแกรมทีเ่รยีกว่า“ผอ่นสบาย ที่

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั ซึง่ถอืเป็นบรษิทัย่อยไดเ้ขา้มาดาํเนินการใหส้นิเชื่อรายย่อยและเชา่ซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าใน

ครวัเรอืนทีม่คุีณภาพตัง้แต่ปี 2560 ดงันัน้ รายไดห้ลกัของบรษิทัจงึแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย 

รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ ซึ่งในปี 2564 บรษิัทเธยีรสรุตัน์ลสีซิง่ จํากดัไดม้ี

การขยายสนิเชื่อเช่าซือ้รถบรรทุกและสนิเชื่อ Floor Plan เพิม่ขึน้ประมาณ 110 ล้านบาทและประมาณ 50 ล้านบาท

ตามลําดบั  ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมดงักล่าวเท่ากบั 1,657.76 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ทัง้ปี เท่ากบัรอ้ย

ละ 13.20 และ กาํไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทัเท่ากบั 31.00 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 78.33 จากปีก่อน 

 ในปี 2564 เป็นอกีปีที่เศรษฐกจิและสงัคมของทัว่ทุกประเทศตกตํ่าจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีม่คีวามรุนแรงและแพร่กระจายไปทัว่ทกุพืน้ที ่ซึง่ถงึแมว้่าบรษิทัจะไดป้รบั

กลยุทธใ์นการดาํเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ไมว่่าจะเป็นการวางแผนเชงิรบัและเชงิรุก  แต่กไ็ม่

สามารถมารองรบักบัผลกระทบทีรุ่นแรงขึน้ของการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จนบรษิทัไม่สามารถเพิม่ทมีขายตรง

เพื่อมาเดนิตลาดและการเขา้ไปหาลูกคา้เพื่อเสนอขายเครื่องกรองน้ํากท็าํไดย้ากมากเน่ืองจากความระมดัระวงัของการ

แพร่ระบาดของลูกค้ารวมกับผลของมาตรการ Lockdown ตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความ

ปลอดภยัและสขุอนามยัทีด่ขีองลกูคา้ พนกังาน รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นอย่างยิง่ จงึไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ ใน

การปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการสรา้ง

ความเชื่อมัน่ของลูกคา้ ส่งมอบสุขภาพทีด่แีละความปลอดภยัสู่ทุกครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ทีม่คุีณภาพและบรกิารทีด่ ีการ

สรา้งพนักงานทมีขายปลอดเชือ้ผ่านกระบวนการทําความสะอาดฆ่าเชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการขายและการบรกิาร 

และการอบรมพนักงานทีเ่ขา้พบลูกคา้ใหต้ระหนักและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิต่อ

ของเชือ้โรค นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการในการอนุญาตใหพ้นักงานทาํงานทีบ่า้น (Work From Home) มาตรการคดักรอง

พนักงานก่อนเขา้พืน้ทีท่ํางานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการทางของสาธารณสุข ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืครอบครวั

พนักงานที่เดือดร้อน ชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ทัง้สํานักงานใหญ่และสาขา โดยบริจาคสิง่ของจําเป็นต่อการอุปโภค

บรโิภค เช่น น้ําดื่ม ขา้วสาร เป็นตน้ 

ส่วนของการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้มีการพัฒนาในรูปแบบ O2O (online to offline) เพื่อเชื่อมโยงทีม

การตลาดดจิติลั ทมีงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความต้องการทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มลกูคา้ทัว่ทุกภูมภิาคท่ามกลาง

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการดําเนินชวีติและไลฟ์สไตลใ์นยุคนิวนอรม์อล (New Normal)  ดว้ยการพฒันาผลติภณัฑ์

เครื่องกรองน้ําระบบ RO  (Reverse Osmosis Membrane) ที่รวบรวมเอาจุดเด่นหลายประการเขา้ด้วยกนัอนัได้แก่ 

ระบบ RO High Flow  ระบบหน้าจอแสดงผลอจัฉรยิะ ระบบแจง้เตอืนความผดิปกต ิ(Error Code Notification)  ระบบ 

Auto Flush ล้างเครื่องกรองอตัโนมตัิ ไสก้รองเปลี่ยนง่ายด้วยระบบ Quick Change  และระบบก๊อกน้ําแบบคู่ (Duo 

Faucet) สามารถใชง้านไดท้ัง้น้ําดื่มผ่านระบบ RO  และน้ําใชผ้่านการกรองเบือ้งต้น เพื่อใชส้าํหรบัลา้งผกั ผลไมท้ีจ่ะ

ออกจาํหน่ายในปี 2565 รวมถงึการต่อยอดจากจุดแขง็และความชาํนาญของบรษิทัโดยการทาํตลาดสาํหรบัผลติภณัฑท์ี่

เกี่ยวเน่ือง ได้แก่ ระบบบําบัดน้ําใช้ในครัวเรือน (Point of Entry Water Treatment) ไปยังพื้นที่ภูมิภาค นอกเขต

น้ําประปา และตู้กดน้ํารอ้น-เยน็ทีม่รีะบบการกรองน้ําในตวัสาํหรบัการใชง้านในธุรกจิองคก์ร และการขยายธุรกจิไปยงั



 

 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) | 77 

สว่นที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 

ตลาดเชงิพาณิชย์ (B2B) ด้วยการร่วมทุนกบับรษิัทในการจําหน่ายเครื่องผลติน้ําแขง็ด้วยเทคโนโลยจีากทวปียุโรป 

ภายใตช้ื่อแบรนด ์อลัไพน์ (Alpine) ทีม่กีาํลงัผลติหลากหลายรุ่น สามารถรองรบัทุกความตอ้งการของธุรกจิทัง้ขนาดเลก็

และใหญ่ นัน้ถอืเป็นการต่อยอดการเตบิโตของธุรกจิหลกั (Cross Selling) โดยเน้นจุดแขง็จากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญใน

ดา้นการกรองน้ําดื่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกจิ ในดา้นความสะอาด ปลอดภยั สะดวก และ

ประหยดัต้นทุนในการดําเนินธุรกจิซึง่ในปีทีผ่่านมาแมจ้ะไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรงกบัสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-

19 ทีท่ําใหย้อดขายเครื่องกรองน้ําลดลงตามทีก่ล่าวแลว้ขา้งต้น แต่ในส่วนของธุรกจิการจําหน่ายเครื่องทําน้ําแขง็กย็งั

สามารถเตบิโตไดโ้ดยสามารถมรีายไดจ้ากการขายมากกว่า 100 ลา้นบาทในปี 2564ทีผ่่านมา 

 

4.1.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

นอกจากกลุ่มบรษิทัไดร้บัรายไดจ้ากการขาย 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสนิคา้ผ่านช่องทางการขาย

ตรง รายได้จากการจดัจําหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น และรายได้จากการจดัจําหน่ายสนิค้าผ่าน Online Marketing 

ภายใต้การขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสญัญาเช่าซื้อแลว้ กลุ่มบรษิทัยงัขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิสนิเชื่อที่เป็น

สนิเชื่อรถบรรทุก สนิเชื่อ Floor Plan และสนิเชื่อธุรกจิขนาดย่อม (SME) 
 
ในปี 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ และรายไดจ้าก

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อเท่ากบั 1,636.46 ลา้นบาท 1,909.91 ลา้นบาทและ 1,657.76 ลา้นบาทตามลาํดบั เมื่อเปรยีบเทยีบ

กบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมลดลงจากปีก่อนจาํนวน 252.15 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.20 ซึง่ประกอบดว้ย

รายไดจ้ากการขายสนิคา้จาํนวน 1,411.52 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 274.02 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.26 ในขณะที่

ดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อจํานวน 246.24 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 21.87 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.75 รายได้จากการขายทีล่ดลงเป็นผลมาจากการขายเครื่องกรองน้ํา และเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีล่ดลงจาก

ผลกระทบอย่างรุนแรงของโรคระบาดโควิด-19 ที่ทําให้ความสามารถในการเพิม่จํานวนทมีขายตรงและในการเดนิ

ทางเขา้ไปหาลูกคา้ทําไดย้ากขึน้รวมกบัภาวะเศรษฐกจิทีต่กตํ่าจนทําใหป้ระชาชนมรีายไดท้ี่ลดลงถงึขัน้ระมดัระวงัใน

การใชจ้่ายอย่างประหยดัไม่ซือ้สนิคา้ทีไ่ม่จําเป็นอนัไดแ้ก่เครื่องใชไ้ฟฟ้าใหม่ภายในบา้น แต่สาํหรบัการขายเครื่องทํา

น้ําแขง็ของกลุ่มบรษิทัยงัสามารถเติบโตไดเ้พราะความสะอาดและถูกสุขอนามยัของน้ําแขง็ทีผ่ลติมาจากน้ําสะอาดที่

ผ่านเครื่องกรองน้ําของบรษิทั ที่จะมบีรกิารเปลี่ยนสารกรองและบรกิารหลงัการขาย (After Sale Service) อย่างเป็น

ระบบครบวงจรทีแ่ตกต่างกบัคู่แข่งในตลาด  ส่วนรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ

ของกลุ่มบรษิทันัน้ยงัคงเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.75 อนัเป็นผลมาจากการเตบิโตของธุรกจิสนิเชื่อ Floor Plan และสนิเชื่อเงนิให้

กูข้องบรษิทัเธยีรสรุตัน์ลสิซิง่จาํกดัทีเ่ป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 
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สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้ 

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย:       
ขายสดและขายเชื่อ 319.41 19.3 276.30 14.5 216.15 13.2 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,092.11 65.9 1,409.25 73.8 1,240.21 75.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,411.52 85.2 1,685.55 88.3 1,456.36 89.0 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 234.19 14.1 221.75 11.6 179.89 11.0 

รายไดด้อกผลจากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 12.05 0.7 2.62 0.1 0.21 0.0 

รายไดร้วม 1,657.76 100.0 1,909.91 100.0 1,636.46 100.0 

 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เป็นรายได้หลกัที่มาจากการเดนิตลาดแบบ Door to 

door ของพนกังานขายสาํหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน้ํายีห่อ้ Safe และสารกรอง ทีเ่ป็นของบรษิทั  

(2) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอ่ืน เป็นรายได้จากการจดัจําหน่ายสนิค้าผ่านบรษิัท   

ขายตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากัด บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จํากัด และ            

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) 

(3) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่น Online Marketing ซึง่บรษิทัฯไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทาง

น้ีในปลายปี 2560 และได้มกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่

เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะทีเ่ป็น Online to Offline ขึน้มาในปี 2561 จนถงึในปัจจุบนั 

(4) รายได้จากการขายเครือ่งทาํน้ําแขง็ ผ่านบรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั และหน่วยงานทีม่อียู่ใน 

ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายตรง และ การขายผ่าน Online-Marketing  

(5) รายได้ดอกผลจากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ของบรษิทัเธยีรสรุตัน์ลสิซิง่จาํกดั ทีเ่ริม่ดาํเนินการขยาย 

ดว้ยการปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้รถบรรทุก สนิเชื่อ Floor Plan และสนิเชื่อเงนิใหกู้ ้

เมื่อเปรยีบเทยีบยอดขายตามกลุ่มผลติภณัฑ์หลกั รายได้จากการขายเครื่องกรองน้ําในปี 2562 2563 และ 

2564 เป็นจํานวน 1,082.02 ลา้นบาท 1,277.09 ลา้นบาท และ 1,039.61 ลา้นบาทตามลําดบั ปี 2564 ยอดขายเครื่อง

กรองน้ําลดลงจากปีก่อนจํานวน 237.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.60 เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีรุ่นแรงจนทาํใหก้ารเขา้เยีย่มลกูคา้ทีบ่า้นทําไดไ้ม่เหมอืนสถานการณ์ปรกตจิากมาตรการของ

ภาครฐัทีก่าํหนดใหม้กีาร Lockdown ประกอบทมีพนกังานขายทีต่ดิโควดิ-19 และไม่สามารถเพิม่ทมีพนกังานขายตรง  

สาํหรบัรายไดจ้ากการขายสารกรอง ในปี 2562 2563 และ 2564 เป็นจํานวน 139.14 ลา้นบาท 147.10 ลา้น

บาท และ 142.53 ล้านบาท ตามลําดบั โดยปี 2564 ยอดขายสารกรองลดลงจากปีก่อนจํานวน 4.57 ล้านบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 3.11 อนัเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิทีต่กตํ่าดว้ยผลกระทบของโรคระบาดโควดิ 
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ในปี 2564 ยอดขายของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนดช์ัน้นําอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ 

ตู้แช่ เครื่องทําน้ําอุ่น พดัลมไอเยน็ เครื่องฟอกอากาศ ในช่องทางการขายแบบ Online Marketing ภายใต้โปรแกรม

ผ่อนสบายลดลงอย่างมาก โดยมียอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จํานวน 124.26 ล้านบาท รวมกบัยอดขายของเครื่องทํา

น้ําแข็งที่เพิ่มขึ้นจากทัง้พนักงานขายของบริษัท อัลไพน์ วอเตอร์จํากัดและพนักงานของบริษัทเธียรสุรัตน์จํากดั 

(มหาชน) จาํนวน 105.12 ลา้นบาท 
 
สดัสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์(Products) ปี 2564 แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้ตามผลิตภณัฑ ์  มูลค่า (ลา้นบาท)  รอ้ยละ 

เครื่องกรองน้ํา  1,039.61  73.65 

สารกรอง  142.53  10.10 

เครื่องทาํน้ําแขง็  105.12  7.45 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่นๆ  124.26  8.80 

รวม  1,411.52  100.00 

 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายแบ่งออกเป็น ต้นทุนวตัถุดบิในการผลติ ต้นทุนพนักงานฝ่ายผลติ โสหุย้การผลติ และต้นทุนอื่น ๆ 

โดยปี 2562 2563 และ 2564 ตน้ทุนขายมจีาํนวน 409.12 ลา้นบาท 435.82 ลา้นบาท และ 345.68 ลา้นบาท ตามลาํดบั

หรอืคดิเป็นสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินให้

สนิเชื่อ (“สดัส่วนต้นทุนขาย”) รอ้ยละ 25.00 รอ้ยละ 22.82 และรอ้ยละ 20.85 ตามลําดบั ในปี 2564 ต้นทุนขายลดลง

จากปีก่อนจาํนวน 90.14 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 20.68 อนัเกดิจากยอดขายทีล่ดลงและสดัสว่นตน้ทุนขายต่อรายได้

จากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 2563 ลดลงจากปีก่อนอนัเป็นผล

มาจากสดัสว่นมลูค่าการขายทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน้ําทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้ของสนิคา้ (Product margin)ทีส่งู รวมกบั

ผลของการบรหิารต้นทุนการผลิตให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั      

โคโรน่า 2019 

 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่น เป็นรายไดท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หลกั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิที่ใช้

งานแลว้เช่น รถยนต์เดนิตลาดทีค่รบกําหนดอายุการใชง้าน การขายสนิคา้ยดึคนื การขายเมด็พลาสตกิบด ขายสนิคา้ 

พรเีมี่ยม และหน้ีสูญรบัคนื โดยปี 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทมรีายได้อื่นจํานวน 40.32 ล้านบาท 32.97 ล้าน

บาท และ 35.73 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้เท่ากบั 2.76 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 

2563 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากรายไดค่้าธรรมเนียมของบรษิทัเธยีรสรุตัน์ลสิซิง่จาํกดัสาํหรบัการปล่อยสนิเชื่อใหม ่

 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายสาํคญัในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัซึง่เน้นการขายสนิคา้ผ่านช่อง

ทางการขายตรง โดยต้นทุนในการจดัจาํหน่ายทีส่าํคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าใชจ้่าย

เกี่ยวกบัพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ต้นทุนในการจดัจําหน่ายปี 2562 

2563 และ 2564 มจีาํนวน 593.67 ลา้นบาท 675.86 ลา้นบาท และ 640.00 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2564 ต้นทุนใน

การจดัจําหน่ายลดลงตามรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิให้สนิเชื่อ

ของบรษิัทย่อยที่ลดลงแต่มูลค่าลดลงน้อยกว่ารายได้รวมทัง้หมดที่ลดลงจากปี 2563 โดยมสีดัส่วนต้นทุนในการจดั
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จําหน่ายต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อย

ในปี 2564 เท่ากบัร้อยละ 38.61 ในขณะทีปี่ 2562 และปี 2563 มสีดัส่วนร้อยละ 36.28 และร้อยละ 35.39 ตามลําดบั 

สดัส่วนต้นทุนในการจดัจําหน่ายทีเ่พิม่ขึน้น้ีเป็นผลมาจากยอดขายของเครื่องกรองน้ํา และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลดลงไม่

เป็นไปตามแผนทีบ่รษิทัไดม้กีารดาํเนินการไปในการขยายสาขาและเพิม่จาํนวนทมีขายตรง จงึทาํใหบ้รษิทัตอ้งมาปรบั

กลยุทธเ์ป็นชะลอการขยายสาขาและชะลอการเพิม่ทมีขายในพืน้ที ่สแีดงและสแีดงเขม้ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายแต่ยงัคงใหม้กีารทํา Business and Product Portfolio Management ด้วยการพฒันารูปแบบในเรื่องของ

สนิคา้ ช่องทางการจาํหน่าย บรกิารช่าง และ บรกิารทางการเงนิ ต่อไป และเพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งของค่าใชจ้่ายให้

เหมาะกบัสถานการณ์โรคระบาดโควิด บริษัทจึงได้มีการพิจารณาจ่ายค่าปรับในการยกเลิกสญัญาเช่าใช้รถยนต์

เดนิตลาดและการเช่าสาขาลงอนัถอืเป็นค่าใชจ้่ายครัง้เดยีว เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการเช่าลงในเดอืนต่อ ๆ ไป 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นต้น ในปี 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทมค่ีาใชจ้่ายในการบรหิารจํานวน 401.86 ล้านบาท 434.31 ล้านบาท 

และ 424.12 ล้านบาท ตามลําดบั ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลงจากปี 2563 จํานวน 10.19ล้านบาทหรอื

ลดลงรอ้ยละ 2.35 โดยมสีดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และ

รายได้จากลูกหน้ีเงนิให้สนิเชื่อเพิ่มขึน้จากร้อยละ 22.74 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 25.58 ในปี 2564 ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่

เพิม่ขึน้ดงักล่าวนัน้เป็นผลมาจากยอดรายไดร้วมทีล่ดลง ในขณะทีบ่รษิทัไดม้กีารวางแผนในการพฒันาธุรกจิและบรกิาร

ไว้จงึทําใหค่้าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานเพิม่ขึน้ รวมกบัค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการเกี่ยวกบัสถานการณ์โรคระบาด 

COVID-19 ทีใ่ชไ้ปในการจดัหาวคัซนีและอุปกรณ์สาํหรบัการป้องกนัโรคระบาด COVID-19 ใหก้บัพนักงานทีเ่พิม่ขึน้ 

แต่อย่างไรกต็ามบรษิทักไ็ดม้กีารนําแผนดงักล่าวมาพจิารณาปรบัเปลี่ยนใหม่ใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่

ซํ้าซอ้นและไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์กบับรษิทั ดว้ยการนําระบบสารสนเทศ (Technology)  RPA และระบบ Outsourcings 

มาใชแ้ทนการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชก้าํลงัคน 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ปี 2562: หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสญู) 

สําหรบัปี 2564 กลุ่มบริษัทมขีาดทุนจากการด้อยค่า จํานวน 231.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 

15.19 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.03 อนัเป็นผลมาจากการบนัทกึรบัรูผ้ลขาดทุนจากสนิคา้ทีย่ดึคนืทนัทจีากการ

ตรวจสอบคุณภาพของลูกหน้ีทีไ่ดม้กีารตดิตัง้ของเครื่องกรองน้ําในเชงิรุกเพื่อเป็นการระมดัระวงัคุณภาพของการชาํระ

เงนิของลูกหน้ีเช่าซื้อทีจ่ะเกดิขึน้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และเป็นการสอดคล้องกบัมาตรฐาน

บญัช ีฉบบัที ่9 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ซึ่งในการดําเนินธุรกิจเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทส่วนหน่ึงใช้     

เงนิกู้ยมืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระหว่างรอรบัเงนิผ่อนชําระค่างวดจากลูกค้า ดงันัน้ ต้นทุนทางการเงนิจงึจดัเป็น

ต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุนขาย ทัง้น้ีต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิกูย้มื ไดแ้ก่ ต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงาน 

และต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อรองรบัการลงทุน ต้นทุนทางการเงนิรวมในปี 2562 2563 และ 2564 

เป็นจาํนวน 1.02 ลา้นบาท 4.39 ลา้นบาท และ 5.36 ลา้นบาทตามลาํดบั ตน้ทุนทางการเงนิในปี 2564 สงูขึน้เมื่อเทยีบ

กบัปี 2563 เท่ากบั 0.97 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้เท่ากบัรอ้ยละ 22.10% เน่ืองจากมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและตัว๋

สญัญาใช้เงินเท่ากบั 188.80 ล้านบาทเพื่อนํามาใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้นอันได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อ
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รถบรรทุก และ สนิเชื่อธุรกจิ Floor Plan ของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั และอกีส่วนหน่ึงนํามาใชใ้นการลงทุนซือ้

ทีด่นิ เพื่อนํามาใชข้ยายพืน้ทีค่ลงัสนิคา้แทนการเช่าคลงัสนิคา้ในปัจจุบนั 

 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทมกีําไรสุทธจิํานวน 109.63 ล้านบาท 143.13 ล้านบาท และ 31.00 

ลา้นบาทตามลาํดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2563 กาํไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทั ปี 2564 ลดลงจาํนวน 112.13 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 78.33 ทัง้น้ีมาจากการลดลงของรายไดร้วม สดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ของตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่าย

ในการบรหิารเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 

รวมทัง้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่พิม่ขึน้ ตามเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทัง้น้ีอตัรากาํไรสุทธซิึง่คํานวณจากกําไรสุทธทิี่

แสดงในงบการเงนิรวมของปี 2562 2563 และ 2564 คดิเป็นรอ้ยละ 6.70 รอ้ยละ7.49 และรอ้ยละ 1.87 ตามลาํดบั 

 

4.1.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

4.1.3.1 สินทรพัย ์

สนิทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,447.53 ลา้น

บาท 1,691.54 ล้านบาท และ 1,712.13 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้น้ีสนิทรพัย์หลกัของกลุ่มบรษิัท ได้แก่ ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซื้อ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิค้าคงเหลอื โดยลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ ได้แก่ ลูกหน้ีจากการขาย

สนิคา้แบบผ่อนชําระ และลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ Floor Plan ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั ในขณะทีบ่รษิทัลงทุนใน

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเน่ืองทัง้ในส่วนของโรงงานผลติ อาคารสํานักงาน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมถงึ

สนิคา้คงเหลอืทีจ่ดัหาและผลติใหม้จีาํนวนทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ 

 

อตัราสว่นสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

สินทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562 

สนิทรพัยร์วม  1,712.13  1,691.54  1,447.53 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  959.92  1053.01  902.20 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  56.07  62.25  62.33 

 

ปี 2564 อตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมลดลงเกดิจากการเพิม่ขึน้ของลกูหน้ีเช่าซือ้รถบรรทุกที่

มรีะยะเวลาการใหส้นิเชื่อทีม่ากกว่าหน่ึงปี ในขณะทีล่กูหน้ีเช่าซือ้เครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่รีะยะเวลาการให้

สนิเชื่อตํ่ากว่าหน่ึงปีลดลงประกอบการเพิม่ขึน้ของการลงทุนซื้อที่ดนิใหม่เพิม่ขึน้และผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ

สนิทรพัยท์ีไ่ม่หมุนเวยีนอนัไดแ้ก่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีไ่ดม้กีารบนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

(TFRS 16) ทีบ่งัคบัใช ้

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ (สทุธ)ิ ซึง่ไดแ้ก่ ลกูหน้ีจากการขายสนิคา้แบบผ่อนชาํระ (สทุธจิากดอกผลเชา่ซือ้รอ

ตดับญัช ีภาษขีายรอตดับญัช ีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู และสาํรองการรบัคนืสนิคา้) เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีดัสว่นสงูสดุในกลุ่ม

สนิทรพัยห์มุนเวยีน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจาํนวน 

688.90 ลา้นบาท 701.02 ลา้นบาท และ 611.92 ลา้นบาทตามลาํดบั 
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ความเพียงพอของค่าตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู 

กลุ่มบรษิทัมลีูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการขายผ่อนชําระเครื่องกรองน้ํา สารกรอง เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องทํา

น้ําแขง็ ทีร่ะยะเวลาในการผ่อนชาํระประมาณ 12-13 เดอืน ในขณะทีก่ารขายรถยนตแ์ละรถบรรทุกตามสญัญาเช่าซือ้ที่

มรีะยะเวลาการผ่อนชาํระประมาณ 3-5ปี ซึง่กลุ่มบรษิทัไดม้กีารพจิารณาการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญูตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) ซึง่เป็นวธิกีารพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของ

เครื่องมอืทางการเงนิมาใชใ้นการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู นโยบายในการตัง้คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้มาเพื่อตัง้เป็นสาํรองหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีทีค่าดว่าจะไม่สามารถชาํระหน้ีไดป้รากฏ ดงัน้ี 

 

 

 
 

ข้อมูลคุณภาพของลูกหน้ีการค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

พบว่า คุณภาพของหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้แยกตามอายุของลกูหน้ีทีม่กีารคา้งชาํระลดลงสาํหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในขณะที่

เครื่องกรองน้ําเพิม่ขึน้ โดยพจิารณาจากมลูค่าของลูกหน้ีทีค่า้งชาํระเกนิ 3 งวด (NPL) ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีล่ดลงจาก

ร้อยละ 6.12 ลดลงเหลอืร้อยละ 1.93 ในขณะทีเ่ครื่องกรองน้ําเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.84 เพิม่เป็นรอ้ยละ 8.97 โดยการ

คา้งชําระทีล่ดลงของบญัชเีช่าซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้มาจากการพจิารณาเครดติและการบรหิารเกบ็เงนิที่เขม้งวด ส่วน

การคา้งชาํระทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน้ํามาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั โคโรน่า 

2019 ทีท่ําใหลู้กคา้ขอผ่อนผนัการชาํระเงนิ แต่อย่างไรกต็ามบรษิทักย็งัใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดกบัพนักงานขายสาํหรบั

ความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ดว้ยการหกัผลตอบแทนทีไ่ดจ้่ายไปกลบัคนืประกอบกบัการเร่งใหเ้จา้หน้าที่

ฝ่ายเครดติไปทาํการตรวจสอบบญัชผี่อนชาํระเหล่านัน้ว่าเกดิอะไรขึน้จะไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุงไดถู้กตอ้ง 

รวมทัง้การยึดคืนสนิค้าที่เพิ่มขึ้นสําหรบัลูกค้าที่ค้างชําระเกินกําหนดแล้วนํามาขายเป็นสนิค้ามือสอง ในส่วนของ

เครื่องใช้ไฟฟ้านัน้ก็ได้มีการนําระบบการเก็บเงินแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการให้ลูกค้ามาชําระเงินเอง (Direct 

Payment) กบัการมฝ่ีายเครดติ และเร่งรดัไปช่วยสาํหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ไดร้บัผดิชอบในเรื่องของเวลาตามกําหนด รวมทัง้

การกําหนดใหม้กีารพจิารณาอนุมตัเิครดติใหร้อบคอบขึน้จากขอ้มูลพฤตกิรรมของลูกคา้ทีม่กีารผดินัดชําระ พรอ้มทัง้
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การส่งเจา้หน้าทีเ่ครดติไปช่วยเกบ็สาํหรบับญัชเีช่าซือ้ทีค่า้งชาํระ หากเกบ็ไม่ไดก้ใ็หด้ําเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื ซึง่ในปี

