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ส่วนที่ 1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) หรือเดิม บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั ไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2535 มีทุน    
จดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าแบบขายตรง  ซ่ึงเร่ิมจากเคร่ืองกรองน ้ าแบบท่อคู่ 
และไดพ้ฒันาเร่ือยมาจนเป็นเคร่ืองกรองน ้าท่ีมีระบบการกรองหลายขั้นตอน เพื่อใหน้ ้าท่ีผ่านการกรองมีคุณภาพ  ปลอดภยัรวมทั้งมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยใชช่ื้อว่า บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัที่ 19 มิถุนายน 2557 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct 
Sale) ในการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ามาตั้งแต่ปี 2519  ในนามหา้งหุน้ส่วนจ ากดัวฒันบุตร รวมเป็นเวลากว่า 38 ปี  และเร่ิมการขายผ่าน
ช่องทางขายใหม่ การขายผ่านโมเดิร์นเทรด ผ่านองคก์รต่าง ๆ โดยลูกคา้จะอยูใ่นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นส่วน
ใหญ่ รวมถึงตามหวัเมืองหลกัในต่างจงัหวดั ในปัจจุบนับริษทัเร่ิมขยายกิจการ โดยการเปิดสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี     ใน
ทุกจงัหวดั เพื่อเนน้การบริการลูกคา้อย่างทัว่ถึง  นอกจากน้ี บริษทัย่อยของบริษทัคือ บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ด  าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าใหแ้ก่บริษทัขายตรงขนดใหญ่แห่งหน่ึง 

 
 zj 

 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งมัน่สู่การเป็นผูน้  าการผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าในระบบขายตรงอนัดบั 1 ของ
ประเทศ โดยพฒันาคุณภาพดา้นการผลิต การขาย  การใหบ้ริการ  และการพฒันาบุคลากร เพื่อ
เสริมสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหลู้กคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

 
 
 
พันธกิจ (Mission) 

 
 
 

 สร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั  
  พฒันาผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  
  เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต เพื่อคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  (IT) ที่มีประสิทธิภาพในองคก์ร 
  มีบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหลู้กคา้อยา่งต่อเน่ือง 
  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 
  สร้างผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
  เนน้ใหค้วามส าคญักบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
  มีระบบการบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
คุณค่าองค์กร (Value) 

 
S (Satisfaction) สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ พนกังาน และ องคก์ร  

 A (Adaptation) การพฒันา ปรับปรุง อยา่งไม่หยดุย ั้ง  
 F (Firm Company) องคก์รมีความมัน่คง  มีการจดัการท่ีดี  
 E (Excellent Service) เป็นเลิศในดา้นการบริการทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร  

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั         

2519 
 

- 
 
 

ในปี  2519  โดย นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ ซ่ึงด  ารงต าแหน่งหวัหนา้หอ้งทดลองคุณภาพน ้ าของการประปานคร
หลวง ได้เร่ิมด าเนินธุรกิจรับปรึกษาและติดตั้ งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าในนามห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
“วฒันบุตร”   มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท ด าเนินธุรกิจดา้นผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าภายใน
ครัวเรือน  

 - บริษทัตั้งโรงงานผลิตเคร่ืองกรองน ้าแห่งแรกท่ีซอยเทพพนม (ปัจจุบนัเรียกว่า “โรงงานที่ 2) ตั้งอยู่ท่ี 167/2 
ซ.เทพพนม ถ.ติวานนท ์ต.บางกะสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 - เคร่ืองกรองน ้ารุ่นแรกที่ผลิต คือ รุ่น L302 เป็นระบบท่อคู่  โดยใชร้ะบบขายตรงแบบผ่อนช าระ ใหพ้นักงาน
ขายไปขายเคร่ืองกรองน ้าใหก้บัลูกคา้ตามบา้นในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
 

2535 - จดทะเบียนจดัตั้งใหม่เป็น “บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท  และตั้งโรงงานผลิต
เคร่ืองกรองน ้ า  (ปัจจุบันเรียกว่า “โรงงานที่ 1”) บนเน้ือท่ีประมาณ 1 ไร่ ตั้ งอยู่ท่ี  167/4 ซ.เทพพนม              
ถ. ติวานนท ์ต.บางกะสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี   

 - ซ้ือส านักงานเพื่อใช้ส าหรับเป็นท่ีท าการของบริษัทเป็นคร้ังแรก ตั้งอยู่ท่ี 24/26-28 ถ.สามคัคี ต.ท่าทราย      
อ.เมือง จ.นนทบุรี เป็นอาคารพาณิชย ์จ านวน 5 คูหา และจดัสร้างอพาร์ทเมนท์ ขนาด 84 ห้อง เน้ือท่ีรวม 3 
งาน 51 ตารางวาไวเ้พื่อเป็นสวสัดิการที่พกัอาศยัของพนกังาน  

2538 
 

- บริษทัไดเ้ร่ิมก่อตั้งบริษทัในเครือ คือ “บริษทั สวนสวิตา จ ากดั” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ในปี 2540 
ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “บริษทั เซฟ มินเนอรัล พอ็ท จ ากดั”  และในปี 2541 ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยน
ช่ือใหม่เป็น “บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั” โดยมีวตัถุประสงค์ คือเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองท าน ้ าแร่ รุ่น Safe Mineral Pot (ปัจจุบนั คือ รุ่น Safe Plus) และผลิตภณัฑ์เคร่ืองกรองน ้ าและน ้ าด่ืม
ใหแ้ก่บริษทัขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง 

2542 - เพื่อน าเสนอสินคา้ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กบัลูกคา้ ในช่วงปลายปี 2542 บริษทัฯ ไดท้  าการคิดคน้พฒันา
เคร่ืองกรองน ้าใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยการเปลี่ยนจากการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ ารุ่นท่อคู่ซ่ึงก็
คือ รุ่น L302 มาเป็นเคร่ืองกรองน ้าประกอบดว้ยท่อกรอง 5 ท่อ ซ่ึงกคื็อเคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power 5 ที่มี
การกรองในรูปแบบท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2543 - บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในระบบการผลิต โดยมีบริษัท บีเอ็ม ทราดา 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูรั้บรอง  

2552 - เพื่อตอบรับการเจริญเติบโตขององคก์ร บริษทัไดย้า้ยท่ีตั้งส านกังานไปท่ี  43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 
ต าบลบางตลาด อ  าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 ซ่ึงส านักงานใหม่มีห้องประชุมใหญ่ ซ่ึงสามารถ
รองรับการประชุมของพนกังานบริษทัไดถ้ึง 2,000 คน  

2554 - บริษทัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของการเสริมสุขภาพผูบ้ริโภค โดยการด่ืมน ้ ากรองท่ีมีการเพิ่มแร่ธาตุให้กบั
ร่างกาย ดงันั้นบริษทั จึงมีการเปลี่ยนจากการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น Power 5  มาเป็น
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าแบบใหม่ ท่ีเพิ่มไส้กรองหินแร่เคลือบเงิน ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น Power-
Health ท่ีช่วยเพิ่มแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ เช่น แมกนีเซียมและแคลเซ่ียม ใหแ้ก่ร่างกาย 

 - บริษทัไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในการประกอบเคร่ืองกรองน ้ า และเคร่ืองผลิตน ้ าแร่ โดยมี Moody 
International Certification Ltd. เป็นผูรั้บรอง 

 - บริษทัซ้ือท่ีดินอาคารท่ีพกัอาศยัของพนกังานจากนายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ของบริษทั เพื่อใช้
อาคารเป็นสวัสดิการท่ีพักอาศัยแก่พนักงานของบริษัทโดยราคาซ้ือขายอ้างอิงจากราคาประเมินโดย              
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ผูป้ระเมินราคาอิสระ 
 - บริษทัปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และสินคา้คงเหลือจาก บริษทั เบตเตอร์ดรีมส์ 

จ ากดั และเป็นผู ้ด  าเนินการผลิตสินคา้เองทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2554 โดยราคาซ้ือขายอา้งอิงจากมูลค่าทาง
บญัชีของสินทรัพย ์

2555 - บริษทัด าเนินการซ้ือท่ีดินประมาณ 1 ไร่ บริเวณตรงขา้มกบัส านักงานใหญ่ปัจจุบนั เพื่อขยายพื้นท่ีจอดรถ
ของพนกังานขาย  

2556 - บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยใชช่ื้อว่า บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)  และ
ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทั้งส้ิน 344 ลา้นบาท โดยเป็นทุนที่ช  าระแลว้ 258 ลา้นบาท ส่วนที่เหลือ
อีก 86 ลา้นบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัต่อประชาชนทัว่ไป ภายหลงัการเสนอขาย 
บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ทั้งส้ิน 344 ลา้นบาท 

 - บริษทัลงทุนติดตั้งโปรแกรม Cisco Contract Center Solution ซ่ึงเป็นโปรแกรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจผ่านสายงานบริหารงานลูกคา้ (CRM : Customer Relation Management) 
และช่วยในการบริหารฐานขอ้มูลลูกคา้และการดูแลลูกคา้หลงัการขายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     
ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการจ าหน่ายชุดสารกรองผ่านระบบ Telesales รวมทั้งการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ให้แก่
ลูกคา้เดิมในอนาคต  

 - บริษทัด าเนินการยืน่ขอเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ส าหรับผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้ารุ่น ยวูี พลสั    

 - บริษทัออกแบบและปรับปรุง ตราสัญลกัษณ์ ของบริษทัใหม่ให้มีความโดดเด่นและดูทนัสมยัมากยิ่งข้ึน   
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจดทะเบียนตราสัญลกัษณ์ใหม่ดงักล่าวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย ์ 

 - 
 

จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง บริษัทซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมประมาณ 2 ไร่ เพื่อขยายที่จอดรถของ
พนกังานขายและเตรียมรองรับการขยายที่ท  าการของบริษทัในอนาคต และซ้ือท่ีดินเพื่อรองรับการขยาย
ก าลงัการผลิตในอนาคตบนเน้ือท่ี 9 ไร่  ที่จงัหวดัปทุมธานี  

 - บริษทัด าเนินการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม เน้ือท่ีประมาณ 2 งาน บริเวณตรงขา้มกบัส านกังานใหญ่ปัจจุบนั เพื่อขยาย
พื้นท่ีจอดรถของพนกังานขาย 

2557 - บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินเปล่า 2 แห่ง คือ ที่ดินซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบัพื้นท่ีเดิมของบริษทัท่ีจงัหวดัปทุมธานี เน้ือท่ีรวม 300 
ตารางวา  เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับการขยายการผลิตในอนาคต และ ท่ีดินเปล่าตั้งอยู่ติดกบัส านักงานใหญ่ของ
บริษทัเน้ือท่ี 1 ไร่  46 ตารางวา  เพื่อเตรียมรองรับการขยายตวัของธุรกิจต่อเน่ืองในอนาคต  

 - ในช่วงตน้ปี 2557 บริษทัเปิดตวัเคร่ืองกรองน ้ ารุ่นใหม่ เคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น SUPER ALKALI ซ่ึงมี
เทคโนโลยกีารกรองท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนจากเคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power-Health โดยไดเ้สริมสารกรอง
หินแร่อลัคาไลน์ ซ่ึงช่วยปรับสภาพน ้ ากรองให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ เพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกาย และ
ต่อมาไดเ้ปิดตวัเคร่ืองกรองน ้ารุ่นใหม่ 2 รุ่น ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองกรอกน ้า เซฟ รุ่น Safe Alkaline Mini เป็นเคร่ือง
กรองน ้าท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มผูอ้ยู่อาศยั
ในอพาร์ทเมน้ท ์และคอนโดมิเนียม โดยเนน้ดีไซน์ และความสวยงาม กะทดัรัด ซ่ึงคงแร่ธาตุตามธรรมชาติ
ท่ีส าคญัในน ้า และปรับสภาพน ้าใหมี้ความเป็นด่างอ่อนๆ 2) เหยือกกรองน ้ า เซฟ รุ่น Ecomize เป็นเหยือก
กรองน ้าท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มผูอ้ยู่อาศยั
ในอพาร์ทเมน้ท ์และคอนโดมิเนียม     
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 - บริษทัขยายการด าเนินงานในภูมิภาค โดยเปิดสาขาหลกั จ านวน 1 สาขา ไดแ้ก่ สาขาพิษณุโลก และสาขา
รอง จ านวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเพชรบุรี สงขลา และอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการขายเคร่ืองกรองน ้ า
และสารกรอง รวมทั้งการใหบ้ริการหลงัการขาย 

 - 
 
 
 
 
- 
 
 

บริษทั เซ็นสัญญาเป็นพนัธมิตรทางการคา้ กบั 2 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) โดยเป็นหน่ึงในแผนธุรกิจใหม่ที่ตอ้งการขยายช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทั และบริษทัยงัไดร่้วมกบับริษทั สยามไดกิ้นเซลล์ จ  ากดั เจรจาขอ้ตกลงทาง
ธุรกิจ โดยบริษทัเป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศภายใตแ้บรนด์ “ไดกิ้น” ทั้งในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยมีทั้งรูปแบบเงินสดและเงินผ่อน  
เม่ือวนัที่ 19 มิถุนายน 2557  บริษทัไดเ้ร่ิมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก 

( First Day Trade )  ภายใตช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์ “TSR” 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท       
 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ากัด (มหาชน) มีบริษทัย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด โดยมี
โครงสร้างการถือหุน้ ขอ้มูล (ณ 19 ธนัวาคม 2557) แสดงดงัแผนภาพ 

 
  

 
 
 
 
 
  
 

  

   

 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษทั เธียรสุรัตน์  
จ  ากดั  (มหาชน) 

- เคร่ืองกรองน ้า                               
- สารกรอง 

344.00 ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า                                
ผ่านระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียว 

บริษทั เซฟ เทรด 
อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ากดั 

- เคร่ืองท าน ้าแร่                               
- เคร่ืองกรองน ้า                              
- เหยอืกกรองน ้า                                        
- น ้าด่ืม 

 4.00 

(พาร์ 100 บาท) 

จดัจ าหน่ายเคร่ืองท าน ้าแร่  เคร่ืองกรองน ้า              
เหยอืกกรองน ้า และน ้าด่ืมผสมแร่ธาตุ โดยจดั
จ าหน่ายผา่นบริษทัขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น 

1) บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จดัจ าหน่ายเคร่ืองท าน ้าแร่  เคร่ืองกรองน ้า 
เหยอืกกรองน ้า และน ้าด่ืมผสมแร่ธาตุ 

99.98% 

 
 

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั ผูถ้ือหุน้อื่น กลุ่มตระกูลแจง้อยู่ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 

TSR 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
SAFE TRADE 

41.91% 25.50% 32.59% 

99.98 % 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย            

 แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

 รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง  : มีรายไดห้ลกัจากการขายเคร่ืองกรองน ้ าและรายไดจ้ากการขายสาร
กรองซ่ึงใชส้ าหรับเคร่ืองกรองน ้าของบริษทั  

 รายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น : เป็นรายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษทัขายตรงขนาดใหญ่
แห่งหน่ึง  

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
 

  
 

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ด าเนินการ
โดย 

% 
การ
ถือหุ้น 

 
2555 2556 2557 

  
 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

รายไดจ้ากการขายตรง                 
     - ขายตรงแบบเงินสด TSR 100   120.07 12.8 126.49 14.0 136.02 13.6 
     - ขายตรงแบบผ่อนช าระ TSR 100   736.35 78.4 687.12 76.2 792.34 79.5 
รวมรายไดจ้ากการขายตรง     856.42 91.1 813.61 90.2 928.36 93.1 

จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษทัอื่น 
SAFE 
TRADE 

100 
  

  83.16   8.9   88.68   9.8   68.47   6.9 

รวมรายได้จากการขาย   
 

939.58 100.0 902.25 100.0 996.83 100.0 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ         
 2.1.1 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้าของ บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)  

 (1)  เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power 5 (P-5)  

 

เคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น Power 5 เร่ิมจ าหน่ายในปี พ.ศ. 2542 
เป็นเคร่ืองกรองน ้ าท่ีมีไส้กรอง 6 ชั้นกรอง ซ่ึงประกอบด้วย    
โดยเคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power 5 เป็นรุ่นที่ไดรั้บความนิยม
เป็นอยา่งมาก ปัจจุบนับริษทัฯ ไดพ้ฒันาเคร่ืองกรองน ้ ารุ่นใหม่ 
โดยต่อยอดเทคโนโลยีจากรุ่น Power 5 ท าให้ไดเ้ป็นเคร่ือง
กรองน ้า Safe รุ่น Power-Health ซ่ึงมียอดขายสูงสุดในปัจจุบนั 
ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้หยุดจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น 
Power 5 แลว้  
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ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 

1 Pre filter  กรองตะกอนและสารแขวนลอยขนาดใหญ่ ช่วยปรับแรงดนัน ้าใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสม 

2 สารกรองแอนทราไซท ์ กรองตะกอนต่างๆ สนิมเหลก็ชนิดไม่ละลายน ้า 
3 สารกรอง KDF 55 ลดคลอรีน โลหะหนกั และควบคุมแบคทีเรียในน ้า 
4 สารกรองแอนทราไซทเ์คลือบเงิน กรองตะกอนและสนิมเหลก็ชนิดไม่ละลายน ้า 
5 สารกรอง Activated Carbon  ดูดซับ รส กลิ่น สี สารอินทรีย ์สารพิษ คลอรีน โลหะหนกั 

6 สารกรองคาร์บอนเคลือบเงิน ดูดซับ รส กลิ่น สี สารพษิ และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้าในปัจจุบัน  

(2) เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power-Health (P-Health)  

   

 
 
 

 
 

 เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power-Health มีเทคโนโลยกีารกรองท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนจากเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น 
Power 5 โดยไดเ้สริมสารกรองหินแร่เคลือบเงิน (Silver Impregnated Mineral Stone)  เพื่อเพิ่มแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งน้ี
เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power-Health เป็นสินคา้หลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั โดยมีสัดส่วนรายไดปี้ 2556 ประมาณร้อยละ 76 ของ
รายไดร้วม ทั้งน้ีในปี 2557 มีสัดส่วนรายไดข้องเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น Power-Health ลดลง 13.61%  เน่ืองจากการไดมี้การ
จ าหน่ายสินคา้รุ่นใหม่ คือ เคร่ืองกรองน ้าเซฟ รุ่น Super Alkali แทน 
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้วบ็ไซด ์www.safealkaline.com  ผ่านโมเดิร์นเทรด “โฮมโปร” และการ
ออกบูธแสดงสินคา้ตามงานต่างๆ  

  
 
 
 
 
 

http://www.safealkaline.com/
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เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power-Health มีไส้กรองทั้งหมด 6 ชั้น ประกอบดว้ย   
 

ชั้น ประเภท คุณสมบัติ 

1 Pre filter ชุดปกป้องและเพิ่มพลงัการ
กรอง 

ช่วยกรองตะกอนและสารแขวนลอยขนาดใหญ่จากน ้าดิบก่อนน ้าจะ
เขา้สู่เคร่ืองกรองน ้า ช่วยปรับแรงดนัน ้าใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมใน
การกรองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 สารกรองหินแร่เคลือบเงิน (Silver 
Impregnated Mineral Stone)   

มีคุณสมบติัในการเพิ่มแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม
แมกนีเซียม และปรับสมดุลน ้าใหเ้ป็นด่างอ่อนๆ ตลอดจนช่วยป้องกนั
และยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรีย 

3 สารกรอง KDF 55  มีคุณสมบติัในการลดคลอรีน โลหะหนกั และควบคุมแบคทีเรียในน ้า 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีี่ไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก NSF International* 

4 และ 5 สารกรอง Activated Carbon I และ II  มีคุณสมบติัในการดูดซับ รส กลิ่น สี สารอินทรีย ์สารพิษ คลอรีน 
โลหะหนกั 

6 สารกรองถ่านกมัมนัตเ์คลือบเงิน (Silver 
Impregnated Activated Carbon)  

มีคุณสมบติัดูดซับ รส กลิ่น สี สารพิษ และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย 

หมายเหตุ : * NSF International คือ องคก์รอิสระระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา ท าหนา้ที่ก  าหนดมาตรฐานและออกใบรับรองต่างๆที่เก ีย่วขอ้งกบัสุขภาพของสาธารณะ ความ
ปลอดภยัและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐาน ทดสอบ และให้การรับรองผลิตภณัฑด์า้นน ้ าด่ืม และการผลิตน ้ าด่ืมทัว่โลก    