น้ีกลุ่มบรษิทัไดม้กีารนําระบบน้ีมาพฒันาใชก้บัการบรหิารเกบ็เงนิของเครื่องกรองน้ําเพิม่มากขึน้ รวมกบัการนําระบบ

การชาํระเงนิดว้ย QR Code เพื่อเพิม่ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ภายใตส้ถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19ดว้ย 

 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

ลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ ซึง่ไดแ้ก่ ลูกหน้ีจากการธุรกจิสนิเชื่อ Floor Plan และธุรกจิสนิเชื่อเงนิใหกู้ ้ทีก่ลุ่มบรษิทั

ไดม้กีารขยายปล่อยกูเ้พิม่ขึน้โดยถอืเป็นสนิเชื่อทีม่หีลกัประกนั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทั

มสีนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจาํนวน 28.55 ลา้นบาทและ 83.34 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืจาํนวน 133.73 ลา้นบาท 212.77 ลา้น

บาท และ 271.99 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสนิคา้คงเหลอืในปี 2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 จากการสัง่ซือ้เครื่องทาํน้ําแขง็

เพื่อมารองรบั Back Order ของลูกคา้ทีม่กีารวางเงนิมดัจําแลว้ และการสัง่ซือ้วตัถุดบิและส่วนประกอบเครื่องกรองน้ํา

RO รุ่นใหม่เพื่อมาทาํการผลติและขายในปี 2565 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจํานวน 393.56 ลา้น

บาท 353.16 ลา้นบาท และ 415.07 ลา้นบาท ตามลําดบั และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จํานวน 33.63 ลา้นบาท 31.39 ลา้น

บาท และ 27.80 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัยส์่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของสาํนักงานใหญ่และ

โรงงาน บรษิัทได้จดัหาที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพิม่ขึน้ก็เพื่อ

รองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต อน่ึงในปี 2564 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิม่ขึน้เท่ากบั 61.91 ล้านบาทจากการ

ลงทุนซื้อที่ดนิใหม่สําหรบัการเติบโตของธุรกจิ ส่วนสนิทรพัย์สทิธกิารใช้และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนลดลงจากการขาย

สนิทรพัย์ที่ใช้ครบตามอายุการใช้งานแล้วออกไปรวมกบัการยกเลกิสญัญาเช่าใช้รถยนต์และสาขาก่อนครบกําหนด

เพื่อใหเ้หมาะกบัการขายทีล่ดลง เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่ายคงทีล่งรวมกบัค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชเีกดิจากเกณฑก์ารรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชแีละทางภาษทีีแ่ตกต่างกนั ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชจีํานวน 16.87 ลา้นบาท 21.71 ลา้น

บาท และ 27.84 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการตัง้สํารองหน้ีสงสยัจะสูญที่เพิ่มขึ้นและการตัง้สํารอง

ค่าใชจ้่ายต่างๆของกลุ่มบรษิทัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

4.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสนิของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ เงนิกูย้มืระยะยาว หน้ีสนิ

ตามสญัญาเช่าการเงนิ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจ่าย และหน้ีสนิอื่น ๆ โดย ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสนิรวมจาํนวน 211.14 ลา้นบาท 416.52 ลา้นบาท และ 460.94 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ในปี 2564 หน้ีสนิเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 137.90 ลา้น

บาท เพื่อนําใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทัเธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดัและการลงทุนซือ้ทีด่นิ ในขณะทีเ่จา้หน้ี

การคา้และเจา้หน้ีอื่นทีล่ดลงเท่ากบั 36.30 ลา้นบาท จากการสัง่ซือ้สนิคา้ทีล่ดลงเพื่อใหเ้หมาะกบัการขายทีล่ดลงกลุ่ม

บรษิทัมกีารบรหิารสภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ หน้ีสนิทีส่าํคญัมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิเท่ากบั 188.80 ลา้นบาทเพื่อนํามาใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดัและการลงทุน

ซือ้ทีด่นิเพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิ 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ณ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมเีจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นจํานวน 

135.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ 36.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.16 จากปี 2563 เน่ืองจาก

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีการคา้ทีล่ดลงจากผลของยอดขายทีล่ดลงจนทาํใหบ้รษิทัลดการตัง้สาํรองค่า

สง่เสรมิการขาย และการสัง่ซือ้สนิคา้เพือ่นํามาขายลดลง 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หน้ีสนิประเภทน้ีโดยสว่นใหญ่เป็นหน้ีสนิจากการจดัหายานพาหนะเพื่อใช้

สําหรบัทมีขายตรงและการเช่าสาขาของบรษิัทโดยภาระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิปี 2564 มจีํานวน 

78.69 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากบั 40.61 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 34.04 อนัถอืเป็นการลดค่าใชจ้่าย

เพื่อใหเ้หมาะสมการขายทีล่ดลงจากผลกระทบของโรคระบาดโควดิ-19 

- เงินกู้ยืมระยะยาว ณ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืระยะยาว 

- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทัมสีาํรองผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจํานวน 21.39 ล้านบาท ลดลง

เลก็น้อยจากปี 2563 

 

4.1.3.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบรษิัทมสี่วนของผู้ถือหุ้นทัง้หมดจํานวน 1,231.24 ล้านบาท 

1,270.57 ลา้นบาทและ 1,243.64 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ของกลุ่มบรษิทัลดลงจากกาํไรสทุธจิากการ

ดาํเนินงานสาํหรบัปี 2564 ทีล่ดลงดงัทีก่ล่าวมาแลว้และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการดําเนินงานครึง่ปี

แรกของปี 2564 ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในปี 2564 นอกเหนือจากกาํไรสทุธปิระจาํปีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

- เงินปันผลจ่าย บรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จํานวนทัง้สิน้ 21.98 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม 2564 โดยจ่ายเป็นเงนิสดปันผลทัง้จาํนวน 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน และทุนออกจําหน่ายและชําระเตม็

มลูค่าแลว้เท่ากนัทีจ่าํนวน 549.41 ลา้นบาท และมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั จาํนวน 295.29 ลา้นบาท 

หุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทได้มกีารลดทุนจดทะเบยีนลงจากทุนจดทะเบยีนเท่ากบั 549.68 

ล้านบาทลดมาเหลือเท่ากบั 549.41 ล้านบาทสําหรับหุ้นซื้อคืนที่คงเหลือและไม่ได้มีการจําหน่ายออกไปตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด  

 

4.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 กลุ่มบริษัทมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดบั 

0.17 เท่า 0.33 เท่า และ 0.37 เท่าตามลําดบั ในขณะที่มอีตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถอืหุน้อยู่ใน

ระดบั 0.01 เท่า 0.13 เท่าและ 0.21 เท่า ตามลําดบั ปี 2564 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้ือหุน้และหน้ีสนิทีม่ภีาระ

ดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เน่ืองจากเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 137.90 ลา้นบาท เพื่อนําใช้

ในการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั และลงทุนซือ้ทีด่นิ 

 

4.1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

รายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 
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หน่วย: ล้านบาท 
 ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2564 2563 2562 

กจิกรรมดาํเนินงาน  42.28  110.29  156.80  

กจิกรรมลงทุน  (69.45) (21.34) (8.31) 

กจิกรรมจดัหาเงนิ  21.54  (86.30) (136.64) 

เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง)  (5.63) 2.65  11.85  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้ปี  62.09  59.44  47.59  

เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด ณ 

ปลายปี  
56.46  62.09  59.44  

 

กลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถบรหิารกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัเพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ และจ่ายเงนิสดปันผล (Cash Dividend) จํานวน 66.09 ล้านบาท ในระหว่างปี 2564 

(2563: 90.36 ลา้นบาท) 

 

4.1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 11.44 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 2.47 ในปี 2564 โดยผลตอบแทนต่อ

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 

(1) การบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย อตัรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) ลดลงจากรอ้ยละ 7.56 เป็นรอ้ยละ 

2.10 เป็นผลจากสดัสว่นของตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อก

ผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อเพิม่ขึน้ รวมกบัการเพิม่ขึน้ของขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

(2) ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(Asset Turnover) สาํหรบัปี 

2564 เท่ากบั 0.97 เท่า ซึง่ตํ่ากว่าปีก่อน (2563: 1.22 เท่า) กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ในปี 2564 จาํนวน 20.59 

ลา้นบาทจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์จากการลงทุนซือ้ทีด่นิเพิม่เพื่อรองรบัการเตบิโตของบรษิทั และ

สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการขายเครื่องทําน้ําแขง็และเครื่องกรองน้ํารุ่นใหม ่แสดงใหเ้หน็ถงึการทีบ่รษิทัจะตอ้ง

ใหม้กีารพฒันาปรบัปรุงการบรหิารการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์ ภายใตว้กิฤตโรคระบาดโควดิ-19 

(3) โครงสร้างทางการเงนิ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (Debt to Equity Ratio) เพิม่ขึน้จาก 0.33 

เท่า เป็น 0.37 เท่า เน่ืองจากหน้ีสนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาจากการเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 137.90 ลา้น

บาท เพื่อนําใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั และการลงทุนซือ้ทีด่นิ ส่วนเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอื่นลดลงเท่ากบั 36.30 ลา้นบาท จากผลของยอดขายทีล่ดลง 

 

4.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

 

การขยายตวัของชมุชนเมอืง และสดัส่วนการขาย 

กลุ่มบรษิัทเน้นการจดัจําหน่ายในพืน้ที่เขตชุมชนเมอืงที่มปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น เพื่อให้พนักงานขาย

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ทัง้น้ีแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศสง่ผลใหชุ้มชน

เมอืงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็นผลดต่ีอการวางแผนการขายสนิคา้ของบรษิัท และยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพ

แห่งใหม่ จงึเป็นโอกาสในการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 
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สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ในปี 2564 ถงึแมบ้รษิทัจะไดม้กีารปรบักลยุทธใ์นการดาํเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) แลว้ดว้ยการวางแผนเชงิรบัและเชงิรุกจากความร่วมมอืจากทมีงานทุกฝ่าย แต่บรษิทัก็

ไม่สามารถคาดการณ์ถงึผลกระทบของการแพร่ระบาดทีรุ่นแรงและครอบคลุมไปทุกพืน้ทีอ่ย่างไม่รูท้ ีจ่ะจบเมื่อไร จนทาํ

ให้บริษัทต้องได้รบัผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงจากการที่ไม่สามารถเพิ่มทีมขายและรักษาจํานวนทีมขายตรง

เน่ืองจากตดิโควดิได ้และต้องใหม้กีารพฒันาโครงสรา้งของค่าใชจ้่ายของบรษิทัทัง้หมดใหม่ดว้ยการตระหนักถงึความ

ปลอดภยัและสขุอนามยัทีด่ขีองลกูคา้ พนกังาน รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นอย่างยิง่ จงึไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ ใน

การปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการสรา้ง

ความเชื่อมัน่ของลูกคา้ ส่งมอบสุขภาพทีด่แีละความปลอดภยัสู่ทุกครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ทีม่คุีณภาพและบรกิารทีด่ ี การ

สรา้งพนักงานทมีขายปลอดเชือ้ ผ่านกระบวนการทาํความสะอาดฆ่าเชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการขายและการบรกิาร 

และการอบรมพนักงานทีเ่ขา้พบลูกคา้ใหต้ระหนักและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิต่อ

ของเชือ้โรค นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการในการอนุญาตใหพ้นักงานทาํงานทีบ่า้น (Work From Home) มาตรการคดักรอง

พนักงานก่อนเขา้พืน้ทีท่ํางานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการทางของสาธารณสุข ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืครอบครวั

พนักงานที่เดือดร้อน ชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ทัง้สํานักงานใหญ่และสาขา โดยบริจาคสิง่ของจําเป็นต่อการอุปโภค

บรโิภค เช่น น้ําดื่ม ขา้วสาร เป็นตน้ 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ซึง่เกีย่วกบัการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั และคาด

ว่าจะมผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เมื่อนํามาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้

แรกโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวกาํหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 นัน้ไม่ไดม้มีาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีส่าํคญัและกระทบกบัการบนัทกึบญัชี

ของกลุ่มบรษิทัออกมาใชบ้งัคบั  

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเท่ห ์

เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละสารสนเทศในโลกมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ อย่างต่อเน่ือง จน

ทําให้กลุ่มบรษิัทต้องให้มกีารพฒันาและเปลี่ยนแปลงให้ทนั ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารที่จะให้กบั

ลูกค้ารวมกบัการพฒันากลยุทธ์ แนวทางและกระบวนการในการดําเนินการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถอยู่รอด

ปลอดภัยได้ ด้วยการจดัฝึกอบรมให้กบัพนักงานเพื่อให้มคีวามรู้ความสามารถที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง การสรรหา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความทนัสมยัเข้ามาร่วมงาน และการหาผู้ร่วมลงทุน (Strategic Partner) ที่

สามารถมาร่วมมอืกนัพฒันาธรุกจิไปดว้ยกนั รวมทัง้การขอความร่วมมอืจากหน่วยงานของรฐัในการพฒันาบรษิทัตาม

นโยบายของรฐับาล 
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5.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

5.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

5.1.1 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบยีน 

 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

อเีมล ์

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

0107556000213 

ผลติและจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําใชใ้นครวัเรอืน 

549,411,233 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,411,233 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

549,411,233 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,411,233 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

เลขที ่43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

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 

5.1.2 บุคคลอ้างอิงอ่ืน ๆ 

บุคคลอ้างอิง   

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  เลขที ่93 ชัน้ 14 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 02-009-9999 

โทรสาร : - 

   

ผูต้รวจสอบบญัชี : บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

  อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร,์ เลขที ่1 ชัน้ 48-50 ถนนสาทรใต ้เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 

  นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 

  นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 

  นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 

โทรศพัท ์ : 02-677-2000 ต่อ 2055 

โทรสาร : 02-677-2222 
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5.2 ข้อมูลสาํคญัอ่ืน  

 - ไม่มี 

 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุดทีอ่าจมผีลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและ

บรษิทัย่อย เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

5.4 ตลาดรอง 

 - ไม่มี 

 

5.5 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจาํ (เฉพาะกรณีทีบ่รษิทัออกตราสารหน้ี)  

 - ไม่มี 
 



 

 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) | 89 

สว่นที ่2 การกาํกบัดแูลกจิการ 

ส่วนท่ี 2 

การกาํกบัดแูลกิจการ 
 

6. นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

ในปี 2564 บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 

ประจาํปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดบั 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดเีลศิ” 

(Excellent) จากบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้สิน้ 716 บรษิทั จากการสาํรวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจด

ทะเบยีนประจําปี 2564 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ไดร้บัทราบ และเขา้ใจหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ออกใชต้ัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดพ้จิารณาและทบทวน หลกัการกํากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัและไดด้ําเนินการปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ และนโยบายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทั

กําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานปฏบิตัิตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดทุกประการ 

 

6.1 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิัท อนัจะทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน

กลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้กีารกําหนดหลกัการการกํากบัดูแล

กจิการ ซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการทีด่ซีึง่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

หลกัการการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ทัง้ในฐานะของ

เจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย์ เช่น สทิธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลกัทรพัย์ที่ตนถืออยู่ สทิธิใน      

การไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลกาํไรจากบรษิทั สทิธต่ิาง ๆ ในการประชุม  ผู้

ถอืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามล่วงหน้าสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของ

บรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบติั 

บรษิทัไดก้าํหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่ออาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั ดงัน้ี: 

1. บริษัทจะจดัให้มกีารประชุมใหญ่สามญัประจําปีทุกปีโดยคณะกรรมการจะกําหนดวนั เวลา และสถานที่

ประชุม ซึ่งการประชุมจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัสิ้นสุดรอบบญัชใีนแต่ละปี พร้อมทัง้จดัส่งหนังสอื     

นัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั   

ก่อนการประชุม รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์บรษิทัที ่http://www.tsrplc.com ล่วงหน้าก่อน
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วนัประชุมอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการประชุมและลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 

3 วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมวีตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็

ของคณะกรรมการประกอบไปด้วย โดยในปี 2564 บริษัทจัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา 15 วนั 

2. บรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทั พรอ้มทัง้ชีแ้จงสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุม และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงทีบ่รษิทั

ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

4. ก่อนการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้า

ก่อนวนัประชุม 

5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ 

และเอื้อที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น          

ทัง้การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้

รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยํา และก่อนเริม่การประชุมจะดําเนินการแจง้จาํนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ขอ้ซกัถาม ให้ขอ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อที่ประชุมในประเดน็ 

ต่าง ๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้น้ี ในการประชุมผูถ้อืหุน้จะมกีรรมการและผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อตอบคาํถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชุม 

6. บรษิัทคดัเลอืกสถานที่จดัประชุมซึ่งมรีะบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพยีงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดนิ

ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

7. ภายหลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม           

ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัทําการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน 

website ของบรษิทั และจดัทํารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถว้นโดยจดัส่งสาํเนา

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย และกําหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตาม

จํานวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มสีทิธเิท่ากบัหน่ึงเสยีงและไม่กระทาํการใด ๆ ทีเ่ป็นการจํากดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิทัง้น้ีบรษิทักําหนดให้

กรรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีดู่แลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้

รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระซึง่จะพจิารณาดําเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการ

อสิระจะดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นเรื่องสาํคญัและมี

ผลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบติั 

1. บริษัทจะดูแลให้ดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคบับริษัท ตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอ

รายละเอยีดในแต่ละวาระครบถ้วน มกีารแสดงขอ้มูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่
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วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสาํคญัทีผู่ถ้อืหุ้น

ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้น้ีในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้

โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บรษิัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่าง

โปร่งใสตามลําดับวาระที่กําหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ           

ในการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตเิป็นรายคนบคุคล 

2. บริษัทเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ           

การประชุมเป็นการล่วงหน้ารวมทัง้เสนอคําถามล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทกําหนด ซึ่งได้เผยแพร่

รายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่http://www.tsrplc.com ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดอืนจนถงึวนัสิน้สุดรอบ

ปีบญัชขีองบรษิทั 

3. บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบุตร

ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจําปี และควรรอ

คอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้

เปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบคุคลอื่นดว้ย 

4. บรษิทักําหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น

บรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการ ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยท์ราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิัทไดใ้หค้วามสําคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนักงาน

และผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หน้ี และลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีา่ 

การสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั 

ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น

อย่างด ีนอกจากนัน้บรษิทัยงัส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความ

มัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี: 

 

แนวปฏิบติั 

(ก) ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งเน้นพฒันาองคก์รใหม้กีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองซึง่จะส่งผลใหบ้รษิัทมรีายได้และ

ผลกําไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รบั

ผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูคา้ บรษิทัคาํนึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ ์รวมถงึการเอาใจใส ่และรบัผดิชอบต่อ

ลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 
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(ค) คู่คา้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และ/หรอื

ข้อตกลงในสัญญาที่ทําร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) เจา้หน้ี บรษิัทจะปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้ดูแลให้มกีารชําระคืน

เงนิกู้และดอกเบี้ยให้กบัเจ้าหน้ีเงนิกู้ยมืทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และ

ปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดัโดยไมใ่ชเ้งนิกูย้มืไปในทางทีข่ดั

ต่อวตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทดําเนินงาน

เพื่อใหเ้จา้หน้ีมคีวามมัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการชําระหน้ี ตลอดจน

ดแูลใหม้กีารรายงานขอ้มลูสารสนเทศต่าง ๆ ทีถู่กตอ้งและครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

(จ) คู่แขง่ บริษัทส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏบิตัิตาม

กรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี

(ฉ) พนกังาน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัโดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องอย่าง เ ป็นธรรม และเคารพสิทธิม นุษยชน                     

ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด รวมถึง               

การสนบัสนุนเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน 

(ช) ชุมชนและสงัคม บรษิทัใหค้วามสาํคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยดําเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 

และใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กือ้กลูและสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม 

(ซ) สิง่แวดลอ้ม บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดัและวาง

แนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

ทัง้น้ี บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่น

ไดเ้สยี เหล่านัน้ไดร้บัการดแูลอย่างด ี

 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิช่ขอ้มูลทาง

การเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านช่องทางที่

เขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 

 

แนวปฏิบติั 

1. การควบคมุภายในและการทาํรายการ/ธรุกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมนีโยบายในการป้องกนัและขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยกาํหนดใหก้าร

ทํารายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิัทจะดําเนินการใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทแล้วแต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืแข่งขนัหรอืมรีายการระหว่างกนัในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดี

ทีส่ดุกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัแลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงาน

ต่อบรษิัท หากกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท เขา้ไปถือหุ้นบรษิัทที่มวีตัถุประสงค์ในการ
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ดําเนินงานคล้ายคลึงกบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้น

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่ 

บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายในอสิระเพื่อตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมกีาร

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทาํรายงานสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 

2. การเปิดเผยขอ้มูล 

บรษิทักําหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู และการสื่อสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบรษิทั โดยได้

จดัใหม้ฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ะเป็นตวัแทนบรษิทั และเป็นสือ่กลางระหว่างฝ่ายจดัการในการสือ่สาร 

และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามสาํคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ

ของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งมกีารควบคุม และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่

เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน

เพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐั

อย่างเคร่งครดั ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัที่

บริษัทถือปฏิบัตินัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง

ตรงไปตรงมา ทัง้น้ี นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั

แลว้ นักลงทุนสมัพนัธ ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน นักลงทุนสมัพนัธย์งัต้องปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างเคร่งครดั ซึง่มหีลกัปฏบิตั ิดงัน้ี 

1) ปฏบิตัหิน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธด์ว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามเป็น

มอือาชพี ตลอดจนซื่อสตัยส์ุจรติในวชิาชพี และดํารงตนอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความถูกต้องและความ

เท่าเทยีมกนัโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

2) ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ของหน่วยงานกํากบัดูแลที่เกีย่วข้อง

อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถงึขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

3) เปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชดัเจน แม่นยํา ครบถ้วน ทนัเวลา

และเป็นธรรม โดยใช้ความระมดัระวงัอย่างยิง่เพื่อหลีกเลี่ยงความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด และ

ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลบัทางการค้าหรือข้อมูลลบัที่อาจทําให้บริษัทเสยีเปรียบหรอื

สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั 

4) เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

5) รักษาความลับ ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นโดยมชิอบ 

6) ตอบคําถามและขอ้สงสยัของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยการจดั

Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นักวเิคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมล์

และโทรศพัท ์

7) งดเว้นการจดัประชุมหรือชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)   

อย่างน้อย 14 วนั ก่อนเปิดเผยงบการเงนิ 
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8) งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)    

ตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

9) จดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอผล

การดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management 

Discussion & Analysis) และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)       

เพื่อนําเสนอขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 

ทัง้น้ี บริษัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ 

ขอ้มูลแก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห ์เพิม่เตมิได ้และหากผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะหต์อ้งการ

ขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรงที ่ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

ฝ่ายงานนักลงทุนสมัพนัธ ์

E-mail: ir@tsrplc.com 

หมายเลขโทรศพัท ์02-819-8899 ต่อ 1536 หรอื 1591 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธร์บัผดิชอบในการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันักลงทุนรายใหญ่และ   

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัและนกัวเิคราะห ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยไดนํ้าเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงนิ 

ฐานะการเงนิ คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจน

แนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 

 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธไ์ดจ้ดักจิกรรม เพื่อให้ผู้บรหิารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้าง

ความเขา้ใจทีถู่กต้องบนแนวทางการดําเนินธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัโดยการจดั Company Visit ตลอดจนการ

ตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมลแ์ละโทรศพัทอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

กิจกรรมการนําเสนอข้อมูล จาํนวน (ครัง้) สถานท่ี 

บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน 3  ผ่านระบบ VDO Conference 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ 

นักลงทุนพบผูบ้รหิาร 5 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ 

 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน โดยคณะกรรมการ

บรษิทัประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผู้นําซึ่งเป็นทีย่อมรบั ทัง้น้ี 

คณะกรรมการบรษิทัจะดําเนินการพจิารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สดัส่วน

กรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่าํหนดไว ้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน            

การประกอบธุรกจิ และกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิอง

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างใกลช้ดิ คณะกรรมการ

บริษัทจึงได้จัดตัง้คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รบัทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีทิธหิน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย 

ในขณะทีผู่บ้รหิารทาํหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่าํหนด  

ทัง้น้ี บรษิัทมเีลขานุการคณะกรรมการบรษิัทซึ่งทําหน้าที่ใหค้ําแนะนําด้านกฎเกณฑต่์าง ๆ ที่คณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ

คณะกรรมการ 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการได้จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัิตามกลยุทธ ์

และนโยบาย ดงักล่าวเป็นประจาํ โดยบรษิทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง 

ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กําหนด

ทุกประการ 

 

6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทจะปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิและกําหนดให ้กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน ยดึถือและ

ปฏบิตัติาม ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ทาํความดต่ีอบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏบิตัต่ิอลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

3. ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบการดําเนินงานที่มมีาตรฐานและมกีารควบคุมที่ด ีโดยใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเตม็ทีด่ว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูทีเ่พยีงพอและมหีลกัฐานสามารถอา้งองิได ้รวมทัง้ถอืปฏบิตัติาม

ขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการดําเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลที่ตามปกติวสิยัจะพงึ

สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทีต่ามกฎหมาย 

5. เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบรูณ์ของสนิคา้และบรกิาร 

6. เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขไม่ได ้

ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 
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6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการกาํกบัดูแลกิจการใน

รอบปีท่ีผา่นมา  

6.3.1 ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัไดท้บทวนนโยบายต่าง ๆ ประกอบดว้ย นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ

ตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดสีําหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG Code) จรรยาบรรณทางธุรกจิ การ

ต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ การรบัเรื่องร้องเรยีนและเบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติ การพจิารณา

เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ และการพจิารณาแบบประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการและผล

การประเมนิ เป็นตน้ 

6.3.2 ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ทบทวนการนํานโยบายและแนวทางการกํากบัดูแลกจิการตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดสีําหรบั

บริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) เพื่อการสร้างคุณค่าแก่

กจิการอย่างยัง่ยนื หลกัปฏบิตัทิีย่งัไม่สามารถนําไปปรบัใช ้ไดม้กีารบนัทกึเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

รายงานคณะกรรมการบรษิัท อาท ิประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ การกําหนดนโยบายจํากดั

จาํนวนปีในการดาํรงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 

ข้อท่ียงัไม่ปฏิบติั เหตผุล 

ประธานกรรมการควรเป็น 

กรรมการอสิระ 

ถงึแมป้ระธานกรรมการบรษิทัไม่ใช่กรรมการอสิระ แต่ประธานกรรมการ

ได้ทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั และไม่เอือ้ประโยชน์ต่อผูห้น่ึงผูใ้ด อกี

ทัง้ยงัสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ร่วมกนั

อภิปรายและแสดงความคิดเหน็อย่างเป็นอสิระ ทัง้น้ียงัไม่เคยมกีรณีที่

ประธานกรรมการไดใ้ชส้ทิธใินการออกเสยีงเพื่อชีข้าดในมตใิด ๆ 

การกําหนดนโยบายจํากัด

จํ า น ว น ปี ใ น ก า ร ดํ า ร ง

ตําแหน่งของกรรมการอสิระ

ไวไ้ม่เกนิ 9 ปี 

บรษิัท ยงัไม่ได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่

เกนิ 9 ปี โดยไม่มขีอ้ยกเว้นแต่กรรมการอสิระที่ดํารงตําแหน่งเกินกว่า          

9 ปี นัน้ สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ และยงัคงมคุีณสมบตัิ