(3) เคร่ืองกรองน ้า เซฟ รุ่น SUPER ALKALI 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองกรองน ้าเซฟ รุ่น Super Alkali ซ่ึงมีเทคโนโลยกีารกรองท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนจากเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น 
Power-Health โดยไดเ้สริมสารกรองหินแร่อลัคาไลน์ ซ่ึงช่วยปรับสภาพน ้ ากรองให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ เพื่อช่วยปรับสมดุลใน
ร่างกาย บริษทัฯ วางแผนจะจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และพื้นท่ีตามต่างจังหวดั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้  าหน่าย
เคร่ืองกรองน ้าเซฟ รุ่น Super Alkali เป็นสินคา้หลกัแทนที่เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Power-Health โดยไดเ้ร่ิมจ าหน่ายสินคา้ดงักล่าว
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย  : ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัทเป็นหลัก และผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซด ์
www.safealkaline.com    
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 โดยเคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Super Alkali มีไส้กรองทั้งหมด 8 ชั้น ประกอบดว้ย   

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 

1 Pre-Filter ชุดปกป้องและเพิ่มพลงัการ
กรอง 

ช่วยกรองตะกอนและสารแขวนลอยขนาดใหญ่จากน ้าดิบก่อนน ้าจะ
เขา้สู่เคร่ืองกรองน ้า ช่วยปรับแรงดนัน ้าใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมใน
การกรองอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2 สารกรองหินแร่เคลือบเงิน (Silver 
Impregnated Mineral Stone)   

มีคุณสมบติัในการเพิ่มแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม 
แมกนีเซียม และปรับสมดุลน ้าใหเ้ป็นด่างอ่อนๆ ตลอดจนช่วยป้องกนั
และยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรีย 

3 สารกรองหินแร่อลัคาไลน ์ มีคุณสมบติัช่วยปรับสภาพน ้ากรองใหมี้ความเป็นด่างอ่อนๆ (PH 7.5-
8.5) ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย   

4 สารกรอง KDF 55  มีคุณสมบติัในการลดคลอรีน โลหะหนกั และควบคุมแบคทีเรียในน ้า  

5 และ 6 สารกรอง Activated Carbon I และ II  มีคุณสมบติัในการดูดซับ รส กลิ่น สี สารอินทรีย ์สารพิษ คลอรีน 
โลหะหนกั 

7 สารกรองถ่านกมัมนัตเ์คลือบเงิน (Silver 
Impregnated Activated Carbon)  

มีคุณสมบติัดูดซับ รส กลิ่น สี สารพิษ และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย 

8 Post-filter เคลือบเงิน  ช่วยกรองตะกอนตกคา้งในขั้นสุดทา้ย และช่วยยบัย ั้งแบคทีเรียในน ้า 

 
 (4) เคร่ีองกรองน ้าขนาดเล็ก (Compact)  Safe Alkaline Mini   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเคร่ืองกรองน ้าท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับผูบ้ริโภคที่มีครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มผูอ้ยู่อาศยัในอ
พาร์ทเมน้ท ์และคอนโดมิเนียม โดยเนน้ดีไซน์ และความสวยงาม กะทดัรัด และความสะดวกในการใชง้าน โดยไดเ้ร่ิมทดลองขาย
เม่ือช่วงกลางปี 2557 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้วบ็ไซด ์www.safealkaline.com  ผ่านโมเดิร์นเทรด “โฮมโปร” และการ
ออกบูธแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ  
 
 
 
 

http://www.safealkaline.com/
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โดยเคร่ีองกรองน ้าขนาดเลก็ (Compact)  มีไส้กรองทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบดว้ย 
ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 หินแร่อลัคาไลน์ (Alkaline Mineral Stone) หินแร่จากธรรมชาติผ่านขบวนการผลิตพิเศษช่วยปรับค่า pH 

ในน ้าใหมี้สภาพเป็นด่างอ่อนๆเพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 
2 ไส้กรอง PP เคลือบเงิน ช่วยกรองตะกอนต่าง ๆ และสารแขวนลอยขนาดใหญ่จากใน

น ้าเป็นด่านแรก และสามารถถอดลา้งท าความสะอาดไดง่้าย 
3 สารกรอง  KDF 55 ไดรั้บการรับรองจาก NSF International: USA เทคโนโลยใีหม่  

ล่าสุดจากอเมริกา ช่วยกรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง คลอรีน โลหะ
หนกั ลดการเกิดตะกรันน ้า แบคทีเรีย และเช้ือก่อโรคต่างๆ 

4 สารกรอง Activated Carbon I และ II สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการดูดซับ รส 
กลิ่น สี สารอินทรีย ์สารพิษ คลอรีน โลหะหนกั 

5 สารกรองถ่านกมัมนัตเ์คลือบเงิน (Silver 
impregnated Activated Carbon)  

มีคุณสมบัติในการดูดซับ รส กลิ่น สี  สารอินทรีย์ สารพิษ 
คลอรีน โลหะหนกั และยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

 
 (5) เหยอืกกรองน ้า Ecomize    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นเหยอืกกรองน ้าท่ีพฒันาข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับผูบ้ริโภคท่ีมีครอบครัวขนาดเล็ก  กลุ่มผูอ้ยู่อาศยัในอ
พาร์ทเมน้ท ์และคอนโดมิเนียม   โดยไดเ้ร่ิมทดลองขายเม่ือช่วงกลางปี 2557 
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซด์ www.safealkaline.com  และการออกบูธแสดงสินคา้ตามงาน
ต่าง ๆ  

     
  โดยเหยอืกกรองน ้า  มีไส้กรองทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบดว้ย 

 ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 หินแร่อลัคาไลน์ (Alkaline Mineral Stone) ผลิตจากหินแร่ธรรมชาติผ่านกรรมวิธีพิเศษ ช่วยในการปรับ 

สมดุลน ้าใหเ้ป็นด่างอ่อนๆ และใหแ้ร่ธาตุท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย 

2 ผา้กรองพิเศษ (Fiber Filter) ช่วยกรองฝุ่ น ตะกอน และสารแขวนลอยต่างๆ 
3 สารกรอง  KDF 55 ไดรั้บการรับรองจาก NSF International: USA เทคโนโลยใีหม่  

ล่าสุดจากอเมริกา ช่วยกรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง คลอรีน โลหะ
หนกั ลดการเกิดตะกรันน ้า แบคทีเรีย และเช้ือก่อโรคต่างๆ 

http://www.safealkaline.com/
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ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
4 สารกรอง High Absoption Power Carbon  ช่วยกรองรส, กลิ่น, สี, สารอินทรีย ์และสารตกคา้งต่างๆที่

ปนเป้ือนมากบัน ้า รวมทั้งสารคลอรีน  โลหะหนกั เคมีเกษตร 
เคมีอุตสาหกรรม และอาคาร บา้นเรือน 

5 สารกรองถ่านกมัมนัตเ์คลือบเงิน (Silver 
Impregnated Activated Carbon; SIAC) 

สารกรองคาร์บอนเคลือบเงินประสิทธิภาพการดูดซับสูง 
มาตรฐาน U.S. Food Chemicals Codex ช่วยก  าจดัสาร
ปนเป้ือนต่างๆ ในน ้า และยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรียในน ้าได้
อยา่งดีเยีย่ม 

 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้าที่พร้อมจ าหน่ายต้ังแต่ปี 2558  

(6) เคร่ีองกรองน ้า Safe RO Mineral Plus     

 

 

 

 

 

 

 RO (Reverse Osmosis) เป็นระบบกรองน ้ า ที่กรองน ้ าให้มีความบริสุทธ์ิสูง โดยใช้ไส้กรองเมมเบรน 
(Membrane) ซ่ึงมีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน โดยจะมีการกรองเอาส่ิงปนเป้ือนออกทั้งหมด แลว้จึงผ่านขั้นตอนการเติม
แร่ธาตุท่ีมีประโยชน์กบัน ้า โดยผ่านหินแร่ธรรมชาติ  

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้วบ็ไซด ์www.safealkaline.com  ผ่านโมเดิร์นเทรด “โฮมโปร”  และการ
ออกบูธแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ  

 โดยเคร่ืองกรองน ้า RO Mineral Plus มีไส้กรองทั้งหมด 7 ชั้น ประกอบดว้ย 

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 Pre filter ชุดปกป้องและเพิ่มพลงัการกรอง ช่วยกรองตะกอนและสารแขวนลอยขนาดใหญ่จากน ้ าดิบก่อน

น ้ าจะเขา้สู่เคร่ืองกรองน ้ า ช่วยปรับแรงดนัน ้ าให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมในการกรองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 ไส้กรองโพลีโพรพีลีน ( PP, Polypropylene) ชั้นกรองละเอียด ช่วยกรองฝุ่ น เศษตะกอน ขนาดเลก็ของสารกรอง
ท่ีอาจหลุดปนเป้ือนมากบัน ้า เพื่อใหน้ ้าท่ีไดส้ะอาดมากยิง่ข้ึน 

3 และ 4 สารกรอง Activated Carbon I และ II มีคุณสมบัติในการดูดซับ รส กลิ่น สี สารอินทรีย์ สารพิษ 
คลอรีน โลหะหนกั 
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ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
5 ไส้กรอง RO Membrance  ไส้กรองเมมเบรนมีความละเอียดในการกรองสูงถึง 0.0001 

ไมครอน สามารถกรองส่ิงปนเป้ือนและเช้ือโรคไดห้มด ท าให้
น ้าผ่านการกรองมีความสะอาดบริสุทธ์ิ 

6 ไส้กรองหินแร่อลัลาไลน์และถ่านกมัมนัตเ์คลือบ
เงิน 

ปรับสม ดุลของน ้ า ก รอ ง ให้ มี ค ว า ม เ ป็น ด่า งอ่ อน   ให้
คุณประโยชน์ในการด่ืม และเพิ่มแร่ธาตุท่ีจ าเป็นให้กบัน ้ า เช่น 
แคลเซ่ียม , แมกนีเซ่ียม เป็นตน้ 

7 ไส้กรอง Post carbon ช่วยกรองตะกอนตกคา้งในขั้นสุดทา้ย เพื่อเพิ่มความมัน่ใจสูงสุด 
 
 (7)  เคร่ืองกรองผลิตน ้าดื่ม อัลคาไลน์ รุ่น UV Plus   
  
 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มระบบการกรองดว้ยรังสีอลัตราไวโอเลต (“UV”) เพื่อเพิ่มประสิทธ์ิภาพการฆ่าเช้ือโรคดว้ยแสง UV  ซ่ึง 6 พลงัที่
เหนือกว่าในการปรับสมดุลกรดด่างในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี   
 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้วบ็ไซด ์www.safealkaline.com  ผ่านโมเดิร์นเทรด “โฮมโปร”  และการ
ออกบูธแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ  
 
     โดยมีไส้กรองทั้งหมด 9 ชั้น ดงัน้ี 

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 Pre-filter ช่วยกรองตะกอนต่างๆและสารแขวนลอยขนาดใหญ่จากในน ้า

เป็นด่านแรก และสามารถถอดลา้งท าความสะอาดไดง่้าย 
2 หินแร่อลัคาไลน์ I  

(Alkaline Mineral Stone I) 
ผลิตจากหินแร่ธรรมชาติผ่านกรรมวิธีพิเศษ ช่วยเพิ่มความเป็น
ด่างอ่อนๆใหก้บัน ้า และใหแ้ร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย 

3 สารกรองคาร์บอนกมัมนัต์ ชั้นท่ี 1  (Granular 
Activated carbon I) 

สารกรองคาร์บอนมีประสิทธิภาพการดูดซับสูง ช่วยกรอง กลิ่น 
สี รส สารอินทรีย ์และสารตกคา้งต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า
รวมทั้งคลอรีน โลหะหนกั และ สารเคมีจากเกษตร อุตสาหกรรม
และอาคารบา้นเรือน 

4 สารกรอง KDF 55  สารกรองไดรั้บการรับรองจาก เทคโนโลยใีหม่จากอเมริกา ช่วย
กรองสารเคมี ยาฆ่าแมลง คลอรีน โลหะหนกั ลดการเกิดตะกรัน
น ้า แบคทีเรียและเช้ือก่อโรคต่างๆ 
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(8) เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Alkaline Plus  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองกรองน ้าท่ีสามารถกรองน ้าด่างท่ีมีคุณสมบติัมีส่วนป้องกนัโรคร้ายต่างๆได ้ เช่น โรคหวัใจ โรคมะเร็ง และปรับ
สมดุลใหก้บัร่างกายได ้มากกว่าน ้าสะอาดคือน ้าด่างหรือน ้าอลัคาไลน์ที่ทรงพลงั เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยนืยาว   

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้วบ็ไซด ์www.safealkaline.com   

 
 
 
 
 

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
5 หินแร่อลัคาไลน์ II  

(Alkaline Mineral Stone II) 
ผลิตจากหินแร่ธรรมชาติผา่นกรรมวิธีพิเศษ ช่วยเพิ่มความเป็น
ด่างอ่อนๆใหก้บัน ้า และใหแ้ร่ธาตุที่จ  าเป็นต่อร่างกาย 

6 สารกรองคาร์บอนกมัมนัต์ ชั้นท่ี 2 (Granular 
Activated carbon II)           

สารกรองคาร์บอนชั้นท่ี 2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง 
กลิ่น สี รส สารอินทรีย ์และสารตกคา้งต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า
รวมทั้งคลอรีน โลหะหนกั และสารเคมีจากเกษตร อุตสาหกรรม
และอาคารบา้นเรือน 

7 สารกรองคาร์บอนเคลือบเงิน 
 (Silver Impregnated Activated Carbon, SIAC)  

สารกรองคาร์บอนเคลือบเงินประสิทธิภาพการดูดซับสูง ช่วย
ก าจดัสารปนเป้ือนต่างๆ ในน ้า และที่ส าคญัยงัช่วยป้องกนัและ
ยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรียในน ้าไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

8 ชั้นกรองพิเศษพีพีไฟเบอร์ 
 (Polypropylene Fiber Filter, PP) 

ชั้นกรองละเอียด ช่วยกรองฝุ่ น เศษตะกอน ขนาดเลก็ของสารกรอง
ท่ีอาจหลุดปนเป้ือนมากบัน ้า เพื่อใหน้ ้าท่ีไดส้ะอาดมากยิง่ข้ึน 

9 ระบบแสงอลัตราไวโอเลต-ยวูี  
(Ultra-Violet Purifier, UV) 

ช่วยในการฆ่าเช้ือโรคต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า ในขั้นตอน
สุดทา้ย เพื่อใหไ้ดน้ ้าที่สะอาดและปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
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โดยมีไส้กรองทั้งหมด 8 ชั้น ดงัน้ี 

 
(9) เคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Alkaline Deluxe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 Pre-Filter                                                                    

(ไส้กรองไดรั้บ NSF 61)   
ไส้กรอง PP 10 ไมครอน ช่วยกรองตะกอนและสารแขวนลอย
ขนาดใหญ่จากน ้าดิบก่อนกรอง ก่อนน ้าจะเขา้สู่เคร่ืองกรองน ้า
ช่วยป้องกนัไส้กรองได ้และถอดลา้งท าความสะอาดง่ายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2 ชั้นกรอง Activated Carbon I 
(สารกรองไดรั้บ NSF 61) 

สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ช่วยกรองรส, 
กลิ่น, สี, สารอินทรียแ์ละสารตกคา้งต่างๆท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า
รวมทั้งสารคลอรีน โลหะหนกั เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม 
และอาคารบา้นเรือน 

3 ชั้นสารกรอง KDF 55 
(สารกรองไดรั้บ NSF 42 , 61) 

เป็นเทคโนโลยีสารกรองใหม่ล่าสุด ช่วยกรองเคมี คลอรีน 
โลหะหนกัลดการเกิดตะกรันน ้า และแบคทีเรีย 

4 ชั้นกรองหินแร่อลัคาไลน์ หินแร่ธรรมชาติ น ามาผ่านขบวนการพิเศษท าให้ช่วยปรับ
สภาพน ้ ากรองให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ (pH 8-8.5) ช่วยปรับ
สมดุลภายในร่างกาย 

5 ชั้นกรอง 
(Activated Carbon II) กรองในรอบท่ี 2 

- 

6 ชั้นกรอง (Silver Impregnated Activated 
Carbon) มาตรฐาน U.S.Food Chemical Codex 

สารกรองคาร์บอนเคลือบเงินคุณภาพสูงจากต่างประเทศช่วย
ป้องกนั และยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรียในน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7 ชั้นกรอง (Silver Impregnated PP Filter) ช่วยดกัตะกอนฝุ่ น ขนาดเล็ก และยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรีย เพื่อ
ความสะอาดและบริสุทธ์ิของน ้า 

8 พลงัแม่เหลก็ (Magnetic) เพื่อปรับสภาพน ้ า ท่ีกรองให้เป็นน ้ า ท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก 
(Small Cluster) ซ่ึงมีประโยชน์ในการน าพาสารอาหาร เขา้สู่
เซลลข์องร่างกายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ใชง้านง่าย ไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้า รูปแบบสวยเหมาะกบัทุกพื้นท่ี เคลื่อนยา้ยไดไ้ม่ตอ้งต่อท่อและไม่ใชไ้ฟฟ้า ดว้ยพลงัไส้กรอง 
5 ชั้น 

 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้วบ็ไซด ์www.safealkaline.com   
 

โดยมีไส้กรองทั้งหมด 5 ชั้น ดงัน้ี 
 

 
(10) เคร่ืองกรองน ้า Safe ROMA รุ่น Alkaline Plus  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองกรองน ้าทรงประสิทธิภาพพร้อมเพิ่มแร่ธาตุ ดว้ยระบบกรอง Reverse Osmosis เป็นระบบกรองน ้าท่ีมีความบริสุทธ์ิ
มากที่สุดในปัจจุบนั (RO Membrane มีความละเอียดในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน) ก  าจดัส่ิงปนเป้ือนในน ้ารวมถึงเช้ือโรคไดถ้ึง 
99.99% สามารถใชไ้ด้กบัน ้ าประปา น ้ ากร่อย หรือน ้ าบาดาลท่ีผ่านการบ าบดัเบ้ืองต้นมาแล้ว แทง้ค์บรรจุน ้ าขนาด 7 ลิตร มี
คุณสมบติัในการช่วยในการกกัเก็บน ้ าและส ารองน ้ าในกรณีท่ีน ้ าประปาไม่ไหล หรือน ้ าประปาไม่มีแรงดนั พิเศษเพิ่มแร่ธาตุ
ธรรมชาติที่ส าคญั และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียมและแมกนีเซียม  ดว้ยชั้นกรองหินแร่ธรรมชาติ  

 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย : ผ่านระบบช่องทางการขายตรงของบริษทัเป็นหลกั และผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซด์
www.safealkaline.com   

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 ผา้กรองพิเศษ (Fiber Filtter) กรองฝุ่ นตะกอน สารแขวนลอยต่างๆ 
2 ชั้นหินแร่อลัคาไลน์ (Alkaline Mineral Stone) ปรับสมดุลน ้าใหมี้ค่าความเป็นด่างอ่อนๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ร่างกาย 
3 ชั้นกรองสาร KDF-55 เทคโนโลยลี่าสุดจากอเมริกา กรองสารเคมี คลอรีน ยา่ฆา่แมลง 

โลหะหนกั ลดการเกิดตะกรันน ้าและยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรีย 
4 ชั้นสารกรองคาร์บอน                                   

(Granular Activated Carbon) 
ช่วยดูดซับและกรอง สี กลิ่น รส สารอินทรีย ์

5 ชั้นกรองคาร์บอนเคลือบเงิน                                  
(Silver Impregnated Activated Carbon) 

ประสิทธิภาพการดูดซับสูงมาตรฐาน US.Food Chemicals 
Codex ก าจดัสารปนเป้ือนต่างๆและยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรีย 
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โดยมีไส้กรองทั้งหมด 6 ชั้น  

 
2.1.2 ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด         

เคร่ืองกรองน ้าเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตข้ึนโดยเฉพาะใหแ้ก่บริษทัขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูว้่าจา้งผลิต และลูกคา้
ส าคญัของบริษทัยอ่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมา          
(1)  เคร่ืองกรองน ้า รุ่น Extra Pure          
เคร่ืองกรองน ้า รุ่น Extra Pure เป็นเคร่ืองกรองน ้าแบบติดผนงั โดยไส้กรองเคร่ืองกรองน ้ารุ่นน้ีไดรั้บการพฒันามาจากเคร่ืองกรอง
น ้า รุ่น Safe Power 5 โดยเพิ่มคุณลกัษณะพิเศษเพิ่มเติม ดงัน้ี  

- ชั้นกรองพิเศษ PP fiber  กรองผงฝุ่ นตะกอนขนาดเลก็ของสารกรองที่อาจหลุดมา เพื่อความสะอาดข้ึนอีก 
- ชั้นพิเศษ UV-Purifier แสงอุลตร้าไวโอเลตจะช่วยฆ่าเช้ือโรคท่ีปนมาในน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  
- ระบบแม่เหลก็ เพื่อปรับสภาพน ้าท่ีกรองแลว้ใหเ้ป็นน ้าท่ีมีโมเลกุลขนาดเลก็ ซ่ึงมีประโยชน์ในการน าพาสารอาหาร

เขา้สู่เซลลข์องร่างกายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
- ระบบ ARBG (Anti-Reverse Bacterial Growth) ระบบป้องกนัแบคทีเรียยอ้นกลบัท่ีท่อน ้ าเพิ่มความสะอาดหลงัการ

กรองเพื่อความปลอดภยัสูงสุดอยา่งมัน่ใจ 

โดยต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 2555 บริษทัไดพ้ฒันาเคร่ืองรุ่น Extra Pure New เพื่อแทนที่เคร่ืองรุ่น Extra Pure ดงักล่าว  
ซ่ึงปัจจุบนับริษทัได้หยุดด าเนินการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ ารุ่น Extra Pure แลว้แต่ยงัคงจ าหน่ายไส้กรองและช้ินส่วน เพื่อเป็น
อะไหล่ทดแทนใหแ้ก่ลูกคา้         

ช้ัน ประเภท คุณสมบัติ 
1 CERAMIC PRE-FILTER ชุดปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง ดว้ยไส้กรอง

เซรามิกคุณภาพดีประสิทธิภาพสูง จึงช่วยกรองสารแขวนลอย 
สาหร่าย สนิม ตะกอน ฝุ่ น และส่ิงปนเป้ือนต่างๆ  รวมทั้งความ
ขุ่นของน ้าดิบ ก่อนเขา้เคร่ืองซ่ึงช่วยยดือายขุองไส้กรองชนิด
อื่นๆ ในเคร่ืองกรองน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 

2 ACTIVATED CARBON I สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูงจากต่างประเทศช่วยกรองรส, 
กลิ่น, สี, สารอินทรียแ์ละสารตกคา้งต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้า 
รวมทั้งสารคลอรีน โลหะหนกั เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม 
และอาคารบา้นเรือน 

3 ACTIVATED CARBON II สารกรองคาร์บอนคุณภาพสูงจากต่างประเทศ กรองในชั้นท่ี 2 
4 RO MEMBRANE (ไส้กรองไดรั้บ NSF 58) มีคุณสมบติักรองสารละลายสาร

ปนเป้ือน เช่น ไวรัส แบคทีเรีย มีความละเอียดในการกรองถึง 
0.0001 ไมครอน 

5 SILVER IMPREGNATED MINERAL STONE 
และ ALKALINE MINERAL STONE 

เพิ่มแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม, 
แมกนีเซียม และปรับสมดุลน ้าเป็นด่างอ่อนๆ ตลอดจนช่วย
ป้องกนัและยบัย ั้งการเกิดแบคทีเรีย 

6 POST CARBON (ไดรั้บการรับรอง NSF 42) มีคุณสมบติัในการก าจดักลิ่น, สี, 
รส ท่ีไม่พึงประสงค ์อีกทั้งยงัช่วยลดความกระดา้งในน ้าและ
ท าใหน้ ้ามีรสชาติดียิง่ข้ึน 
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(2) เคร่ืองกรองน ้ารุ่น Extra Pure New     
 เคร่ืองกรองน ้ ารุ่น Extra Pure New เป็นเคร่ืองกรองน ้ าท่ีพฒันาต่อยอดมาจาก
เคร่ืองรุ่น Extra Pure โดยมีโครงสร้างส่วนใหญ่คลา้ยกบั เคร่ืองกรองน ้ ารุ่น Extra Pure 
และพฒันาออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยสามารถกรองน ้ าดิบท่ีมีความขุ่นได ้
เน่ืองจากน ้าประปาในต่างจงัหวดัอาจมีค่าความขุ่นสูง โดยการเพิ่มไส้กรอง Ceramic filter 
ซ่ึงลา้งท าความสะอาดง่าย นอกจากน้ียงัเสริมความทนทานของระบบ Ultraviolet เพื่อใช้
งานไดย้าวนานมากข้ึน   

(3) เคร่ืองท าน ้าแร่ รุ่น  Safe Plus (GSP)                                 
เคร่ืองท าน ้าแร่ รุ่น  Safe Plus เป็นเคร่ืองท าน ้ าแร่ แบบตั้งโต๊ะ โดยใชป้ระโยชน์จาก
คุณสมบัติของไส้กรองหินแร่  สารกรองไฮแอบซอบชั่นเพาเวอร์คาร์บอน (High 
absorpsion power carbon) และสารกรองคาร์บอนเคลือบเงิน ที่ช่วยกรอง สารพิษใน
น ้า และปรับสมดุลน ้าใหเ้ป็นด่างอ่อนๆ เหมาะสมกบัการท างานของร่างกาย เพิ่มแร่
ธาตุท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  รวมทั้งก  าจดัแบคทีเรีย และเช้ือโรคในน ้า   

(4) เคร่ืองท าน ้าแร่ รุ่น Grand Plus    

เคร่ืองท าน ้ าแร่  Grand Plus ปรับปรุงจากรุ่น Safe Plus โดยปรับขนาดเคร่ืองให้ใหญ่ข้ึนกว่าเดิม เหมาะ
ส าหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยไส้กรอง Activated  Carbon ป ริ ม าณ   ม า ก ข้ึนท า ให้ มี
ประสิทธิภาพกรองไดเ้ป็น 2 เท่าของรุ่นเดิม และสารกรอง  Ceramic Ball รวมถึงไส้กรองหินแร่ธรรมชาติเพิ่มแร่ธาตุท่ี
มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และซีลีเนียม 

(5) เหยอืกกรองน ้า รุ่น Safe Purimag          

 

 

 

เป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าขนาดพกพาในรูปแบบเหยอืกกรองน ้า เพื่ออ  านวย  ความสะดวกให้แก่ลูกค้า ให้มีลักษณะ
เหมาะกบัการใชง้านทั้งในและนอกสถานท่ี ง่ายต่อการดูแลรักษา โดยยงัสามารถรักษาประสิทธิภาพการกรองน ้ าด่ืมท่ีสะอาดไวไ้ด้
อยา่งครบถว้น  

2.1.3        ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

 ในปัจจุบนัทางบริษทัมีผลิตภณัฑอ์ื่นนอกเหนือจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า และสารกรองประกอบดว้ย เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ในครัวเรือน อาทิเช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เตาอบ เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ โดยช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 บริษทัได้
ร่วมกบับริษทั สยามไดกิ้นเซลลจ์ ากดั เจรจาขอ้ตกลงทางธุรกิจโดยบริษทัเป็นตวัแทนจัดจ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศภายใต้แบรนด ์
“ไดกิ้น” ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีทั้งรูปแบบเงินสดและเงินผ่อน 
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2.2 การตลาดและการแข่ง  

2.2.1.  ภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับใชใ้นครัวเรือนประกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลายราย และมีการ
แข่งขนัสูงเน่ืองจากการผลิตสินคา้ดงักล่าวในเบ้ืองตน้ใชเ้งินลงทุนต ่าและไม่จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนในการผลิต 
อยา่งไรกต็าม ในการผลิตสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเกี่ยวกบัการกรองน ้ าเป็นของ
ตนเองซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาและเงินทุนเพิ่มข้ึน  

จากการประเมินโดยผูบ้ริหารของบริษทั คาดว่าอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้ าส าหรับใชใ้นครัวเรือนในปี 2556 มีมูลค่า
ตลาดรวมประมาณ 5,500 ลา้นบาท โดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ท่ีติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าจะใชเ้คร่ืองกรองน ้ าส าหรับการกรองน ้ าประปา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน ดงันั้นอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้าจึงมีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามทิศทางการเติบโตของการใช้
น ้าประปาในครัวเรือนและการขยายตวัของท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทย  

โดยการเติบโตของการใชน้ ้ าประปาสามารถประเมินไดจ้ากจ านวนผูใ้ชน้  ้ าประปาของการประปานครหลวงและการ
ประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2556 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.06 ต่อปี รวมทั้ง ปริมาณน ้าประปาท่ีถูกจ าหน่ายโดยการประปา
นครหลวงและการประปาภูมิภาคในช่วงปี 2551 ถึงปี 2556 ซ่ึงเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ดงัแสดงในแผนภาพที่ 2-1 และ 2-2 
ดงัน้ี  

 
แผนภาพที่ 2-1 : ปริมาณน ้าประปาที่ถูกจ าหน่ายโดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 
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ท่ีมา : การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค  
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แผนภาพที่ 2-2 : จ านวนผูใ้ชน้  ้าประปาของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

                        

จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย)

 

ท่ีมา : การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค  

 นอกจากน้ี จากการท่ีในปัจจุบนักลุ่มคนรุ่นใหม่นิยมแยกครอบครัวมาอยู่ในที่อยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและทาว
เฮาส์ใกล้สถานท่ีท างานเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เป็นผลให้จ านวนท่ีอยู่อาศยัแห่งใหม่เติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองและส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อแนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือน โดยจ านวนที่อยูอ่าศยัจดทะเบียน
เพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในระหว่างปี 2551 ถึงปี 2556 มีจ านวนรวม 626,261 หน่วยและมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 9 ต่อปี  

แผนภาพที่ 2-3 : จ านวนท่ีอยูอ่าศยัจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
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ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นอกจากน้ี อุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือนยงัไดรั้บปัจจัยบวกจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหันมาใส่ใจ
รักษาสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าวมีแนวโน้มในการซ้ือสินคา้หรือใชจ่้ายเงินเพื่อ
การดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี เคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือนเป็นสินคา้ท่ีตอ้งคอยบ ารุงรักษา และมีก  าหนดเวลา
ในการเปลี่ยนสารกรองก่อนหมดอายกุารใชง้านเพื่อรักษาประสิทธิภาพการกรองน ้าใหส้ม ่าเสมอ ท าใหผู้ผ้ลิตสามารถขายสารกรอง
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือแมแ้ต่เสนอขายสินคา้รุ่นใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองน ้าท่ีดีกว่าเดิมเพื่อตอบสนองความตอ้งการในการ
ดูแลสุขภาพแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว 

2.2.2.  ภาพรวมตลาดเคร่ืองกรองน ้าส าหรับใช้ในครัวเรือน     
ตลาดเคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือนแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี  
(1) ตลาดเคร่ืองกรองน ้าทัว่ไป : เป็นตลาดที่มีผูเ้ล่นหลายราย โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะผลิตจากผูผ้ลิตรายยอ่ยหรือน าเขา้จาก

ประเทศจีนเป็นหลกั โดยการแข่งขันเน้นนโยบายดา้นราคาเป็นหลัก เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตจากผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีจะมีรูปแบบ
คล้ายคลึงกัน และไม่เน้นเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า ซ่ึงท าให้ผู ้บริโภคไม่ยึดติดในตราสินค้า
เน่ืองจากคุณภาพสินคา้ใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงโดยทัว่ไปผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มน้ีจะจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่านห้างสรรพสินคา้  และตวัแทน
จ าหน่ายในรูปแบบร้านขายวสัดุอุปกรณ์ทัว่ไป  
 (2) ตลาดเคร่ืองกรองน ้าท่ีใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง : เป็นตลาดท่ีผูบ้ริโภคมีความใส่ใจดา้นสุขภาพและคุณภาพของน ้ าท่ีได้
จากเคร่ืองกรองน ้า ท  าใหผู้ผ้ลิตในตลาดน้ีใหค้วามส าคญัในการน าเสนอสินคา้ท่ีมีเทคโนโลยกีารกรองน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง และส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบขายตรง 
(Direct Sales) หรือจ าหน่ายผ่านสาขา หรือตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยเฉพาะ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตกลุ่ม
ดงักล่าวมีความซับซ้อนจึงตอ้งการการอธิบายคุณลกัษณะของสินคา้อยา่งชดัเจน โดยพนกังานขายที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ซ่ึง
จะช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้เขา้ใจเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารกรองน ้า รวมถึงสร้างค่าความนิยมในตราสินคา้แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย   

โดยบริษทัเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตภายในประเทศเพียงไม่กี่รายท่ีใชเ้ทคโนโลยกีารกรองระดบัสูง ซ่ึงจากการสั่งสมองค์ความรู้
ดา้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยใีนการปรับปรุงคุณภาพน ้ามาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว
มาอยา่งยาวนาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือนแบบขายตรงท่ีมียอดขาย
สูงสุดติดอนัดบั 1 ใน 3 ในประเทศ ซ่ึงจากการประมาณการโดยผูบ้ริหารของบริษทั ตลาดเคร่ือง   
 
2.2.3.  สภาพการแข่งขัน           

2.2.3.1.  สภาวะการแข่งขัน         
 ในปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัในตลาดเคร่ืองกรองน ้าไทยค่อนขา้งมีความรุนแรงสูงข้ึนเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการทั้งราย
ใหญ่และรายย่อยจากในและต่างประเทศที่ เขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายเดิมตอ้งปรับตวัเพื่อ
รับมือกบัการแข่งขนัอยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้ แต่ทั้งน้ีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีหลากหลายประเภทมากข้ึนประกอบ
กบัตวัเลขการเติบโตของจ านวนผูใ้ชน้  ้าประปาทัว่ประเทศ และแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่หันมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมาก
ข้ึน ยงัคงเป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลให้ความต้องการเคร่ืองกรองน ้ าในครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน  บริษทัไดมี้การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
(Positioning) ท่ีชดัเจนในกลุ่มตลาดเคร่ืองกรองน ้ าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งครอบคลุมทั้งในดา้นการ
ออกแบบและการผลิตดว้ยโรงงานผลิตของบริษทัเองเพื่อให้เป็นเคร่ืองกรองน ้ าท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพน ้ าในแต่ละพื้นท่ี 
ประกอบกบับริษัทยงัสามารถควบคุมคุณภาพและต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และน าเสนอ
นวตักรรมการกรองท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ืองพร้อมทั้งมีการตั้งราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษทัยงัคงสามารถแข่งขนัในตลาดเคร่ือง
กรองน ้าไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2.2.3.2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการแข่งขันของตลาด 
 กลุ่มตลาดเคร่ืองกรองน ้าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงนั้นมีผูป้ระกอบการหลกัจากทั้งในและต่างประเทศ
กว่า 10 ราย ซ่ึงมีทั้งผูป้ระกอบการท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่าย ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูน้  าเขา้และจดัจ าหน่าย และผูป้ระกอบการ
ที่เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายมีกลยุทธ์และวิธีการน าเสนอจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ที่ แตกต่างกนั
ออกไป ทั้งกลยทุธ์ทางดา้นราคา คุณภาพการกรอง และการบริการหลงัการขาย ซ่ึงผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศมกัจะมี
การจ าหน่ายโดยระบบขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing : MLM) ในขณะที่ผูป้ระกอบในประเทศส่วนใหญ่มีการจัด
จ าหน่ายโดยผ่านสาขาของผูป้ระกอบการเอง หรือการจัดจ าหน่ายผ่านร้านคา้ตวัแทนจ าน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง นอกจากนั้นยงัมี
ช่องทางการจดัจ าหน่ายอื่นๆ ที่ผูป้ระกอบการรายย่อยในประเทศนิยมคือการจัดจ าหน่ายผ่านทางระบบอินเทอร์เนต ทั้งน้ีบริษทั   
ซ่ึงเป็นทั้งบริษทัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง ท่ีมีการจัดจ าหน่ายผ่านระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level 
Direct Sales) เป็นหลกัโดยการมุ่งเนน้การขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านพนักงานขายของบริษทั ซ่ึงมีความรู้ในเร่ือง
ของผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งดี และบริษทัยงัไดมี้การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มีความหลายหลากเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีบริษทัไดร่้วมมือกบับริษทัขายตรงหลายชั้น ชั้นน าแห่งหน่ึงของประเทศในการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้าของบริษทั ผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษทัขายตรงดงักล่าว ซ่ึงเป็นอีกช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 
           
2.2.4.  กลยทุธ์ด้านการตลาด           

กลยุทธ์หลักดา้นการตลาดของบริษทั ไดแ้ก่ การขายตรงสินค้าผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level 
Direct Sale) โดยพนักงานขายจะเป็นผูเ้สนอขายสินคา้แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายโดยตรงถึงที่พกัอาศยั เพื่ อใชเ้วลาในการอธิบาย
คุณสมบติัของสินคา้ เน่ืองจากเคร่ืองกรองน ้าเป็นสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือภายหลงัจากการไดดู้การสาธิต
และทดสอบคุณสมบติัผลิตภณัฑจ์ริงก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวสอดคลอ้งกบัช่องทางการจ าหน่ายระบบการขาย
ตรงแบบชั้นเดียวที่บริษทัเลือกใช ้อีกทั้งช่องทางดงักล่าวยงัช่วยสร้างความคุน้เคยสนิทสนมกบัลูกคา้ ท าให้สามารถให้บริการแก่
ลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว เน่ืองจากทีมพนักงานขายถือเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการสร้างยอดขาย ดงันั้น บริษทัจึงเน้น
ลงทุนดา้นการฝึกอบรม รวมไปถึงการก าหนดค่านายหน้าและสวสัดิการที่เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขายอย่างเต็มที่ 
นอกจากน้ี บริษทัยงัเลง็เห็นถึงความส าคญัของการกระจายความเส่ียงทางดา้นการจดัจ าหน่ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกบัการแข่งขนั
ในอนาคต โดยไดมี้การวางแผนการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมทั้งเพิ่มกิจกรรมดา้นการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือโฆษณามากข้ึน 
เพื่อขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่นอกเหนือจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน ทั้ งน้ีบริษัท พยายามเพิ่มช่องทางอื่น
นอกเหนือจากการขายตรง (Non-Direct Sales) อาทิเช่น การขายผ่านโครงการบา้นจัดสรรและหมู่บา้นต่างๆ รวมถึงการเพิ่มช่อง
ทางการขายในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศไทย  

นอกจากน้ี บริษทัยงัเล็งเห็นถึงโอกาสภายหลงัการรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงจะช่วยขยายฐาน
ตลาดเคร่ืองกรองน ้าของบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี ในส่วนของงานประชาสัมพนัธ์ บริษทัจะเน้นการประชาสัมพนัธ์เคร่ืองกรองน ้ า
ผ่านส่ือโทรทศัน์ เพื่อให้ผูบ้ริโภคตระหนักถึงตราสินคา้ของบริษทัผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกบัความส าคญัในการด่ืมน ้ าท่ีสะอาด
ปราศจากสารปนเป้ือน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว และเกร็ดความรู้เกี่ยวกบัการใชเ้คร่ืองกรองน ้าท่ีถูกตอ้ง   

2.2.4.1.  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย          
 ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษัทไดแ้ก่กลุ่มผูมี้รายได้ปานกลางในเขตชุมชนเมืองทั้งในกรุงเทพมหานคร  และในส่วน
ภูมิภาค โดยลูกคา้กลุ่มดงักล่าวสามารถแบ่งตามลกัษณะครอบครัวออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่     

- ครอบครัวขยาย  : ระบบสังคมไทยเดิมเป็นระบบครอบครัวขยาย มีสมาชิกหลายรุ่นอาศยัอยู่ร่วมกนั จึงมีการบริโภคน ้ า
ในปริมาณมากในแต่ละวนั ซ่ึงในอดีตผูบ้ริโภคนิยมท าความสะอาดน ้าอยา่งง่ายดว้ยการใชผ้า้กรอง หรือการตม้น ้าด่ืม แต่ในปัจจุบนั
ความรู้ด้านสุขภาพเร่ิมแพร่หลายข้ึน ส่งผลให้การท าความสะอาดน ้ าโดยผ่านระบบเคร่ืองกรองน ้ าเร่ิมเป็นท่ีนิยมเพิ่มมากข้ึน 
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เน่ืองจากมีประสิทธิภาพการกรองที่สูงและสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีการกรองแบบเดิม  ซ่ึงที่ผ่านมาลูกคา้ในกลุ่มครอบครัวขยายถือ
เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั  