ครบถ้วนตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะงานดา้นบญัชแีละการเงนิ อกีทัง้ได้

นําความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ขอ้เสนอแนะซึ่งเป็น

ประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทั ตามแนวทางการ

พฒันาอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทั จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถือ

หุน้เลอืกตัง้กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระของบรษิทั ต่อไป 
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7. โครงสร้างการกาํกบัดแูลกิจการ และข้อมลูสาํคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ  

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ 

7.1 โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการ 

โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              คอื ผูบ้รหิารของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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7.2 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

ขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดไวว้่า คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการ

ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และต้องมคุีณสมบตัติามทีก่ําหนดโดย

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 10 ท่าน โดยกรรมการทัง้คณะไม่ได้เป็น

ผูบ้รหิาร ซึง่มสีดัสว่นรอ้ยละรอ้ย โดยสามารถแยกโครงสรา้งคณะกรรมการได ้ดงัน้ี 

- กรรมการอสิระ จาํนวน 5 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการบรษิทั 

- ไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตัหิลากหลายในดา้นความรูเ้ชงิอุตสาหกรรม การบญัชี

และการเงนิ การบรหิารจดัการ การตลาด กลยุทธท์างธุรกจิ การกาํกบัดแูลกจิการและกฎหมาย รวมถงึมคีวามแตกต่าง

ในเรื่องเพศ เชือ้ชาต ิการศกึษา สผีวิ อายุ สถานภาพการสมรส ความคดิเหน็ทางการเมอืงและศาสนา 

คณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระไม่น้อยกว่า 3 คนและมสีดัสว่นไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของ

คณะกรรมการทัง้คณะ ทัง้น้ี กรรมการทีเ่ป็นอสิระจะต้องมคุีณสมบตัทิีบ่รษิทักาํหนด และต้องมคุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบั

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัิ

ของกรรมการอสิระเท่ากบัขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผูมี้อาํนาจควบคมุบริษทั 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการของบรษิทั มจีาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ จาํนวน 5 ท่าน 

คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการบรษิทั 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

1. นายสหสั ตรทีพิยบตุร   ประธานกรรมการบรษิทั 31 ตุลาคม 2555 

2. รองศาสตราจารยบ์ญุเสรมิ วมิุกตะนนัทน์   กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 พฤศจกิายน 2555 

3. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

4. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ           

ศริวินารงัสรรค ์

 กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

27 กุมภาพนัธ ์2561 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

5. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์  กรรมการอสิระ 

 ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

24 เมษายน 2558 

6. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร  กรรมการอสิระ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

27 เมษายน 2561 

7. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมการ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/  กรรมการ 

 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการบรหิาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

9. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่4/  กรรมการ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการบรหิาร 

22 มกราคม 2552 

10. นางสาวสวติา แจง้อยู ่5/  กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 กรรมการบรหิาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

หมายเหตุ : รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้  

“ รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ”  
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7.2.3 ข้อมูลเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผูกพนับรษิทั ไดแ้ก่ นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่            

นางสาวสวติา แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการสองในสามเป็นผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับรษิทั 

 

ประธานกรรมการบริษทั 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. รบัผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบั ติดตาม ดูแลการบรหิารงานของคณะ

กรรมการบรหิาร และคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่าํหนดไว ้

2. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ และ

เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3. การลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 

2 ขา้งเท่ากนั 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการดําเนินงาน    

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท   

และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้ควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้งบประมาณและ   

แผนดาํเนินงาน 

2. มอีาํนาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ตามทีบ่รษิทักําหนด โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คําสัง่ หรอื

มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งดาํเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัดําเนิน

กจิการและพฒันาธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

3. กาํหนดโครงสรา้งองคก์รโดยนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเหน็ชอบ

จากนัน้จงึนําเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป และกําหนดวธิกีารบรหิาร 

โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และ

กาํหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนกังานของบรษิทั 

4. มีอํานาจอนุมตัิการเขา้ทําสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบรษิัท    

การลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา โดยใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ  

5. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดําเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้าใน      

การดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

7. มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา

ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารคาํสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 
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8. สรา้งและรกัษาทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกลยุทธแ์ละเป้าหมายของ

บรษิทัอย่างมปีระสทิธผิล 

9. ดาํเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย และปฏบิตักิาร 

ใด ๆ ตามทีก่าํหนด โดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ทัง้น้ี อํานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือ

รายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนได้เสยีหรือ

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ซึง่การอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดัการ 

1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการดําเนินงาน    

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. จดัทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกจิ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ 

งบประมาณและตวัชี้วดัผลการดําเนินงานประจําปีของบรษิัทที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ เพื่อเสนอต่อ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางที่

บรษิทักาํหนด 

3. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและบรหิารงานอนัเป็นกจิวตัรประจาํวนัของบรษิทั 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กรโดยนําเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเห็นชอบก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากนัน้จึงนําเสนออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และกําหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึง

รายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และกําหนดอตัราค่าจ้าง 

เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนกังานของบรษิทั ในสว่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. มอีํานาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ และจะตอ้งดําเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัดาํเนินกจิการและพฒันา

ธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ

บรษิทั 

6. มีอํานาจอนุมตัิการเขา้ทําสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบรษิัท   

การลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ  

7. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดําเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

8. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทั พรอ้มทัง้ควบคุมตดิตามความคบืหน้าเปรยีบเทยีบกบั

งบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 
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9. มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา

ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารคาํสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

10. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้น้ี อาํนาจของกรรมการผูจ้ดัการจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดที่

กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

ขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ

รายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั รวมทัง้จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. กําหนดทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการดําเนินงานของบรษิทัใหถู้กต้อง

ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอให้กบัผูถ้อื

หุน้และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใส รวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อื

หุน้ 

3. ควบคุมกาํกบัดแูลการบรหิารการจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรือ่งดงัต่อไปน้ี 

ซึง่กรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดําเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดให้

ต้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่

ทุน การลดทุน การออกหุน้ หรอืการออกหุน้กู ้การซือ้ขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัหรอืการซือ้หรอืรบั

โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคแ์บ่งกําไรขาดทุนกนั การแกไ้ขหรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด

หรอืบางสว่นทีส่าํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั การควบหรอืเลกิบรษิทั การ

จ่ายค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกํากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิช่น การทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั

และการซือ้หรอืขายทรพัยส์นิทีส่าํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงตามทีเ่หน็สมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิารเพื่อ

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั ้ง

กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

5. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื่น

ใดให้ดําเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคล

ดงักล่าวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดย

คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอํานาจดงักล่าวได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัไดม้อบอํานาจใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลอื่นทําหน้าทีแ่ทนในเรื่อง
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เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหาก

กรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบคดัคา้นการมอบอํานาจนัน้ ต้องบนัทกึความเหน็

ของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชุมให้ชดัเจน ทัง้น้ี การมอบอํานาจดงักล่าวจะต้องกําหนด

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูร้บัมอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้งไม่มลีกัษณะเป็น

การมอบอาํนาจทีท่าํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วน

ไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

6. คณะกรรมการบรษิทักํากบัใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบและดูแลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและดําเนินการและร่วมประสานงาน

กบัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะดาํเนินการตดิตามและประเมนิผล ประสทิธผิลของการ

บรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบรษิัทต้องจดัใหม้คีู่มอืการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Policy) คู่มอื

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-

Corruption Policy) และนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ (Whistle 

Blowing) ของบรษิทั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั 

หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จาํกดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่นจาํกดั หรอื

เป็นกรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เว้นแต่จะได้แจง้ใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการจะต้องแจ้งให้บรษิทัทราบทนัท ีหากมสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาที่

บรษิทัทาํขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

10. คณะกรรมการจะตอ้งสนบัสนุนและสง่เสรมิใหฝ่้ายจดัการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่

ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

ตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม ถ้า

จํานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และเพื่อ

สอดคล้องกบัแนวทางการกํากบัดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารง

ตําแหน่ง ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่า

ผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระน้ีอาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้
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7.3 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

7.3.1 คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความสําคญัของระบบการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึได้พจิารณาอนุมตัิ

จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมอืสําคญัของคณะกรรมการบรษิัทในการกํากบัดูแล และการ

บริหารงานให้มมีาตรฐานที่ถูกต้องโปร่งใส มีการควบคุมภายในที่ดแีละมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็น

ประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละมคุีณสมบตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยกําหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอิสระในการทํางานอย่างเต็มที่และรายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั 

สําหรบัองค์ประกอบและคุณสมบตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์                                

และตลาดหลกัทรพัย ์ส่วนขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีต่ลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนดและได้ตราเป็นกฎบตัรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้

ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์                 

บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้านบญัชีและการเงินที่

สามารถสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้โดยทาํหน้าทีส่อบทานการดาํเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบาย

และระเบยีบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล ส่งเสรมิให้

พฒันาระบบรายงานทางการเงนิและบญัชใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานใหม้รีะบบการควบคุม

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่ร ัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

โดยมสีาํนกัตรวจสอบภายในเป็นผูด้แูลงานดงักล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้

มีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจํา โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรื่องต่าง ๆ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมจีาํนวน 3 

ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระทุกท่าน 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee:  

NRC) ไดจ้ดัตัง้ขึน้ครัง้แรกโดยมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัศุกรท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์

2558 เพื่อสง่เสรมิหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยรบัผดิชอบในการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรร

หาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลที่

เหมาะสมใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัและกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิาน

ดา้นอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee) 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม (The Good Corporate Governance 

and Corporate Social Responsibility Committee:  CGC)  ได้ จัดตั ้ง ขึ้นค รั ้ง แ รก โดยมติข องที่ ป ร ะชุ ม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัศุกรท์ี ่27 กุมภาพนัธ ์2558 เพื่อมบีทบาทในการกาํหนดและทบทวน

หลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท และเป็นแนวทางในการดําเนินกจิการรวมทัง้ใช้เป็นแนวปฏบิตัิของ

ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลาย  ตลอดจนการ

สื่อให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองค์การได้ทราบถึงแนวปฏบิตัิที่เป็นมาตรฐานการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ขีองบรษิทั คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีมหีน้าทีดู่แลใหก้ารดําเนินกจิการของบรษิทั และการ

ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ ทีม่หีน้าทีก่ํากบัดูแลบรษิทัในสว่นที่

กาํหนด และสอดคลอ้งกบัหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากลและแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ทีีท่างการใหค้วาม

เหน็ชอบ 

 

7.3.2 รายช่ือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการตรวจสอบมจีาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการ 

2. ศ.(วุฒคุิณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการ 

3. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจีาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม ประธานกรรมการ 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/ กรรมการ 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่4/ กรรมการ 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่5/ กรรมการ 

6. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร กรรมการ 

7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรหิารมจีาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่4/ กรรมการ 

3. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 5/ กรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมีจํานวน 3 ท่าน 

ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ ประธานกรรมการ 

2. ศ.(วุฒคุิณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการ 

3. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 5/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมมจีาํนวน 

2 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/ กรรมการ 
หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรชิ อมัโภชน์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2564 

 

คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูมจีาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสยาม อุฬารวงศ ์6/ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

3. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นายนเรศ จรญูวทิยากุล กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายกริทตั จรีจติต ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมกีาํหนดการประชุมโดยปกตเิป็นประจาํอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชมุ

พเิศษเพิม่ตามความจาํเป็น ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้จาํนวน 9 ครัง้ 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2564 ตามรายละเอยีด 

ภายใตห้วัขอ้ “รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 
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7.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

7.4.1 ผูบ้ริหารระดบัสูง ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 ผูบ้รหิารระดบัสงู มจีาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสยาม อุฬารวงศ ์6/ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

3. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. นายนเรศ จรญูวทิยากุล กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายกริทตั จรีจติต ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นายนรนิทร ์สวุรรณพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 
หมายเหต:ุ รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้  

 “ รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

ทัง้น้ี รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่       

ทจ.23/2551 ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัมอบหมายอํานาจหน้าทีใ่หด้ําเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจดัทําคู่มืออํานาจดําเนินการในการกําหนด

ขอบเขตหน้าที่ที่ชดัเจน เพื่อความโปร่งใสและมคีวามคล่องตัวในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดบัสูง             

ทัง้ 7 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. ไม่มปีระวตักิารกระทาํผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระทาํโดยทุจรติ  

2. ไม่มปีระวตักิารทาํรายการทีอ่าจเกดิจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ในรอบปีทีผ่่านมา  

 

7.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

นโยบายและวิธีการกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทักําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการจะพจิารณา

เปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ และ

ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรกัษา

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทัง้ผ่านการพจิารณาอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual 

General Meeting: AGM) ทัง้น้ี บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บรหิารตาม

รปูแบบทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

บรษิทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบ

กบัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรม

เดยีวกนั ตลอดจนผลการดําเนินงานของบรษิัท และมกีารเสนอขออนุมตัทิี่ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่

คณะกรรมการบรษิัท สําหรบัค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูง คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้พจิารณาจากหน้าที่ความ
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รบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั โดยทัง้น้ีจะนําเสนอขออนุมตัิ

ต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบต่อไป 

 

7.4.3 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

7.4.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ประชุมเมื่อวนัศกรท์ี ่23 เมษายน 2564 มมีติอนุมตันิโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทนและกําหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ประจําปี 2564 เป็นจํานวนไม่เกนิ 5.20   

ลา้นบาท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนสักรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 

5 ของเงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ ๆ ทัง้น้ี ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัไปดาํเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอยีดต่อไป ซึง่

ไม่มคี่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นนอกเหนือจากทีข่อในทีป่ระชุม 

(1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม      

มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2564 

ค่าเบีย้ประชุม 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบีย้ประชุม1/ 

ค่าตอบ 

(รายเดือน) 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 12,000 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 30,000 12,000 10,000 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 10,000   5,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 - 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 25,000 12,000 - 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 10,000   5,000 - 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ - 15,000 - 

กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร - 12,000 - 

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร -   5,000 - 

หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้) 

 

(2) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนสัคณะกรรมการ ในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 5 ของเงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ ๆ โดยในปี 2564 

คณะกรรมการมมีตงิดจ่ายโบนสัใหแ้ก่กรรมการ 
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7.4.3.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 

ปัจจุบนับริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทประจํา          

ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 มีจํานวนทัง้สิ้น 33.19 ล้านบาท 38.52 ล้านบาท และ 43.52 ล้านบาท ตามลําดับ           

โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทั ตามนิยามของ ก.ล.ต. ตามประกาศที ่ทจ.23/2551 มจีาํนวน 11 คน 

(ขอ้มลูณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

 

7.5 ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 

จาํนวนบุคลากรหรอืพนักงาน 

 จํานวนพนักงานทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มจีาํนวนทัง้สิน้ 1,481 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม

งานไดด้งัน้ี 

(หน่วย: คน) 

กลุ่มพนักงาน จาํนวน 

พนกังานขายและบรกิาร 903 

พนกังานปฏบิตักิาร 559 

ผูบ้รหิาร 19 

รวม 1,481 

 

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ในปี 2564 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรปูของเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุน สาํรอง

เลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) แก่พนกังานทัง้หมดเท่ากบั 672.09 ลา้นบาท 

 

กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  

 บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพี เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและ

กําลงัใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทํางานกบับรษิัทในระยะยาว ซึ่งใน ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 

บรษิทัมเีงนิสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชพีเป็นเงนิจาํนวน 2.60 ลา้นบาท 3.70 ลา้นบาท และ 2.89 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

เปรียบเทียบสดัส่วน

พนักงานท่ีเข้ารว่ม

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

จาํนวนพนักงาน 

(คน) 

จาํนวนพนักงานท่ี 

เขา้รว่ม PVD (คน) 

สดัส่วนพนักงานเข้ารว่ม PVD / 

พนักงานทัง้หมด (%) 

1,481 302 20.39 
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7.6 ข้อมูลสาํคญัอ่ืน ๆ  

7.6.1 เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิัทมมีติแต่งตัง้ นางสาวจุฑามาศ มาลยั เป็นเลขานุการบริษัท ทําหน้าที่ จดัการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้จัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด                 

โดยเลขานุการบรษิทัทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ขึน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมการเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ        

ในการบรหิารงานเลขานุการบรษิัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรบัผดิชอบ ดูแลงาน     

ด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฎอยู่ในรายละเอียด         

เอกสารแนบ 1 

 

7.6.2 หวัหน้างานด้านนักลงทุนสมัพนัธ ์

 บรษิทัมอบหมายให ้นางสาวจุฑามาศ มาลยั ดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อทําหน้าที่

กํากบัดูแลการปฏิบตัิงานตามข้อกําหนดและกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลากหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมถงึใหข้อ้มลูแก่นักลงทุนและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ฯลฯ ทัง้น้ีสามารถตดิต่อ

ฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ี ่อเีมล ir@tsrplc.com หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์02-8198899 ต่อ 1536 หรอื 1591 

 

7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ในปี 2564 บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชตีามหลกัเกณฑก์าร

ประเมนิของบรษิทั โดยพจิารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระปราศจากความสมัพนัธ์

ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี และผูส้อบบญัชตี้องมคุีณสมบตัถิูกต้องตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยโดย บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัช ีประจําปี 2564 ซึง่รายชื่อของผูส้อบบญัชี

ในปี 2564 ไดแ้ก่ 

นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 หรอื 

นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 

นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 หรอื 

ในปี 2564 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีจาํนวน 2.25 ลา้นบาท ไม่มค่ีาตอบแทนสาํหรบับรกิารอื่น 

mailto:ir@tsrplc.com
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัด้านการกาํกบัดแูลกิจการ 

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

ในปี 2564 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต่์าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง และมุ่งเน้นใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่าํหนดไว ้ทัง้น้ี จากการดาํเนินการ

ดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 

- การประเมนิผลจากการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีน ประจําปี 2564 บรษิัทอยู่ในระดบั     

“ดเีลศิ” คะแนนเฉลีย่โดยรวมรอ้ยละ 91 สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยรวมทีร่อ้ยละ 84 

- การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย บรษิทัได้

คะแนนเตม็ 100 คะแนน  

 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งต้นและพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑคุ์ณสมบตัติามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่น ๆ มาประกอบกนั เช่น 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

โดยมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี: 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

• ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

• ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอื

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ใน
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การลงมตแิต่ละครัง้ผูถ้ือหุ้นต้องออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอื

คณะใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

• การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ผู้เป็น

ประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

• บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา

มคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานใน

ทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้าด 

2. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสาม โดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปี

แรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ

ทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

3. กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้

4. ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมคุีณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และ 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืนโดยบุคคลซึง่ไดร้บัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการ

แทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน และ มตดิงักล่าว

ของคณะกรรมการบรษิทัจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนกรรมการทีย่งั

เหลอือยู่  

5. กรณีทีก่รรมการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งยงัคงรกัษาการในตําแหน่ง

เดมิเพื่อดําเนินกจิการของบรษิัทต่อไปเพยีงเท่าที่จําเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที ่เว้นแต่

ศาลจะมคีาํสัง่เป็นอย่างอื่นในกรณีทีค่ณะกรรมการพน้ตําแหน่งตามคาํสัง่ศาล ซึง่คณะกรรมการทีพ่น้จาก

ตําแหน่งตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหมภ่ายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัพน้

จากตําแหน่งโดยส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอก

กล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนั

ตดิต่อกนั 

6. คณะกรรมการบรษิทั กาํหนดนโยบายใหม้คีวามหลากหลายของกรรมการบรษิทัทีต่้องสรรหาสาํหรบัผูท้ี่

จะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะทีจ่าํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทัง้

วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ํากดั เพศ ทีจ่ะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด 

เพื่อใหค้ณะกรรมการมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้

ไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

  



 

 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) | 113 

สว่นที ่2 การกาํกบัดแูลกจิการ 

 
2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอสิระนัน้ ทุกครัง้ที่กรรมการอสิระที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุ

จําเป็นที่จะต้องแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันจะมีการ

ปรกึษาหารือร่วมกนั เพื่อกําหนดตวับุคคลที่มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั รวมถงึมคุีณสมบตัขิ ัน้ตํ่าตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  เพื่อพจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด และ มกีรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้น้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 5 ท่าน โดยได้กําหนด

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน โดยกรรมการอสิระของ

บรษิทัทุกท่านมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย

นัน้ ๆ ด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิติ

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 

บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ

ควบคุม หรอื บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผู้บรหิารหรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทั

ย่อย (ถา้ม)ี 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ

กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี ความสมัพนัธต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้รวมถงึการ

ทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ 

รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอื

ให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึ่ง

เป็นผลทาํใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคาํนวณภาระ

หน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว

ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกั

งานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  | 114 

สว่นที ่2 การกาํกบัดแูลกจิการ 

 

ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่น

คาํขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้

รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของ

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผู้ขออนุญาตหรอื

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั

ทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ไม่

เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบยีน 

11. กรรมการอิสระมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก กรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั ้นให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจาํเป็นดงักล่าว 

ทัง้น้ีกรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

จะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวตัิกรรมการ ณ สิ้นปี สําหรับการจดัทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี          

(56-1 One Report) ของบรษิทั  

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ โดยทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอสิระ       

ซึง่มคุีณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรู้ด้านบญัช ีและ/หรอืการเงนิ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและกํากบัดูแลการดําเนินงานของ

บรษิทั รวมถงึกาํกบัดแูลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและการพจิารณาขอ้ขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

4) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การสรรหากรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าแทนพจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน

ของบรษิทั เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและมคุีณลกัษณะทีจ่ําเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายและ
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เหมาะสมที่จะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ตามขอบเขต

อํานาจหน้าที ่และเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวทางการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึกําหนดจํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการ

ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะไปดาํรงตําแหน่ง ไม่เกนิ 3 บรษิทั 

5) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าแทนร่วมกบักรรมการ

ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาดาํรง

ตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูตามทีก่าํหนด 

6) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บรษิทักาํหนดใหจ้ดัทาํเอกสารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้การ

แนะนําลกัษณะประกอบธุรกจิและแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัโดยบรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทั 

เขา้อบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เพื่อเป็นการพฒันาสนบัสนุน และสง่เสรมิการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

เมื่อมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัจะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้ี

การบรรยายสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร กลยุทธ ์เป้าหมาย แนวทางการดําเนินธุรกจิ และการดําเนินการที่

สาํคญัโดยประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้จดัให้

มเีอกสารสาํหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อประกอบการทําหน้าที ่อนัได้แก่หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั

บรษิทั และรายงานประจําปี ซึง่เอกสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูสาํคญั ไดแ้ก่บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั อาํนาจอนุมตั ิและขอ้หา้มการกระทาํของกรรมการบรษิทั

ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยในปี 2564 บรษิัทไม่มกีาร        

สรรหาและแต่งตัง้กรรมการใหม ่

 

7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมนีโยบายส่งเสริมให้มกีารอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวขอ้งในระบบกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีาร

พฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ บรษิัทจะจดัให้มกีารแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกจิของ

บรษิทั และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเน่ืองภายใตก้รอบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

การเข้าอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาในหลกัสตูร

หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืองคก์รอสิระต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏบิตังิาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย

คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้หลกัสูตร

การฝึกอบรมต่าง ๆ 
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กรรมการบรษิทัทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มดีงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสูตรจาก IOD 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร -  DAP 28/2004 

-  SFE 7/2013 

-  HMS 2/2013 

2. รองศาสตราจารย ์บุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ -  DAP 100/2013 

-  ACP 42/2013 

3. ศาสตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม -  DAP SET/2012 

-  RCL 14/2018 

4. ศ.(วุฒคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ 

ศริวินารงัสรรค ์

-  DCP 212 

-  FSD 28/2015 

-  RCL 116/2018 

5. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ -  DAP 47/2005 

6. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 1/ -  DCP 0/2000 

-  AACP 3/2010 

7. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร -  DCP 233/2017 

8. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ -  DCP 135/2010 

-  SFE 11/2010 

-  APC 37/2011 
9. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/ -  DAP SET/2012 

-  FBS 1/2014 

-  DCP 263/2018 
10.  นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่4/ -  DAP 98/2012 

-  CSP 68/2016 

-  ACPG 31/2016 
11.  นางสาวสวติา แจง้อยู ่5/ -  DAP 99/2012 

-  FBS 1/2014 

-  BNCP 6/2019 

-  DCP 292/2020 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท ได้ดําเนินการประเมนิผลงานประจําปีทุกปี เป็นการประเมนิทัง้คณะและเป็นรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อ

ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมนิได้กําหนดการวดัผลงานครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและ

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาํ

หน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑ์การวดัผลได้แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 4 = ดเียี่ยม; 3 = ด;ี 2 = พอสมควร; 1 = เลก็น้อย; 0 = ไม่มกีารดําเนินการในเรื่องนัน้ ทัง้น้ี 

เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม        
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ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ดีพอสมควร ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และตํ่ากว่าร้อยละ 50 = ควร

ปรบัปรุง โดยการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ เลขานุการบรษิัทจะทําหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2564 ผลการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ไดร้บัการประเมนิทีค่่าเฉลีย่รอ้ยละ 99.17 

หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานของ

กรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏบิตัิตามจรยิธรรม ซึ่ง

เกณฑก์ารวดัผลใชรู้ปแบบเดยีวกบัการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ในปี 2564 เลขานุการบรษิทั เป็นผูส้รุปผล

การประเมนิของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมนิอยู่ทีร่้อยละ 98.23 

หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

 

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมนิผลงานตนเองตามแบบประเมนิ และเลขานุการบรษิทัเป็นผูส้รุปผลการประเมนิของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

ชุดและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการฯ ซึง่แบบประเมนิผลประกอบดว้ยหวัขอ้ โครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมนิของ

คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.28 และแบบรายบุคคล ไดร้บัคะแนนเฉลีย่

รอ้ยละ 97.46 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 และ                     

แบบรายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.31 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่ไดจ้ดัทาํแบบประเมนิผลงานแบบรายคณะ 

และแบบรายบุคคล เน่ืองจากประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้ลาออกจาก

ตําแหน่งเมื่อวนัที ่1 กนัยายน 2564 จงึยงัไม่มกีารเรยีกประชุม ทัง้น้ีเลขานุการบรษิทัไดนํ้าวาระสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 93.38 และแบบรายบุคคลไดร้บัคะแนน

เฉลีย่รอ้ยละ 93.26 

คณะกรรมการบรหิาร ไม่ไดจ้ดัทําแบบประเมนิผลงานแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล เน่ืองจากยงัไม่มกีาร

ประชุม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไม่มวีาระเร่งด่วนนําเสนอเพื่อพจิารณา 

 

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการโดยกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนทุกปี เกณฑ์การประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการผู้จดัการได้นําเกณฑ์จากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาประยุกตใ์ช ้ซึง่ครอบคลุมความเป็นผูนํ้าการกําหนดกลยุทธ ์การดาํเนินการ ตามกลยุทธ ์

การวางแผนทางการเงนิและผลการดําเนินงาน ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอกองคก์ร การ

บรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์แผนการสบืทอดตําแหน่งความรูท้างดา้นผลติภณัฑ/์การบรกิาร และคุณภาพสว่นบุคคล 

ทัง้น้ีในปี 2564 ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัโดย

ไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 
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แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า มรีะบบการคดัสรรบุคลากรที่จะ

เขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบรหิารที่สําคญัอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายแผนการสบื

ทอดตําแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามหีน้าทีพ่จิารณา ประเมนิ คดัเลอืก

บุคคลทีจ่ะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยกระบวนการสรรหามาจากการพจิารณาบุคคลทัง้

จากภายในและภายนอกบรษิทั  

 

8.1.2 การเข้ารว่มประชมุและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมกีารกาํหนด

ตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และจะจดัให้มกีาร

ประชุมพเิศษเพิม่ตามความจําเป็น มกีารส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็น

รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั ทัง้น้ี ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารกาํหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน

โดยกรรมการทุกท่านรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุมโดยมเีอกสาร

ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพยีงพอ เพื่อจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ทัง้น้ี คณะกรรมการ

ควรศกึษาขอ้มูลและพจิารณารายละเอยีดก่อนเขา้ร่วมประชุม และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยในปี 2564 บรษิทัจดัใหม้กีาร

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จํานวน 9 ครัง้ ซึง่ในจํานวนน้ีรวมการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการเพื่อพจิารณางบประมาณ

และแผนการดาํเนินงานประจาํปีจาํนวน 1 ครัง้ 

ทัง้น้ี บรษิัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่ออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมใหป้ระธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2564 บรษิัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองตามทีก่าํหนดไวจ้าํนวน 1 ครัง้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนักําหนด

วาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน

สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเขา้รบัพจิารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและ

แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย และมปีระธานทีป่ระชุมเป็นผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการประชุม ทัง้น้ี 

ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในห้องประชุมต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด และใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในที่ประชุมจะออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเพื่อชีข้าด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมกีารประชุม

เสรจ็ และจดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผู้ที่

เกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้  
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รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม / จาํนวนครัง้ท่ีประชุมในปี 2564 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการบริษทั ประชมุผูถื้อหุ้นปี 2564 

จาํนวน รอ้ยละ 

1.  นายสหสั ตรทีพิยบตุร 9/9 100 1/1 

2.  รองศาสตราจารยบ์ญุเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ 9/9 100 1/1 

3.  ศาสตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 9/9 100 1/1 

4.  ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 1/ 5/5 100 1/1 

5.  ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

9/9 100 1/1 

6.  นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 9/9 100 1/1 

7.  ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 9/9 100 1/1 

8.  นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 8/9 88 1/1 

9.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/ 9/9 100 1/1 

10. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 4/ 9/9 100 1/1 

11. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 5/ 9/9 100 1/1 
หมายเหตุ : 1/ ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ ลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2564 
2/ นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2564 
3/ นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ไดร้บัแต่งตัง้เป็น ประธานคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565 และ 

 ลาออกจากตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2565 
4/ นางสาวเธยีรวรรณ ีแจง้อยู่ ลาออกจากตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2565 และ 

 ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565 
5/ นางสาวสวติา แจง้อยู่ ลาออกจากตาํแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่4 มกราคม 2565 และ 

 ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565 
6/ นายสยาม อุฬารวงศ ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็น กรรมการผูจ้ดัการ เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2565 
7/ นางสาวปิยาภรณ์ สมจนิดาบด ีลาออกจากตําแหน่งผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2565 

 

(2) การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2564 เป็นจาํนวนเงนิรวม 5.20 ลา้นบาท ซึง่จ่ายตามจาํนวน

ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน รวมถงึค่าบาํเหน็จ ดงัน้ี  
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(หน่วย: บาท) 

รายช่ือ 

ค่าเบีย้ประชุม 

ค่าตอบ 

แทนรายเดือน 

ค่า

บาํเหน็จ 
รวม 

คณะ 

กรรมการ 

บริษทั 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร* 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด 

ค่าตอบ 

แทน 

คณะ 

กรรมการ 

กาํกบัดแูล 

กิจการท่ีดีฯ 

 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 210,500 - - - - - 133,200 250,000 593,700 

2. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ   

วมิกุตะนนัทน์ 
176,400 180,000 - - - - 111,000 140,000 607,400 

3. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์   

วงศด์พีรอ้ม 
176,400 148,000 - - 12,000 60,000 111,000 140,000 647,400 

4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 

กรชิ อมัโภชน์ 1/ 
114,000 111,000 - - 15,000 - 80,000 90,000 410,000 

5. ศ.(วุฒคิณุ) ดร.นายแพทย ์

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
176,400 148,000 - 60,000 - - 111,000 140,000 635,400 

6. นางสมุนา วงษก์ะพนัธ ์ 176,400 - - 75,000 - - 111,000 140,000 502,400 

7. ดร.สุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร  176,400 - - - - 48,000 111,000 140,000 475,400 

8. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 168,000 - - - - 48,000 111,000 140,000 467,000 

9. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่3/ 63,500 - - - 5,000 15,000 55,500 140,000 279,000 

10. นางสาวเธยีรวรรณี  

แจง้อยู่ 4/ 
63,500 - - - - 20,000 55,500 140,000 279,000 

11. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 5/ 63,500 - - 25,000 - 15,000 55,500 140,000 299,000 

รวม 1,565,000 587,000 - 160,000 32,000 206,000 1,045,700 1,600,000 5,195,700 

หมายเหตุ: * ปี 2564 ไมม่กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

              รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้  

“ รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

8.1.3 การกาํกบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ดงัน้ี 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมทุน 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั** 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 

 

** การประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2564 มมีตอินุมตัปิิด บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั 
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เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการกํากบัดแูลทีท่าํใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการดําเนินงาน

ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม การดูแลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทุนของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัมกีารส่งบุคคล

เพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยเป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัซึง่ไดร้บั

มตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ได้มีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบัญชภีายนอกได้มีการตรวจสอบแล้ว นําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเป็นประจาํทุกไตรมาส 

สําหรบัการทํารายการอื่นที่มนีัยสําคญั อาทิ การทํารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยง หรือได้มาหรือจําหน่ายไป        

ซึง่สนิทรพัย ์(ถ้าม)ี จะดําเนินการผ่านกลไกการกํากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบรษิทัย่อยพจิารณา

เพื่อเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทพจิารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ และ

เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว จะมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เป็นตน้ 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดแูลกิจการ 

(1) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

บรษิทัดําเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั และไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยกําหนดใหผู้ท้ีม่ ี

ส่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนใน

รายการดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีาร

พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่

เกีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ

การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชี

โดยเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระแลว้แต่กรณี 

พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ

จะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และรายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ระบบการควบคมุภายใน 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิความมี

ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน บรษิทัจงึไดก้ําหนดภาระหน้าที ่อํานาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้ทรพัยส์นิของบรษิัทใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยก

หน้าที่ผู้ปฏบิตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิัทได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อทําหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล 

และมีผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัทีส่าํคญัของบรษิทัไดด้าํเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมี

ประสทิธภิาพ 
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การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมวีาระในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทํา

หน้าทีก่ําหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเรื่องการบรหิารความเสีย่งโดยรวม ซึง่

ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้กํากบัดูแล ทบทวน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการบรหิาร

ความเสีย่ง กลยุทธแ์ละการวดัความเสีย่งโดยรวมเพื่อใหม้กีารปฏบิตัดิา้นบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ โดยมีฝ่ายบญัชแีละการเงิน และผู้สอบบญัชมีา

ประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็น

ผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงนิ) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้จะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีส่าํคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและ

ไม่ใช่การเงนิ บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสมํ่าเสมอ 

 

(2) การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มูลภายในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59                    

แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการ

เปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้จดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอื

รบัโอนหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีในปี 2564 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยเปรยีบเทยีบ

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 และวนัที ่30 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

30 ธนัวาคม 2564  30 ธนัวาคม 2563 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 0 0 0 0 0 

2. รองศาสตราจารยบ์ญุเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ 0 0 0 0 0 

3. ศาตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 0 0 0 0 0 

4. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 1/ 0 0 0 0 0 

5. 
ศ.(วฒุคิณุ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค ์
0 0 0 0 0 

6. นางสมุนา วงษก์ะพนัธ ์ 300,000 0 0 0 300,000 

7. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 329,400 0 329,400 0 0 

8. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 1,062,498 0 1,062,498 0 0 
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ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

30 ธนัวาคม 2564  30 ธนัวาคม 2563 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

9. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่3/ 34,101,613 0 34,101,613 0 0 

10. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่4/ 33,795,673 0 33,795,673 0 0 

11. นางสาวสวติา แจง้อยู ่5/ 34,433,796 0 34,433,796 0 0 

12. นายสยาม อุฬารวงศ ์6/ 0 0 330,000 0 (330,000) 

13. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 33,000 0 33,000 0 0 

14. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์2/ 4,405,632 00 4,495,532 0 (89,900) 

15. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม  1,735,900 0 1,769,900 0 (34,000) 

16. นายนเรศ จรญูวทิยากุล 0 0 0 0 0  

17. นายกริทตั จรีจติต ์ 0 0 0 0 0 

18. นายณฒัฐพงษ ์ถาวร 0 0 0 0 0 

19. นางสาวปิยาภรณ์ สมจนิดาบด ี7/ 0 0 - - 0 

หมายเหตุ : รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้  

“ รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

 

บรษิทัจะกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 

เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย

ขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

บรษิทักําหนดบทลงโทษทางวนิัยหากมกีารฝ่าฝืนนําขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซึง่เริม่ตัง้แต่ การตกัเตอืน

เป็นหนงัสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ทัง้น้ี การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนา

ของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

 

(3) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD)  แต่ทัง้น้ีบรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่าง ๆ อาทเิช่น 

การจดัทาํรายงานทางการเงนิเทจ็ การทาํใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่

ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษิทัได้ให้ความสําคญักบัการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

สง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัมจีติสาํนึกในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้าํหนด



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  | 124 

สว่นที ่2 การกาํกบัดแูลกจิการ 

 

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั การให้หรือรบัสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 

บรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัตอ้งไม่เรยีกรอ้ง ดําเนินการ หรอืยอมรบัการทุจรติ

คอรร์ปัชนั ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอื

เพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้กําหนดของกฎหมาย ทัง้น้ีหากมกีารฝ่าฝืนกระทําการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมกบั    

การทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอืทางออ้มกต็าม จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั  

ทัง้น้ี บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัโดยผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2558 

2. คาํนิยาม 

 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า

จะให ้มอบให ้ใหค้ํามัน่ว่าจะให ้รวมถงึการเรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่ไม่เหมาะสม กบั

เจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อจูงใจให้

บุคคลดงักล่าวปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมาะสม

ทางธุรกจิ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรอืจารตีทาง

การคา้ ใหก้ระทาํให ้

 การทุจริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption) หมายถงึ การปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัใินตําแหน่งหน้าที ่

รวมถงึการใชอ้าํนาจในตําแหน่งหน้าทีใ่นทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รอืรบัสนิบน การนําเสนอ หรอืการใหค้าํมัน่ว่า

จะให้ การขอ หรอืการเรยีกร้องรบัผลตอบแทน ทัง้ที่เป็นทรพัย์สนิ เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด อื่นใดที่

ดาํเนินธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์หรอืปกป้องสทิธทิีม่คิวรไดอ้นัเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

ตนเอง พรรคพวกหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 การรบัสินบน หมายถงึ การรบัดว้ย เงนิ สิง่ของ การบรกิาร หรอือย่างใดอย่างหน่ึงหรอืผสมกนั โดยมี

พนักงานเขา้ไปเกีย่วขอ้งในการเรยีกรบัเงนิ ของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเอง พรรคพวก ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอื

อย่างใดอย่างหน่ึง 

 เจ้าหน้าท่ีของรฐั หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี

ตําแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจาํ พนกังานหรอืบุคคลผูป้ฏบิตังิานในรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และ

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ซึง่มใิช่ผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืง เจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ยลกัษณะการปกครองทอ้งที่ 

และใหห้มายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัและบุคคล 

หรอืคณะบุคคล ซึง่ใชอ้าํนาจหรอืไดร้บัมอบใหใ้ชอ้าํนาจทางการปกครองของรฐัในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตาม

กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐั 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถงึ การช่วยเหลอืในนามบรษิทัไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงนิ การให้

ทรัพย์สิน หรือรูปแบบอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่กิจกรรมทางการเมือง 

นกัการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้น้ีการช่วยเหลอืทางการเงนิ

สามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น (In-kind) เช่น การให้สิง่ของหรือบรกิาร การโฆษณา

ส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมอืง การระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรค

การเมอืง เป็นตน้ ทัง้น้ีเวน้แต่การสนบัสนุนกระบวนการประชาธปิไตยทีก่ระทาํไดต้ามทีก่ฎหมายกาํหนด 
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 การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิโดย

ไม่มผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน การบรจิาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คอื การใชจ้่ายเงนิเพื่อโครงการ กจิกรรม เพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มประชาชน โดยบรษิทัอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีม่ตีวัตน 

 ผู้เก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิา มารดา พี่น้องหรอืญาติสนิท ที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ 

รวมถงึเพื่อนและคนรูจ้กัของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของบรษิทั 

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) ปฏบิตัติามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติคอรปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบน จรรยาบรรณธุรกจิ 

รวมทัง้กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยต้องไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ คอร์รปัชนัในทุกรูปแบบ ไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) ไม่กระทาํการใด ๆ ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอรร์ปัชนั การใหห้รอืรบัสนิบน แก่ผูท้ีม่ ี

สว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัในเรื่องทีต่นมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอืโดยออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่

องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทําทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดย

ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รบัผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

(4) ในการดําเนินการใด ๆ ที่อาจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการทุจรติคอร์รปัชนั กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร 

และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

(5) การให ้หรอืรบัของขวญั ของกํานัล การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏบิตัิทีด่ทีีก่ําหนดไวใ้นคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิ รวมถึงนโยบายการป้องกนัและต่อต้าน

การทุจรติ คอรร์ปัชนัการใหห้รอืรบัสนิบน 

(6) การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทําในนามบริษัทแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์ต่อสงัคม โดยต้องเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง และต้องดําเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตาม

ระเบยีบของบรษิัทที่กําหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าเงิน

บรจิาคไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

(7) การใหเ้งนิสนบัสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใด ตอ้งมกีารระบุชื่อ

บรษิทั โดยการใหก้ารสนับสนุนนัน้ต้องมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั ซึง่ต้องดําเนินการ

ดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(8) ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้ จดัจา้งกบัภาครฐั หรอืเอกชน รวมถงึ การตดิต่องานกบัภาครฐั

หรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัไม่ว่าในประเทศหรอื

ต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนมสีทิธแิละ

เสรภีาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่พงึตระหนกัทีจ่ะไมด่าํเนินการ หรอืดาํเนินกจิกรรมใด ๆ  รวมถงึการนําทรพัยากร

ใด ๆ ของบรษิทั ไปใชเ้พื่อดําเนินการหรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนัจะทําใหบ้รษิทั สญูเสยีความเป็นกลางหรอืได้รบั

ความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง 
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4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดแูลใหม้รีะบบที่

สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัถงึความสาํคญักบัการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และนําไปปฏบิตั ิรวมถงึปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและ

บญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมี

ประสทิธภิาพ  

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บริหาร มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน

การกําหนดให้มรีะบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงั

พนักงาน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย 

ขอ้กําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบการควบคุมทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่ง

ดา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต            

คอรร์ปัชนั โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) บริษทัย่อย หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั หรือตวัแทนทางธรุกิจของบริษทั ทีบ่รษิทัมอีํานาจควบคุม 

ต้องยอมรบัที่จะปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนั โดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องการทุจรติ           

คอรร์ปัชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. มาตรการ และแนวทางดาํเนินงาน 

(1) บรษิทัจะสนบัสนุนและส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั เหน็ถงึความสาํคญั

และมจีติสาํนึกในการต่อตา้นทุจรติ คอรร์ปัชนั รวมทัง้จดัใหม้กีารควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติ คอรร์ปัชนั การ

ใหห้รอืรบัสนิบนในทุกรปูแบบ และทุกประเทศทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไปลงทุน 

(2) แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัน้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่

การสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการให้

ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทําความเข้าใจกับพนักงาน

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อนําไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบและควบคุมดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัน้ีิ 

(3) บรษิทัจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่องการ

ทุจรติ คอรร์ปัชนั ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั รวมถึงพนักงานทีป่ฏเิสธ ต่อการกระทํา โดยใชม้าตรการคุ้มครองผูร้้องเรยีน 

หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการรายงานการทุจรติ คอร์รปัชนั ตามที่กําหนดไว้ใน นโยบายการรบัเรื่องร้องเรยีนและ

เบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ (WHISTLE BLOWING) และการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

(4) ผู้ที่กระทําการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานว่าด้วย        

การบรหิารงานบุคคล สาํหรบัพนกังาน ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัทีก่าํหนดไว ้รวมถงึอาจไดร้บัโทษตาม

กฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมายดว้ย 
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(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ            

การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาํเนินธุรกจิ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด หรอืข้อรอ้งเรียน 

บรษิัทมชี่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสยีสามารถจะแจ้งเบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ร้องเรยีนกรณี

เกีย่วกบัการทุจรติ และมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการมอบหรอืรบัของกํานัล ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรบัรอง

หรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กนิขอบเขตจํากดั ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั และแนวทางปฏบิตัิด้านการจดัซื้อจดัจา้ง  

การใหเ้งนิบรจิาคทีต่อ้งดาํเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบยีบ และขัน้ตอนปฏบิตัขิองบรษิทั 

โดยบรษิทัไดม้กีารแจกระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทั ใหแ้ก่ผูบ้รหิารทุกท่านและถ่ายทอดสู่

พนักงานของบรษิัททุกท่านเพื่อทราบและลงนามรบัทราบเพื่อถอืเป็นระเบยีบปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เพื่อให้พนักงาน

บรษิทัทุกคนเขา้ใจ และปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี หากพนักงานพบเหน็การกระทํา สงสยั หรอืมหีลกัฐานว่ามกีรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร พนักงาน หรอื

บุคคลซึ่งกระทําการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทหีรอืรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแส

การกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบรษิัทได้รบัการรายงานแล้วจะดําเนินการอย่างจรงิจงั

และจะไม่ดาํเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

(2) คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

(3) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทั 

(4) นโยบายรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ 

 

(4) นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) 

วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ยดึมัน่ทีจ่ะดําเนินธุรกจิ ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษทัภบิาลที่ด ีรวมทัง้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ นอกจากน้ีบรษิัทคาดหวงัว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร 

พนกังานจะยดึมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการดงักล่าว 

ดว้ยความมุ่งมัน่ดงักล่าว บรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบายนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทํา

ผดิและการทุจรติ (WHISTLE BLOWING) ขึน้เพื่อสนบัสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบรษิทั ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีสามารถร้องเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั โดยบรษิทัไดก้าํหนดช่องทางทีป่ลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทําผดิและการ

ทุจรติเพื่อช่วยใหบุ้คคลใดกต็าม สามารถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่นเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

ทัง้น้ี บรษิัทมกีารให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติหรือขอ้ร้องเรยีน รวมทัง้ให้

ความร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใดๆ แก่บรษิัท ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอื

สถานทีท่าํงาน พกังาน ไล่ออก หรอืกระทาํการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

การรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 

บรษิัท มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รบัเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กําหนดนโยบายการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีาร



 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  | 128 

สว่นที ่2 การกาํกบัดแูลกจิการ 

 

รายงานทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น

ธรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต และสําหรบัผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้

รอ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ หรอืบุคคลทีร่บัจา้งทํางานใหแ้ก่บรษิทั จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย ซึง่ไดม้ี

การกาํหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั 

กรณีทีม่สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทํา ทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้เบาะแสหรอื

รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามช่องทางทีก่าํหนดไว ้

ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

1.1 โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 

1.2 โทรสาร: 0-2962-6675 

1.3 สง่จดหมายมายงั: คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

1.4 โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงัน้ี 

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

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

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

Line: @ponsabuy 

Line: @ponsabuyeasy 

Line: @safe1210 

1.5 อเีมล ์ดงัน้ี 

info@tsrplc.com 

คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@tsrplc.com 

1.6 ทางกล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 

 

กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

1. ผูร้อ้งเรยีนแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน แจง้มาตามช่องทางการรอ้งเรยีนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนแจง้เรื่องดงักล่าวมายงั 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 เลขานุการบรษิทั 

ในกรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /             

กรรมการผูจ้ดัการ 

3 ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 

4 แจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีนและการปรบัปรุงแกไ้ข 

  

https://www.facebook.com/ponsabuy/
https://www.facebook.com/safewaterfilter/
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มาตรการดาํเนินการลงโทษผูก้ระทาํผิด 

บรษิทัจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสกระทาํผดิและการทุจรติ ดว้ยความเป็นอสิระ

และเทีย่งธรรม เพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานทีส่ารถใชย้นืยนัหรอืโต้แยง้กบัขอ้มูลที่ได้รบั โดยจะเสนอแนะแนวทางในการ

ดําเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสัง่การและกําหนดแนวทางการ

ดาํเนินการแกไ้ข และพจิารณาวางกาํหนดโทษตามสมควรแห่งความผดิทีไ่ดก้ระทาํ เช่น 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

 

มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้อ้งเรียน 

บรษิัทส่งเสรมิใหผู้้บรหิารและพนกังานทุกระดบั ดําเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท และเพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนดว้ยเจตนาทีส่จุรติจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากบรษิทัตามมาตรการ ดงัน้ี 

(1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ 

ชื่อสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดําเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริง

เพยีงใดหรอืไม่ 

(2) บรษิทัจะเกบ็ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าทีจ่ําเป็น โดยคํานึงถงึความปลอดภยั 

และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เหน็ว่าตนอาจ

ได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกําหนด

มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจกําหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแส หรอืผู้

รอ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็นเรื่องที่

มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

(4) ผู้ที่ได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสมและ

เป็นธรรม 

(5) บรษิทัจะไม่กระทาํการใดอนัไมเ่ป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่นแปลง

ตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่าํงาน พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง หรอื การอื่นใด

ทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

 

นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

2. คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

3. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

4. ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทั 
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คาํนิยาม 

“การกระทาํผดิ” หมายถงึ การกระทาํหรอืละเวน้การกระทาํใด ๆ ของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารหรอืพนกังาน 

ซึง่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการทาํงาน ระเบยีบและนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั ตลอดจนกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรพัย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ

ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์

ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิไดห้ลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนักงานดว้ยการใหห้รอืการรบัสนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิ

และสิง่ของ การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน การฟอกเงิน การยกัยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขดัขวางกระบวนการ

ยุตธิรรม เป็นตน้ 

 

8.2 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 

8.2.1 การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2564 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด 

8 ครัง้ 

รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการ 8/8 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ 1/ กรรมการ 6/6 

3. ศ.(วุฒคุิณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการ 8/8 

4. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 8/8 

 

8.2.2 การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระจํานวน 4 

ท่าน กรรมการอสิระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิัท โดยมปีระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมปีระสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงนิ โดยมนีางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนักตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2563 บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 9 ครัง้ และ

ไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้หน่วยงานสาํนกัตรวจสอบภายใน และ

ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง มสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 

สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ

ของสาํนักงานตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน

ระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจําปีให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมขององคก์ร เพื่อให้บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตาม ประเมนิผล ซึ่งเป็นสว่น

หน่ึงของกระบวนการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิัทมกีารควบคุมภายในโดยรวม

เพยีงพอไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคญั 
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สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทาํขึน้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสําคญัและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูล

ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงของผูมี้ส่วนได้เสีย หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั เพื่อให้

มัน่ใจว่าบรษิทัไดด้าํเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกจิปกตแิละไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและตามหลกัเกณฑท์ี่

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถงึเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บริษัท เคพีเอม็จี        

ภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2564 ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัทีเ่สนอแต่งตัง้มผีลงานเป็นทีน่่าพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบบญัชี

ทีย่อมรบัทัว่ไป นอกจากน้ี บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัใน

ระดบัสากล อกีทัง้ยงัได้ปฏบิตังิานเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร

เสนอใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2563 

 

รบัทราบความเส่ียงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงตามเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนดไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาํคญัและรบัทราบรายงานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึ ประกาศ คําสัง่ ทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจ

ตามกฎหมายดงักล่าวและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้น้ี บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตามความคบืหน้าในการปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการตรวจสอบ ประเมนิ

ตนเองประจาํปี 
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8.3 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ในรอบปี 2564 

 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6  

รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม / จาํนวนครัง้ท่ีประชุมในปี 2564 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดีและความ 

รบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

1.  นายสหสั ตรทีพิยบตุร 0/0 - - - 

2.  รองศาสตราจารยบ์ญุเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ - - - - 

3.  ศาสตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม - - 1/1 4/4 

4.  ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 1/ - - 1/1 - 

5.  ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
- 5/5 - - 

6.  นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 0/0 5/5 - - 

7.  ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร - - - 4/4 

8.  นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ - - - 4/4 

9.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 3/ 0/0 - 1/4 3/4 

10. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 4/ - - - 4/4 

11. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 5/ - 5/5 - 3/4 

หมายเหตุ : รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้  

“ รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั  

9.1 การควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมหีน้าที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มแีละรกัษาไว้ซึ่งระบบ

ควบคุมภายใน ซึง่จะครอบคลุมถงึการควบคุมทางดา้นการเงนิ การดําเนินงาน การกํากบัดูแลกจิการ และการบรหิาร

ความเสีย่ง ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีาํนาจและหน้าทีใ่นการสอบทานให้

บรษิัทมีรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ สอบทานให้บริษัทมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล สอบทานใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และ

สอบทานใหป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั 

 บรษิัทได้จดัทําคู่มือวงเงินและอํานาจในการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการกําหนดขอบเขตความ

รบัผดิชอบ อาํนาจการตดัสนิใจ และการสัง่การต่าง ๆ ตามระดบัตําแหน่งหน้าที ่ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายการทบทวนคู่มอื

ดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของสาํนกัตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ เพื่อทาํหน้าทีใ่น

การตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของทางการ ซึ่ง

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มขีึน้เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และจะจดัทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2565 ในวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 โดยมกีรรมการตรวจสอบซึง่เป็น

กรรมการอสิระจาํนวน 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัจากผล

การสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานร่วมกบัสํานักตรวจสอบภายในตามแบบการประเมินของ

สาํนักงานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ สรุปไดว้่าจากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัภายใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้นทีม่นียัสาํคญัต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน อนัไดแ้ก่ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 

การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

โดยบรษิัทได้จดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุม

ภายใน ในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั

และ บรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีาํนาจ รวมถงึการทาํธุรกรรมกบับุคคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั สาํหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิัทมี

การควบคุมภายในทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั แต่ขอใหบ้รษิทัดาํเนินการพฒันาระบบการปฏบิตังิานสาํหรบัระบบสารสนเทศ 

เพื่อใหบ้รษิทัสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
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จากความเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  

สรุปไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมนิระบบการควบคุม

ภายในของสาํนักงานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการทาํ

ธุรกรรมกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวโยงกบับุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมนิความ

เพยีงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็น

ผู้ตรวจสอบงบการเงนิประจําปี 2564 ได้ให้ความเหน็ในรายงานสอบบญัชวี่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั ตามลําดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงาน

เฉพาะกจิการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

บรษิัทมสีํานักตรวจสอบภายใน ภายใต้การกํากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่

เป็นไปอย่างอสิระ เที่ยงธรรม มจีรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายในที่ได้รบัการยอมรบัในระดบั

สากล (The Institute of Internal Auditor: IIA) โดยมกีารวางแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี ตามความเสีย่งทีส่าํคญั

ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ซึ่งพนักงานผู้ปฏบิตัิงานสามารถเข้าถึงขอ้มูลทัง้หมดของบรษิัท โดยไม่ถูกจํากดั

เพื่อทีจ่ะสามารถตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดอ้ย่างครอบคลุม ทัง้การ

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างอสิระโดยใช้

หลกัเกณฑ์การพจิารณาความสําคญัตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทํางาน และมีการ

รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีพบขอ้ควรปรบัปรุงไดม้กีารกําหนดวธิกีารปฏบิตัิ

เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้น้ี สาํนกัตรวจสอบภายในไดม้กีารสรรหา

บุคลากรทางดา้นงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการตรวจสอบ

ภายใน ในจํานวนที่เหมาะสม และเพยีงพอ โดยมนีางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์ดํารงตําแหน่ง ผู้จดัการสํานักตรวจสอบ

ภายในและ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท นอกจากน้ียงัมีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง 

 

9.2 รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี 2563 และปี 2564 ระหว่างบรษิทักบับรษิทัย่อย หรอืระหว่างกนัภายใน

บรษิทัย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมของบรษิัทแล้ว ทัง้น้ีรายการระหว่างกนัซึ่งมสีาระสําคญั

ระหว่าง บรษิทัและบรษิทัย่อย กบั บุคคล / นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสรุปมดีงัต่อไปน้ี 
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9.2.1 รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั  

 

บรษิทัผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ 

ตระกูลแจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ 

ดรมีส ์จํากดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนที่

ชาํระแลว้ 

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทัโดยบรษิทั เบตเตอร ์

ดรีมส์ จํากดั ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 26.23 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้  

• มีกรรมการ ร่วมกับบริษัท  3 ท่ าน ได้แ ก่                  

นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ นางสาวสวติา แจง้

อยู่ และนายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 

2. บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ําดื่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ 

ตระกลูแจง้อยู่* ซึง่ถอืหุน้ บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์

จํากดั ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระ

แลว้  

• มีกรรมการ ร่วมกับบริษัท  2 ท่ าน ได้แ ก่                 

นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ และนางสาวสวติา 

แจง้อยู ่

3. นายสหสั ตรทีพิยบตุร - • ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการของบรษิทั** 

และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

• เป็นทีป่รกึษาของบรษิทัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ - • เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่              

31 ธนัวาคม 2564 นายวรีวฒัน์ แจ้งอยู่ ถือหุน้

บรษิทัรอ้ยละ 12.59 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระ

แล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 

58.69 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้  

• เป็นทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม (แต่งตัง้เมื่อวนัที ่

22 กรกฎาคม 2562) 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

5. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ - • เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ ถอืหุน้บรษิทั

ร้อยละ 6.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 

และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 58.69 

ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

• ดาํรงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิารความ

เสี่ยง กรรมการผู้บริหารระดับสูง และรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** (โดยลาออกจาก

ตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเมื่อวนัที่ 

4 มกราคม 2565) 

6. นางขนิษฐา แจง้อยู ่ - • เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นภรรยาของ       

นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564 นางขนิษฐา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบรษิัทร้อยละ 

0.93 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ําระแล้ว และ กลุ่ม

แจง้อยู*่ ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 58.69 ของทุนจด

ทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

7. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ - • เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดย ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2564 นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ถือหุ้น

บรษิทัร้อยละ 6.27 ของทุนจดทะเบยีนที่ชําระ

แล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 

58.69 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

• ดาํรงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร** (โดยลาออก

จากตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าที่บรหิารเมื่อ

วนัที ่4 มกราคม 2565) 

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  - • เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดย ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2564 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้น

บรษิทัร้อยละ 6.21 ของทุนจดทะเบยีนที่ชําระ

แล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 

58.69 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดบัสูง และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** (โดยลาออกจาก

ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อวนัที่ 1 

กุมภาพนัธ ์2565) 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์  • ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร 

• ทีป่รกึษาดา้นทรพัยากรมนุษย ์การประเมนิผล

การปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และเทคนิคการ

บรหิารจดัการ 

10. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ 

วงศด์พีรอ้ม 

 • ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ทีป่รกึษาดา้นการพฒันากลยทุธด์า้นการตลาด 

กลยุทธด์า้นการขาย กลยุทธเ์ทคนิคการบรหิาร

การตลาดและการขาย และกลยทุธก์ารขยาย

และรกัษาตลาด 

11. ศ.(วฒุคุิณ) ดร.นายแพทย ์ 

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

 • ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

• ทีป่รกึษาดา้นการประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทั

ดา้นการขาย การบรหิาร และหน้ีสญู และ

พฒันาการทาํงาน 

12. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ - • ดาํรงตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

บญัช ี

13. บรษิทั ซ ีโอ แอล จาํกดั 

(มหาชน) 

ขายปลกีเครื่องเขยีนและ

เครื่องใชส้าํนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

14. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต 

ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารเชื่อมต่อ

อนิเทอรเ์น็ตและบรกิาร

ครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

• มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ขายอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

และอุปกรณ์อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

15. บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั จาํหน่ายเครื่องกรองน้ํา

และผลติภณัฑท์ี่

เกีย่วขอ้งและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

เป็นกจิการร่วมคา้ระหวา่งบรษิทัและกลุ่มบรษิทั             

เจ.บ.ี โดยบรษิทัมสีดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 49 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 

2564 มมีตอินุมตัปิิด บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั 

*รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้: กลุ่มแจง้อยู่  

**รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: โครงสรา้งฝ่ายบรหิารและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคุมของ

บรษิทั 

 

9.2.2 รายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนัในปีบญัชี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562, 2563 และ 2564 

9.2.2.1 รายการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต: รายการดงักล่าวเป็นรายการทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) การซ้ือขายสินค้าและบริการ 

บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. บรษิทั  

เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

จาํกดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 

บรษิทัใหบ้รษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์

จาํกดั เช่าระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

เงนิกูย้มืกบับรษิทั เธยีรสรุตัน์        

ลสีซิง่ จาํกดั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

 

เงนิกูย้มืกบับรษิทั เซฟ เทรด 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

ยอดคงเหลอืสิน้งวด 

0.06 

 

 

-0- 

 

 

 

1.50 

 

 

 

 

2.00 

0.06 

 

 

-0- 

 

 

 

27.00 

 

 

 

 

-0- 

0.06 

 

 

-0- 

 

 

 

0 

 

 

 

 

-0- 

ปันสว่นตามประมาณ

การสัดส่วนการใช้

งานตามค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

 

ใชอ้ตัราดอกเบีย้ตาม

ราคาตลาดและมกีาร

คํ้าประกันตามปกติ

ทัว่ไป 

 

ใชอ้ตัราดอกเบีย้ตาม

ราคาตลาดและมกีาร



 

 

 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) | 139 

สว่นที ่2 การกาํกบัดแูลกจิการ 

 
บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

 คํ้าประกันตามปกติ

ทัว่ไป 

 

2. บรษิทั ไอดลี 

วอเตอร ์จาํกดั 

2.1 ค่าใชจ้่ายซือ้น้ําดืม่ 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จาํกดั ไดร้บัการแต่งตัง้จาก

บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั เพือ่

เป็นตวัแทนจาํหน่ายน้ําดื่มแก่ลกูคา้

ของบรษิทั 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จาํกดั ซือ้น้ําดื่มจากบรษิทั ไอ

ดลี วอเตอร ์จาํกดั เพื่อจาํหน่าย

ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.02 

ราคาตามวิธีต้นทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่  

 2.2 ค่าใชจ้่ายซือ้น้ําดืม่ 

บรษิทัซือ้น้ําดื่มจากบรษิทั  

ไอดีล วอเตอร์ จํากดั เพื่อใช้เลี้ยง

รับรองภายในบริษัท และนํามา

จาํหน่ายใหก้บัพนกังาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

0.02 

 

 

 

 

0.00 

0.30 

 

 

 

 

0.00 

0.40 

 

 

 

 

0.05 

ราคาปกตทิีบ่รษิทั 

ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

จาํหน่ายใหแ้ก่บรษิทั 

เซฟ เทรด อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 

3. นายสหสั 

ตรทีพิยบุตร 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ: บรษิทัวา่จา้งนายสหสั 

ตรทีพิยบุตร เป็นทีป่รกึษาการ

บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบรหิารบุคลากร

และการตลาด 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

2.25 

 

 

 

 

 

-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  

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

1.84 

 

 

-0- 

2.76 

 

 

-0- 

1.25 

 

 

-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 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

5. นางสมุนา  

วงษ์กะพนัธ ์

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั

ว่าจา้ง 

นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 

เป็นทีป่รกึษาเป็นครัง้คราวดา้น 

(1) การพฒันาบรษิทัในดา้น

ทรพัยากรมนุษย ์

(2) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของผูบ้รหิาร 

(3) เทคนิคการบรหิารจดัการ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

0.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

 

0.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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.(วุฒคุิณ) ดร.นายแพทย ์ 

พรเทพ  ศริวินารงัสรรคเ์ป็นที่

ปรกึษาเป็นครัง้คราวดา้นการ

ประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทัดา้น

0.39 

 

 

 

 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

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 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

การขาย การบรหิาร และหน้ีสญู 

และพฒันาการทาํงาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

 

 

 

-0- 

 

 

-0- 

 

 

-0- 

8. บรษิทั  

ซโีอ แอล 

จาํกดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายซือ้อุปกรณ์สาํนกังาน  

บรษิทัซือ้สนิคา้อุปกรณ์สาํนกังาน

ต่าง ๆ เช่น  แฟ้ม เทป น้ํายาลบ

คาํผดิ กระดาษต่อเน่ือง เป็นตน้ 

เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของ

บรษิทั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.00 

 

 

 

 

 

-0- 

0.06 

 

 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาตามปกตทิีข่าย

ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 ค่าโฆษณา 

บรษิทัลงโฆษณาในแคตตาลอ็ก

สนิคา้ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

-0- 

ราคาตามปกตทิีค่ดิ

กบับุคคลทัว่ไป 

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ 

บรษิทัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแก่

บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

0.05 

ราคาตามวธิตีน้ทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่ 

9. บรษิทั 

อนิเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จาํกดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายเช่าบรกิารระบบสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์  

บรษิทัเช่าบรกิารระบบสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ 

จากบรษิทั อนิเทอรเ์น็ต ประเทศ

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

3.71 

 

 

 

 

 

0.33 

6.67 

 

 

 

 

 

0.01 

7.41 

 

 

 

 

 

0.40 

ราคาตามปกตทิีค่ดิ

กบับุคคลทัว่ไป 

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ 

บรษิทัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแก่

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

-0- 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวธิตีน้ทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่ 

10. บรษิทั 

ทเีอสอาร ์

ลาว จาํกดั 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้: 

บรษิทัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแก่

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั 

1.31 

 

 

2.90 

 

 

9.72 

 

 

ราคาตามวธิตีน้ทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่ 
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บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

0.00 0.88 2.68 

 

(2) การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

-ไม่ม-ี 

 (3) การเช่าท่ีดิน และ อาคาร 

 

บุคคล / นิติ 
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนด

ราคา รายการระหวา่งกนั ปี 2564 
 

ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

1. บรษิทั     

เบตเตอร ์

ดรมีส ์จาํกดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

สาํนกังานใหญ่ 

บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ 

จาํกดั เช่าพืน้ทีอ่าคารสาํนกังานใหญ่ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.04 

 

 

 

-0- 

0.04 

 

 

 

-0- 

0.04 

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

โรงงาน 

บรษิทัให ้บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์

จาํกดั เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.08 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

-0-  

0.08  

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

2. บรษิทั 

ไอดลี วอ

เตอร ์จาํกดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  

บรษิทัให ้บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

เช่าพืน้ทีใ่นอาคารโรงงาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.12 

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 

บรษิทัเรยีกเกบ็ค่าสาธารณูปโภคตาม

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.06 

 

 

-0- 

0.06 

 

 

-0- 

0.09 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

9.2.2.2 รายการท่ีไม่มีนโยบายในการทาํรายการในอนาคต 

รายการดงักล่าวเป็นรายการทีบ่รษิทัไม่มนีโยบายในการทาํรายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการทีเ่กดิขึน้

ก่อนการปรบัโครงสร้างเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) หากบริษัทมคีวามจําเป็นต้องทํา
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รายการระหว่างกนัดงักล่าว จะต้องนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาให้ความเห็นก่อนการทํารายการ 

รายละเอยีดมดีงัน้ี 

(1) การรบัการสนับสนุนการคํา้ประกนัสาํหรบัเงินกู้ยืมสถาบนัการเงิน/เจ้าหน้ีเงินกู้ 

กลุ่มบรษิัท มวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ โดยได้รบัการสนับสนุนการคํ้าประกนัสําหรบัเงนิกูย้มื

สถาบนัการเงนิ/เจา้หน้ีเงนิกู ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 

บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการกาํหนด

ราคา 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1 นางสาว 

เธยีรวรรณี 

แจง้อยู ่

 

กรรมการของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ 

นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ คํ้าประกนั

หน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้รถยนตแ์ก่บรษิทั 

(ยอดเงนิตน้ ณ วนัทาํสญัญา) 

 

0.00 1.12 1.12 ตามเงื่ อนไขการกู้ยืม

ปกติของสถาบนัการเงนิ

ทั ว่ ไป  โดยกรรมการ

ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจาก

บรษิทัจากการคํ้าประกนั

ดงักล่าว 

 

9.3 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยเขา้ทาํสญัญาใด ๆ กต็าม หรอืมกีารทาํรายการระหว่างกนักบับรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม และ/หรอืบุคคลภายนอก บรษิทัจะพจิารณาถงึความจาํเป็น และไดก้าํหนดขัน้ตอนการพจิารณา การสอบทาน การ

อนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ 

ขอ้กาํหนดและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงานกํากบัดแูล โดยการทาํรายการดงักล่าวตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 

สมเหตุสมผลและกระทําอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้เสมอืนกบัการทํารายการกบั

บุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทัง้สอดคล้องตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี และความ

เหมาะสมในการเขา้ทาํสญัญานัน้ ๆ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั 

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป ผูต้รวจสอบภายในจะทาํหน้าที่

ในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัทํารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสม

ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกไตรมาส 

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่น ๆ 

ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิบรษิทัมนีโยบายใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั พจิารณาอนุมตัโิดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลและ

ความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการนัน้ ๆ 

 

9.4 มาตการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 บรษิทัมกีารกําหนดขัน้ตอนการอนุมตัิการทํารายการระหว่างกนัที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ       

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับรษิทัไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการระหว่าง

กนันัน้ ๆ  
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9.5 นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบต่าง ๆ ที่ได้กําหนดขึน้ และ

กรรมการจะไม่มสีทิธิในการออกเสยีงอนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใดกบับรษิัท รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท

พจิารณา 

นอกจากน้ี ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว และ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลที่มี

ความรู ้ความชาํนาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชหีรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั

รายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ จะถูกนําไปใช้

ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจวา่การเขา้ทาํรายการดงักล่าว

จะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั แต่เป็นการทาํ

รายการทีบ่รษิทัไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้รกิาร และการ

ซือ้หรอืขายสนิคา้ เป็นต้น บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัใหม้เีงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไป

ตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก และให้ปฏบิตัิเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้กําหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้น้ี ผูต้รวจสอบภายใน

อสิระจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัทํารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้

ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่น 

ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การกูย้มื การคํ้าประกนั เป็นตน้ 

บรษิทัมนีโยบายใหเ้สนอใหป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิโดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุมและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทํารายการนัน้ ๆ 

และจะต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 

คําสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญัของบรษิทัหรอื

บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี และการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกนัซึง่กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัรวมทัง้รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) 

 

สาํหรบัแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ จะยงัคงมอียู่ในส่วนทีเ่ป็นการดําเนินการทางธุรกจิปกติ

ของบรษิทั เช่น การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั เป็นต้น นอกจากน้ี ในอนาคต บรษิทัอาจมคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องใหค้วาม

ช่วยเหลอืเพิม่เติมแก่บรษิทัย่อย ในด้านการคํ้าประกนัเงนิกู้ และ/หรอืการให้เงนิกู้ยมื  และจะดําเนินการทํารายการ

ขา้งต้นดว้ยความโปร่งใสและปฏบิตัติามนโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัของบรษิทัและสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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สว่นที ่3 งบการเงนิ 

ส่วนท่ี 3 

งบการเงิน 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิ

ทีป่รากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบาย

บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีีสุ่ดในการจดัทํา 

รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร

เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

 

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง

ความเชื่อถอือย่างมเีหตุผลต่อความน่าเชื่อถอืไดข้องงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 
 

( นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ) ( นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 

 

 
 



   

 

 

 

 

 
 

 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

  



 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)  
 

ความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) และ 

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดับ ซ่ึงประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

และงบกําไรขาดทุนเบ็ด เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบแสดง 

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ 

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 

ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนด 

โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั

ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้

ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

มูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 6 และ 24 ข (1.2) 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ก ลุ่ ม บ ริ ษัท ดํา เ นิ น ธุ ร กิ จ ห ลัก คื อ ก า ร ใ ห้ เ ช่ า ซ้ื อ 

เคร่ืองกรองนํ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ ซ่ึงฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและสมมติฐานในการประมาณ

การค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น

สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 จาํนวนเงิน 75.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42 

ของสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั 

การประมาณการของผูบ้ริหารเก่ียวกับผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ขึ้นอยูก่บัโมเดลดา้นเครดิตท่ีมี

ความซบัซอ้น ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญานและประมาณ

การท่ีสําคัญในการจัดทําโมเดลดังกล่าวซ่ึงรวมถึง

วิธีการระบุระดบัการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต การใชปั้จจยัเศรษฐศาสตร์มหภาค การ

คาดการณ์ไปในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั

ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เพิ่มความ

ซับซ้อนให้กับกระบวนการในการประมาณการของ

ผูบ้ริหาร  

เน่ืองจากยอดคงเหลือของลูกหน้ีดังกล่าวมีจาํนวนท่ีมี

สาระสาํคญั มีการคาํนวณท่ีซบัซ้อน ตลอดจนตอ้งอาศยั

ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการประมาณการมูลค่าของ

ของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเร่ือง

ดงักล่าวเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจ นโยบายและวิธีการในการพิจารณาค่า

เผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเ กิดขึ้ น

ซ่ึงรวมถึงการจดัชั้นของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแต่

ละประเภท

• พิจารณาว่านโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัมีความ

สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินหรือไม่

• ท ด ส อ บ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม มี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับ

มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และการประมาณการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

• ประเมินและทดสอบความเหมาะสมสําหรับการจดั

ชั้น ท่ีกลุ่มบริษทัใช้ในการโอนเปล่ียนความเส่ียง

ด้านเครดิตประเภทต่างๆ โดยการสุ่มตัวอย่าง

ลูกหน้ีเปรียบเทียบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

• ใช้ผูเ้ช่ียวชาญของเคพีเอ็มจีในการทดสอบขอ้มูลท่ี

สําคญั ขอ้สมมติ วิธีการ โมเดล และการคาํนวนเชิง

ทฤษฎี ซ่ึงจัดทาํขึ้นโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกว่าจ้างโดย

ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัท รวมถึง ทดสอบความ

สมเหตุสมผลของปัจจัย เชิ งเศรษฐกิ จมหภาค

สภาวการณ์ในอนาคตและการทดสอบการประมาณ

การยอ้นหลงัโดยเปรียบเทียบขอ้มูลประมาณการใน

อดีตท่ีเกิดขึ้นจริง
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มูลค่าของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 6 และ 24 ข (1.2) 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

• ทดสอบความถูกต้องของการคาํนวณผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การบนัทึกบญัชีค่านายหนา้  

อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 19 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษทัใช้ระบบการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single 

level direct sales) เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า

ของกลุ่มบริษัท ซ่ึงการคาํนวณค่านายหน้าดังกล่าวมี

ความซับซ้อน เน่ืองจากรูปแบบการคํานวณมีความ

หลากหลาย และมีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ

จาํนวนเงินค่านายหน้า เช่น จาํนวนและประเภทของ

สินคา้ท่ีขายได้ คุณภาพของการขาย การให้รางวลัแก่

พนักงานขายท่ีสามารถทาํยอดขายได้เกินเป้าท่ีตั้ งไว้

และกลุ่มบริษทัมีการปรับเปล่ียนอตัราค่านายหน้าอยู่

เสมอเพื่อการส่งเสริมการขาย เน่ืองด้วยค่านายหน้า

ดังกล่าวมีจํานวนเงินท่ี มีสาระสําคัญและมีควา ม

ซับซ้อนในการคาํนวณ ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว

เป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวกบัการคาํนวณค่านายหน้า การอนุมติัและการ

บนัทึกรายการ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํ

ความเขา้ใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการ

ปฏิบติัตามการควบคุมท่ีออกแบบไว ้ 

• ทดสอบการคาํนวณวา่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่ม

บริษทัท่ีบงัคบัใชใ้นแต่ละช่วงเวลา 

• วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของบญัชีค่านายหน้ากบั

รายไดจ้ากการขาย 

• พิจารณาการบนัทึกบญัชีค่านายหน้าโดยพิจารณา

กบัขอ้มูลในอดีตของกลุ่มบริษทัและขอ้มูลภายหลงั

วนัส้ินปี รวมถึงการสุ่มทดสอบข้อมูลการจ่ายค่า

นายหนา้ใหพ้นกังานหลงัวนัส้ินปี 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้

ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอให้ทาํการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ

การใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุด

ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อ มู ล ท่ี ขัด ต่ อ ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง อัน เ ป็ น ส า ร ะ สํ า คัญ ท่ี มี อ ยู่ ไ ด้ เ ส ม อ ไ ป  ข้อ มู ล ท่ี ขัด ต่ อ ข้อ เ ท็ จ จ ริ ง อ า จ เ กิ ด จ า ก 

การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและ 

งบการเ งินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเ กิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตา มวิ ธี 

การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึง

เ ป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าควา มเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากข้อผิดพลาดเ น่ืองจากการทุจริตอา จเ ก่ีย ว กับ 

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 

ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู ้บริหารและ 

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี

อ า จ เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ส ง สั ย อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท 

ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป

ของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง 

การเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให ้

มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม 

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้ และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 

หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ 

การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

(ธญัลกัษณ์ เกตุแกว้) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 8179 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 56,462                 62,092                 33,719                 42,184                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5, 24 19,850                 18,765                 34,120                 62,751                 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนด
     ช าระภายในหน่ึงปี 6, 24 500,948               670,150               413,358               555,821               
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนด
     ช าระภายในหน่ึงปี 24 78,078                 23,052                 -                      -                      
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิท่ีถึงก าหนด
     ช าระภายในหน่ึงปี -                      701                     -                      701                     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,235                  27,150                 49,500                 23,500                 
สินคา้คงเหลือ 7 271,993               212,761               231,740               195,564               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 4,140                  -                      4,140                  -                      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 24,217                 38,335                 17,073                 25,846                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 959,923               1,053,006            783,650               906,367               

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 6, 24 110,977               30,874                 5,237                  4,426                  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 24 5,256                  5,496                  -                      -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                      107,779               107,779               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 7,238                  13,694                 8,767                  13,767                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 58,409                 58,483                 58,409                 58,483                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 415,071               353,161               405,016               343,527               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 92,659                 117,830               92,659                 117,607               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 27,800                 31,389                 26,753                 30,198                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 27,842                 21,706                 24,187                 18,940                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,961                  5,898                  6,923                  5,861                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 752,213               638,531               735,730               700,588               

รวมสินทรัพย์ 1,712,136            1,691,537            1,519,380            1,606,955            

(พันบาท)

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 188,801               50,899                 78,000                 19,949                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 135,244               171,542               125,181               169,177               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3, 14 31,528                 40,754                 35,509                 40,797                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,574                  16,558                 -                      11,087                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31,247                 35,037                 26,662                 33,466                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 392,394               314,790               265,352               274,476               

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3, 14 47,159                 78,550                 61,563                 79,236                 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 21,390                 23,177                 16,426                 18,625                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 68,549                 101,727               77,989                 97,861                 

รวมหนีสิ้น 460,943               416,517               343,341               372,337               

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

     ทุนจดทะเบียน 17 549,411 549,682 549,411 549,682

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 549,411 549,682 549,411 549,682
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 295,291 295,291 295,291 295,291

     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 17 10,249 10,249 10,249 10,249

     ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 17 5,783                  -                      5,783                  -                      
     การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ย (2,212)                 (2,212)                 -                      -                      
ก าไรสะสม
     จดัสรรแลว้

          ทุนส ารองตามกฎหมาย 18 43,348 40,147 43,348 40,147
          ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 17 -                      5,612 -                      5,612
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 342,870 377,416 271,957 339,249
หุ้นทุนซ้ือคืน 17 -                      (5,612) -                      (5,612)
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,244,740 1,270,573 1,176,039 1,234,618

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,453 4,447 -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,251,193 1,275,020 1,176,039 1,234,618

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,712,136 1,691,537 1,519,380 1,606,955

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 21 1,411,523            1,685,542            1,310,588            1,612,158            
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 234,190               221,746               183,968               169,878               
รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 12,045                 2,618                  -                      -                      
รายไดอ่ื้น 21 35,728                 32,969                 45,587                 37,955                 
รวมรำยได้ 1,693,486            1,942,875            1,540,143            1,819,991            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 19 345,678               435,820               334,611               415,787               
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 19 640,001               675,860               596,291               663,574               
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 19 424,118               434,308               391,414               394,272               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 231,189               216,003               211,508               192,510               
ตน้ทุนทางการเงิน 5,363                  4,392                  6,099                  4,345                  
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,646,349            1,766,383            1,539,923            1,670,488            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,456)                 (48)                      -                      -                      
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 45,681                 176,444               220                     149,503               

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 10,795                 32,097                 2,133                  25,251                 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 34,886                 144,347               (1,913)                 124,252               

 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 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
    ท่ีก  าหนดไว้ (2,713)                 -                      (2,569)                 -                      
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
    หรือขาดทุนในภายหลงั 543                     -                      514                     -                      
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี- สุทธิจำกภำษี (2,170)                 -                      (2,055)                 -                      
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 32,716                 144,347               (3,968)                 124,252               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 31,011                 143,126               (1,913)                 124,252               
     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,875                  1,221                  -                      -                      

34,886                 144,347               (1,913)                 124,252               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,778                 143,126               (3,968)                 124,252               
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,938                  1,221                  -                      -                      

32,716                 144,347               (3,968)                 124,252               

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 22 0.057                  0.261                  (0.003)                 0.227                  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ารองส่วนทุน การ รวม
ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย เปล่ียนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น ส่วนไดเ้สีย ทุนส ารอง ส ารอง หุ้นทุน ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  มูลคา่หุ้น เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ้ือคืน บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563             549,682             295,291               10,249               (1,347)               35,849 -                               334,689 -                            1,224,413                 5,155          1,229,568 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน 17 -                   -                   -                   -                   -                                   5,612 (5,612)                            (5,612) (5,612)              -                   (5,612)              
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 23 -                   -                   -                   -                   -                   -                   (90,489)            -                   (90,489)            -                   (90,489)            
  รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                   -                   -                   -                   5,612               (96,101)                          (5,612) (96,101)            -                   (96,101)            

  การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 
    การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ไดม้าหรือสูญเสียการควบคุม -                   -                   -                                    (865) -                   -                   -                   -                   (865)                 (1,929)              (2,794)              
  รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                   -                   (865)                 -                   -                   -                   -                   (865)                 (1,929)              (2,794)              
รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                                    (865) -                   5,612                           (96,101)               (5,612) (96,966)            (1,929)              (98,895)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  าไรหรือขาดทุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   143,126           -                   143,126           1,221                           144,347 
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                           -                            -                            -                            -                   -                               143,126 -                               143,126 1,221                           144,347 
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 18 -                   -                   -                   -                   4,298               -                   (4,298) -                   -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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 