- ครอบครัวเดี่ยว : ในปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษาเร่ิมนิยมแยกครอบครัวมาอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมและทาวเฮาส์ใกลส้ถานที่ท  างานเพื่อความสะดวกในการเดินทางผ่านระบบการคมนาคมสมยัใหม่ อาทิ รถไฟฟ้า ซ่ึง
บริษทัเลง็เห็นโอกาสในการขายจากแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงขา้งตน้ จึงพยายามพฒันาสินคา้รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้ดงักล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลางข้ึนไป ท่ีใหค้วามใส่ใจในการดูแลสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ 
 2.2.4.2.  กลยทุธ์การแข่งขัน         
 บริษทัมีแผนกลยทุธ์เพื่อเสริมสร้างยอดขายในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านพนักงานขาย : กลยุทธ์การจ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงจะให้
ความส าคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหว่างพนักงานขายและลูกคา้ เพื่อโอกาสในการขายอื่นๆ ต่อไป โดย
บริษทั เน้นการให้ปฏิบติัต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ และมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์อย่างชดัเจน เพื่ อน าเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสมแก่ลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจในการท าหนา้ที่ของพนกังานขาย  ทั้งน้ี บริษทัจะเปิด
ใหมี้การอบรมและสัมมนาอยา่งสม ่าเสมอเพื่อพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

 การเพิ่มช่องทางในการขายและการเพิ่มพื้นที่ขาย : บริษทัท าการเพิ่มศกัยภาพของระบบการขายผ่านทางโทรศพัท ์
(Telesales & Telemarketing)อย่างต่อเน่ือง โดยการใช้ระบบบริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation 
Management) เขา้มาช่วยในการบริหารจัดการ  โดยระบบดงักล่าวนอกจากจะช่วยบริหารตน้ทุนในการขายแล้ว      
ยงัช่วยในการเพิ่มรายไดจ้ากการใชข้อ้มูลฐานลูกคา้เก่า ซ่ึงมีอยูร่าวหน่ึงลา้นรายทัว่ประเทศไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดว้ยตน้ทุน
ท่ีต ่า และยงัสามารถต่อยอดดว้ยการเพิ่มสินคา้ใหม่ไปยงักลุ่มลูกคา้เดิม ดว้ยวิธีการ Non-Direct sale อีกดว้ย ทั้งน้ี
บริษทัเร่ิมใชร้ะบบ CRM ในการขายสารกรองผ่านระบบ Telesales ควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนักงานขายแบบปกติ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 

 การเน้นขายสินค้าที่บริษัทมีความช านาญ  : บริษทัมีความช านาญในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ ามาเป็น
เวลานาน และบริษทัมีนโยบายในการขยายส่วนแบ่งการตลาดเคร่ืองกรองน ้าทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วน
ภูมิภาคอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาบริษทัพบว่าการใหพ้นกังานขายเนน้การขายสินคา้นอ้ยประเภท
จะท าใหค้วามมุ่งมัน่ในการขายเพิ่มข้ึน จึงเนน้ใหพ้นกังานขายใหค้วามส าคญักบัสินคา้เคร่ืองกรองน ้าเป็นหลกั  

 การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานขายที่เหมาะสม : หน่ึงในปัจจัยส าคญัในความส าเร็จของการขายตรง คือ การสร้าง
ทีมงานขายที่มีศกัยภาพสูง  บริษทัจึงพิจารณาใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานขายที่มีคุณภาพในระดบัที่เหมาะสมท าให้
สามารถจูงใจใหพ้นกังานขายท างานกบับริษทัไดใ้นระยะยาว โดยผลตอบแทนจะข้ึนอยู่กบัจ านวนสินคา้ท่ีขายได้
เป็นส าคญั แต่ในทางกลบักนัหากลูกคา้ไม่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด บริษทัจะหักผลตอบแทนของพนักงาน
ขายตามระดบัความเสียหาย  นอกจากน้ียงัส่งเสริมใหพ้นักงานขายท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมไดรั้บการเลื่อนต าแหน่ง
ในองคก์รเพื่อโอกาสในการรับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเดิม 

 ระบบควบคมุความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน : บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอว่า การขายสินคา้โดยละเลยการบริหารความ
เส่ียงท่ีดีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินแก่บริษทัในระยะยาว บริษทัจึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายเครดิต เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ
คุณภาพลูกคา้และเป็นผูด้  าเนินการเกบ็เงินจากลูกคา้ ซ่ึงพนกังานฝ่ายเครดิตจะออกเยีย่มลูกค้าทุกคนตามที่อยู่ที่ไดรั้บ
ขอ้มูลจากฝ่ายขายเพื่อเรียกเกบ็เงินที่ถึงก  าหนดช าระ รวมถึงรับฟังปัญหาในการใชง้านสินคา้และใชป้ระสบการณ์ให้
ในการเสนอแนวทางแกไ้ขแก่ลูกคา้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีพนักงานฝ่ายเครดิตจ านวน 165 คน 
นอกจากนั้น บริษทัยงัมีแผนกเร่งรัดหน้ีสิน และฝ่ายกฎหมาย ซ่ึงช่วยดูแลและติดตามลูกคา้ท่ีมีปัญหาดว้ยอีกทาง
หน่ึง  
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 การวิจัยค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่ :  บริษทัมีฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงท าหนา้ที่คน้ควา้และสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
ใหม่ ใหแ้ก่บริษทัทั้งรูปแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า หรือไส้กรอง ท่ีท  าให้คุณภาพน ้ าท่ีผ่านเคร่ืองกรองพฒันาข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและเหนือกว่าในตวัสินคา้  รวมทั้งเตรียมพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาคุณภาพ
ของน ้าท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีของประเทศ  อีกทั้งยงัคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีความสามารถในการ
กรองน ้ าท่ีมีคุณภาพต ่าหรือมีส่ิงเจือปนสูงให้กลายเป็นน ้ าท่ีเหมาะสมแก่การบริโภค ซ่ึงแหล่งท่ีน ้ ามีคุณภาพต ่า
ดงักล่าวยงัคงกระจายอยูใ่นหลายพื้นท่ีของประเทศ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดพ้ฒันาสินคา้ที่มีขนาดเล็กลง เพื่อรองรับ
กบักลุ่มลูกคา้ครอบครัวเด่ียวในคอนโดมิเนียม หรือ อพาร์ทเมน้ทอ์ีกดว้ย   

 เพิ่มจ านวนพนักงานขายอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นยอดขาย : บริษทัตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนพนกังานขายเฉลี่ย
ปีละ 20% โดยให้พนักงานขายแนะน ากลุ่มเพื่อนที่มีศักยภาพเพียงพอ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทโดยบริษัทมี
ผลตอบแทนให้ ซ่ึงพนักงานใหม่ในช่วงเร่ิมต้นงาน บริษทัมีสวัสดิการด้านท่ีพกัอาศยัและค่าเบ้ียเลี้ ยงให้ ส่วน
พนกังานเก่า บริษทัฯใหค้วามส าคญัแก่กลุ่มพนักงานขายทั้งในดา้นรายได ้สวสัดิการ และรถยนต์ เป็นตน้ รวมทั้ง
สภาพแวดลอ้มการท างานที่ดี  

 การอบรม และกระตุ้นแนวคดิของพนักงานขาย : เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และกระตุน้จูงใจพนักงาน
ขาย ซ่ึงเป็นบุคลากรส าคญัของบริษทั โดยบริษทัจะจัดหลกัสูตรอบรมข้ึนในหลายช่วงเวลา อาทิเช่น รายวนั ราย
สัปดาห์  รายเดือน และประจ าปี              

 

2.2.5. ช่องทางการจ าหน่าย         
 2.2.5.1.  การจัดจ าหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบช้ันเดียว (Single Level Direct Sales)    
 จากการประเมินในเบ้ืองตน้ ช่องทางการจ าหน่ายในอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน ้ าในครัวเรือน จะแบ่งเป็นช่องทางหลกั
ออกเป็นช่องทางธุรกิจขายตรง 70%  และช่องทางขายปลีกทัว่ไป 30%* โดยบริษทัใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นช่องทาง
หลกัในการขายสินคา้ของบริษทั เน่ืองจากบริษทัเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางที่พนักงานขายสามารถน าเสนอคุณสมบติัของสินคา้ได้
ชดัเจน และสามารถสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้อื่นๆ ของบริษัทต่อไป 
ทั้งน้ีพนกังานขายตรงแบบชั้นเดียวของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวนรวม  482 คน โดยพนักงานส่วน
ใหญ่ประจ าท่ีส านกังานใหญ่จงัหวดันนทบุรี และมีพื้นท่ีการขายกระจายอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  นอกจากน้ี ยงัมี
กลุ่มพนกังานขายที่ประจ าตามสาขาหลกัในจงัหวดัอื่น 6 แห่งและศูนยบ์ริการอีก 8 แห่ง  เพื่อสนับสนุนและรองรับการขายเคร่ือง
กรองน ้าและสารกรอง รวมทั้งการใหบ้ริการหลงัการขายในระดบัภูมิภาค ไดแ้ก่ 

  
       

สาขาหลัก
ประจ าภูมิภาค
มี 6 สาขา 

ภาค ตะวนัออก                  
เฉียงเหนือ 

สาขาร้อยเอ็ด     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 426 หมู่ 23 ต าบลเหนือเมือง อ  าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็                      
สาขาอุดรธานี    ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 392/20 หมู่ 5 ต าบลบา้นเลื่อม อ  าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี  

ภาค ใต ้ สาขานครศรีธรรมราช     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1/52 ,1/54  ถนนวนัดีโฆสิตกุลพร ต าบลในเมือง                                
อ  าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ภาค เหนือ
ตอนบน 

สาขาเชียงใหม่      ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 204/3-4 หมู่ 5 ต าบลหางดง อ  าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภาค เหนือ
ตอนล่าง 

สาขาพิษณุโลก     ตั้งอยูท่ี่ เลขที่ 1191/11-12  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ต าบลในเมือง    
อ  าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก                                                                                        

ภาค ตะวนัออก สาขาฉะเชิงเทรา     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 967– 967/1 ถนนเทพคุณากร ต าบลหนา้เมือง                          
อ  าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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สาขารอง
(ศูนย์บริการ)           
มี 8 สาขา 

       
 

ภาค ตะวนัออก                  
เฉียงเหนือ 

สาขานครราชสีมา     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1/11 ซอยมิตรภาพ 13 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา                                                                                                
สาขาอุบลราชธานี     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 171/6 หมู่ 2 ต  าบลไร่นอ้ย อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี                  
จงัหวดัอุบลราชธานี                                                                                                                            
สาขาขอนแก่น     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 333/72 หมู่ที่ 6 ต  าบลในเมือง อ  าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น           

ภาค กลาง สาขาเพชรบุรี     ตั้งอยูท่ี่ เลขที่ 179/12 หมู่ที่ 3 ต  าบลบา้นหมอ้ อ  าเภอเมืองเพชรบุรี                      
จงัหวดัเพชรบุรี               
สาขาลพบุรี     ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 218/1 ถ.นเรศวร ต าบลเขาสามยอด  อ  าเภอเมือง                                            
จงัหวดัลพบุรี              

ภาค เหนือ
ตอนล่าง 

สาขานครสวรรค์      ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 1102/86 หมู่ 10 ต  าบลนครสวรรคต์ก อ  าเภอเมือง                
จงัหวดันครสวรรค ์ 

ภาค ตะวนัออก สาขาชลบุรี    ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 128/32 หมู่ 11 ต  าบลหนองขาม อ  าเภอ ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

ภาค ใต ้ สาขาสงขลา ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 136/10 หมู่ที่ 8 ต  าบลท่าชา้ง อ  าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 

 
ในระบบการขายตรงของบริษทั พนกังานขายจะไดรั้บค่านายหนา้แปรผนัตามยอดขาย ซ่ึงการก  าหนดจ่ายเงินค่านายหน้า

ใหแ้ก่พนกังานขายเป็นรายปักษ ์นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการก าหนดผลตอบแทนส าหรับพนักงานขาย เพื่อสนับสนุนยอดขายตาม
ความเหมาะสม ตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะยาว ไดแ้ก่  

 1) รางวลัอดัฉีด เพื่อกระตุน้ยอดขายรายวนั 
 2) โบนสั ส าหรับยอดขายรายไตรมาส และ 
 3) แคมเปญท่องเที่ยว จากยอดขายรายปี  
โดยจะมอบใหพ้นกังานขายที่ท  ายอดขายไดต้ามเป้าหมายไปเที่ยวในต่างประเทศโดยบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายให ้  

ท่ีมา: *ข้อมลูจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบบัท่ี 2, 671  18-21  กันยายน พ.ศ. 2554 อุตสาหกรรมเคร่ืองกรองน า้ 
 
 2.2.5.2. การจัดจ าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing)    
 ในการจัดจ าหน่ายผ่านทางโทรศพัท์ (Telesales & Telemarketing) นั้น  บริษทัไดพ้ัฒนาขีดความสามารถในการจัด
จ าหน่ายทางโทรศพัทโ์ดยการน าโปรแกรมบริหารงานลูกคา้ (CRM : Customer Relation Management) ที่ทนัสมยัมาใช ้ซ่ึงบริษทัฯ
ไดเ้ร่ิมใชร้ะบบ CRM ดงักล่าวในการขายสารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนกังานขายสารกรองแบบปกติ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2556 โดย ณ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวนทั้งส้ิน 46 คู่สาย พนักงานของบริษทัจะโทรติดต่อโดยตรงไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึง
เป็นลูกคา้เดิมท่ีซ้ือเคร่ืองกรองน ้าจากบริษทั และมีประวติัการผ่อนช าระท่ีดี เพื่อแจ้งขอ้มูล ราคา และโปรโมชัน่ต่างๆ เสนอให้แก่
ลูกคา้ โดยหากลูกคา้ตกลงซ้ือจะขอขอ้มูลติดต่อกลบั เพื่อส่งทีมพนกังานไปติดตั้งและรับช าระเงินในภายหลงั นอกจากน้ีพนักงาน
สายงานบริหารลูกคา้ยงัรับค าสั่งซ้ือสินคา้อื่น ซ่ึงบริษทัไดแ้สดงในโบรชวัร์สินคา้ท่ีฝ่ายเครดิตน าไปแจกแก่ลูกคา้กลุ่มท่ีมีประวติั
ผ่อนช าระดี ซ่ึงการบริหารงานขายผ่านช่องทางดังกล่าวจะท าให้การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
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2.2.5.3. การจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น          
 บริษทัยอ่ยเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้เคร่ืองกรองน ้า เคร่ืองท าน ้าแร่ และเหยอืกกรองน ้า ใหแ้ก่บริษทัขายตรงขนาดใหญ่แห่ง
หน่ึง ซ่ึงบริษทัย่อยจะด าเนินการขายขาดสินค้าผ่านบริษทัขายตรงดังกล่าว โดยบริษทัย่อยไดรั้บความไว้วางใจให้ผลิตสินค้า
ดงักล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2542 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นผลจากปัจจัยความพร้อมในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การคน้ควา้และวิจัย
เทคโนโลยใีหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง คุณภาพของสินคา้ที่ไดม้าตรฐาน การจดัส่งที่ตรงตามเวลา บริการหลงัการขาย การจดัอบรมความรู้
ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่สมาชิกเครือข่าย รวมทั้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ 
                       
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ         
 (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์        
 ปัจจุบนั บริษทัมีโรงงานผลิตเคร่ืองกรองน ้าทั้งส้ิน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

 โรงงานที่ 1 ผลิตเคร่ืองกรองน ้า Safe รุ่น Super Alkaline, Extra Pure Alkaline, Mini, UV Plus  
 โรงงานที่ 2 ผลิตส่วนประกอบใหก้บัโรงงานที่ 1   
 โรงงานที่ 3  ผลิตสารกรอง 1 รายการใหก้บัโรงงานที่ 1 
 โรงงานที่ 4  ผลิตเคร่ืองกรองน ้า  Safe ROMA และ เคร่ืองท าน ้าแร่ Safe Plus Alkaline, เหยอืกกรองน ้า 
โดยทั้ง 4 โรงงานมีก  าลงัการผลิต รวมส าหรับเคร่ืองกรองน ้าเฉลี่ยประมาณเดือนละ 15,000 – 30,000  เคร่ือง และมีก  าลงั

การผลิตส าหรับเคร่ืองท าน ้าแร่เฉลี่ยประมาณเดือนละ 8,000 เคร่ือง โดยปัจจุบนัใชก้  าลงัการผลิตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 70 ของก าลงั
การผลิตทั้งหมด ต่อการท างาน 8 ชัว่โมง  
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(ข) กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท         
 1.  ขั้นตอนการด าเนินงาน  กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษทั มีขั้นตอนโดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี                

                สรุปกระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การออกแบบเคร่ืองกรองน ้า : ด าเนินการโดยฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นเคร่ืองกรอง
น ้าโดยตรง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการกรองน ้า ความสะดวกในการใชง้าน และรูปลกัษณ์ความสวยงามของ
เคร่ืองกรองน ้า  

 การท าแม่พิมพ์ : ภายหลงัจากขั้นตอนการออกแบบ บริษทัจะส่งแบบให้ผูผ้ลิตท าแม่พิมพ์ส่วนต่าง ๆ และให้
ฝ่ายวิจัยเขา้ไปตรวจสอบช้ินงานแม่พิมพ์ตน้แบบท่ีโรงงานผลิตเพื่อควบคุมรายละเอียดต่างๆของช้ินงานให้
เป็นไปตามที่ออกแบบ  
 

QC 

ประกอบเคร่ือง/ตกแต่งต่างๆ 

บรรจุกล่อง 

จดัเกบ็ 

ลา้งสารกรองเพื่อก  าจดัฝุ่ นผง 

ประกอบชุดกรอง 

ท าแม่พิมพ์ 

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ตรวจสอบงานและสั่งผลิต 

เตรียมช้ินส่วนยอ่ย 

ตรวจรับสารกรองและทดสอบคุณภาพ 
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 การคดัเลือกวัสดุส่วนประกอบและสารกรองน ้า : 
วสัดุส่วนประกอบ คดัเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมีความเหมาะสมกับ
รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์รวมทั้งมีมาตรฐานความปลอดภยัระดบั Food Grade ท่ีสามารถใชก้บัน ้าด่ืมได ้ 
โดยบริษทัจะจดัส่งแม่พิมพใ์หแ้ก่ผูผ้ลิตเพื่อการฉีดพลาสติกข้ึนเป็นรูปส่วนประกอบต่างๆของเคร่ือง ซ่ึงบริษทั
จะท าการคดัเลือกผูรั้บจา้งมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการฉีดข้ึนรูปเคร่ืองกรองน ้าเท่านั้น   
สารกรองน ้า คดัเลือกสารกรองน ้าเกรดคุณภาพทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ มีมาตรฐานสากลรับรอง 
นอกจากนั้น มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี (Iodine Number) ทางหอ้งปฏิบติัการอย่างสม ่าเสมอและมีการ
ส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็นประจ าทุกปี รวมทั้งท  าการตรวจรับวตัถุดิบว่ามีคุณสมบติั
เป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้โดยบริษทัจะเน้นการคดัสรร ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบที่ไดม้าตรฐาน เพื่อให้ได้วตัถุดิบที่ดี
ท่ีสุดท่ีจะน ามาใชก้บัเคร่ืองกรองน ้าของบริษทั   

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษทัไดจ้ดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนท่ีชดัเจน เพื่อให้การผลิตสินคา้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่วางไวโ้ดยบริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008 นอกจากน้ี บริษทัมีการวางแผนการผลิต    
ที่ชดัเจน เพื่อสอดคลอ้ง กบัยอดขาย ความตอ้งการสินคา้ และปริมาณสินคา้คงคลงั  เพื่อป้องกนัปัญหาสินคา้ขาดแคลน หรือการ
ส ารองสินคา้มากเกินไป นอกจากน้ีบริษทัจะด าเนินการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ภายหลงัจากผลิตเสร็จ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ของบริษทั 

 ขั้นตอน รายละเอียด 
1 ทีมงานขายเบิกสินคา้ พนกังานขบัรถท าเร่ืองเบิกสินคา้จากคลงัสินคา้ โดยพนกังานคลงัสินคา้จะควบคุมการเบิกจ่าย

และการคืนสินคา้ทุกวนัหลงัเสร็จส้ินการขาย 
2 พนกังานขายน าเสนอ

ขอ้มูล / ลูกคา้
ตดัสินใจซ้ือ 

 พนกังานขายเขา้ไปติดต่อลูกคา้ถึงบา้นหรือที่อยู่อาศยั เพื่อให้ความรู้เร่ืองประโยชน์ของน ้ า
และเคร่ืองกรองน ้า รวมทั้งสาธิตวิธีการใชง้านผลิตภณัฑข์องบริษทัใหแ้ก่ลูกคา้  

 เม่ือลูกคา้ใหค้วามสนใจจะซ้ือสินคา้ พนกังานจะสอบถามขอ้มูลเพื่อประเมินคุณสมบติัของ
ลูกคา้ในเบ้ืองตน้ และน าเสนอทางเลือกการช าระค่าสินคา้เป็นเงินสด ว่าจะจ่ายทั้งจ านวน 
หรือจ่ายช าระแบบเงินผ่อน  