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ารองส่วนทุน การ รวม
ทุนเรือนหุ้น จากการจ่าย ส่วนเกินทุน เปล่ียนแปลงใน ส่วนของ ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกิน โดยใชหุ้้น หุ้นทุน ส่วนไดเ้สีย ทุนส ารอง ส ารอง หุ้นทุน ผูถื้อหุ้นของ ท่ีไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  มูลคา่หุ้น เป็นเกณฑ์ ซ้ือคืน ในบริษทัยอ่ย ตามกฏหมาย หุ้นทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ้ือคืน บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564             549,682          295,291            10,249 -                            (2,212)               40,147 5,612                      377,416 (5,612)                 1,270,573              4,447          1,275,020 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    ลดหุ้นสามญั 17 (271)                 -                -                (292)            -                   -                                 (564) 563                               564 -                  -                -                   
    การขายหุ้นทุนซ้ือคืน 17 -                   -                -                6,075          -                   -                              (5,048) 5,048                         5,048 11,123            -                11,123             
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 23 -                   -                -                -              -                   -                   -                (65,734)          -              (65,734)           (1,932)           (67,666)            
  รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (271)                 -                -                5,783          -                   -                   (5,612)           (60,123)          5,612           (54,611)           (1,932)           (56,543)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  าไรหรือขาดทุน -                   -                -                -              -                   -                   -                31,011 -              31,011            3,875 34,886             
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                   -                -                -              -                   -                   -                (2,233)            -              (2,233)             63                 (2,170)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                   -                -                -              -                   -                   -                28,778            -                           28,778 3,938                          32,716 
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 18 -                   -                -                -              -                   3,201               -                (3,201) -              -                  -                -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564             549,411          295,291            10,249            5,783               (2,212)               43,348                   -             342,870                  -           1,244,740              6,453          1,251,193 

ก าไรสะสม

 (พันบาท)

งบกำรเงินรวม

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 1 มกรำคม 2563             549,682             295,291                      10,249               35,849 -                                315,396 -                             1,206,467 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    การซ้ือหุน้ทุนซ้ือคืน 17 -                    -                    -                          -                    5,612                               (5,612)                (5,612) (5,612)              
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                    -                    -                          -                    -                    (90,489)            -                    (90,489)            
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                    -                          -                    5,612                (96,101)                           (5,612)              (96,101)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
     ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                          -                    -                                124,252 -                    124,252            
    ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                          -                    -                    -                    -                    -                    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                    -                    -                          -                    -                                124,252 -                                124,252 

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 18 -                    -                    -                          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 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ก าไรสะสม

 (พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดย หุน้ทุน ทุนส ารอง ส ารอง หุน้ทุน รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้  มูลคา่หุน้ ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ซ้ือคืน ตามกฏหมาย หุน้ทุนซ้ือคืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซ้ือคืน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564             549,682             295,291                      10,249                      -                 40,147 5,612                            339,249 (5,612)                     1,234,618 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
  เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
    ลดหุน้สามญั 17 (271)                 -                    -                          (292)                -                    (564)                                    563                    564 -                 
    การขายหุน้ทุนซ้ือคืน 17 -                    -                    -                          6,075               -                    (5,048)                              5,048                 5,048 11,123           
    เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 23 -                    -                    -                          -                  -                    -                    (65,734)            -                    (65,734)          
  รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น (271)                 -                    -                          5,783               -                    (5,612)              (60,123)            5,612                          (54,611)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
    ก  าไรส าหรับปี -                    -                    -                          -                  -                    -                                   (1,913) -                    (1,913)            
    ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                          -                  -                    -                    (2,055)              -                    (2,055)            
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                    -                    -                          -                  -                    -                    (3,968)              -                                (3,968)

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 18 -                    -                    -                          -                  3,201                -                                   (3,201) -                    -                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564             549,411             295,291                      10,249                5,783               43,348                       -               271,957                       -          1,176,039 

ก าไรสะสม

 (พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 34,886                  144,347                (1,913)                  124,252                
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10,795                  32,097                  2,133                    25,251                  
ตน้ทนุทางการเงิน 5,363                    4,392                    6,099                    4,345                    
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 79,131                  71,779                  76,668                  70,534                  
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 2,207                    4,390                    1,939                    3,977                    
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 1,456                    48                         -                       -                       

ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 231,189                216,003                211,508                192,510                
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (22)                       (3,895)                  (222)                     3,449                    
คา่เผ่ือการรับประกนัสินคา้ 4,570                    2,058                    4,570                    2,058                    
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการรับคืนสินคา้ (121)                     8                           (121)                     8                           
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 5,000                    -                       5,000                    (682)                     
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (2,020)                  (5,175)                  (1,820)                  (5,175)                  
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 2,644                    -                       2,501                    -                       
ดอกเบ้ียรับ (2,140)                  (693)                     (1,255)                  (783)                     
เงินปันผลรับ -                       -                       (2,268)                  -                       

372,938                465,359                302,819                419,744                

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (247)                     2,875                    29,433                  1,550                    
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (142,356)              (238,631)              (70,645)                (218,322)              
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (55,309)                (27,753)                -                       -                       
ลูกหน้ีตามสญัญาโอนสิทธิ 701                       1,643                    701                       1,643                    
สินคา้คงเหลือ (59,061)                (75,138)                (35,954)                (68,221)                
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 13,706                  (18,524)                8,361                    (11,278)                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (1,063)                  (1,371)                  (1,062)                  (1,372)                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (33,030)                40,856                  (42,920)                37,795                  
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (8,239)                  8,433                    (11,253)                6,662                    
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชนพ์นกังาน (6,707)                  (4,394)                  (6,707)                  (4,376)                  
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 81,333                  153,355                172,773                163,825                
จ่ายดอกเบ้ีย (7,544)                  (4,429)                  (6,088)                  (4,337)                  
จ่ายภาษีเงินได้ (31,512)                (38,630)                (22,093)                (36,860)                
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 42,277                  110,296                144,592                122,628                

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากการคืนทนุบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป -                       1,209                    -                       7,461                    
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                       3,220                    -                       -                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (3,780)                  
เงินสดจ่ายคืนทนุส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                       (4,979)                  -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 22,915                  (26,979)                (26,000)                (10,500)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (102,294)              (16,524)                (99,618)                (15,404)                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 9,539                    24,836                  9,483                    24,836                  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,705)                  (2,862)                  (1,705)                  (2,495)                  
เงินปันผลรับ -                       -                       2,268                    -                       
ดอกเบ้ียรับ 2,091                    736                       1,242                    631                       
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (69,454)                (21,343)                (114,330)              749                       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (66,087)                (90,360)                (66,087)                (90,360)                
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (1,932)                  -                       -                       -                       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 137,902                50,899                  58,051                  19,949                  
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (59,459)                (41,223)                (41,814)                (40,139)                
เงินสดรับจากการขายหุ้นทนุซ้ือคืน 11,123                  -                       11,123                  -                       
เงินสดท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหุ้นของกิจการคืน -                       (5,612)                  -                       (5,612)                  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงิน 21,547                  (86,296)                (38,727)                (116,162)              

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,630)                  2,657                    (8,465)                  7,215                    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ 1 มกราคม 62,092                  59,435                  42,184                  34,969                  
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ 31 ธันวำคม 56,462                  62,092                  33,719                  42,184                  

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์ 62                         796                       62                         796                       

เงินปันผลคา้งจ่าย 329                       682                       329                       682                       

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ สารบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

5 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

7 สินคา้คงเหลือ 

8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

9 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

10 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12 สัญญาเช่า 

13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

17 ทุนเรือนหุน้ 

18 สาํรองตามกฎหมาย 

19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

20 ภาษีเงินได ้

21 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

22 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

23 เงินปันผล 

24 เคร่ืองมือทางการเงิน 

25 การบริหารจดัการทุน 

26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งขึ้ นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 

ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ครอบครัวแจง้อยู่ และครอบครัววชัรธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัรวมประมาณ 

ร้อยละ 59.71 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้า จาํหน่ายเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ

อุปกรณ์อ่ืน  ๆโดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  

 

งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยใน

หมายเหตุแต่ละขอ้ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ "กลุ่มบริษทั") และส่วนไดเ้สียของ

กลุ่มบริษทัในการร่วมคา้ ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้

วิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้น

การจดัทาํงบการเงินซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุแต่ละขอ้จะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง

บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล

หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการ

ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 และ 9 สําหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ครอบครัวแจง้อยูแ่ละครอบครัว 

   วชัรธรรม 

ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั * ลาว เป็นการร่วมคา้ 

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ซีโอแอล จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

(ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

   

* ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัปิดบริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั  

ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามกฎหมายและทางบญัชี 

 

http://www.icc.co.th/
http://www.icc.co.th/
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รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดจ้ากการขาย -  -  144,314  221,866 

รายไดค้่าบริหารจดัการและรายไดอ่ื้น -  -  19,601  5,761 

ดอกเบ้ียรับ -  -  1,189  559 

เงินปันผลรับ -  -  2,268  - 

ซ้ือสินคา้และบริการ -  -  4,274  3,277 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -  -  441  764 

        

การร่วมค้า        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,312  2,908  1,312  2,908 

รายไดอ่ื้น 217  -  217  - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 192  188  192  188 

        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 275  351  275  351 

ดอกเบ้ียรับ 2,053  21  -  - 

ซ้ือสินคา้ 144  431  19  303 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,841  6,865  3,718  6,738 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

รายไดด้อกผลจากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 2,123  -  -  - 

ค่าท่ีปรึกษา 5,260  6,960  5,260  6,960 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 49,824  47,048  47,123  43,722 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 287  449  280  274 

รวม 50,111  47,497  47,403  43,996 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  16,094  48,646 

การร่วมคา้ -  882  -  882 

รวม -  882  16,094  49,528 
        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  5,885  2,670 

การร่วมคา้ 89  89  89  89 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  6  2  6 

รวม 92  95  5,976  2,765 

        

ในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2564 บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดต้กลงให้ผูบ้ริหารของ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงกูย้ืมเงินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยมีวงเงินจาํนวน 35 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ี

มีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 7 ต่อปี และมีระยะเวลาผอ่นชาํระคืนทุกเดือนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงกุมภาพนัธ์ 

2571 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวไดรั้บการไถ่ถอนทั้งหมดแลว้ในเดือนธนัวาคม 2564 

 

 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินรวม  

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2564          

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.25 - 9.00  27,150  4,100  (27,015)  4,235 

รวม   27,150      4,235 
          

2563          

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.90 - 9.00  171  33,050  (6,071)  27,150 

รวม   171      27,150 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 อัตราดอกเบีย้   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี      ณ วนัท่ี 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 31 ธนัวาคม  1 มกราคม  เพิ่มขึ้น  ลดลง  31 ธนัวาคม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2564          

บริษทัยอ่ย 2.25 - 3.50  23,500  59,000  (33,000)  49,500 

รวม   23,500      49,500 
          

2563          

บริษทัยอ่ย 2.50 - 3.99  13,000  61,500  (51,000)  23,500 

รวม   13,000      23,500 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  52  822 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  7  -  - 

รวม 7  7  52  822 

        

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  2,698  5,364 

การร่วมคา้ 207  374  207  374 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  31  -  17 

รวม 207  405  2,905  5,755 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัยอ่ย -  -  18,249  1,141 

รวม -  -  18,249  1,141 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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สัญญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขาย 

 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) (“TSR”) ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือส่งเสริมการขายกบับริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง 

จาํกดั (“TSRL”) ซ่ึง TSR จะตอ้งจ่ายเงินช่วยเหลือส่งเสริมการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในอตัราร้อยละ 4 - 5 ของยอดชาํระ

ค่าสินคา้ดงักล่าวตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีมีผลบงัคบัเป็นเวลา 1 ปี 

 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

นโยบายการบัญชี 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูงซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกินสามเดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้าเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบญัชี

ธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 487  849  412  795 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 8,359  10,339  7,477  9,213 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 39,129  45,293  24,680  28,748 

อ่ืนๆ 8,487  5,611  1,150  3,428 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,462  62,092  33,719  42,184 

 

5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 

นโยบายการบัญชี 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตาม

สัญญา ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงประเมินโดยการ

วิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจาํหน่าย

เม่ือเกิดขึ้น 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้

ตารางการตั้งสาํรองเพื่อหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความ

เส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

การปรับปรุงปัจจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ลูกหนีก้ารค้า   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  882  16,094  49,528 

กิจการอ่ืน   14,189  9,649  6,878  3,176 

รวม  14,189  10,531  22,972  52,704 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

       ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (111)  (901)  (111)  (901) 

สุทธิ  14,078  9,630  22,861  51,803 

         

ลูกหนีอ่ื้น   

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 92  95  5,976  2,765 

กิจการอ่ืน   6,233  9,593  5,836  8,736 

รวม  6,325  9,688  11,812  11,501 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

       ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (553)  (553)  (553)  (553) 

สุทธิ  5,772  9,135  11,259  10,948 

         

รวม  19,850  18,765  34,120  62,751 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 (ข.1.1) 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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6 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

นโยบายการบัญชี 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยรายไดด้อกเบ้ียรับรอการรับรู้ ภาษีขายรอตดั

บญัชี และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือตามท่ี

เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24  

 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนด

ชาํระเกินส่ีปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท)  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 718,348 60,215 37,190 30,948 20,238 3,093 870,032 

หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ        

            รอการรับรู้ (103,511) (13,918) (8,244) (4,737) (1,527) (169) (132,106) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (40,574) (3,777) (2,433) (2,025) (1,324) (201) (50,334) 

 574,263 42,520 26,513 24,186 17,387 2,723 687,592 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น (73,315) (1,644) (266) (242) (174) (26) (75,667) 

สุทธิ 500,948 40,876 26,247 23,944 17,213 2,697 611,925 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น (66,284) (358) (96) (90) (10) (66,838) 

สุทธิ 670,150 18,174 6,241 5,831 628 701,024 

 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 231,456  216,410 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 581,440 7,065 - - - 588,505 

หัก รายไดด้อกเบ้ียรับ       

            รอการรับรู้ (66,980) (371) - - - (67,351) 

 ภาษีขายรอตดับญัชี (31,920) (281) - - - (32,201) 

 482,540 6,413 - - - 488,953 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น (69,182) (1,176) - - - (70,358) 

สุทธิ 413,358 5,237 - - - 418,595 

  



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ส่วนท่ีถึง 

กาํหนดชาํระ 

ภายใน 

หน่ึงปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกิน 

สองปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสองปี 

แต่ไม่เกิน 

สามปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ 

เกินสามปี 

แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระ

เกินส่ีปี 

แต่ไม่เกิน 

หา้ปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 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

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดขึ้น (57,909) (119) - - - (58,028) 

สุทธิ 555,821 4,426 - - - 560,247 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 211,569  192,917 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นเครดิตเปิดผยในหมายเหตุขอ้ 24 (ข.1.2) 
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7 สินค้าคงเหลือ 

 

นโยบายการบัญชี 

 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดย

ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินคา้คงเหลือ สําหรับสินคา้

สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดย

คาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ ทั้งน้ี มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนิน

ธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

 สินคา้ยึดคืนคือสินคา้ท่ีบริษทัยึดคืนจากลูกหน้ีท่ีผิดนดัชาํระ สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืน

สินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหักตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

ในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป  167,551  115,183  126,965  97,778 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้   561  480  506  480 

สินคา้ระหวา่งผลิต   16,645  25,263  16,645  25,263 

วตัถุดิบ  94,655  75,408  94,655  75,408 

สินคา้ระหวา่งทาง  274  4,605  274  4,605 

วสัดุส้ินเปลือง  1,663  1,200  1,643  1,200 

  281,349  222,139  240,688  204,734 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง  (9,356)  (9,378)  (8,948)  (9,170) 

สุทธิ  271,993  212,761  231,740  195,564 

         

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย        

- ตน้ทุนขาย  460,592  390,619  318,590  370,880 

- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ี

คาดวา่จะไดรั้บ 

 

899  3,449  899  3,449 

- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า  (921)  (7,344)  (1,121)  - 

สุทธิ   460,570  386,724  318,368  374,329 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

นโยบายการบัญชี 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิด

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่

วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึง

รายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํ 

งบการเงินรวม ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงแต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี

หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ทาํให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุม 

ผลต่างระหว่างส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีการปรับปรุงแลว้และมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีจ่ายจาก

การจาํหน่ายไปซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมโดยอาํนาจควบคุมไม่เปล่ียนแปลงรับรู้เป็นส่วนตํ่ากว่าทุนอ่ืนใน

ส่วนของเจา้ของ 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการ

สูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิได้รับเงินปันผล กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

ดาํเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้า ไทย 99.98  99.98  3,999  3,999  -  -  3,999  3,999 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั ให้สินเช่ือรายยอ่ยและจาํหน่าย

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ 

 

ไทย 100.00  100.00  100,000  100,000 

  

- 

  

- 

 

100,000 

 

100,000 

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จาํกดั* จาํหน่ายเคร่ืองผลิตนํ้าแขง็ ไทย 54.00  54.00  3,780  3,780  -  -  3,780  3,780 

รวม       107,779  107,779  -  -  107,779  107,779 

 

* ในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษทัจดัตั้งบริษทั อลัไพน์ วอเตอร์ จาํกดั โดยถือหุ้นร้อยละ 54.00 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด บริษทัจ่ายชาํระค่าหุ้นแลว้เป็นจาํนวนเงิน 3.78 ลา้น

บาท  บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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9 เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

นโยบายการบัญชี 

 

การร่วมคา้เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการ

ร่วมการงานนั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคา

ทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก เงินปันผลรับ  ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกบนัทึกในงบการเงินรวม

จนถึงวนัท่ีการควบคุมร่วมส้ินสุดลง  

 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบัการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้

เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่

เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 

 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักคา่เผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล กาํไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

หน่วยงานในต่างประเทศ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ   

 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 

 

รายการเคลื่อนไหวที่มีสาระสําคัญ 

   สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564   

 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ  

   (พันบาท) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า   5,000  5,000 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี

ดาํเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 มูลค่าตาม 

วิธีส่วนไดเ้สีย  ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน - สุทธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                     

บริษทั ทีเอสอาร์ ลาว 

จาํกดั*  

จาํหน่ายเคร่ือง

กรองนํ้าและ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ลาว 49.00  49.00  7,238  13,694  13,767  13,767  5,000  -  8,767  13,767 

รวม       7,238  13,694  13,767  13,767  5,000  -  8,767  13,767 

 

*ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมติัปิดบริษทั ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั  ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามกฎหมายและทางบญัชี 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 

นโยบายการบัญชี 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ตน้ทุนรวม

ค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุน

การกูย้มื กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอาคารจาํนวน 20 ปี และรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

  งบการเงินรวม 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

             
ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  -  15,153  15,080   15,153  15,080  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  -  74  73   74  73  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  -  -  15,227  15,153   15,227  15,153  

             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  58,006   58,006   403  477   58,409  58,483  
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ท่ีดิน  อาคาร  รวม 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  58,006   58,006   15,630  15,630   73,636  73,636  

             
ค่าเส่ือมราคาสะสม             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -  -  15,153  15,080   15,153  15,080  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  -  -  74  73   74  73  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  -  -  15,227  15,153   15,227  15,153  

             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  58,006   58,006   403  477   58,409  58,483  

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 59 ลา้นบาท (2563: 59 ล้าน

บาท) ประเมินราคาโดยผู ้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การวัดมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

นโยบายการบัญชี 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์

สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือ

วา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน  
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนกลุ่มส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า

ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี

เกิดขึ้นในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์

และรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่ง

การก่อสร้าง  
 

ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
ส 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน   10 ปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10 และ 20 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์   3 - 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   5 ปี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่า  
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า

หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ย

ค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่า 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณา

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย ขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดรั้บคืนแต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่ามาก่อน 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนคาํนวณโดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลา

และความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
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 งบการเงินรวม  

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 

และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ ์  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 244,775  238,511  51,938  36,292  36,159  21,616  1,408  630,699 

เพ่ิมขึ้น 130  438  5,557  3,655  5,717  2,290  4,972  22,759 

โอน -  4,906  19  -  -  -  (4,925)  - 

จาํหน่าย -  -  (1,871)  (4,272)  (32)  (1,131)  (1,337)  (8,643) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

 1 มกราคม 2564 244,905  243,855 

 

55,643  35,675  41,844  

 

22,775 

 

118  644,815 

เพ่ิมขึ้น 69,584  11,167  5,255  4,559  3,982  7,013  -  101,560 

โอน  -  118  -  -  -  -  (118)  - 

จาํหน่าย -  (4,244)  (200)  (1,095)  (4,472)  (15,318)  -  (25,329) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 314,489  250,896  60,698  39,139  41,354  14,470  -  721,046 
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 งบการเงินรวม  

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 

และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ ์  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,792  154,025  39,131  28,211  28,309  11,960  -  263,428 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 456  18,355  4,687  4,208  5,383  1,899  -  34,988 

จาํหน่าย -  -  (1,838)  (4,239)  (29)  (656)  -  (6,762) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ  

1 มกราคม 2564 2,248  172,380 

 

41,980  28,180  33,663  

 

13,203 

 

-  291,654 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 459  12,981  4,800  3,578  5,015  2,505  -  29,338 

จาํหน่าย -  (2,617)  (47)  (1,021)  (4,469)  (6,863)  -  (15,017) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 2,707  182,744  46,733  30,737  34,209  8,845  -  305,975 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 242,657  71,475  13,663  7,495  8,181  9,572  118  353,161 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 311,782  68,152  13,965  8,402  7,145  5,625  -  415,071 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 

และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ ์  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน                

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 239,975  228,921  51,950  34,446  35,359  17,966  1,408  610,025 

เพ่ิมขึ้น 130  438  4,776  3,481  5,553  2,290  4,972  21,640 

โอน -  4,906  19  -  -  -  (4,925)  - 

จาํหน่าย -  -  (1,871)  (4,272)  (32)  (1,131)  (1,337)  (8,643) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

 1 มกราคม 2564 240,105  234,265 

 

54,874  33,655  40,880  

 

19,125 

 

118  623,022 

เพ่ิมขึ้น 69,583  11,167  4,125  4,536  3,519  5,954  -  98,884 

โอน  -  118  -  -  -  -  (118)  - 

จาํหน่าย -  (4,243)  (31)  (1,095)  (4,472)  (14,769)  -  (24,610) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 309,688  241,307  58,968  37,096  39,927  10,310  -  697,296 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน  

อาคาร 

และส่วน

ปรับปรุงอาคาร  

เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชแ้ละ

อุปกรณ ์  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  

อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์  

 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า               

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,791  147,641  39,137  26,410  27,929  9,284  -  252,192 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 457  17,854  4,640  4,141  5,247  1,726  -  34,065 

จาํหน่าย -  -  (1,838)  (4,239)  (29)  (656)  -  (6,762) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ  

1 มกราคม 2564 2,248  165,495 

 

41,939  26,312  33,147  

 

10,354 

 

-  279,495 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 459  12,482  4,534  3,514  4,785  1,457  -  27,231 

จาํหน่าย -  (2,616)  (26)  (1,021)  (4,469)  (6,314)  -  (14,446) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 2,707  175,361  46,447  28,805  33,463  5,497  -  292,280 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 237,857  68,770  12,935  7,343  7,733  8,771  118  343,527 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 306,981  65,946  12,521  8,291  6,464  4,813  -  405,016 

                

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

มีจาํนวน 125.3 ลา้นบาท และ 125.6 ลา้นบาทตามลาํดบั (2563: 169 ล้านบาท และ 163.5 ล้านบาท )  
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12 สัญญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชี 

 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า       

เม่ือสัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้ง

จ่ายตามสัญญาใหก้บัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญา

เช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่า

ท่ีโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัและบริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัจะใช้

สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีจะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงกาํหนด

ตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิ

การใชต้ามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ีกลุ่มบริษทั

และบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั  กลุ่มบริษทั

และบริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม โดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย

แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          

วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ด้

ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อาคาร 13,986  19,490  13,986  19,490 

ยานพาหนะ 78,673  98,340  78,673  98,117 

รวม 92,659  117,830  92,659  117,607 

 

ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องกลุ่มบริษทัและบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจาํนวน 39.90 ลา้นบาท (2563: 97.65 ล้านบาท) 
 

กลุ่มบริษทัเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา ค่าเช่ากาํหนด

ชาํระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

จํานวนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน          

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        

- อาคาร 12,540  9,353  12,540  9,353 

- ยานพาหนะ 31,473  20,443  31,261  20,231 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 5,102  2,918  5,102  2,908 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 8,751  4,552  9,112  4,955 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าสินทรัพย ์

   ท่ีมีมูลค่าตํ่า 616  640  541  608 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจาํนวน 59.46 ลา้นบาท และ 41.81 

ลา้นบาท ตามลาํดบั (2563: 41.22 ล้านบาท และ 40.14 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 

13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

นโยบายการบัญชี 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า รายจ่ายภายหลงัการ

รับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 
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ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ของค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์จาํนวน 3 ถึง 10 ปี 

บริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 

 

  งบการเงินรวม 

  

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา  

 

 

รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  51,533   93  51,626 

เพิ่มขึ้น  1,638  1,224  2,862 

โอน  260  (260)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 

 

53,431 

 

1,057 

 

54,488 

เพิ่มขึ้น  323  1,382  1,705 

โอน  2,429  (2,429)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  56,183  10  56,193 

       

ค่าตัดจําหน่าย       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  17,999  -  17,999 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  5,100  -  5,100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 

 

23,099 

 

- 

 

23,099 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  5,294  -  5,294 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  28,393  -  28,393 

       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  30,332  1,057  31,389 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  27,790  10  27,800 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์  

ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา  รวม 

  (พันบาท) 

ราคาทุน       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  50,549  -  50,549 

เพิ่มขึ้น  1,447  1,047  2,494 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 

 

51,996 

 

1,047 

 

53,043 

เพิ่มขึ้น  323  1,382  1,705 

โอน  2,429  (2,429)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  54,748  -  54,748 

       

ค่าตัดจําหน่าย       

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  17,855  -  17,855 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  4,990  -  4,990 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ  

   1 มกราคม 2564 

 

22,845 

 

- 

 

22,845 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  5,150  -  5,150 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  27,995  -  27,995 

       

มูลค่าสุทธิทางบัญชี       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  29,151  1,047  30,198 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  26,753  -  26,753 
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14 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 

 

นโยบายการบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24 

 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน          

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1.95 - 2.18  188,801  50,899  78,000  19,949 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง          

   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3.60 - 10.85  31,528  40,754  35,509  40,797 

รวมหนีสิ้นที่มีดอกเบีย้ระยะส้ัน   220,329  91,653  113,509  60,746 

          

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน          

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3.60 - 10.85  47,159  78,550  61,563  79,236 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้   267,488  170,203  175,072  139,982 
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15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 

นโยบายการบัญชี 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7  7  52  822 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,225  20,432  13,213  19,948 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 207  405  2,905  5,755 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        

      คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 74,327  94,573  71,040  93,230 

      เงินประกนัพนกังาน 24,636  30,885  22,571  25,194 

      อ่ืนๆ 22,842  25,240  15,400  24,228 

รวม 135,244  171,542  125,181  169,177 

 

16 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

นโยบายการบัญชี 

 

 โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไร

หรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 

  โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้

การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัและบริษทักาํหนดดอกเบ้ีย

จ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 

ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน

และการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ

ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่

สามารถยกเลิกขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับ

การปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนักงานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 21,390  23,177  16,426  18,625 