 หัวหน้าทีมประเมินความสามารถการช าระหน้ีของลูกค้า  และเม่ือผ่านด าเนินการการท า
สัญญาเช่าซ้ือกบัลูกคา้ และใหลู้กคา้ลงนามในสัญญา พร้อมลงลายมือช่ือรับสินคา้ 

 พนกังานขบัรถด าเนินการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้า พร้อมตรวจสอบการใชง้านใหแ้ก่ลูกคา้    
ทั้งน้ีบริษทัมีการควบคุมคุณภาพในการปล่อยสินเช่ือส าหรับลูกคา้ผ่อนช าระ ดงัต่อไปน้ี   
o บริษทัมีนโยบายใหพ้นกังานขายคดักรองลูกคา้ในเบ้ืองตน้ อาทิ ลูกคา้ตอ้งมีท่ีอยู่เป็น

หลกัแหล่งชดัเจน และมีรายไดข้ั้นต ่าเกินกว่าเกณฑท่ี์ก  าหนด  
o หวัหนา้ทีมขายซ่ึงเป็นผูจ้ดัท  าสัญญาประเมินความสามารถในการช าระของลูกคา้อีก

คร้ัง ก่อนลงนามในสัญญาเช่าซ้ือ  
o พนกังานเครดิตท าการตรวจสอบว่าลูกคา้มีตวัตนอยู่จริง โดยจะด าเนินการเก็บเงินค่า

งวด และประเมินสถานะ รวมทั้งตรวจสอบความสามารถในการจ่ายช าระของลูกคา้อีก
ทางหน่ึง   

o บทลงโทษการปล่อยสินเช่ือท่ีดอ้ยคุณภาพ อาทิเช่น การเรียกคืนค่านายหน้า รวมทั้ง 
ค่าปรับ ซ่ึงจะด าเนินการเรียกคืนค่านายหน้า และค่าปรับตั้งแต่ระดบัพนักงานจนถึง
ระดบัผูจ้ดัการ ตามระเบียบการที่ก  าหนดไว  ้ 
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o การก าหนดการจ่ายโบนัส ซ่ึงมีการจ่ายโดยอา้งอิงจากเปอร์เซ็นต์คุณภาพการขายใน  
แต่ละไตรมาส  

3 ฝ่ายปฏิบติัการ
ตรวจสอบเอกสาร 

หัวหน้าทีม และ/หรือ พนักงานผู ้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวขอ้งให้แก่ฝ่าย
ปฏิบติัการ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น โดยฝ่ายปฎิบติัการจะสอบทาน เอกสารการ
ขายรายวนั ไดแ้ก่ สัญญาผ่อนช าระ ใบเสร็จรับเงิน จ านวนเคร่ืองกรองน ้ าคงเหลือ และยอดเงิน
สดที่น าส่งฝ่ายการเงิน เป็นตน้ 

4 รับช าระเงินงวดแรก  ลูกคา้จ่ายเงินงวดแรกแก่หวัหนา้ทีมขาย พร้อมรับใบรับเงินเพื่อเป็นหลกัฐานการช าระเงิน 
 ฝ่ายขายน าส่งเงินงวดแรก และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งแก่ฝ่ายปฏิบติัการเพื่อจดัเตรียมฐานขอ้มูล

ของลูกคา้ต่อไป 
หมายเหตุ : บริษทัเกบ็เงินส ารองจากพนกังานฝ่ายขายตามระเบียบของบริษทั   เพื่อป้องกนั
ความเสียหายกรณีทุจริต โดยจะหกัเงินจากรายไดร้ายปักษ ์

 ในกรณีที่ลูกค้าเลือกจ่ายผ่อนช าระและช าระเงินงวดแรกเรียบร้อยแลว้ฝ่ายปฏิบติัการจะ
ด าเนินการจดัเตรียมการ์ดเงินผ่อนส่งใหฝ่้ายเครดิตตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ 

 หากลูกคา้ผิดนดัช าระหน้ีในงวดแรก บริษทัจะด าเนินการดงัน้ี 
o งดจ่ายค่านายหนา้จากการขายสินคา้ของลูกคา้ดงักล่าวแก่ทีมงานขาย  
o ด าเนินการถอดเคร่ืองกรองน ้ าจากท่ีพกัของลูกคา้ โดยรับเคร่ืองกรองน ้ าท่ีถอด

จากที่พกัลูกคา้ (“เคร่ืองถอด”) เขา้คลงัสินคา้ และจัดเก็บแยกจากสินคา้คงเหลือ
ปกติ ซ่ึงบริษทัจะมีการตรวจสอบและคดัคุณภาพเคร่ืองถอด โดยเคร่ืองถอดที่มี
สภาพดี จะไดรั้บการท าความสะอาด และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อ
ขายเป็นสินคา้เกรดบีใหแ้ก่พนกังานฝ่ายอื่น (ยกเวน้ ฝ่ายขาย) แต่หากเคร่ืองถอด
ไม่ผ่านการคัดคุณภาพหรือมีต าหนิจะน าไปแยกช้ินส่วนเพื่อขายเป็นเศษวสัดุ
ต่อไป 

o ปรับเงินทีมงานขาย ยกเวน้พนกังานขบัรถ ตามระเบียบของบริษทั โดยบริษทัจะ
หักค่าปรับดังกล่ าวจากค่านายหน้าที่ทีมงานขายจะได้รับในงวดถัดไป 
รายละเอียดดงัน้ี  

 
 กรณีถอดเคร่ืองกรองน ้าจากลูกคา้ได ้: ปรับเงินทีมงานขาย รวมจ านวน 400  

บาท 
 กรณีถอดเคร่ืองกรองน ้ าจากลูกค้าไม่ได้ :ปรับทีมงานขาย รวมจ านวน 

3,375 บาท  
ลูกคา้ท่ีถอดเคร่ืองกรองน ้ าไม่ไดจ้ะถูกส่งเร่ืองไปยงัฝ่ายเร่งรัดหน้ีสิน
เพื่อติดตามหน้ี และ ฝ่ายปฏิบัติการจะส่งจดหมายทวงถามหน้ีไปยงั
ลูกคา้ และอาจพิจารณาด าเนินคดีตามความเหมาะสมต่อไป 

5 ตรวจสอบ/ประเมิน
เครดิต  

ฝ่ายเครดิตไปพบลูกคา้ตามท่ีอยูใ่นสัญญาเช่าซ้ือ เพื่อตรวจสอบคุณสมบติัดา้นเครดิตและความมี
ตวัตนตามคู่มือการปฏิบติังานฝ่ายเครดิต  

6 ค านวณผลประโยชน์
ใหท้ีมงานฝ่ายขาย 

 ทีมงานฝ่ายขายประกอบดว้ย 1) ผูจ้ัดการฝ่าย 2) ผูจ้ัดการสาย 3) ผูช่้วยผูจ้ัดการสาย  4) 
ซุปเปอร์ไวเซอร์ 5) หวัหนา้ทีม 6) พนกังานขาย และ 7) พนกังานขบัรถ 
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 ทีมงานขายไดรั้บผลประโยชน์หลกั คือ 1) เงินเดือน 2) ค่านายหนา้  3) โบนัส และ 4) อื่นๆ 
เช่น เงินพิเศษ เป็นตน้ 

o เงินเดือน : บริษทัจ่ายเงินเดือนในอตัราที่ก  าหนดแก่พนักงานขายแบบรายปักษ์*
และ พนกังานระดบัอื่นๆ ซ่ึงไดแ้ก่  ผูจ้ดัการฝ่าย  ผูจ้ดัการสาย ผูช่้วยผูจ้ัดการสาย  
ซุปเปอร์ไวเซอร์  หวัหนา้ทีม และ พนกังานขบัรถแบบรายเดือน 
หมายเหตุ : * ตามระเบียบของบริษทั เงินเดือนของพนักงานขาย จะเรียกว่า 
“ค่าจ้าง” ซ่ึงพนักงานขายจะไดรั้บค่าจ้างตามวนัที่มาปฏิบัติงานและมียอดขาย
ตามที่บริษทัก าหนด 

o ค่านายหนา้ : บริษทัจ่ายค่านายหนา้แก่ทีมงานขายทุกระดบัแบบรายปักษ์ในอตัรา
ที่ก  าหนดโดยพิจารณาจากจ านวนสินค้าที่ขายได้  โดยจ่ายภายในปักษ์ถัดไป
ภายหลงัจากที่เกบ็เงินงวดแรกจากลูกคา้ได ้รายละเอียดดงัน้ี  
 หากลูกค้าช าระเงินงวดแรกเรียบร้อยแล้วและผ่านการประเมินของฝ่าย

เครดิต ฝ่ายปฏิบติัการเพื่อค  านวณค่านายหนา้ใหแ้ก่ทีมงานขายทุกระดบั 
 หากลูกคา้ไม่ช าระค่าสินคา้ในงวดแรก บริษทัจะงดจ่ายค่านายหนา้ และปรับ

เงินทีมงานขาย (รายละเอียดตามขั้นตอนท่ี 4)   
 ในกรณีท่ีลูกคา้เร่ิมผิดนดัช าระหน้ีตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นตน้ไป และคา้งช าระ

หน้ีรวม 2-3 งวด บริษทัจะเรียกคืนค่านายหนา้ที่จ่ายแก่ทีมงานฝ่ายขายในทุก
ระดบัตามที่บริษทัก  าหนด โดยจะหักกบัรายไดท้ี่พนักงานจะไดรั้บในงวด
ถดัไป  

 บริษัทค านวณผลประโยชน์ของพนักงานผ่าน 2 ระบบ คือ 1) ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ 2) ระบบ Manual ซ่ึงบริษทัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อลดการค านวณผ่านระบบ Manual  

o โบนสั : บริษทัจ่ายโบนสัแก่ทีมงานขายในอตัราที่ก  าหนดโดยพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น ยอดขาย คุณภาพของลูกคา้ และอายงุาน เป็นตน้โดยค านวณโบนัสทุก 
6 ปักษ ์(รายไตรมาส หรือ 3 เดือน) และจ่ายโบนสัภายในปักษท์ี่2 ถดัไป  
 

o เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  : พนักงานขายใหม่ ซ่ึงเร่ิมท างานกบับริษทั จะไดรั้บ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามระเบียบของบริษทั สรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี  
 พนกังานขายใหม่ ไม่มีประสบการณ์ : พนกังานมีสิทธิไดรั้บเงินวนัละ 300 

บาท โดยจ่ายเป็นรายวนั 200 บาท และส่วนที่เหลือ 100 บาทจะจ่ายรวมกบั
ค่านายหน้า เป็นรายปักษ์ หากท างานกับหัวหน้าทีมขายจนถึงวันที่รับ
เงินเดือนในปักษถ์ดัไป โดยบริษทัจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุดไม่
เกิน 60 วนั  

 พนกังานขายใหม่ที่มีประสบการณ์ : พนักงานมีสิทธิไดรั้บเงินวนัละ 500 
บาท โดยจ่ายเป็นรายวนั 300 บาท และส่วนที่เหลือ 200 บาทจะจ่ายรวมกบั
เงินเดือนเป็นรายปักษ ์ โดยบริษทัจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุดไม่
เกิน 30 วนั 
 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  
 

      30 | ส่ ว น ที่ 1  
 

7 รับช าระเงินตั้งแต่งวด
ที่สองเป็นตน้ไป 

 ฝ่ายเครดิตเดินทางไปเก็บเงินจากลูกค้าแบบผ่อนช าระ ตามสถานที่ซ่ึงระบุไวใ้นสัญญา    
เช่าซ้ือ โดยกรณีท่ีเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พนักงานฝ่าย
เครดิตจะน าเงินเขา้มาส่งท่ีบริษทัในวนัรุ่งข้ึน ส่วนกรณีท่ีไม่สามารถเขา้บริษทัได ้หรือกรณี
ท่ีเก็บเงินพื้นท่ีอื่นในต่างจังหวดั พนักงานเครดิตจะโอนเงินผ่านช่องทางการช าระเงินที่
บริษทัก าหนด เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ผ่านเคาทเ์ตอร์เซอร์วิส  เป็นตน้    
หมายเหตุ : บริษทัเก็บเงินส ารองจากพนักงานฝ่ายเครดิตตามระเบียบของบริษัท   เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายกรณีทุจริต โดยจะเก็บเงินส่วนแรกเม่ือพนักงานเขา้ท างานวนัแรก 
และส่วนที่สองจะหกัเงินจากรายไดร้ายเดือน 

8 แผนกเร่งรัดหน้ีสิน
ติดตามหน้ี  

หากฝ่ายเครดิตไม่สามารถตามเกบ็ช าระเงินจากลูกคา้รวมสองถึงสาม  
งวด  จะมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
  ฝ่ายเครดิต จะส่งเร่ืองกลบัไปใหฝ่้ายขายเพื่อใหพ้นกังานขายที่เป็นผูข้ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้

ดงักล่าวติดตามการรับช าระเงินหรือถอดเคร่ืองร่วมกบัแผนกเร่งรัดหน้ีสิน 
 แผนกเร่งรัดหน้ีสินเป็นผูติ้ดตามและเรียกเก็บหน้ี โดยหากลูกคา้ยงัไม่สามารถท าการจ่าย

ช าระหน้ี จะด าเนินการถอดเคร่ืองกรองน ้าจากท่ีพกัลูกคา้ 
 บริษทัเรียกคืนค่านายหนา้ที่จ่ายแก่ทีมงานฝ่ายขายในทุกระดบัตามที่บริษทัก  าหนด โดยจะ

หกักบัรายไดท้ี่พนกังานจะไดรั้บในงวดถดัไป  
 ฝ่ายปฏิบติัการจะส่งจดหมายทวงถามหน้ีไปยงัลูกคา้ท่ีไม่สามารถช าระหน้ีไดท้ั้งหมด รวม 

2 คร้ังและอาจพิจารณาด าเนินคดีตามความเหมาะสมต่อไป  
9 ฝ่ายบญัชีบนัทึกบญัชี  
9.1 ส ารองหน้ีสงสัยจะ

สูญ 
บริษทัมีการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกคา้ท่ีคาดว่าจะช าระหน้ีไม่ไดด้งัน้ี 
 ลูกคา้ซ้ือเงินสดและเงินเช่ือจากการขายตรง : ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญตามแบบเฉพาะเจาะจง 

โดยลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะช าระหน้ีไม่ได ้จะส ารองหน้ีสูญ 100% ส่วนส าหรับลูกหน้ีเงินสด
และเงินเช่ือจากการขายตรงตั้งแต่เดือน กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป บริษทัจะตั้งส ารองหน้ี
สูญจากรายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 30 วนั จะมีการตั้งส ารอง 
100% 

 ลูกคา้ซ้ือเงินผ่อน : ในปี 2557 บริษทัปรับนโยบายการส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ี
ผ่อนช าระ 
  งวดทีค่า้งช าระ การตั้งส ารอง* การรับรู้รายไดด้อกผล 
ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ             1%             บริษทัรับรู้รายไดด้อกผล 

 1  6% บริษทัรับรู้รายไดด้อกผล 
 2  30% บริษทัรับรู้รายไดด้อกผล 
 3  50% บริษทัรับรู้รายไดด้อกผล 
 เกินกว่า 3 งวด 100% บริษทัหยดุรับรู้รายไดด้อกผล 

หมายเหตุ : * คือ การตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ  
เม่ือบริษทัออกจดหมายทวงถาม แก่ลูกหน้ีครบ 2 คร้ัง บริษทัจะด าเนินการลา้งรายการ
ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ รายการลูกหน้ีคงคา้ง และบนัทึกบญัชีหน้ีสูญ 

9.2 ส ารองค่าเผื่อการรับ
คืนสินคา้ตามนโยบาย

บริษทัมีนโยบายการรับประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถคืนสินคา้ภายใน
เวลา 30 วนันบัจากวนัท่ีติดตั้ง ซ่ึงบริษทัไดเ้ร่ิมตั้งส ารองค่าเผื่อการคืนสินคา้ดงักล่าวในปี 
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  2. ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการดา้นสินเช่ือและเกบ็ค่างวดการจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้า 

 

 

                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับประกนัความพึง
พอใจของลูกคา้ 

2556  โดยอา้งอิงจากสถิติการคืนสินคา้ของลูกคา้ในอดีต คือ ปี 2555  
ปัจจุบนับริษทัส ารองค่าเผื่อการรับคืนสินคา้เท่ากบัร้อยละ 1.36 ของยอดขายสินคา้ โดย ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีการตั้งประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ เท่ากบั 0.88 ลา้นบาท 
 

9.3 ส ารองค่าเผื่อการ
เปลี่ยน/ซ่อมสินคา้
ใหแ้ก่ลูกคา้ตาม
นโยบายรับประกนั
คุณภาพสินคา้ 

บริษทัมีนโยบายเปลี่ยน และ/หรือ ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรับประกนัคุณภาพ
สินคา้ภายในเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีติดตั้ง โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีการตั้งประมาณ
การหน้ีสินจากคา่เผื่อการเปลี่ยน/ซ่อมสินคา้เทา่กบั 3.08 ลา้นบาท 
 

ทีมงานขายเบิกสินคา้

พนกังานขายน าเสนอขอ้มูล / ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ

ฝ่ายปฏิบติัการตรวจสอบเอกสาร

รับช าระเงินงวดแรก

ตรวจสอบ/ประเมินเครดิต 

ค  านวณผลประโยชน์ให้ทีมงานฝ่ายขาย

รับช าระเงินตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นตน้ไป

แผนกเร่งรัดหน้ีสินติดตามหน้ี 

ฝ่ายบญัชีส ารองหน้ีสงสยัจะสูญฝ่ายบญัชีฯ ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ 
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 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน  กระบวนการจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์ื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอน รายละเอียด 
1 เสนอขอ้มูลสินคา้ใหแ้ก่

ลูกคา้ 
ฝ่ายเครดิตตรวจสอบขอ้มูลจากระบบ เพื่อหารายช่ือลูกคา้ที่มีประวติัการช าระดี 
และไปติดต่อลูกคา้เพื่อน าเสนอขอ้มูลพร้อมใบโบรชวัร์ผลิตภณัฑ ์ 

2 สายงานบริหารลูกคา้ 
ประเมินเครดิตลูกคา้ 

หากลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ ฝ่ายเครดิตจะส่งขอ้มูลไปใหส้ายงานบริหารลูกคา้เพื่อให้
ประเมินเครดิตลูกคา้   

3 ลูกคา้ท าสัญญาเช่าซ้ือ ลูกคา้ที่ผ่านการประเมินเครดิต สายงานบริหารลูกคา้จะส่งขอ้มูลดงักล่าวใหฝ่้าย
เครดิตเพื่อจดัเตรียมเอกสารประกอบการท าสัญญาและใหลู้กคา้ลงนา ม 

4 ผูผ้ลิตสินคา้จดัส่งสินคา้
โดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ 

บริษทัแจง้ขอ้มูลไปยงัผูผ้ลิตสินคา้ ใหจ้ดัส่งสินคา้โดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ 

5 รับช าระเงินค่างวด ฝ่ายเครดิตจะเป็นผูไ้ปรับช าระเงินจากลูกคา้ตามงวดที่ก  าหนด  
 
4. การจัดหาวัตถุดิบ 
 4.1 วัตถุดิบในการผลิต         
 วตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตเคร่ืองกรองน ้ าของบริษทัไดแ้ก่ โครงสร้างตวัถงัเคร่ืองกรองน ้ า (Housing) และสารกรอง 
(Filter Media)ที่เป็นส่วนพลาสติก บริษทัเป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบริษทัคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉี้ดส่วนสารกรอง (คาร์บอน) ซ่ึงบริษทัจดัซ้ือ
วตัถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผูจ้ัดจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย และน าเขา้บางส่วนจากต่างประเทศ อาทิเช่น สารกรอง Activated 
Carbon  ทีบ่ริษทัซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม สารกรองบางชนิด อาทิเช่น Silver Impregnated Carbon 
ส่วนใหญ่บริษทัจะน าเขา้ตรงจากต่างประเทศ เน่ืองจากไม่มีตวัแทนจ าหน่ายหลกัในประเทศ โดยบริษทัมีนโยบายส ารองวตัถุดิบ
เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ไดไ้ม่ต ่ากว่า 15 - 20 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในกระบวนการผลิตของวตัถุดิบแต่ละชนิด  
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 4.2 พนักงานขาย          
 บริษทั มีกระบวนการคดัเลือกพนักงานขายโดยคดัเลือกจากผูส้มคัรที่น่าเช่ือถือและมีใจที่รักดา้นงานขาย โดยเปิดรับ
ผูส้มคัรทั้งจากผูท่ี้สนใจสมคัรโดยตรงและจากการแนะน าผ่านพนักงานปัจจุบนั หลงัขั้นตอนการคดัเลือกบุคลากร บริษทัจะจัด
ฝึกอบรมพนกังานใหม่ให้มีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างทกัษะการขายและเขา้ใจถึง
จิตวิทยาการขาย และจดัท าคู่มือการขายเพื่อใหพ้นกังานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสินคา้ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวนพนกังานฝ่ายขายทั้งหมด 482 คน ทั้งน้ีฝ่ายขายและการตลาดจดักิจกรรมสัมมนาเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยการ
ให้รางวลัแก่กลุ่มพนักงานขายที่สามารถท ายอดขายไดเ้กินเป้า ท่ีตั้งไว ้เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้พนักงานขายมีความมุ่งมัน่ใน      
การขาย และเป็นการสนบัสนุนพนกังานขายที่มีคุณภาพใหอ้ยูท่  างานกบับริษทัในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต  