รวม 21,390  23,177  16,426  18,625 

 

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้

ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจาก

อตัราดอกเบ้ีย 
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 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 

  โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  23,177  23,181  18,625  19,024 

         

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน         

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  1,941  4,042  1,693  3,691 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  266  348  246  286 

  2,207  4,390  1,939  3,977 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  (1,394)  -  (1,562)  - 

- ขอ้สมมติทางการเงิน  1,148  -  1,182  - 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์  2,959  -  2,949  - 

  2,713  -  2,569  - 

         

ผลประโยชนจ์่าย  (6,707)  (4,394)  (6,707)  (4,376) 

         

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  21,390  23,177  16,426  18,625 
 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564  2563  2564  2563 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  0.15 - 3.04  1.37 - 1.49  0.66 - 1.67  1.37 - 1.44 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  1.59 - 5.90  2.06 - 3.88  3.88 - 5.90  3.15 - 3.88 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัท่ีกาํหนดไว้

เป็น 3 - 9 ปี (2563: 3 - 9 ปี) และบริษทั 3 - 7 ปี (2563: 3 - 7 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  

 

 งบการเงินรวม  

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์ 

 

ขอ้สมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

  

ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   561  (490)  (575)  524 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   358  344  (330)  (330) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (569)  (583)  571  601 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 0.5 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   467  (438)  (473)  467 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   271  305  (262)  (294) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (494)  (534)  518  561 

 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเค มาสเตอร์ พูล ฟันด ์และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น

ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น

ค่าใชจ่้ายจาํนวนเงิน 2.7 ลา้นบาท (2563: 3.4 ล้านบาท) และของบริษทัจาํนวน 2.3 ลา้นบาท (2563: 2.9 ล้านบาท) 
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17 ทุนเรือนหุ้น 

 

นโยบายการบัญชี  

 

หุ้นสามัญ 

 

หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น (สุทธิจาก

ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากส่วนของทุน  

 

หุ้นทุนซื้อคืน 

 

เม่ือมีการซ้ือคืนหุ้นทุน จาํนวนส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายซ้ือรวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซ้ือคืน

และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผูถื้อหุ้น และจดัสรรจาํนวนเดียวกนัน้ีจากกาํไรสะสมไปเป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือ

คืนภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น เม่ือมีการจาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน จาํนวนเงินท่ีไดรั้บรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู ้

ถือหุ้น โดยหักบญัชีหุ้นทุนซ้ือคืนด้วยจาํนวนต้นทุนของหุ้นทุนซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายซ่ึงคาํนวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั และโอนจาํนวนเดียวกนัน้ีจากบญัชีสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนไปกาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจาํหน่ายหุ้นทุน

ซ้ือคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการ

จาํหน่ายหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนนาํไปหกัจากกาํไรสะสมหลงัจากท่ีหักจากส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 

 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  549,411  549,411  549,682  549,682 

         

หุ้นที่ออกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม         

-  หุน้สามญั 1 549,682  549,682  549,682  549,682 

ลดหุน้ 1 (271)  (271)  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

-  หุ้นสามัญ 1 549,411  549,411  549,682  549,682 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นสามญัคืนเพื่อบริหารทาง

การเงิน โดยมีกาํหนดเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนตั้งแต่วนัท่ี 14  เมษายน 2563 ถึง 14 ตุลาคม 2563 หุ้นท่ีซ้ือน้ีสามารถนํา

ออกขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 และอนุมติัให้มีการลดทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

โดยการตดัหุน้ท่ีซ้ือคืนท่ีไม่ไดจ้าํหน่ายเม่ือพน้กาํหนดระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนไดส้ิ้นสุดลงแลว้ บริษทัลดทุนจดทะเบียนหุน้สามญัจาํนวน 

270,900 หุน้ของบริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนชาํระกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

18 สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 

นโยบายการบัญชี 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการค่าใชจ่้ายตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5-7, 10-13, 16, 21 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน         

    ของพนกังาน  474,767  531,107  445,999  441,766 

ค่านายหนา้  284,866  338,087  272,254  328,535 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย  79,131  71,331  76,688  70,534 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย  61,250  56,178  46,186  53,571 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  55,536  43,648  52,662  42,505 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  233,423  300,444  233,423  300,444 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหวา่งทาํ 

 

61,674  73,950  29,696  55,269 

อ่ืนๆ  159,150  131,243  165,408  181,009 

รวมต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 

1,409,797 

 

1,545,988 

 

1,322,316 

 

1,473,633 

 

20 ภาษีเงินได้ 

 

นโยบายการบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีซ่ึงรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู ้

ถือหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ี

ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่าง

ชัว่คราวสําหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยและการร่วมคา้ 

หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ีสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัจะหักกลบ

กบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน        

สาํหรับงวดปัจจุบนั   15,418  35,870  6,924  29,132 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   970  (641)  970  988 

  16,388  35,229  7,894  30,120 

         

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (5,593)  (3,132)  (5,761)  (4,869) 

  (5,593)  (3,132)  (5,761)  (4,869) 

         

รวมภาษีเงินได้  10,795  32,097  2,133  25,251 
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 งบการเงินรวม 

ภาษีเงินได้ 

 2564   2563 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,713) 

 

543 

 

(2,170) 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม (2,713)  543  (2,170)  -  -  - 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้ 

2564  2563 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้

(ค่าใชจ้่าย) 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น             

ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,569) 

 

514 

 

(2,055) 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม (2,569)  514  (2,055)  -  -  - 

 

การกระทบยอดเพ่ือหา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราภาษีที่แท้จริง 2564  2563  2564  2563 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   45,681    176,444    220    149,503 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  9,136  20  35,289  20  44  20  29,900 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   2,421    112    2,415    102 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น   (1,307)    (2,617)    (1,256)    (5,514) 

อ่ืนๆ   (425)    (46)    (40)    (225) 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   970    (641)    970    988 

รวม   10,795    32,097    2,133    25,251 
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  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น   

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2564   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ี  13,731  1,742  -  15,473 

สินคา้คงเหลือ  1,922  (29)  -  1,893 

อุปกรณ ์  58  -  -  58 

เงินลงทุนในการร่วมคา้  -  1,000  -  1,000 

ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  2,649  856  -  3,505 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  3,821  2,026  543  6,390 

รวม  22,181  5,595  543  28,319 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (475)  (2)  -  (477) 

รวม  (475)  (2)  -  (477) 

         

สุทธิ  21,706  5,593  543  27,842 
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  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น   

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2563   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ี  12,817  914  -  13,731 

สินคา้คงเหลือ  2,698  (776)  -  1,922 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,364  (2,364)  -  - 

อุปกรณ ์  58  -  -  58 

ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  2,128  521  -  2,649 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  3,866  (45)  -  3,821 

รวม  23,931  (1,750)  -  22,181 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (5,357)  4,882  -  (475) 

รวม  (5,357)  4,882  -  (475) 

         

สุทธิ  18,574  3,132  -  21,706 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

 กาํไรหรือ

ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น   

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2564   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ี  11,896  2,309  -  14,205 

สินคา้คงเหลือ  1,880  (69)  -  1,811 

อุปกรณ ์  58  -  -  58 

เงินลงทุนในการร่วมคา้  -  1,000  -  1,000 

ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  1,835  1,670  -  3,505 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  3,725  74  (514)  3,285 

รวม  19,394  4,984  (514)  23,864 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (454)  777  -  323 

รวม  (454)  777  -  323 

         

สุทธิ  18,940  5,761  (514)  24,187 

 

2563   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ี  10,683  1,213  -  11,896 

สินคา้คงเหลือ  1,188  692  -  1,880 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  2,364  (2,364)  -  - 

อุปกรณ ์  58  -  -  58 

ประมาณการหน้ีสินการรับประกนัสินคา้  2,991  (1,156)  -  1,835 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  2,127  1,598  -  3,725 

รวม  19,411  (17)  -  19,394 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (5,340)  4,886  -  (454) 

รวม  (5,340)  4,886  -  (454) 

         

สุทธิ  14,071  4,869  -  18,940 
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21 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

  

นโยบายการบัญชี 

 

(1) การรับรู้รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ

แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้ ณ วนัท่ีมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ สาํหรับการขายท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทั ทาํการประมาณการการรับคืนสินคา้จากขอ้มูลอตัราการคืนสินคา้ในอดีตและจะไม่รับรู้

รายไดจ้ากการขายสินคา้สาํหรับรายการดงักล่าวรวมถึงยงัคงรรับรู้สินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นสินคา้คงเหลือ 

 

(2) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 

 

กลุ่มบริษทัจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามช่องทางการจัดจาํหน่ายและการบริการให้สินเช่ือ โดยการ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานไดน้าํเสนอตามประเภทการขาย อย่างไรก็ตามไม่มีการนาํขอ้มูลทาง

การเงินจาํแนกตามส่วนงานของการบริการให้สินเช่ือ เน่ืองจากส่วนงานดงักล่าว มีรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานใน

จาํนวนท่ีไม่เป็นสาระสาํคญั  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่

ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ ซ่ึงจงัหวะเวลาของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสดและขาย

เช่ือ และขายตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนใหญ่ เป็นรายไดท่ี้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
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 งบการเงินรวม 

 ขายตามสัญญา  ขายสด  ให้บริการ     

 เช่าซ้ือ  และขายเช่ือ  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,092,109  319,414  -  -  1,411,523 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 132,978  159,091  -  (292,069)  - 

รายไดอ้ื่น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 234,190  -  47,773  -  281,963 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,218  -  30,598  (32,816)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 1,461,495  478,505  78,371  (324,885)  1,693,486 

          

ตน้ทุนขาย (449,349)  (195,265)  -  298,936  (345,678) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 1,012,146  283,240  78,371  (25,949)  1,347,808 

          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (640,001) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (424,118) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (231,189) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (5,363) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (1,456) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้         45,681 
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 งบการเงินรวม 

 ขายตามสัญญา  ขายสด  ให้บริการ     

 เช่าซ้ือ  และขายเช่ือ  และอ่ืนๆ  การตัดรายการ  รวม 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

รายไดจ้ากการขาย          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,409,248  276,294  -  -  1,685,542 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 2,594  204,341  -  (206,935)  - 

รายไดอ้ื่น          

- รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 221,747  -  35,586  -  257,333 

- รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 65  -  28,632  (28,697)  - 

รวมรายได้ตามส่วนงาน 1,633,654  480,635  64,218  (235,632)  1,942,875 

          

ตน้ทุนขาย (457,401)  (206,427)  -  228,008  (435,820) 

กําไรขั้นต้นตามส่วนงาน 1,176,253  274,208  64,218  (7,624)  1,507,055 

          

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย         (675,860) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร         (434,308) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า         (216,003) 

ตน้ทุนทางการเงิน         (4,392) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้        (48) 

กําไรก่อนภาษีเงินได้         176,444 
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22 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

 

นโยบายการบัญชี 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท /  พันหุ้น) 

กําไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ                 

ของบริษัท 31,011  143,126  (1,913)  124,252 

        

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว         

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 546,984  549,682  546,984  549,682 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน 1,328  (1,455)  1,328  (1,455) 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  548,312  548,227  548,312  548,227 

        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.057  0.261  (0.003)  0.227 
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23 เงินปันผล 

  

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2564 27 สิงหาคม 2564 กนัยายน 2564 0.04  21,976 

เงินปันผลประจาํปี 2563 30 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.17  90,273 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 13 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 (0.09)  (46,515) 

เงินปันผลที่จ่ายเพิม่ในปี 2564   0.12  65,734 

 

 วนัท่ีอนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้ 

 

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2563 13 สิงหาคม 2563 กนัยายน 2563 0.09  46,515 

เงินปันผลประจาํปี 2562 30 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.14  76,955 

เงินปันผลระหวา่งกาลปี 2562 22 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 (0.06)  (32,981) 

เงินปันผลที่จ่ายเพิม่ในปี 2563   0.17  90,489 
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24 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชี 
 

(1)  การจัดประเภทและการวัดมูลค่า  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ (ดูหมายเหตุขอ้ 5) และ ลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือ (ดูหมายเหตุขอ้ 6)) รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนด

ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรวม ตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัการไดม้า เวน้แต่สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกและภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมและตน้ทุนการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การไดม้านั้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั

มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่ม

บริษทัและบริษทัมีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่าย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน และกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย กาํไร

และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั

รายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และยอดคงเหลือ ณ วนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงานจะถูกแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ี

เกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
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(2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด

จากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความ

เส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่ม

บริษทัและบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและ

ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก 

หรือหมดอายุ กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข

และกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือตอ้งจ่าย รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน

สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่ม

บริษทัและบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยจาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(3) อนุพันธ์  
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

(4) การด้อยค่าลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษัทและบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของขึ้ นอยู่กับแบบจําลองท่ี

สลบัซบัซอ้นและชุดขอ้มูลสมมติฐานหลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัในการกาํหนดผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้นของความเส่ียง

ด้านเครดิตและการพฒันาโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจ       

มหภาค การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นยงัเก่ียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหารนาํมาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สัญญา ซ่ึงมาจากทั้งภายในและ

ภายนอก 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต

นบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะ

วดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั

โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกบัประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

ประมาณการของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคาํนวณโดยเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของการปฏิบติั

ผิดสัญญา (PD - Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญา

ต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) กบัประมาณการยอดหน้ีเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญา (EAD - Exposure at 

the time of default) 

 

ปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อความ

เส่ียงด้านเครดิต ปัจจัยเหล่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลสนับสนุนทั้ งหมดท่ีมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงการ

คาดการณ์ท่ีพฒันาขึ้นจากขอ้มูลทั้งภายในและภายนอกท่ีมีอยูซ่ึ่งสอดคลอ้งกบัการวางแผนทางการเงินและการ

วางแผนเงินทุน 

 

สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไป

ไดแ้ละสมเหตุสมผลสําหรับกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีมีสาระสําคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD 

LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลักประกันนั้นได้มีการ

คาดการณ์จาํนวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากการยึดหลกัประกนัโดยหักตน้ทุนเพื่อให้

ไดม้าและตน้ทุนการขายหลกัประกนั และไม่คาํนึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นจะเป็นไปไดห้รือไม่ 

  

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์

ทางการเงิน 
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การจัดช้ัน 
 

ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุกวนัท่ี

รายงานโดยจะพิจารณาเป็นรายสัญญา ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดบัชั้นไดต้ลอดอายุ

ของสินทรัพยท์างการเงินตามการเปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินเช่ือนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

ดงัต่อไปน้ี 

 

ลาํดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 

ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตัวแทนของ

ประมาณการจาํนวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บจากการผิดนดัชาํระหน้ีท่ีน่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือน

นบัจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นถูกพิจารณาอย่างต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑ์

ดงักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็น

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากสินทรัพยท์างการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของ

ความเส่ียงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมาพิจารณาบนหลักเกณฑ์

ระยะเวลา 12 เดือน 

 

ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 
 

หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant 

increase in credit risk) นับจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นจะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนดัชาํระหน้ีตลอดอายท่ีุคาดไวข้อง

สินทรัพย์ทางการเงิน การเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณา

เปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนัดชาํระ ณ วนัท่ีรายงาน กับความเส่ียงดังกล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรก ความมีสาระสําคญัของการประเมินดังกล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจัยด้านปริมาณและปัจจัยด้าน

คุณภาพหลายปัจจยั สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งชาํระ 30 วนัหรือเกินกวา่นั้น แต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ี

มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมินวา่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
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ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพยท์าง

การเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดว้่าจะไม่

สามารถชาํระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีทาํให้เกิดผลกระทบต่อประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

(5) การตัดจาํหน่าย 
 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเม่ือกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถ

คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดั

จาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็นการกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

(6) ดอกเบีย้ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) 

หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต

ภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่าย

ของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียน

กลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 

(7) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน

สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) 

ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความ

เส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย  กลุ่มบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินด้วย

ราคาเสนอขาย   
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ

ทาํรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการ ทาํให้เคร่ืองมือทางการ

เงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

และราคาของการทาํรายการและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่มูลค่ายุติธรรมท่ีไดม้าถูกจดัลาํดบัชั้นการวดั

มูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 ผลต่างดงักล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ย

เกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินหรือจนกวา่มูลค่ายติุธรรมมีการโอนเปล่ียนลาํดบัชั้นหรือเม่ือ

รายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร

ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา

และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการดาํเนินการ

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจัดทาํขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ

กาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน

ตลาดและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นักงาน

ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีกลุ่ม

บริษทัเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทักาํกับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ

ภายในทาํหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอและในกรณี

พิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทัหากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้ 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม

เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้

ของกลุ่มบริษทั 

 

(ข.1.1) ลูกหน้ีการคา้ 
 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

สาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -  882  16,094  26,549 

เกินกาํหนดชาํระ :        

     1 - 30 วนั -  -  -  14,656 

     31 - 60 วนั -  -  -  8,257 

     91 - 120 วนั -  -  -  66 

 -  882  16,094  49,528 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        

       คาดวา่จะเกิดขึ้น -  -  -  - 

สุทธิ -  882  16,094  49,528 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

        

กิจการอ่ืน        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 7,510  5,966  3,506  1,553 

เกินกาํหนดชาํระ :        

     1 - 30 วนั 3,482  2,367  1,945  371 

     31 - 60 วนั 669  39  575  37 

     61 - 90 วนั 217  112  148  57 

     91 - 120 วนั 516  100  273  93 

     121 - 150 วนั 154  77  77  77 

     151 - 180 วนั 314  52  126  52 

     181 - 210 วนั 274  58  99  58 

     211 - 240 วนั 260  -  41  - 

     241 - 270 วนั 401  3  7  3 

     271 - 300 วนั 82  -  25  - 

     301 - 330 วนั 75  -  51  - 

     331 - 360 วนั 127  6  5  6 

     มากกวา่ 360 วนั 108  869  -  869 

 14,189  9,649  6,878  3,176 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        

       คาดวา่จะเกิดขึ้น (111)  (901)  (111)  (901) 

สุทธิ 14,078  8,748  6,767  2,275 

        รวม 14,078  9,630  22,861  51,803 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนัถึง 60 วนั 

 

อตัราผลขาดทุนคาํนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นจริง 4 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ีคูณ

กบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหวา่งสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นระหวา่งปีสาํหรับลูกหน้ีการคา้ 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 
 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  901  1,307  901  1,307 

เพิ่มขึ้น  368  401  368  401 

ตดับญัชี  (1,158)  (807)  (1,158)  (807) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  111  901  111  901 

 

(ข.1.2) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายสาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
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  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

389,874 

 

10,509 

 

195,616  2,696 

 

585,490 

 

13,205 

 

572,285 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

48,253 

 

19,588 

 

6,682  1,584 

 

54,935 

 

21,172 

 

33,763 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

43,192 

 

39,053 

 

3,975  2,237 

 

47,167 

 

41,290 

 

5,877 

รวม  481,319  69,150  206,273  6,517  687,592  75,667  611,925 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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  งบการเงินรวม 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

132,870  2,394 

 

672,352 

 

15,853 

 

656,499 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

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 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

389,874 

 

10,509 

 

6,046  302 

 

395,920 

 

10,811 

 

385,109 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Under-performing) 

 

48,253 

 

19,588 

 

1,146  540 

 

49,399 

 

20,128 

 

29,271 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต (Non-performing) 

 

43,192 

 

39,053 

 

442  366 

 

43,634 

 

39,419 

 

4,215 

รวม  481,319  69,150  7,634  1,208  488,953  70,358  418,595 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รวม 

  ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือสุทธิจาก

รายไดด้อกเบ้ียรับ 

รอการรับรู้  

 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น  

 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563   

การจัดช้ัน               

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต (Performing) 

 

539,482 

 

13,459 

 

1,227  47 

 

540,709 

 

13,506 

 

527,203 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง

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 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปีสําหรับลูกหนี้ตาม

สัญญาเช่าซ้ือ  

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

2564  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   15,853  20,111  30,874  66,838 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 12,024  (8,484)  4,526  8,066 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (771)  771  -  - 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (1,589)  (431)  2,020  - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน/ตดัรายการ  (27,511)  (10,252)  (16,267)  (54,030) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  15,199  19,457  20,137  54,793 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,205  21,172  41,290  75,667 

        

2563        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   20,056  19,413  22,755  62,224 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 7,069  (9,080)  5,526  3,515 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

(943) 

  

943 

  

-  - 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

(1,542) 

  

(466) 

  

2,008  - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน/ตดัรายการ  (26,459)  (9,046)  (20,796)  (56,301) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  17,672  18,347  21,381  57,400 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 15,853  20,111  30,874  66,838 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปีสําหรับลูกหนี้ตาม

สัญญาเช่าซ้ือ  

สินทรัพยท่ี์ไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

2564  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,506  18,534  25,988  58,028 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 8,533  (9,154)  4,773  4,152 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (420)  420  -  - 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต (1,424)  (328)  1,752  - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน/ตดัรายการ  (21,934)  (8,099)  (12,304)  (42,337) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  12,550  18,755  19,210  50,515 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  10,811  20,128  39,419  70,358 

        

2563        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 16,852  17,307  17,394  51,553 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผ่ือผลขาดทุน 8,200  (9,094)  3,709  2,815 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

(722) 

  

722 

  

-  - 

โอนไปยงัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ 

   เกิดขึ้นตลอดอาย ุ– ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

(1,331) 

  

(246) 

  

1,577  - 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืน/ตดัรายการ  (24,911)  (7,369)  (16,112)  (48,392) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  15,418  17,214  19,420  52,052 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 13,506  18,534  25,988  58,028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ข.1.3) ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  

 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

 

รวม 

  (พันบาท)  

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 82,294 6,110 88,404 

หัก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (3,415) (854) (4,269) 

 78,879 5,256 84,135 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (801) - (801) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 78,078 5,256 83,334 

 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

เกินหน่ึงปี 

 

รวม 

  (พันบาท)  

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 25,336 7,000 32,336 

หัก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (2,006) (1,504) (3,510) 

 23,330 5,496 28,826 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (278) - (278) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 23,052 5,496 28,548 

 

(1) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สําหรับลูกหน้ีเงิน

ใหสิ้นเช่ือโดยไม่คาํนึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ขึ้นดา้นอ่ืน ๆ 
 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มี

การเพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ปกติ 83,344  -  -  83,344 

คา้งชาํระเกิน 3 งวด -  -  791  791 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (10)  -  (791)  (801) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 83,334  -  -  83,334 
 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

สินทรัพยท่ี์ไม่มี

การเพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต  

สินทรัพยท่ี์มีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ปกติ 28,467  -  -  28,467 

คา้งชาํระ 2 งวด -  341  -  341 

คา้งชาํระเกิน 3 งวด -  -  18  18 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (88)  (172)  (18)  (278) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 28,379  169  -  28,548 
 

หลักประกัน  
 

นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาแลว้ กลุ่มบริษทัยงัใชห้ลกัประกนัเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง

ในการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพื่อลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกบักลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัพิจารณาว่า

มูลค่าหลักประกัน ณ วันเร่ิมต้นสัญญาเพียงพอตามระดับความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทสามารถยอมรับได้ 

หลกัประกนัประกอบดว้ยท่ีดิน รถยนต ์และอ่ืนๆ ซ่ึงไดรั้บการประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของ

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
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(ข.1.4) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมี

ความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าโดยอา้งอิงจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สัญญาโดยบุคคลภายนอก 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทักาํกับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และลดผลกระทบจาก

ความผนัผวนในกระแสเงินสด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน โดย

จาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตาม

สัญญา 

 
 

งบการเงินรวม   
  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

2564  

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           

เจา้หน้ีการคา้  13,232  13,232  -  -  13,232 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 188,801  191,172  -  -  191,172 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 78,687  31,528  32,943  14,216  78,687 

 280,720  235,932  32,943  14,216  283,091 

2563          

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           

เจา้หน้ีการคา้  20,439  20,439  -  -  20,439 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 50,899  51,156  -  -  51,156 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 119,304  45,191  36,818  43,346  125,355 

 190,642  116,786  36,818  43,346  196,950 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ   

  กระแสเงินสดตามสัญญา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

มูลค่า 

ตามบญัชี 

 ภายใน 1 ปี

หรือนอ้ยกว่า 

 มากกว่า 1 ปี 

แต่ไม่เกิน 2 ปี  

มากกว่า 2 ปี  

แต่ไม่เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

2564  

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           

เจา้หน้ีการคา้  13,265  13,265  -  -  13,265 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 78,000  78,393  -  -  78,393 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 97,072  35,509  32,943  28,620  97,072 

 188,337  127,167  32,943  28,620  188,730 

          

2563          

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์           

เจา้หน้ีการคา้  20,770  20,770  -  -  20,770 

เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงิน 19,949  20,042  -  -  20,042 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 120,033  45,326  37,081  43,961  126,368 

 160,752  86,138  37,081  43,961  167,180 

 

25 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี

และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน  

ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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26 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่รับรู้        

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน 59  598  59  598 

ซอฟตแ์วร์ -  498  -  498 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 6  611  6  611 

รวม 65  1,707  65  1,707 

        

ภาระผูกพนัอื่นๆ        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 560  6,804  511  6,938 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 5,919  5,859  5,919  5,859 

สัญญาอ่ืนๆ 12,459  12,889  12,403  12,777 

รวม 18,938  25,552  18,833  25,574 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุและเลขานุการบริษทั 

 

1. ช่ือ-สกลุ นายสหสั  ตรีทิพยบตุร 

 อาย ุ(ปี) 74 

 ตาํแหน่ง • ประธานกรรมการบรษิทั 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

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

USA. 