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย      

 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัมีการบริหารจดัการในกรณีที่ยดึเคร่ืองคืนมาจากลูกคา้ หรือรับคืนเคร่ืองเก่ามาจากลูกคา้ หรือของเสียในการผลิต 
ไดแ้ก่ พลาสติก และสารกรอง ส่วนสารกรองนั้น บริษทัไดจ้  าแนกออกเป็นสารกรองท่ีดีกบัสารกรองคุณภาพต ่า โดยสารกรองท่ีดี
นั้นบริษทัจะน ามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตเคร่ืองกรองน ้าท่ีไม่ใช่เคร่ืองกรองน ้ าเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิ
เช่น เคร่ืองกรองน ้าส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ ในส่วนของสารกรองคุณภาพต ่านั้น บริษทัน ามาผ่านกระบวนการอดัท าเป็น
อิฐมวลเบาเพื่อใชง้านภายใน นอกจากนั้นบริษทัมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิงตามมาตรฐานน ้าท้ิงของกระทรวงอุตสาหกรรม  

 การจัดการด้านความปลอดภัย       

ความปลอดภยัของพนกังานเป็นหน่ึงในปัจจัยที่บริษทัให้ความส าคญัมาโดยตลอด  โดยไดมี้การก าหนดขั้นตอนแห่ง
ความปลอดภยัไวใ้นคู่มือการท างานของระบบผลิต (Work Instruction) เพื่อให้พนักงานผลิตปฏิบติัตาม รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัพนกังานในแต่ละหนา้ท่ี นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัใน
การท างาน ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด ทั้งน้ีในกระบวนการผลิตท่ีผ่านมาของบริษทัไม่มีอุบติัเหตุร้ายแรง แต่อยา่งใด 

 

2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ           
 -ไม่มี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 โดยปัจจยัความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจัยความเส่ียงส าคญับางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษทัฯ ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี อาจมีปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ ที่บริษทัฯ ยงัไม่สามารถทราบได้
ในปัจจุบนัและอาจมีปัจจยัความเส่ียงบางประการที่บริษทัฯ เห็นว่าไม่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงปัจจยัความเส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในอนาคตได ้                                                                     

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ภาครัฐ        
 ปัจจุบนัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าของบริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงานภาครัฐ 
อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯทางออ้ม โดยส านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง
ผูบ้ริโภค (สคบ.) ท าหน้าที่ ดูแลมิให้บริษัทท่ีประกอบธุรกิจเช่าซ้ือเอาเปรียบผู ้บริโภค ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออก
กฏหมายควบคุมการขายตรง โดยก าหนดให้ผู ้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ  และ
กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นนโยบายหลกัที่จะปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ มีความเส่ียงในกรณีที่หน่วยงานภาครัฐอาจบงัคบั
ใชก้ฏระเบียบเพิ่มเติมท่ีเขม้งวดมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดงันั้ นบริษทัฯ จึงไดก้  าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ให้
สอดคลอ้งกับแนวทางที่ทางราชการก าหนดในปัจจุบัน พร้อมกบัติดตามขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งดงักล่าวตลอดเวลา เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฏระเบียบของภาครัฐต่อไป 

3.1.2  ความเส่ียงจากการจ าหน่ายผ่านช่องทางขายตรงเป็นหลัก    
 ที่ผ่านมาบริษทัจ าหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ผ่านทางช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct 
Sales) โดยมุ่งเนน้การขายสินคา้ผ่านทีมงานขายตรง แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายดว้ยช่องทางการขาย
ตรงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 95 ของรายไดร้วม อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ของบริษทัในการขายผ่านทางการจัดจ าหน่ายใน
รูปแบบขายตรงชั้นเดียวมาอยา่งยาวนาน บริษทัยงัเช่ือมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดงักล่าวน้ีเป็นช่องทางที่เหมาะสมอยู่  เน่ืองจาก
คุณสมบติัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้ าของบริษทัจ าเป็นตอ้งอาศยัการอธิบายรายละเอียดดา้นเทคนิคระหว่างพนักงานขาย และ
ลูกคา้อยา่งชดัเจนเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพและความแตกต่างของสินคา้เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งก่อนปิดการขาย  ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความสามารถเฉพาะตวัของพนักงานแต่ละคน  โดยพนักงานที่มีทักษะการขายที่โดดเด่นอาจถูกดึงตวัไปเป็นพนักงานหรือ
ตวัแทนขายของผูป้ระกอบการรายอื่นที่ใหผ้ลตอบแทนที่สูงกว่าได ้  บริษทัจึงมีนโยบายให้ความส าคญัแก่พนักงานขายโดยเสนอ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสมแก่กลุ่มพนกังานขายดงักล่าว และบริษทัไดจ้ดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการขายแก่พนักงาน
ขายของบริษทัและเพื่อเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอย่างสม ่าเสมอ โดยที่ผ่านมาจากสถิติจ านวนพนักงานเขา้ท างานใหม่
เปรียบเทียบกบัจ านวนพนกังานลาออก ปี 2555  25566 และ 2557 เท่ากบั  ร้อยละ 79.4 ร้อยละ 105.4 และร้อยละ 67.21 ตามล าดบั  
ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวอยูใ่นระดบัสูง เน่ืองจาก บริษทัมีนโยบายท่ีจะเพิ่มระดบัคุณภาพของพนักงาน โดยเน้นการคดักรองพนักงาน
ขายที่มีประสิทธิภาพและรักษาพนกังานขายกลุ่มดงักล่าวให้อยู่กบับริษทัอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว โดยจ านวนพนักงานฝ่ายขาย
และการตลาดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ ส้ินงวด 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวน 486 คน ซ่ึงเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษทั 

แต่อย่างไรก็ตามบริษทัไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการจ าหน่ายผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบขาย
ตรงชั้ นเดียว จึงได้พยายามเพิ่มช่องทางการขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดังกล่าว ภายใต้ช่ือว่า              
“ช่องทางการขายใหม่”  เพื่อใหค้รอบคลุมลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน และเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้ให้หลากหลายมาก
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ข้ึน เช่น การจ าหน่ายสินคา้ในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) การจ าหน่ายสินคา้ผ่านทางโทรศพัท์ (Telesales & Telemarketing) 
ช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน์ และการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายสินคา้และพนัธมิตรธุรกิจเพื่อใหส้ามารถน าเสนอ
สินคา้และบริการใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการขายอื่น ๆ อาทิเช่น การผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ประเภท OEM แก่บริษทัขายตรงอื่น  
 
3.1.3 ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจส่งผลต่อยอดขาย และ
ต้นทุนการผลิต 

 การเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคของประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน(ASEAN) 10 ประเทศ จะส่งผลให้
มีการเปิดเสรีการเคลื่อนยา้ยทรัพยากรเงินทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาดอาเซียน อาจจะท าใหมี้สินคา้จากประเทศ
ที่มีตน้ทุนการผลิตต ่า เขา้มาแข่งขนัในไทยมากข้ึน หรือลูกคา้ของบริษทัอาจท าการยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอื่นในอาเซียนท่ีมี
ตน้ทุนวตัถุดิบที่ถูกกว่า อาจจะส่งผลท าใหร้ายไดข้องบริษทัอาจจะลดลง  
 บริษทัจึงมีแผนการขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย และการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้หลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนองและ
เขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึนแลว้ บริษทัยงัมีแผนที่จะขยายตลาดไปยงัต่างประเทศ รวมถึงประเทศแถบประชาคมอาเซียน 
(AEC) โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ และความเป็นไปไดใ้นการท าการตลาดต่อไป   
 
3.2  ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต 
3.2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ        
 กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้าจะประกอบดว้ย ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของตวัเคร่ือง และ
สารกรอง ซ่ึงบางส่วนสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนตอ้งพึ่งพาการน าเขา้จากผูน้  าเขา้รายใหญ่ โดยราคาวสัดุและ
อุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาด และอตัราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัอาจได้รับผลกระทบ
บางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์ดงักล่าว อย่างไรก็ตามจากการที่บริษทัมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูจ้ัดจ าหน่าย
วตัถุดิบเป็นเวลานาน ท าใหบ้ริษทัสามารถไดรั้บราคา และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม รวมทั้งขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวโนม้ราคาสินคา้ในอนาคต
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัจากผู ้จัดจ าหน่ายรายใหญ่ ท าให้บริษทัสามารถวางแผนการสั่งซ้ือล่วงหน้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ       
อีกทั้งบริษทัมีก  าไรขั้นตน้อยูใ่นเกณฑสู์ง ท าใหส้ามารถรองรับความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปลี่ยน
ไดร้ะดบัหน่ึง 

3.2.2 ความเส่ียงเก่ียวกับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ        
 โรงงานผลิตเคร่ืองกรองน ้าของบริษทัแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในพื้นท่ีสีส้ม ซ่ึงเป็นพื้นท่ีประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นโดยไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เม่ือวนัที่ 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขว่าใบอนุญาตดงักล่าวอาจถูกเพิกถอนได ้หากไดรั้บ
การร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ชุมชน ซ่ึงใบอนุญาตดงักล่าวจะหมดอายุในวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
โดยบริษทัอาจมีความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตดงักล่าว อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือมัน่ว่าจะสามารถ
ไดรั้บการต่ออายใุบอนุญาตดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัยงัไม่เคยไดรั้บการแจง้ตกัเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรือการร้องเรียนจาก
ผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียงอยา่งมีนยัยะส าคญัแต่อยา่งใด นอกจากน้ีบริษทัไดท้  าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่บนที่ดินของบริษทั
ในต าบลบางกระด่ี อ  าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงปัจจุบนัไม่มีขอ้จ ากดัการขอใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน
ประกอบเคร่ืองกรองน ้าแต่อยา่งใด (รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56-1 ในส่วนที่ 1 หวัขอ้ที่ 4 : ทรัพยสิ์นที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ) 
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3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 
3.3.1 ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือ          
 การขายเคร่ืองกรองน ้าผ่านช่องการขายตรงของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็นการจ าหน่ายผ่านการผ่อนช าระตามสัญญาเช่าซ้ือ  ซ่ึง
คุณภาพของลูกหน้ีเช่าซ้ือจะเป็นปัจจยัหลกัในการรับรู้รายไดข้องบริษทั โดยท่ีผ่านมา บริษทัมียอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้ง
ช าระตั้งแต่ 3 งวดข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีสัดส่วนร้อยละ 8.62 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  และลดลงเหลือร้อยละ 
3.98 และร้อยละ 4.04 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั ปัจจุบนับริษทัเน้นการขาย
สินคา้ผ่านช่องทางขายตรงเขา้ถึงลูกคา้รายยอ่ยในระดบัล่าง โดยบริษทัก าหนดนโยบายการคดัเลือกลูกคา้ที่ผ่อนปรนเพื่อให้กลุ่ม
ลูกคา้ดงักล่าวสามารถเข้าถึงสินคา้และบริการของบริษทัได ้  อย่างไรก็ตาม บริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการตรวจสอบและ
ควบคุมการใหสิ้นเช่ือ รวมทั้งในกรณีท่ีลูกหน้ีคา้งช าระ บริษทัจะท าการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญในระดบัท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบั
สัดส่วนหน้ีสูญในอดีต และหากลูกหน้ีค้างช าระเกิน 3 งวด บริษทัจะหยุดรับรู้รายไดด้อกผลจากการเช่าซ้ือทั้งจ านวน รวมทั้ ง
ด  าเนินการทางกฎหมายโดยออกหนงัสือทวงถามไปยงัลูกคา้ รวม 2 คร้ัง ก่อนการตดัลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสูญต่อไป ทั้งน้ีจากการ
ท่ีสินคา้ของบริษทัมีอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ในระดบัสูง โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557 โดยเม่ือหัก
ค่าใชจ่้ายในการขายและหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวแลว้ บริษทัยงัมีก  าไรจากการด าเนินการขายตรงแบบผ่อนช าระใน
เกณฑสู์งเพียงพอ โดยในปี 2555 ปี 2556 และ 2557  เท่ากบั ร้อยละ 27.0 ร้อยละ 29.3 และร้อยละ 29.8 ตามล าดบั 
 ทั้งน้ีมาตรการป้องกนัเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากลูกหน้ีเช่าซ้ือซ่ึงอาจไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญา
ของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ก าหนดคุณสมบติัของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นแนวทางท่ีชดัเจนแก่ทีมงานขาย  โดยตอ้งผ่านการ
พิจารณาเบ้ืองตน้จากพนกังานขาย และพิจารณาจากหวัหนา้ทีมอีกคร้ังก่อนท าสัญญา 

 ตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ีโดยฝ่ายเครดิต ท่ีจะติดต่อเข้าพบลูกคา้เพื่อตรวจสอบสินคา้ว่ามีการติดตั้ง ครบถว้น 
ถูกตอ้งจริง และเกบ็ค่างวดผ่อนช าระ รวมทั้งท  าการประเมินความน่าเช่ือถือของลูกคา้แต่ละรายว่าเหมาะสมกบั
แผนการผ่อนช าระสินคา้หรือไม่ โดยมีอตัราการเรียกเก็บเงินไดจ้ริงของฝ่ายเครดิตในงวดปี  2555 ปี 2556 และ 
2557 อยูท่ี่ร้อยละ  93.7 ร้อยละ 94.0 และร้อยละ 93.70 ตามล าดบั 

 ก าหนดการจ่ายโบนัสแก่ทีมพนักงานขาย โดยอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์คุณภาพการเก็บเงินตามสัญญาในแต่ละ       
ไตรมาส 

 ในกรณีท่ีเกิดหน้ีสูญจากการขาย พนักงานขายและผู ้บริหารฝ่ายขายท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบช าระ
ค่าเสียหายแก่บริษทั โดยจะถูกเรียกคืนค่านายหน้าที่ไดรั้บจากการขายงวดถดัไปเพื่อทดแทนความเสียหายตาม
หลกัเกณฑข์องบริษทักรณีท่ีมีหน้ีเสียเกิดข้ึน 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเช่าซ้ือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญากบับริษทั บริษทัจะด าเนินการติดตามทวงถามหน้ีสินคงคา้ง
จากลูกคา้ที่คา้งช าระเกินก าหนดโดยแผนกเร่งรัดหน้ีสินและฝ่ายกฎหมายของบริษทั รวมทั้งจะด าเนินการถอด
เคร่ืองคืนจากลูกหน้ีดงักล่าว โดยหากเคร่ืองท่ียดึคืนยงัอยูใ่นสภาพดี จะถูกส่งไปปรับปรุงสภาพท่ีโรงงาน และขาย
ให้แก่พนักงานของบริษทั ยกเว้นพนักงานฝ่ายขายในลกัษณะสินคา้ตกเกรดในราคาถูก ส าหรับสินคา้ที่อยู่ใน
สภาพไม่สมบูรณ์ บริษทัจะท าการถอดช้ินส่วนโครงสร้างเพื่อจ าหน่ายเป็นเศษพลาสติกต่อไป โดยส่วนท่ีเหลือ
บริษทัจะน าไปเพิ่มมูลค่า เช่น การน าสารกรองคาร์บอนไปปรับคุณภาพ (Reactivation) และจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ที่
ใชส้ารกรองคุณภาพปานกลาง รวมทั้งสามารถน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอิฐมวลเบา เพื่อใชใ้นงานก่อสร้าง
ของบริษทั 

 ในปี 2557 บริษทัไดป้รับนโยบายการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ โดยตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ียงั
ไม่ถึงก  าหนดช าระในอตัราร้อยละ 1 และไดท้  าการปรับนโยบายการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญในส่วนของลูกหน้ีท่ี
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ยงัไม่ก  าหนดช าระ และลุกหน้ีคา้งช าระ 1 – 3 งวด เพิ่มข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และ
เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรองรับทัว่ไป 

จากนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ หากพิจารณาในลกัษณะส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิในงวดปี 2555 ปี 2556 และ 2557 พบว่ามี
จ านวน  47.20 ลา้นบาท 58.33 ลา้นบาท และ  67.20  ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ  40.6 ร้อยละ 53.0 และ ร้อยละ 52.30 ตามล าดบั     
ซ่ึงจากการท่ีส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิมีอตัราสูงมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้กรณีขายแบบผ่อน
ช าระนั้น เพียงพอต่อการรองรับตน้ทุนและความเส่ียงต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสามารถเพิ่มผลก าไรให้แก่บริษทัไดใ้นระดบัที่น่า
พอใจ  

ส่วนต่างดอกเบีย้สุทธ ิ
 

ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2555 2556 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือที่รับรู้ 
 

116.14  100.0  110.06  100.0  128.42  100.0  
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(16.02) (13.8) (13.51) (12.3) (6.51) (5.1) 

ส่วนต่างดอกเบี้ยข ั้นตน้ 
 

100.12  86.2  96.56  87.7  121.91  94.9  

หัก หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(71.57) (61.6) (59.61) (54.2) (81.53) (63.5) 
บวก ค่านายหนา้เรียกคืน 

 
16.62  14.3  19.21  17.5  23.77  18.5  

บวก หน้ีสูญรับคืน 
 

2.03  1.7  2.17  2.0  3.04  2.4  

ส่วนต่างดอกเบีย้สุทธ ิ
 

47.20  40.6  58.33  53.0  67.20  52.3  

 
หมายเหตุ :  ส่วนต่างดอกเบี้ย ไดแ้ก ่ผลต่างระหว่างดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือจากการขายสินคา้แบบผอ่นช าระและตน้ทุนทางการเงิน โดยตั้งอยูบ่นสมมุติฐานว่าเงินกูย้ืมระยะสั้นของ
บริษทัทั้งหมดถูกเบิกใชเ้พื่อสนบัสนุนการให้สินเช่ือเช่าซ้ือจากการขายสินคา้แบบผอ่นช าระเท่านั้น อยา่งไรกดี็ ธุรกรรมการผอ่นช าระยงัมีความเส่ียงจากการผดินดัช าระหน้ี ซ่ึงบริษัท
จะไดรั้บการชดเชยความเสียหายบางส่วนจากการหักค่านายหนา้จากพนกังานในกรณีหน้ีสูญ นอกจากน้ี ที่ผา่นมาบริษทัสามารถทวงถามหน้ีคืนจากลูกหน้ีผดินดัช าระไดบ้างส่วน 
 
3.3.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย        
 บริษทัเบิกใชเ้งินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อใชส้นับสนุนการด าเนินธุรกิจ โดย ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นคงคา้งจ านวน 21.26 ลา้นบาท และมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งจ านวน 80.56 ลา้นบาท ทั้งน้ี
จากเดิมเงินกูย้มืทั้งหมดของบริษทัก  าหนดอตัราดอกเบ้ียลอยตวั บริษทัจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอาจ
ส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนและส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั แต่เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเงินจาก IPO บางส่วน
ไปค ้าประกันเงินกูย้ืมท าให้อตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เม่ือบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินทุน บริษทัยงั
สามารถสรรหาเงินทุนดว้ยวิธีอื่นตามความเหมาะสมของสภาวะเศรษฐกิจได ้

3.4.  ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ 

3.4.1 ความเส่ียงจากการมีผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่มีอ  านาจก าหนดนโยบายการบริหาร     

 บริษทัมีกลุ่มผูถ้ือหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มตระกูลแจง้อยู ่(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุน้) โดย ณ วนัที่ 
19 ธนัวาคม 2557  ถือหุ้นรวมกนัในบริษทัจ านวน  231,900,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.41 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของบริษทั จึงท าให้ กลุ่มตระกูลแจ้งอยู่ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
แต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอื่นท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัท
ก าหนดตอ้งใหไ้ดรั้บเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ดงันั้น ผูถ้ือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถ้ือหุน้ใหญ่เสนอได ้ ซ่ึงบริษทัไดต้ระหนกัถึงประเดน็ความเส่ียงดงักล่าวจึงไดจ้ัดโครงสร้างการ
จดัการซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ โดยมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท จ านวน 3 ท่าน จากจ านวน
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กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ ง 3 ท่าน รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ และ
พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  หรือที่ประชุม
ผูถ้ือหุน้ต่อไป  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก : ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษัทมีสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวน 387.63 ลา้นบาท โดยมี
รายละเอียดสรุปดงัตารางน้ี  

สินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 228.78 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 98.65 เป็นเจา้ของ หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ 9.96 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและเคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 6.54 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 6.97 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 19.75 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
งานระหว่างก่อสร้างและงานระหวา่งจา้งท า 16.98 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 387.63   
             
 ทั้งน้ีรายละเอียดของสินทรัพยห์ลกั แบ่งตามการใชป้ระโยชน์และท าเลท่ีตั้งแสดงดงัตาราง 

สินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ส านักงานใหญ่  
- ท่ีตั้ง : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
- ที่ดิน : พื้นท่ี 3-3-95.2 ไร่ โฉนดเลขที ่17821, 

22171, 22172, 173441, และ 173442    
- อาคาร : สูง 4 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 10,004  ตร.ม. 