- พาณชิยศาสตรบ์ณัฑติ (สถติ)ิ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 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 ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ /  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ้พเพอรต์ี้ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จาํกดั 

 2544 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร 

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 2551 - ก.พ. 2564 ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 

   

2. ช่ือ-สกลุ รองศาสตราจารย ์บญุเสริม วิมกุตะนันทน์ 

 อาย ุ(ปี) 73 

 ตาํแหน่ง • กรรมการอสิระ 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

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

- บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 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 (ข ัน้พืน้ฐาน) รุน่ที ่1/2560 โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์



 

 
 รายงานประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) | 147 

เอกสารแนบ 1 

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

Economy โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 2561 กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ 

บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - ปัจจบุนั คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัชภีาษอีากร 

กรมสรรพากร 

 2554 - ปัจจบุนั คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการสอบบญัช ี

สภาวชิาชพีการบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 2551 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ  คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีและคณะนิตศิาสตร ์

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

 2550 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ 

มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน 

 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการดาํเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการอบรม 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

   

3. ช่ือ-สกลุ ศาสตรเมธี ดร.สปุรีด์ิ  วงศดี์พร้อม 

 อาย ุ(ปี) 68 

 ตาํแหน่ง • กรรมการอสิระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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. 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2564 - ปัจจบุนั อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการไกล่เกล่ียเร่ืองราวรอ้งทุกขจ์ากผูบ้ริโภค ชุดท่ี 7 (ดา้นสินคา้และบริการ)  

สาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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 2563 - ปัจจบุนั อุปนายก 

สมาคมสนันิบาตมลูนิธ ิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 พ.ค.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ค.2560 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2563 - 2564 คณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา 

สาํนักงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ก.พ. - พ.ค. 2561 กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ก.พ.2561 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั นายกสมาคม 

สมาคมพ่อตวัอย่างแห่งชาต ิ

 2558 - ปัจจบุนั ผูท้รงคุณวุฒ ิคณะกรรมการตรวจสอบการเรีย่ไรภาครฐั 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

 2558 - ปัจจบุนั รองประธาน 

มลูนิธกิารแพทยฉุ์กเฉนิแห่งชาต ิคนที ่1 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ 

สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 

 2545 - ปัจจบุนั อาจารยพ์เิศษ  

มหาวทิยาลยัภาครฐัและเอกชน 

   

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

 อาย ุ(ปี) 66 

 ตาํแหน่ง • กรรมการอสิระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

- สาธารณสุขศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหดิล 

- วุฒบิตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาระบาดวทิยา จากแพทยสภา 

- ดุษฎบีณัฑติ สาขา Planning And Financing จากมหาวทิยาลยัลอนดอน 

- อนุมตับิตัร สาขาสุขภาพจติชุมชน, การท่องเทีย่ว, 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) รุ่นที ่116/2019 Thai Institute of Directors. 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั คณบด ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเวสเทริน์ 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ปัจจบุนั ทีป่รกึษาผูอ้ํานวยการ 

หน่วยทนัตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 

 ปัจจบุนั คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

 2556 - 2558 อธบิด ี

กรมอนามยั 

 2554 - 2556 

 

อธบิด ี

กรมควบคุมโรค 

   

5. ช่ือ-สกลุ นางสมุนา วงษ์กะพนัธ์ 

 อาย ุ(ปี) 71 

 ตาํแหน่ง • กรรมการอสิระ 

• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518) 

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) สาขานิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (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 นกับรหิารงานบุคคลดเีด่น จากสถาบนัทรพัยากรมนุษย ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนกับรหิารงานบุคคลดเีด่น ปี 2552 จากสมาคมการจดัการงานบุคคลแหง่ประเทศ

ไทย (PMAT) 

- ไดร้บัรางวลัดเีด่นนกัอนุรกัษ์ทรพัยากร จาก กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บรษิทั ดเีวล พรอ๊พเพอรต์ี้ จาํกดั 

 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั 

 2553 - ปัจจบุนั ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการ 

บรษิทั กรุงไทยธุรกจิบรกิาร จาํกดั 
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 2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

บรษิทั กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่ จาํกดั 

 2553 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

บรษิทั เคทบี ีแอดไวซ์เซอรี ่จาํกดั 

   

6. ช่ือ-สกลุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ 

 อาย ุ(ปี) 81 

 ตาํแหน่ง • กรรมการอสิระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(ลาออกจากตําแหน่ง วนัที ่1 กนัยายน 2564) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2563 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 

บรษิทั ไมโครลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - 1 ก.ย. 2564 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ปัจจบุนั วทิยากรประจาํ 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี้ พริน้ติ้ง จาํกดั (มหาชน) 

 2550 - 2557 กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน) 

   

7. ช่ือ-สกลุ ดร. สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 

 อาย ุ(ปี) 55 

 ตาํแหน่ง • กรรมการอสิระ 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) • 0.06 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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. 

- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) Class 3/2016 Thai Institute of Directors. 
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 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 เม.ย.2561 - ปัจจบุนั กรรมการอสิระ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 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 

   

8. ช่ือ-สกลุ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์

 อาย ุ(ปี) 70 

 ตาํแหน่ง • กรรมการบรษิทั 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.19 

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

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

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

USA 

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

- Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai Institute of Directors. 

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 11/2010 Thai Institute of Directors. 

- Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011 Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ม.ค.2562 กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 ก.พ. – ธ.ค.2561 กรรมการบรหิาร / กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 2561 กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ก.พ.2560 กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั 
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 2555 - 2556 ผูอ้ํานวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

 2554 - 2557 กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิาร 

บรษิทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั 

 2553 - 2559  กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั กรุงไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์สิเซส จาํกดั 

   

9. ช่ือ-สกลุ นายเอกรตัน์ แจ้งอยู่ 

 อาย ุ(ปี) 38 

 ตาํแหน่ง • กรรมการบรษิทั 

• กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• ประธานกรรมการบรหิาร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565) 
 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.21 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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 

- Director Certification Program (DCP) Class 263/2018 Thai Institute of Directors 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- น้องชายของบุคคลในขอ้ 10 และขอ้ 11 

 ประสบการณ์ทาํงานในระย 5 ปี ย้อนหลงั 

 14 ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบรษิทั  

บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

 พ.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

 2561 - 1 ก.พ.2565 ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - 1 ก.พ. 2565 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั  

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม /  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 2557 - ก.ค. 2559 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานชอ่งทางการขายใหมแ่ละบรกิารลกูคา้ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ก.ย. 2562 กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

 2556 - 2557 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 2556 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

 2555 - 2556 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

   

10. ช่ือ-สกลุ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ 

 อาย ุ(ปี) 42 

 ตาํแหน่ง • กรรมการบรษิทั 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• กรรมการบรหิาร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.15 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท MBA (การบรหิารและการจดัการ) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท MS (การเงนิ) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 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 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 9 และขอ้ 11 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 14 ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย.2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

 พ.ค.2563 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

 2561 - 4 ม.ค. 2565 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย.2560 - ก.พ.2561 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ค.2560 - มี.ค.2562 เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2558 - ก.ย.2562 กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

 2558 - ม.ค.2560 เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค. 2556 - พ.ค. 2559  กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2552 - มี.ค.2556 กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการกรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 
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 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 

   

11. ช่ือ-สกลุ นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ 

 อาย ุ(ปี) 40 

 ตาํแหน่ง • กรรมการบรษิทั 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• กรรมการบรหิาร (ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2565) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 6.27 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and Management) มหาวทิยาลยั Loughborough สหราช

อาณาจกัร 

- 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 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 9 

- น้องสาวของบุคคลในขอ้ 10 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 14 ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย.2563 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

 ต.ค. 2562 - 4 ม.ค. 2565 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ. 2561 - 4 ม.ค. 2565 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย. 2561 - พ.ค. 2562 กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 ก.ย. 2560 – 7 ต.ค. 2562 ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิ ตดิตาม และพฒันาองคก์ร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2560 - มี.ค.2561 รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั  
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บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2557 - ก.ย.2562 กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

 2556 - 2560 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

   

12. ช่ือ-สกลุ นายสยาม อฬุารวงศ ์

 อาย ุ(ปี) 53 

 ตาํแหน่ง • กรรมการผูจ้ดัการ 

• ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

(ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2565) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 31 ม.ค. 2565 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 มี.ค.2561 - 31 ม.ค. 2565 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - 31 ม.ค. 2565 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มิ.ย. 2560 - ก.พ.2561 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบญัชลีกูหนี้ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกจิลกูคา้องคก์ร /         

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม Digital Online &Tele-Marketing 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค.2560 - ก.พ.2561 กรรมการบรหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 ก.พ.2560 - ก.พ.2561 ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2555 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จาํกดั 

13. ช่ือ-สกลุ นายไพฑูรย ์ศกุรค์ณาภรณ์ 

 อาย ุ(ปี) 63 

 ตาํแหน่ง • กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.01 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะสาขาบรหิารการเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

- 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 ์

- หลกัสตูร CFO Refresher รุ่นที ่1/2020 วนัที ่7 พฤศจกิายน 2563 

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- IR Sharing 2-2564 หวัขอ้ “การทาํงานร่วมกนัระหว่าง CEO กบั IRO ในการวางแผนการส่ือสารกบั  

Key Stakeholders” โดยชมรมนักลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- เสวนาออนไลน์ แนวทางการสนับสนุนและเสริมสภาพคล่องใหแ้ก่คู่คา้ของบริษัทจดทะเบียน 

วนัท่ี 28 กนัยายน 2564 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งท่ี 4/2021 

“How finance leaders are adapting within the new normal” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งท่ี 5/2021 

“Fraud & Cyber Security Risk” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งท่ี 6/2021 

“ESG Integration in Sustainable Investing” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งท่ี 7/2021 

“Economic update for CFO” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 พ.ค.2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

 ก.พ. 2563 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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 พ.ย. 2560 - ก.พ. 2561 กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิารสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ส.ค. - พ.ย.2560 กรรมการอสิระ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ย. 2559 - ก.ค. 2560 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 2552 - ต.ค. 2559 กรรมการ และผูอ้ํานวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

   

14. ช่ือ-สกลุ นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์

 อาย ุ(ปี) 61 

 ตาํแหน่ง • กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

• กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

(ลาออกจากตําแหน่ง วนัที ่1 เมษายน 2564) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.80 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัครเูพชรบุรวีทิยาลงกรณ์ 

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

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 2561 - 1 เม.ย. 2564 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2561 - 1 เม.ย. 2564 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ย.2560 - ก.พ. 2561 รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ก.พ. 2561 กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานกลาง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 1 เม.ย. 2564 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

   

15. ช่ือ-สกลุ นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 

 อาย ุ(ปี) 45 

 ตาํแหน่ง • กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 0.32 

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ญาตขิองบุคคลในขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 11 

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 มี.ค.2561 - ปัจจบุนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.พ.2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 - 28 ก.พ.61 รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2556 ผูอ้ํานวยการสายงานการผลติ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 2554 - 2556 ผูอ้ํานวยการสายงานการตลาด 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

 2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

 2547 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 

   

16. ช่ือ-สกลุ นาย นเรศ  จรญูวิทยากลุ 

 อาย ุ(ปี) 45 

 ตาํแหน่ง ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

- 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 

- การพฒันาผูบ้รหิารและ บุคลากร  Innovation Management Program  (Mini MBA ) จดัโดย                 

บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั ร่วมกบั ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

ผูอ้ํานวยการกลุ่ม Digital Online & Tele-Marketing 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ก.ค. 2558 - ก.พ. 2561 

 

ผูอ้ํานวยการกลุ่มบรหิารงานลกูคา้ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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17. ช่ือ-สกลุ นาย กิรทตั จีรจิตต ์  

 อาย ุ(ปี) 43 

 ตาํแหน่ง ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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  

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 มิ.ย. 2562 - ปัจจบุนั 

 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 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. ช่ือ-สกลุ นายณัฒฐพงษ์ ถาวร   

 อาย ุ(ปี) 43 

 ตาํแหน่ง ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั 

 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 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. 

   

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_thTH819TH819&q=Panyapiwat+Institute+of+Management&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiypJue0pnnAhX_IbcAHZDiC3IQkeECKAB6BAgRECY
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_thTH819TH819&q=Panyapiwat+Institute+of+Management&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiypJue0pnnAhX_IbcAHZDiC3IQkeECKAB6BAgRECY
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19. ช่ือ-สกลุ นางสาวปิยาภรณ์ สมจินดาบดี 

 อาย ุ(ปี) 45 

 ตาํแหน่ง ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ลาออกจากตําแหน่งเมือ่วนัที ่31 ม.ค. 2565) 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท MBA Middle Tennessee State University, USA 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ ภาควชิาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Media Training จดัโดย Fleishman-Hillard Hong Kong ปี 2555 

- หลกัสตูร Consultative Engagement Skills 

จดัโดย Mercuri International (Hong Kong) Ltd. ปี 2555 

- หลกัสตูร Think Like an Influencerจดัโดย PacRim ปี 2557 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 13 พ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2563 - 2 พ.ค. 2564  ผูอ้ํานวยการกลุ่มการตลาด 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ปี 2560 - ปี 2562 ผูจ้ดัการการตลาดประจาํประเทศไทย 

บรษิทั ซุปเปอรแ์นป (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ปี 2559 - ปี 2560 ผูจ้ดัการการตลาดส่วนภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงใต ้

บรษิทั เอก็โคแลบ็ จาํกดั 

 ปี 2554 - ปี 2558  ผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สารการตลาดอาเซยีนและเอเชยีใต ้และผูด้แูลโครงการ GIZ เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

บรษิทั บเีอเอสเอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ปี 2550 - ปี 2554 ผูจ้ดัการกลยุทธแ์บรนดแ์ละการสือ่สารการตลาด 

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ (มหาชน) จาํกดั 

   

20. ช่ือ-สกลุ นาย นรินทร ์ สวุรรณพนัธ์ 

 อาย ุ(ปี) 52 

 ตาํแหน่ง ผูอ้ํานวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - 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)  

สาํหรบัทัง้กลุ่มสถาบนัการเงนิและกลุม่ทีไ่มใ่ช่สถาบนัการเงนิ รุ่นที ่2/62 

- การทาํ Financial Projection เพือ่ประเมนิมลูค่าบรษิทั ปี 2561 

- เจาะลกึมาตรฐานบญัชทีางดา้นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ปี 2560 

- เจาะลกึภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่าย และ ภาษธุีรกจิเฉพาะ ปี 2560 

- เจาะลกึภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา และ ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล ปี 2559  

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
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 25 มี.ค. 2562 - ปัจจบุนั 

 

ผูอ้ํานวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ 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) 

   

21. ช่ือ-สกลุ นางสาวจฑุามาศ มาลยั 

 อาย ุ(ปี) 44 

 ตาํแหน่ง เลขานุการบรษิทั / ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ไมม่ ี

 คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัราชภฎัราํไพพรรณ ี

- ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ (Fundamental Practice for Corporate Secretary)  

จดัโดย ชมรมเลขานุการบรษิทัไทย 

- ความรูพ้ ืน้ฐานสาํหรบัวชิาชพีนกัลงทนุสมัพนัธ ์(IR Fundamental Course)  

จดัโดย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- IOD Open House For Company Secretary 2020 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- บทบาทเลขานุการบรษิทัในการยกระดบั CG ในดา้น Anti-Corruption วนัที ่8 ตุลาคม 2564 

จดัโดย สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

และสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- การสรรหากรรมการมกีระบวนการอยา่งไร ใหถู้กตอ้งตามหลกั CG วนัที ่29 ตุลาคม 2564 

จดัโดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย TLCA 

 ความสมัพนัธ์ทางครอบครวั

ระหว่างผูบ้ริหาร 

- ไมม่ ี

 ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั 

 

เลขานุการบรษิทั / ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 ส.ค. 2561 - มี.ค. 2562 

 

รองเลขานุการบรษิทั / รองผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 23 ธ.ค. 2558 - ก.ค. 2562 ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 มี.ค. 2556 - ก.ค. 2558 

 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
บริษทั 

(TSR) 

บริษทั 

ย่อย 

(เซฟ เทรด) 

บริษทั

ย่อย 

(TSRL) 

บริษทั 

ย่อย 

(Alpine) 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบตุร X    

2. รศ. บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ /    

3. ศาสตรเมธ ีดร. สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม /    

4. ศ. (วุฒคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ 

 ศริวินารงัสรรค ์
/  

  

5. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ /    

6. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร /    

7. นายวริชั  วงศนิ์รนัดร ์ /    

8. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 3/ /  / / 

9. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่4/ / /  / 

10. นางสาวสวติา  แจง้อยู ่5/ / / /  

11. นายสยาม  อุฬารวงศ ์6/ //  //  

12. นายไพฑรูย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ ///   / 

13. นายวชัรนิทร ์ วชัรธรรม /// /   

14. นายนเรศ  จรญูวทิยากุล ////    

15. นายกริทตั จรีจติต ์ ////    

16. นายณฒัฐพงษ ์ถาวร ////    

 

หมายเหต:ุ  

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ 

 /// = รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร //// = ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหห้มายถงึ นิยามนิตบุิคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของประกาศนี้ 

 - TSR หมายถงึ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 - เซฟ เทรด หมายถงึ บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

  ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98   

 - TSRL หมายถงึ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 100.00   

 - Alpine หมายถงึ บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 54.00   

รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้  

“ รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบติังานของบริษัท 

(Compliance) 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้แต่งตัง้               

นางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระเพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อสอบทานและประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในของระบบงานสําคญัตามแนวทางของ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

2. เพื่อตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทีส่าํคญั ว่าไดถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบและวธิกีารทีบ่รษิัท

กาํหนดไว ้และเป็นรายการทีถู่กตอ้งตามควร รวมถงึไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

3. เพื่อสอบทานการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ว่าเป็นไปตามแนวทางกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีทีก่าํหนด โดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. เพื่อเสนอรายงานต่อบรษิทัถงึขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข 

 

นางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ

ใหบ้รกิารสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทีส่าํคญั รวมถงึการปฏบิตัิ

ตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจากคู่มอืการปฏบิตังิานของกจิการ รวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานการ

ปฏบิตังิานทีด่รีวมทัง้ไดใ้ชว้ธิกีารตรวจสอบอื่นทีเ่หน็ว่าจําเป็น เพื่อจะไดผ้ลสรุปเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัตามแผนงานตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน และเสนอรายงานต่อบรษิทัถึงขอ้เทจ็จรงิทีพ่บจากการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในดงักล่าว ผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผูร้บัผดิชอบในการพจิารณาว่าวธิกีารตรวจสอบดงักล่าวมคีวาม

เพยีงพอหรอืไม ่โดยระบบงานทีจ่ะดาํเนินการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการกาํกบัดแูล 

2) งานตรวจสอบกระบวนการฝ่ายขาย 

3) งานตรวจสอบกระบวนการฝ่ายอนุมตัสินิเชื่อและพฒันาธุรกจิ 

4) งานตรวจสอบกระบวนการฝ่ายเกบ็เงนิภาคสนามและเร่งรดัหน้ีสนิ 

5) งานตรวจสอบกระบวนการฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์

6) งานตรวจสอบกระบวนการบรษิทัย่อย อลัไพน์ วอเตอร ์

7) งานตรวจสอบกระบวนการบรหิารคุณภาพสนิเชื่อ 

สําหรบัการตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิัท เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั         

ได้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในดงักล่าว โดยผู้บรหิารของบรษิทัและสํานักตรวจสอบภายใน

รบัทราบผลการตรวจสอบ พรอ้มร่วมตดิตามและพฒันาระบบการควบคุมภายในใหด้ยีิง่ขึน้ 

อย่างไรกต็ามในการตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานสาํคญั มไิดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้

วธิทีดสอบเท่านัน้ นอกจากนัน้แลว้การสอบทานระบบการควบคุมภายในมวีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง

ระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพยีงเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่างบการเงนิน่าเชื่อถอื การดําเนินการต่าง ๆ มกีารถอืปฏบิตัิ

ตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดของบรษิทั  ดงันัน้ จงึไม่อาจชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องทัง้หมดทีอ่าจมอียู่ในระบบการควบคุม

ภายในของบรษิทัได ้วธิกีารตรวจสอบทีบ่รษิทัใชม้คีวามมุ่งหมายเพยีงเพื่อช่วยใหบ้รษิัททราบถงึความเพยีงพอ และ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ทางบรษิัทจดัใหม้ ีดงันัน้ รายงานผลการตรวจสอบภายในจงึไม่เหมาะที่จะ

นําไปใชเ้พื่อความมุ่งหมายอื่นใด และเป็นขอ้มลูจาํเพาะทีพ่งึใชโ้ดยบรษิทัเท่านัน้ 
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ช่ือ-สกลุ นางสาว จารณีุ  เสือสวสัด์ิ 

อายุ (ปี) 43 ปี 

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

คณุวฒิุทางการศึกษา - ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิา การจดัการ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิา การเงนิและการธนาคาร  

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

การอบรม / สมัมนา - เทคนิคเชงิลกึในการจดัการความเสีย่งสมยัใหมแ่บบครบวงจร 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 - การบรหิารความเสีย่งแบบครบวงจร สภาวชิาชพีบญัช ี

 - การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร ธรรมนิต ิ

 - Internal Audit Procedures The Institute of Internal Auditors Thailand 

 - Audit Working Paper and Audit Evidence The Institute of Internal 

Auditors Thailand 

 

ประสบการณ์ทาํงานในช่วง 5 ปี ท่ีผา่นมา 

2562 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายสาํนกัตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

2557 - 2562  ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษ บรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

บรษิทั บางกอกกล๊าส จาํกดั (มหาชน) 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ และรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ สามารถดูรายละเอยีดของขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี:่ ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิและผล

การดําเนินงาน > หวัขอ้ 1. โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบรษิัท > (4) ทรพัย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ           

หน้า 31 ถงึ หน้า 36 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ: -ไม่ม ี
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นโยบายและแนวปฏิบติัการกาํกบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธรุกิจ 

 

สามารถดรูายละเอยีดของขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เวบ็ไซต ์https://www.tsrplc.com/corporate-governance   

ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์> การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ: 

https://www.tsrplc.com/wp-content/uploads/2022/03/20220308-tsr-cg-cg-policy-th.pdf 

 

จรรยาบรรณทางธุรกจิ: 

https://www.tsrplc.com/wp-content/uploads/2022/03/20220308-tsr-cg-code-of-conduct-th.pdf 
 

https://www.tsrplc.com/corporate-governance
https://www.tsrplc.com/wp-content/uploads/2022/03/20220308-tsr-cg-cg-policy-th.pdf
https://www.tsrplc.com/wp-content/uploads/2022/03/20220308-tsr-cg-code-of-conduct-th.pdf
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระจํานวน 4 

ท่าน กรรมการอสิระทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บรหิาร หรอืพนักงานของบรษิัท โดยมปีระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิและมปีระสบการณ์ด้านบญัชแีละการเงินเพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความเชื่อถือได้ของรายงาน

ทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบมรีายนาม ดงัน้ี 

1. รองศาสตรจารย ์บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมการตรวจสอบ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ  อมัโภชน์ กรรมการตรวจสอบ 

4. ศ.(วุฒคุิณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์ผู้จดัการฝ่ายสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กําหนดให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2564 บรษิทัจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 8 ครัง้ และ

ไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้หน่วยงานสาํนกัตรวจสอบภายใน และ

ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง มสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

 

สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม รวมทัง้พจิารณาความเป็นอสิระ

ของสาํนักงานตรวจสอบภายใน โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ นางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อสอบทาน

ระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจําปีให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมขององคก์ร เพื่อให้บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตาม ประเมนิผล ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าบรษิัทมกีารควบคุมภายในโดยรวม

เพยีงพอไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

 

สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ้นอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ควรในสาระสําคญัและเชื่อถอืได้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผย

ขอ้มูลประกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัใิหเ้ปิดเผยไปยงัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงของผูมี้ส่วนได้เสีย หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั เพื่อให้

มัน่ใจว่าบรษิทัไดด้าํเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกจิปกตแิละไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและตามหลกัเกณฑท์ี่

ตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
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พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวมถงึเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้บริษัท เคพีเอม็จี        

ภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจําปี 2564 ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัทีเ่สนอแต่งตัง้มผีลงานเป็นทีน่่าพอใจและมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบบญัชี

ทีย่อมรบัทัว่ไป นอกจากน้ี บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบัใน

ระดบัสากล อกีทัง้ยงัได้ปฏบิตัิงานเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างเต็มความสามารถ คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร

เสนอใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2564 

 

รบัทราบความเส่ียงและติดตามความก้าวหน้าของการบริหารความเส่ียงตามเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนดไว ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาํคญัและรบัทราบรายงานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทั รวมถงึ ประกาศ คําสัง่ ทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจ

ตามกฎหมายดงักล่าวและหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้น้ี บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดดงักล่าว 

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ดิตามความคบืหน้าในการปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการตรวจสอบ ประเมนิ

ตนเองประจาํปี 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 
(รองศาสตรจารยบ์ญุเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

อสิระจาํนวน 2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 1 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

เป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มรีายนาม ดงัน้ี 

1. นางสมุนา  วงษ์กะพนัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทัง้สิน้ 5 ครัง้ และไดร้ายงานผลการ

ประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ มสีาระสาํคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ด้านนโยบาย แผนกลยุทธแ์ละยุทธศาสตร ์

1.1 กาํหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุด

ย่อย ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานกาํกบัดแูลบรษิทัไดแ้ก่ ก.ล.ต. และ ตลท. 

1.2 เสนอแนะนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ ความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

1.3 เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรพัยากรบุคคลของบริษัทให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ

บรหิารงานของบรษิทั 

2. ด้านกาํกบั ดแูล การสรรหา 

2.1 พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 

3. ด้านกาํกบั ดแูล การกาํหนดค่าตอบแทน 

3.1 พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ใหเ้หมาะสมกบับทบาท หน้าที ่ความ

รบัผดิชอบของกคณะกรรมการ และเทยีบเคยีงกบัอุตสาหกรรมในระดบัเดยีวกนั 

3.2 กําหนดแนวทางการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคํานึงถึงเป้าหมาย หน้าที่และความ

รบัผดิชอบ 

4. ด้านกาํกบั ดแูล การบริหารทรพัยากรบุคคล 

4.1 กาํหนดกรอบแนวทางการปรบัโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ และเป้าหมายขององคก์ร 

4.2 กาํหนดกรอบตวัชีว้ดัของประธานเจา้หน้าทีบ่รกิาร กรรมการผูจ้ดัการ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูช้่วย

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดป้ระเมนิผลการดําเนินงานในปีทีผ่่านมาแลว้ และมคีวามเหน็

ว่าคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดป้ฏบิตังิานอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 

ในนามของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
(นางสมุนา  วงษ์กะพนัธ)์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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รายงานของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) 

ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 1 ท่าน โดยประธาน

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ

ทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีายนาม ดงัน้ี 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ  อมัโภชน์ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ                

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม กรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

3. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการ

กํากบัดูแลกจิการที่ด ีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จํานวน 1 ครัง้ และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ มสีาระสําคญั

สรุปได ้ดงัน้ี 

1. รับทราบการปฏิบัติตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies) 

2. พจิารณาร่างรายงานความยัง่ยนื 

3. พจิารณาอนุมตัปิรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

4. พจิารณาอนุมตัปิรบัปรุงคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไม่ไดป้ระเมนิผลการดําเนินงานในปีที่

ผ่านมาเน่ืองจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ  อมัโภชน์ ประธานกรรมการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม ลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2564 และในปัจจุบนัยงัอยู่ในระหว่างการสรรหา

กรรมการ แต่อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทยงัรบัผิดชอบงานของคณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมอบหมายให้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งนําเสนอวาระต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบและพจิารณา

อนุมตัไิดจ้นกว่าจะมกีารแต่งตัง้ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั 

 
(นายสหสั  ตรทีพิยบุตร) 

ประธานกรรมการบรษิทั 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจาํนวน 2 

ท่าน กรรมการ จํานวน 1 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จํานวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มรีายนาม ดงัน้ี 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายวริชั  วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. นายไพฑรูย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้ี

การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้สิน้ 4 ครัง้ และไดร้ายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุก

ครัง้ มสีาระสาํคญัสรุปไดว้่าคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งดําเนินการพจิารณาทบทวนเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่ง

ของบรษิัทเพื่อให้บรษิัทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจํากดัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่

สามารถยอมรบัได ้

 

ในนามของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
(ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม) 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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เอกสารแนบ 6 

รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน โดยเป็น

กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 1 ท่าน ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้จากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2561 ในวนัจนัทรท์ี ่

26 กุมภาพนัธ ์2561 เพื่อปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มรีายนาม ดงัน้ี 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบุตร ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นางสมุนา  วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการบรหิาร 

3. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการบรหิาร 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิาร ยงัไม่มกีารประชุม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไม่มวีาระเร่งด่วน

นําเสนอเพื่อพจิารณา และเมื่อวนัที ่14 มกราคม 2565 บรษิทัไดป้รบัปรุงโครงสรา้งคณะกรรมการบรหิารใหม่เพื่อดแูล

ตดิตามงานของฝ่ายจดัการ มรีายนาม ดงัน้ี 

1. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่ กรรมการบรหิาร 

3. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ กรรมการบรหิาร 

 

 

ในนามของคณะกรรมการบรหิาร 

 
(นายสหสั  ตรทีพิยบุตร) 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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เอกสารแนบ 7 

กฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย 

 

สามารถดรูายละเอยีดของขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เวบ็ไซต ์https://www.tsrplc.com/corporate-governance   

ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์> การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

https://www.tsrplc.com/corporate-governance


T. +66 2 819 8899
F. +66 2 962 6951 3
www.tsrplc.com

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)
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