 

 
 

25.03 
 

64.21 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

 
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ  1/ 
 

ที่จอดรถตรงข้ามส านักงานใหญ่ 
- ท่ีตั้ง : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  
- ที่ดิน : พื้นท่ี 6-3-0 ไร่ โฉนดเลขที่ 15308, 15310, 

15312, 15313, 15315, 19610, 22198, 23039, 
24884, 24885, 72994, และ 84063 

 

 
 

112.50 
 

 
 

เป็นเจา้ของ 

 
จ านองเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 
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สินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โรงงานที่ 1 
- ท่ีตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
- ที่ดิน : พื้นท่ี  1-0-0 ไร่ โฉนดเลขที่ 18037, 18038 
- อาคาร : สูง 1.5 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 1,102  ตรม. 

 
  - ท่ีดิน : พื้นท่ี  0-0-47 ไร่ โฉนดเลขที่  18039,    

199352 
 

 
 
 

6.86 
 

7.28 
 

 
บจก.เซฟเทรดฯเป็น
เจา้ของ 

 
บจก.เซฟเทรดฯเป็น

เจา้ของ 
 

      เป็นเจา้ของ 

 
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 
 
 
 
    ปลอดภาระจ านอง 

โรงงานที่ 2 
- ท่ีตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
- ที่ดิน : พื้นท่ี  0-2-0 ไร่ โฉนดเลขที่ 18044 
- อาคาร : สูง 1 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 659.55 ตรม. 

 

 
 

5.22 
0.03 

 
 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

 
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 
 

โรงงานที่ 3 
- ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
- ที่ดิน : พื้นท่ี  2-0-24.5 ไร่ โฉนดเลขที่ 953 
- อาคาร : สูง 1 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 885 ตรม. 

 

 
 

24.74 
6.77 

 
 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

 
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 
 

โรงงานที่ 4 
- ท่ีตั้ง : ต.บางกระดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  
ที่ดิน : 1-2-79.4 โฉนดเลขที่ 124 
           5-2-31.2 โฉนดเลขที่ 135 
           0-0-33.7 โฉนดเลขที่ 85845 
           0-0-21.2 โฉนดเลขที่ 85846 
           1-1-64.8 โฉนดเลขที่  85844 
          0-1-00.0  โฉนดเลขที่ 87939 
          0-1-94.2  โฉนดเลขที่ 18965 

 
- อาคาร : สูง 1 ชั้น(อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง) 

 

 
 

26.75 
 
 
 
 
 
 
 

10.44 

 
 

เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 
เป็นเจา้ของ 

 
 
 

จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
 

ปลอดภาระจ านอง 
ปลอดภาระจ านอง 
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สินทรัพย์ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

อาคารพักอาศัยพนักงาน 
- ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
- ที่ดิน : พื้นท่ี  0-3-91 ไร่ โฉนดเลขที่ 151962 และ 
151963 

- อาคาร : สูง 7 ชั้น พื้นท่ีใชส้อย 4,489 ตรม. มี
หอ้งพกัรวม 85 หอ้ง 

 

 
 

20.33 
 

0.13 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 

เป็นเจา้ของ 

 
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 
 

4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน          
 บริษทัให้เช่าที่ดินและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพื่อใชเ้ป็นอาคารส านักงาน คลงัสินคา้ และโรงงาน โดยบริษทัไม่ใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินธุรกิจโดยตรง จึงจัดเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 
บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยอ์สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 59.13 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตารางดงัน้ี 

สินทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มูลค่าทางบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ส านักงานให้เช่า  
- ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  
- ที่ดิน : พื้นท่ี  0-3-51 ไร่ โฉนดเลขที่ 151964, 

195928, 195929, 195930, 195936, 195937, 
195938, 195939  

- อาคาร : สูง 4 ชั้น จ านวน 7 คูหา พื้นท่ีใชส้อยรวม 
1,680 ตร.ม. 

 
 

5.72 
 
 

1.12 

 
 

เป็นเจา้ของ 
 
 

เป็นเจา้ของ 

 
จ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 
 

ที่ดินรอการพัฒนา  
- ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
- ที่ดิน : พื้นท่ี 4-1-43 ไร่ โฉนดเลขที่ 217602 

 

 
 

52.29 

 
 

เป็นเจา้ของ 

 
จ านองเพื่อค  ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 1/ 

รวม 59.13   

4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน           
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เป็นจ านวน 10.90 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ย 
สิทธิการเช่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพยร์ะหว่างพฒันา ซ่ึงไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4.4 สัญญาเช่า  

 สัญญาเช่าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย 

สินทรัพย์ คู่สัญญา ระยะเวลา 
อาคารโรงงาน 1 ผูใ้หเ้ช่า  : บจก.เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล  

ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 
เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2557 
ส้ินสุด : 31 ธนัวาคม 2557 

อาคารส านกังานและคลงัสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 
ผูเ้ช่า  : บจก.เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล 

เร่ิมตน้ : 1 พฤษภาคม 2557 
ส้ินสุด : 30 เมษายน 2560 

 สัญญาเช่าระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอก 

สินทรัพย์ คู่สัญญา ระยะเวลา 
อาคารส านกังานและคลงัสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

ผูเ้ช่า  : บจก. เบตเตอร์ ดรีมส์  
เร่ิมตน้ : 1 พฤษภาคม 2557 
ส้ินสุด : 30 เมษายน 2560 

พื้นท่ีโรงงาน ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 
ผูเ้ช่า  : บจก. เบตเตอร์ ดรีมส์  

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2557 
ส้ินสุด : 31 ธนัวาคม 2557 

พื้นท่ีโรงงาน ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 
ผูเ้ช่า  : บจก. ไอดีล วอเตอร์  

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2557 
ส้ินสุด : 31 ธนัวาคม 2557 

อาคารพาณิชย ์ ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 
ผูเ้ช่า  : บจก.อิออน (ไทยแลนด)์ * 

เร่ิมตน้ : 16 พฤศจิกายน 2555  
ส้ินสุด : 15 พฤศจิกายน 2558 

ที่ดินเปล่า 
(ทีจ่อดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางจนัทนา อยูหุ่่น 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 18 พฤษภาคม 2554  
ส้ินสุด : 18 พฤษภาคม 2564 

ที่ดินเปล่า 
(ที่จอดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายประภาส โรจน์นิรันดร์ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 1 มิถุนายน 2555 
ส้ินสุด : 1 มิถุนายน 2558 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการชลบุรี) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายธ ารงคศ์กัดิ์  สุกใส 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 15 กนัยายน 2556 
ส้ินสุด : 14 กนัยายน 2558 

อาคารพาณิชย ์
(สาขาเชียงใหม่) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางสาวรัตนา ประถมรัตน์ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 1 ธนัวาคม 2556  
ส้ินสุด : 30 พฤศจิกายน 2557 

อาคารพาณิชย ์
 (ศูนยบ์ริการนครราชสีมา)  

ผูใ้หเ้ช่า  : นางจงเจริญ ชูเวช 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 4 กนัยายน 2556   
ส้ินสุด : 3 กนัยายน 2557  
ปัจจุบนัเช่าต่อแบบไม่มีก  าหนด
ระยะเวลาการเช่า 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการนครสวรรค)์ 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายสุพจน์ วงศดี์ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 2 ตุลาคม 2556  
ส้ินสุด : 1 ตุลาคม 2557 ปัจจุบนั
เช่าแบบไม่มีก  าหนดระยะเวลา
การเช่า 
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สินทรัพย์ คู่สัญญา ระยะเวลา 
อาคารพาณิชย ์

(สาขานครศรีธรรมราช) 
ผูใ้หเ้ช่า  : นางสาวศรีสุดา  วงศศ์ิริววิฒัน์ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 20 มกราคม 2552   
ส้ินสุด : ปัจจุบนัเช่าแบบไม่มี
ก  าหนดระยะเวลาการเช่า 

อาคารพาณิชย ์
(สาขาพิษณุโลก) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายสมปอง ธานีรัตน์ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 1 มีนาคม 2557  
ส้ินสุด : 28 กุมภาพนัธ์ 2558 
ปัจจุบนัเช่าแบบไม่มีก  าหนด
ระยะเวลาการเช่า 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการเพชรบุรี) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายมนตรี รักกสิกร 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 1 เมษายน 2557  
ส้ินสุด : 31 มีนาคม 2558 

อาคารพาณิชย ์
 (สาขาร้อยเอด็)  

ผูใ้หเ้ช่า  : นายกฤษณะ ตั้งบูชาเกียรติ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 1 สิงหาคม 2557 
ส้ินสุด : 31 กรกฎาคม 2560 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการสงขลา) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางแดง ตรีไวย 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 18 เมษายน 2557  
ส้ินสุด : 17 เมษายน 2558 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการอุบลราชธานี) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายปิยพงศ ์มานะสถิตยพ์งศ ์
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 18 เมษายน 2557  
ส้ินสุด : 17 เมษายน 2558 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการฉะเชิงเทรา) 

ผูใ้หเ้ช่า  : น.ส.พชัรินทร์  เจริญรุ่งเรือง 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 7 กรกฎาคม 2557  
ส้ินสุด : 6 กรกฎาคม 2558 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการขอนแก่น) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายธิติกร  แพทยชี์พ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 20 พฤษภาคม 2557  
ส้ินสุด : 19 พฤษภาคม 2558 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการเชียงใหม่) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางสาวสุคนธี  รุ่งบุญน า 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 7 กรกฎาคม 2557 
ส้ินสุด : 6 กรกฎาคม 2559 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการลพบุรี) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางธนิดา  รัตนเจิญ 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 7 กรกฎาคม 2557 
ส้ินสุด : 6 กรกฎาคม 2558 

อาคารพาณิชย ์
(ศูนยบ์ริการอุดรธานี) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางลาน ภคันนัทส์กุล 
ผูเ้ช่า  : บมจ.เธียรสุรัตน์ 

เร่ิมตน้ : 7 กรกฎาคม 2557 
ส้ินสุด : 6 กรกฎาคม 2558 

 * ทั้งน้ี บจก.อิออน ไดย้กเลิกสัญญาเช่าอาคารกบับริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 

 

 

 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  
 

      44 | ส่ ว น ที่ 1  
 

4.5 เคร่ืองหมายการค้า           
 บริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนตราสัญลกัษณ์บริษัทรูปแบบใหม่กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย ์โดยมีลกัษณะดงัน้ี  

 

เคร่ืองหมายการค้า การใช้ประโยชน์ ระยะเวลา 

 

เพื่อเป็นตราสัญลกัษณ์บริษทั ประกอบการ
ด าเนินธุรกิจ 

บริษทัท าการยืน่จดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ขา้งตน้ใน
ระหว่างไตรมาส 2 ปี 2556 โดย
ปัจจุบนัการรับจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้อยูร่ะหว่างการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่ 

 คาดว่าบริษทัจะไดรั้บการอนุมติัจดทะเบียนตราสัญลกัษณ์บริษทัรูปแบบใหม่ภายในปี 2557 และจะใชต้ราบริษทัขา้งตน้
เพื่อประกอบการด าเนินธุรกิจต่อไป ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจดทะเบียนเคร่ืองหมายทาง
การคา้มีก  าหนดอายไุม่เกิน 10 ปี และเม่ือครบก าหนดอาจต่ออายไุดค้ราวละ 10 ปี 

4.6 สิทธิบัตร  

เลขที่สิทธิบัตร ลักษณะสิทธิบัตร ระยะเวลา 
30179 การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า วนัที่ออก : 23 มิถุนายน 2554 

ส้ินอาย ุ: 24 มกราคม 2558 
32290 การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า วนัที่ออก : 21 มีนาคม 2555 

ส้ินอาย ุ: 18 มีนาคม 2560 
32376 การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า วนัที่ออก : 3 เมษายน 2555 

ส้ินอาย ุ: 18 มีนาคม 2560 
32585 การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า วนัที่ออก : 2 พฤษภาคม 2555 

ส้ินอาย ุ: 18 มีนาคม 2560 
32705 การออกแบบอุปกรณ์กรองเช้ือโรคส าหรับเคร่ือง

กรองน ้า 
วนัที่ออก : 21 พฤษภาคม 2555 
ส้ินอาย ุ: 18 มีนาคม 2560 

29496 การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้า วนัที่ออก : 18 มกราคม 2554 
ส้ินอาย ุ: 27 พฤศจิกายน 2555 

 
4.7 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ         
 การด าเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545                       
และตอ้งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (“สคบ.”) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจขายตรงดงักล่าวแลว้ อา้งอิงตามหนงัสือจาก สคบ. เลขที่ นร 0307/2909 ลงวนัที่ 24 มีนาคม 2546  
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 นอกจากน้ี โรงงานท่ี 1 และโรงงานท่ี 2 ของบริษทัไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและ
ซ่อมเคร่ืองกรองน ้าจากส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ในขณะที่โรงงานที่ 3 ใชเ้คร่ืองจักรขนาดเล็กและใชแ้รงงานคนไม่
เกิน 7 คน จึงไม่เขา้เกณฑต์อ้งขอใบอนุญาตดงักล่าว ทั้งน้ีใบอนุญาตของโรงงานท่ี 1 หมดอาย ุณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในขณะที่
ใบอนุญาตของโรงงานที่ 2 หมดอาย ุณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 
4.8 เงินลงทุน            
 บริษทัมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ซ่ึงในการเขา้ลงทุนในบริษทัย่อยจะตอ้งผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยค านึงถึงแนวโน้มธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ความเส่ียงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ไดรั้บจากการลงทุน ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อ
ก  าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั รวมทั้งดูแลการบริหารงานอยา่งเหมาะสม  

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2557  บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย 1 แห่ง คือ บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึง
ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าใหแ้ก่บริษทัขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง โดยบริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั
ยอ่ยดงักล่าว และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.00 ลา้นบาท  
 

              
หมายเหตุ : ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของกลุ่มบริษทัเป็นหลกัประกนัแกว่งเงินสินเช่ือของธนาคารพาณิชย ์ 3 แห่ง มูลค่าวงเงินรวม 364.00 ลา้นบาท ซ่ึงวงเงินดงักล่าว
ประกอบดว้ย วงเงินเบกิเกนิบญัชี 60.00 ลา้นบาท วงเงินกูร้ะยะสั้น 150.00 ลา้นบาท และวงเงินกูร้ะยะยาว 154.00 ลา้นบาท รวมถึงเป็นประกนัในการออกหนงัสือค ้าประกนัมูลค่า 1.15 
ลา้นบาท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
เกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 
1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์ : บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “ บมจ. เธียรสุรัตน์”) 
เลขทะเบียนบริษทั  : 0107556000213 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าใชใ้นครัวเรือน 
ทุนจดทะเบียน :      344,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 344,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557) 
นิติบุคคลที่บริษทัถือหุน้ : รายละเอียดตามหวัขอ้ 1.3 โครงสร้างการด าเนินธุรกิจของเธียรสุรัตน์ และบริษทัในกลุ่ม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4  ต าบลบางตลาด อ  าเภอปากเกร็ด   
  จงัหวดันนทบุรี 11120 
  โทรศพัท ์: 0-2819-8899   ติดต่อส่วนส านกังาน 
  โทรศพัท ์: 0-2819-8888 ติดต่อฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์และบริการ 
  โทรสาร  0-2962-6951-3 
         เวบ็ไซด ์ www.thiensurat.co.th 
ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ : โทรศพัท ์ 0-2819-8888 ต่อ 536  และ 118 
 อีเมล ์IR@thiensurat.co.th 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ชั้น 4 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
    โทรศพัท ์0-2229-2888  
    โทรสาร 0-2229-2800 
ผูต้รวจสอบบญัชี ประจ าปี 2557 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
 นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
 ส านกังานใหญ่ 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 
 กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์02-2595300-2, 02-3325126-9 
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6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 

 6.2.1 สัญญาจ้างผลิตเคร่ืองกรองน ้า          
 บริษทั เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่บริษทั
ขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง ซ่ึงขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายดงักล่าว มีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 

ช่ือสัญญา  : สัญญาจา้งผลิตเคร่ืองกรองน ้า 
 

ผู้ให้สัญญา : บริษทัขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง (“ผูว้่าจา้ง”) 
 

ผู้รับสัญญา : บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ผูผ้ลิตสินคา้”) 
 

วันที่ท าสัญญา : 1 มกราคม 2555 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที่ 22 ธนัวาคม 2557 
เม่ือครบก าหนดสัญญา จะด าเนินการต่อสัญญา 

หน้าที่ของผู้ผลิตสินค้า  : ผูผ้ลิตสินคา้ตกลงผลิตสินคา้เคร่ืองกรองน ้ าและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชง้าน
ใหแ้ก่ผูว้่าจา้ง   
 

การจ่ายเงิน : ตกลงช าระราคาตามที่ตกลงกนั โดยก าหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซ่ึงรวมภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งแลว้  

- สินคา้และอุปกรณ์ขายขาด ตามบญัชีรายช่ือสินค้าที่ 1 : เหยือกกรองน ้ า  Safe 
Purimag เคร่ืองกรองน ้ า Extra Pure เป็นตน้ โดยผูข้ายจะด าเนินการจัดส่งสินคา้
ใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีการช าระเงินส าหรับสินคา้และอุปกรณ์ภายใน 
45 วนั นบัแต่วนัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บใบแจง้หน้ี (วางบิล) จากผูข้ายและท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ  ใบแจง้หน้ี (วางบิล) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

- สินคา้ขายขาด ตามบญัชีรายช่ือสินคา้ที่ 2 :  เฉพาะเคร่ืองกรองน ้ า เคร่ืองท าน ้ าแร่ 
เซฟ พลสั ผูข้ายจะด าเนินการจดัส่งสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีการ
ช าระเงินส าหรับสินคา้บญัชีรายช่ือสินคา้ที่ 2 ภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ีผูซ้ื้อไดรั้บ
ใบแจง้หน้ี (วางบิล) จากผูข้ายและท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแจ้งหน้ี 
(วางบิล) เป็นที่เรียบร้อยแลว้      

ข้อก าหนดของสัญญา : ผูผ้ลิตสินคา้ตกลงผลิตสินคา้ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งแต่เพียงผูเ้ดียว โดยผูผ้ลิตสินคา้จะไม่ผลิต
สินคา้ที่เหมือนหรือคลา้ย และไม่ท าการตลาดในสินคา้ดงักล่าวในระบบธุรกิจขาย
ตรง หรือท าธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิตให้แก่ผู ้ว่าจ้าง ในลักษณะของการ
แข่งขนัทางการคา้กบัผูว้่าจา้ง 
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 4.2.2 สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่ายน ้าดื่มแมกนีเซียม       
            

ช่ือสัญญา  : สัญญาแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 
 

ผู้ให้สัญญา : บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั (“ตวัการ”) 
 

ผู้รับสัญญา : บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“ตวัแทน”) 
 

วันที่ท าสัญญา : 1 มกราคม 2557 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เม่ือครบก าหนด 1 ปี อาจ
ขอต่ออายสุัญญาออกไปไดอ้ีกตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั  
 

ข้อก าหนดของสัญญา  : ตวัการแต่งตั้งตวัแทนใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ น ้าด่ืมแมกนีเซียม  
 

 
 4.2.3 สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าสวมก๊อก เพาว์เวอร์ ทู และชุดไส้กรองสวมก๊อก    
   

ช่ือสัญญา  : สัญญาแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย 
 

ผู้ให้สัญญา : บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั  (มหาชน) (“ตวัการ”) 
 

ผู้รับสัญญา : บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั (“ตวัแทน”) 
 

วันที่ท าสัญญา : 1 มกราคม 2557 
 

ช่วงระยะเวลาของสัญญา : 1 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557  เม่ือครบก าหนด 1 ปี 
อาจขอต่ออายสุัญญาออกไปไดอ้ีกตามเง่ือนไขที่ตกลงกนั  
 

ข้อก าหนดของสัญญา : ตวัการแต่งตั้งตวัแทนใหเ้ป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ เคร่ืองกรองน ้ าสวมก๊อก เพาว์เวอร์ ทู 
และชุดไส้กรองสวมก๊อก  
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ส่วนที่ 2  การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2556  บริษทัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน  233,000,000 หุ้น  เป็นจ านวน 344,000,000 หุ้น        
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกช าระแลว้จ านวน 258,000,000 หุน้  

ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชน เม่ือวนัที่ 16  มิถุนายน 2557 บริษทัไดข้อยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระ
แลว้อีกจ านวน 86,000,000 หุน้รวมเป็นทุนช าระแลว้หลงัการจดทะเบียนดงักล่าวทั้งส้ินจ านวน344,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว ้ 
หุน้ละ 1.00 บาท   
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 344,000,000บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 344,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น            
 ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 รายช่ือผู ้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯโดยนับรวมผู ้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และผูถ้ือหุน้ท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนั มีรายละเอียดดงัน้ี        

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 344,000,000 บาท 

จ านวนหุ้น ร้อยละ  

*1 บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั 87,720,000 25.50 

*2 นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ 71,815,100 20.88 

*3 น.ส.เธียรวรรณี  แจง้อยู่ 22,893,700 6.66 

*4 น.ส.สวิตา  แจง้อยู ่ 21,241,200 6.17 

*5 นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่ 20,430,000 5.94 

6 นายมนตช์ยั  ลีศิริกุล 12,370,000 3.60 

7 นายธีระ  ดีสวสัด์ิ 7,209,900 2.10 

*8 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 4,000,000 1.16 

9 นายสุรพล สุดหอม 3,965,400 1.15 

*10 นายอศัวิน  แจง้อยู ่ 3,800,000 1.10 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 255,445,300 74.26 

ผู้ถือหุ้นอ่ืน 88,554,700 25.74 

รวมทั้งส้ิน 344,000,000 100.00 
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หมายเหตุ * ส าหรับการถือหุน้ของบริษทั ไดแ้ยก รายละเอียดสัดส่วนการถือหุน้ในกลุ่มแจง้อยู ่ไวด้งัน้ี 
 กลุ่มแจ้งอยู่ :   
1.1  ตระกูลแจง้อยู ่  

 

 

 

 

 
 

1.2.  ตระกูลศิริทรัพยแ์ละวชัรธรรม 

 

 

 
ทั้งน้ี บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั  เป็นบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัที่  18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจน าเขา้แผ่นประคบร้อนภายใต้ช่ือผลิตภณัฑ์ “เทอร์มา  พลาสท์” เพื่อจ าหน่าย  บริษัทมีสถาน
ประกอบการจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 160, 162, 164 ถ.สามคัคี ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000   ซ่ึงมีมูลค่าหุน้ที่ตราไว้
หุน้ละ 100 บาท  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ 

1 นายวีรวฒัน ์แจง้อยู ่ 71,815,100 20.88% 

2 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 4,000,000 1.16% 

3 นายอศัวิน แจง้อยู ่ 3,800,000 1.10% 

4 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ 22,893,700 6.66% 

5 นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ 21,241,200 6.17% 

6 นายเอกรัตน ์ แจง้อยู ่ 20,430,000 5.94% 

7 บริษทัเบตเตอร์ดรีมส์ จ ากดั 87,720,000 25.50% 

รวม 231,900,00 67.41% 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น คดิเป็นร้อยละ 

1 นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 1,500,000 0.44% 

2 นายวชัรชยั  วชัรธรรม 200,000 0.06% 

3 นายชิโนรส  ศิริทรัพย ์ 2,191,200 0.64% 

  รวม 3,891,200 1.13% 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ 530,200 66.93 
2 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ 88,250 11.14 
3 นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ 77,150 9.74 
4 นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่ 71,600 9.04 
5 นางขนิษฐา  แจง้อยู ่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 
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7.3 นโยบายการจ่ายปันผล           
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40  ของก าไรสุทธิภายหลงัการหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษทั ทั้งน้ี การพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีของบริษทัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัมีอ  านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
            อยา่งไรกต็าม บริษทั และบริษทัยอ่ยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราที่นอ้ยกวา่อตัราที่ก  าหนดขา้งตน้ หรืองดจ่ายเงินปันผล 
โดยข้ึนอยูก่บัภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ย และความจ าเป็นในการใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 
 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีท่ีผ่านมา ของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั(มหาชน) เป็นดงัน้ี 
   

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1. ก าไรสุทธิหลังหักภาษี (บาท) 90,659,681  62,340,911 84,090,690* 

2. จ านวนหุ้น (ลา้นหุน้)       

          2.1 จ านวนหุน้ที่จ่ายปันผลระหว่างกาล (ลา้นหุน้)** 344 x x 

          2.2 จ านวนหุน้ที่จ่ายเงินปันผลประจ าปี (ลา้นหุน้)** 258 x x 

3. รวมเงินปันผลจ่ายค่าหุ้น (บาท : หุน้)       

          3.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) 0.05 x x 

          3.2 จ านวนเงินปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 0.10 x x 

4. รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน (บาท) 
 

  

          4.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) *** 17,200,000 x x 

          4.2 จ านวนเงินปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) ** 25,800,000 ไม่จ่าย ไม่จ่าย 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน (บาท) 43,000,000 x x 

5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 
 

  

          5.1 อตัราการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (คิดเป็น) 27.59 x x 

          5.2 อตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี (คิดเป็น) 41.39 x x 
 

หมายเหตุ :  *   บริษทัไดจ้ดัใหมี้การออกงบการเงินส าหรับปี 2555 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  ข้ึนใหม่เพ่ือแทน เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 
ทั้งน้ี ขอ้มูลเกีย่วกบัก  าไรสุทธิดงักล่าวจึงมีการเปล่ียนแปลงตามรายละเอียดดงัน้ี 
- ขอ้มูลงบการเงิน ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2556  ก  าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเป็นเงินจ านวน 83,462,804 บาท 
- ขอ้มูลงบการเงินไดป้รับปรุงแกไ้ข ณ วนัท่ี 16  ตุลาคม 2556 ก  าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเป็นเงินจ านวน 79,191,201 บาท 

 **   บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 233,000,000 บาท เป็น 344,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556  ซ่ึงเป็นทุนช าระแลว้   
                                    258,000,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 344,000,000 บาท 
 *** การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการจ่ายจากก  าไรสะสมของปี 2556 เป็นเงินจ านวน 47,590,000 บาท 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 บริษทั มีโครงสร้างการจดัการ ดงัน้ี 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ           
 โครงสร้างการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการหลัก 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั มีทั้งส้ิน 9 คน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 5 คน      
 คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยประธานกรรมการ
บริษทัแต่งตั้งใหก้รรมการอิสระทั้ง 3 คนเป็นกรรมการตรวจสอบ 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท         

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูท้รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาเนินงาน ทั้งระยะสั้ น ระยะยาว ตลอดจน
ก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนที่วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ โดย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทั มีจ านวน 9 ท่าน ดงัมีรายช่ือต่อไปน้ี 

                                                                 
รายช่ือ                       ต าแหน่ง 

1. นายสหสั   ตรีทิพยบุตร  ประธานกรรมการ* 

2. นายวีรวฒัน ์ แจง้อยู ่    กรรมการ ** 

3. นายวิรัช   วงศนิ์รันดร์  กรรมการ** 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่   กรรมการ** 

5. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่   กรรมการ** 

6. นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่   กรรมการ** 

7. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม  วิมุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ* 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ    วงศดี์พร้อม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ* 

9. นายสุธี   ตรีพรชยัศกัดิ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ* 

โดยมี  จรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษทั 

*กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 ท่าน   
**กรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหารจ านวน 5 ท่าน 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั ประกอบดว้ย นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่

นางสาวสวิตา แจง้อยู ่และ นายเอกรัตน ์แจง้อยู ่กรรมการสองคนในหา้คนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์
การท างานดา้นบญัชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีรองศาสตราจารยบ์ุญเสริม  วิมุกตะนนัทน์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผูท้ี่
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ โดยท าหน้าที่สอบทานการ
ด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และขอ้ก  าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล 
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ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน 
ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าที่
และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษทั สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากดั ซ่ึงเป็นผู ้ดูแลงานดงักล่าว  และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย และบญัชีเป็นประจ า 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง เพื่อขอ
ความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย   

  
    รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนนัทน์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พร้อม   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
โดยมี นางสาววลัดี สีบุญเรือง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษทัก  าหนด รวมทั้งเพื่อขบัเคลื่อน

องคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ เ กิ ด ข้ึ น ทั้ ง
ภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

มี จ  านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
รายช่ือ    ต าแหน่ง 

1. นายวิรัช วงศนิ์รันดร์  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายอศัวิน แจง้อยู ่  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่  กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นายเอกรัตน์ แจง้อยู ่  กรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายพิทยา จิตมาเส*  กรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมี นางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทกเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

*นายพิทยา จิตมาเส ลาออกเม่ือวนัที่ 16 พฤศจิกายน 2557 
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คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร   
 คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

 รายช่ือ           ต าแหน่ง 
1. นายวีรวฒัน ์ แจง้อยู ่   ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2. นายวิรัช   วงศนิ์รันดร์ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
4. นายอศัวิน  แจง้อยู ่  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย 
5. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 
6. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 
7. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
8. นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่  
     และบริการลูกคา้ 
9. นายปิยะพงศ ์ สุวรรณรัตน์* กรรมการบริหาร ผูอ้  านวยการการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
10. นางภทัรนุช  ธนะนิรันดร์** กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
11. นายศิริพฒัน์  สหเมธาพฒัน์** กรรมการบริหาร และผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานกลาง 
12. นายพทัธนนท ์  เปรมสมิทธ์*** กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกิจการสาขา 
โดยมี  นางสาวจรูญลกัษณ์  หร่องกระโทก  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 
หมายเหตุ : *   นายปิยะพงศ ์สุวรรณรัตน ์ ไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2557  
 **   นางภทัรนุช ธนะนิรันดร์ ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ และ นายศิริพฒัน ์สหเมธาพฒัน์  ต าแหน่ง 
        ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานกลาง ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2557   ประชุมเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม    
        2557 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 
                 *** นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ์ ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558  ประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม  2558 
             มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 ม.ค. 2558  

 
ทั้งน้ี รายช่ือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม “ผูบ้ริหาร” ของ กลต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดรั้บมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด  าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษทั
ก าหนดไว  ้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการจัดท าคู่มืออ  านาจด าเนินการในการก าหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชดัเจน เพื่อความ
โปร่งใสและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารระดบัสูงทั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. ไม่มีประวติัการกระท าผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย  ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต  

2. ไม่มีประวติัการท ารายการที่อาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีก  าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

บริษทั มีการก  าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน โดยเลขานุการบริษทัท่ีดูแลรับผิดชอบจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้  กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและไม่ข้ึนกบับุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด  ในปี 2557 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 6 คร้ัง โดยเป็นการประชุมที่ก  าหนดไว้
ล่วงหนา้ทั้งปี 4 คร้ัง และคร้ังพิเศษ 2 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ังไดมี้การจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ
ใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละท่านล่วงหนา้  เพื่อใหก้รรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ  อย่างเพียงพอ และบริษทั มีการ



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  57 | ส่ ว น ที่ 2  
 

ประชุมผูถ้ือหุน้ในปี 2557 จ านวน 1 คร้ัง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2557 ของกรรมการแต่ละท่านสรุป
ได ้ดงัน้ี 

 
ส าหรับรายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัในคณะกรรมการชุดหลกัและชุดยอ่ยประจ าปี 2557  ตามรายละเอียดใน
ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 73 

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท  
 เลขานุการคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวจรูญลกัษณ์  หร่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาใหค้  าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมายเกี่ยวกบัหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ  ของกรรมการ รวมทั้งจัดท า
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่
คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นผูท้ี่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สูงที่จะช่วยใหค้  าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ได้
อยา่งถูกตอ้ง  

 เลขานุการบริษัท  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ

ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2556  เม่ือวนัที่ 12 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556  จึงไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวจรูญลกัษณ์  หร่องกระโทก  เป็นเลขานุการบริษทั เพื่อท าหน้าที่ จัดการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
การประชุมผูถ้ือหุน้ รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเกบ็เอกสารตามที่กฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง
ข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษทัภิบาลของบริษทั  

นอกจากน้ี บริษทัไดส่้งเสริมใหเ้ลขานุการบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย  บญัชี 
หรือการปฏิบติัหนา้ที่เลขานุการบริษทั และมีการเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจ าปี 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไดก้  าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูง  โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัชั้นน าในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท  ส าหรับ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบติังานของแต่ละคน  
ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษทั โดยทั้งน้ี จะน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบต่อไป  
 
ค่าตอบแทนกรรมการ  

เน่ืองจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557  ประชุมเม่ือวนัศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนคณะอื่น ๆ  โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ก  าหนดเป็น
จ านวนไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งน้ี ไดจ้ดัสรรในรูปค่าตอบแทนจากเบ้ียประชุมประจ าไตรมาส และค่าเบ้ียประชุมคร้ังอื่น ๆ ท่ี
นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ๆ โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผูพ้ิจารณาเสนอวิธีการ
จดัการที่เหมาะสม 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557 ในรูปของเบ้ียประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 
  

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ปี 2557 ปี 2557 
(ประชุมย่อย) 

ปี 2556 ปี 2556 
(ประชุมย่อย) 

„ เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการ 35,000 15,000 35,000 - 
กรรมการที่มิใช่ผูบ้ริหาร 30,000 10,000 30,000 - 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 25,000 8,000 25,000 - 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 30,000 10,000 - - 

„ เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 12,000 30,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 8,000 25,000 - 

 
 ค่าตอบแทนที่กรรมการบริษทัไดรั้บเป็นรายบุคคล  ในปี 2557 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,419,000 บาท ซ่ึงจ่ายตามจ านวน
คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี   

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าเบ้ียประชุม (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1.  นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการ 190,000 - 190,000 

2.  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่  กรรมการ 133,000 - 133,000 

3.  นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ กรรมการ 133,000 - 133,000 

4.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการ 133,000 - 125,000 

5.  นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการ 125,000 - 125,000 

6.  นายเอกรัตน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 133,000 - 133,000 

7.  ศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 160,000 150,000 310,000 

8.  ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พร้อม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 160,000 125,000 285,000 

9.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 160,000 125,000 285,000 

10.  นายกริช อมัโภชน์* ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 100,000 - 100,000 
หมายเหตุ : * นายกริช อมัโภชน์ ต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 ประชุมเม่ือวนัท่ี  
     14  พฤษภาคม 2557 

  
 
 
 
 
 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและโบนสั 
  
     
 
 
 
 

หมายเหตุ :  ปี 2556   -  ผูบ้ริหาร จ านวน 11 รายไดแ้ก ่1) นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 2) นางขนิษฐา แจง้อยู่ 3) นายเอกรัตน์ แจง้อยู่ 4) นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่                      
  5) นายอศัวิน แจง้อยู่ 6) นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 7) นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ 8) นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ 9) นายวชัรินทร์ วชัรธรรม   
  10) นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ 11) นายพิทยา จิตมาเส  
               -  นางขนิษฐา แจง้อยู่ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารนบัแต่ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556        
 ปี 2557   -   ผูบ้ริหาร จ านวน 12 รายไดแ้ก ่1)นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 2)นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ 3) นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ 4) นายอศัวิน แจง้อยู่  

   5) นายวชัรินทร์ วชัรธรรม 6) นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 7) นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 8) นายเอกรัตน์ แจง้อยู่ 9) นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ 
  10) นางภทัรนุช ธนะนิรันดร์ 11) นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์       
 -  นายปิยะพงศ์ สุวรรณรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารนบัแต่ วนัท่ี 26 กนัยายน 2557 

ค่าตอบแทนอ่ืน           
 ค่าตอบแทนอ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริษัท       
          บริษัทมีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงได้แก่  โทรศัพท์มือถือ รวมทั้ งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เช่น 
ค่าบริการโทรศพัทร์ายเดือน เป็นตน้  
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในรูปแบบอ่ืน ๆ  

บุคลากร 
 จ านวนบุคลากรหรือพนักงาน         
  จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีจ  านวนทั้งส้ิน 1,362 คน โดยแบ่ง
ตามสายงานไดด้งัน้ี 
                         (หน่วย : คน) 
ฝ่ายงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

ฝ่ายขาย 482 0 

ฝ่ายเครดิต 165 0 

แผนกเร่งรัดหน้ีสิน 19 0 

ฝ่ายกฎหมาย 8 0 

ฝ่ายปฏิบติัการ 70 0 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 19 1 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 23 0 

ฝ่ายการตลาด 4 16 

อื่นๆ  552 3 

รวม 1,342 20 

ค่าตอบแทน 
ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
เงินเดือนรวม 12 25,238,444 11 20,699,240 
โบนสัรวม 12 6,735,882 11 5,699,820 

รวมทั้งส้ิน   31,974,326   26,399,060 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2556 

จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 12 559,149 11 495,288 
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ค่าตอบแทนของบุคลากร          
 ใน ปี 2557 บริษทัมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกนัสังคม 
และเงินไดอ้ื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่จ  านวนพนกังานทั้งหมดเท่ากบั 548,532,696 บาท และบริษทัย่อย
ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัรวมเป็นเงินเท่ากบั 10,237,422 ลา้นบาท   

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ           
 บริษทั ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงบริหารโดย บริษทัหลกัทรัพย-์จัดการกองทุนรวม
ไทยพาณิชย ์ จ  ากดั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับริษทัใน
ระยะยาว  ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯ มีเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพเป็นเงินจ านวน 1,936,299 บาท และในปี พ.ศ. 2557 
บริษทั มีเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นเงินจ านวน 2,042,483บาท 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร           
บริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัเกี่ยวกบักา รพฒันาบุคลากรของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายการพฒันาบุคลากรของ

บริษทัอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การใหค้วามรู้กบัพนกังานในกระบวนการท างานและเทคนิคการท างาน เช่น เทคนิคการขาย แนว
ทางการเกบ็เงินจากลูกคา้ เป็นตน้ เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดท าระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานโดยมีตวัช้ีวดัท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนการท างานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจ 
 บริษทัมีนโยบายการแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งตามผลการด าเนินงานและความเหมาะสมทุกปี เพื่อสนบัสนุนพนักงานท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการสนับสนุนพนักงานในการเขา้อบรมและสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท างาน
 นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกเร่ืองยาเสพติด และสารเสพติดในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บริษทัอื่นๆ โดยบริษทัไดรั้บเกียรติบตัรและ
ใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี  

1. วนัที่ 15 มกราคม 2557 บริษทัไดรั้บเกียรติบตัรในเร่ืองการด าเนินการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการตามโครงการสีขาวจากกรมสวสัดิการ และคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน     
 2. วนัที่ 29 สิงหาคม 2557 บริษทัไดรั้บใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
จากจงัหวดันนทบุรี ทั้งสาขาส านกังานใหญ่ สาขาโรงงานผลิต1 สาขาโรงงานผลิต2 และสาขาโรงงานผลิต3  

การให้สิทธิเช่าซ้ือรถยนต์           

 บริษทัสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พนกังานผ่านนโยบายสวสัดิการ โดยสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานท่ีมีความตั้งใจใน
การท างาน และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างสม ่าเสมอ ผ่านโครงการรถยนต์เพื่องานดา้นการขาย ซ่ึงบริษทัจะช่วย
สนบัสนุนการผ่อนช าระค่างวดเช่าซ้ือรถกระบะเชิงพาณิชยใ์นอตัราร้อยละ 60 ของค่างวดดงักล่าวเพื่อใชส้นับสนุนการขาย และ
ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน 4 ปี ซ่ึงบริษทัจะใหสิ้ทธิพนกังานซ้ือรถยนตด์งักล่าวเม่ือครบก าหนดผ่อนช าระในราคาส่วนลด  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา            
 -ไม่มี-  
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ         
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้
ใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ า นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษทัจะถือปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดทุกประการ      

9.2 คณะกรรมการ 

โครงสร้างกรรมการบริษัท 

  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
  
 โดยคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 
2556              

1. จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษทัให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอให้กบัผูถ้ือหุ้นและผูท้ี่ เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และ
ใหมี้การบริหารงานอยา่งโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทัควบคุมก ากบัดูแลการบริหารการจัดการ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นก่อนการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ เร่ืองกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เช่น การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือขอ้บงัคบั การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษทัหรือการ
ซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นของบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงค์
แบ่งก  าไรขาดทุนกัน การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษทั การควบหรือเลิกบริษทั การจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ 
เป็นตน้ 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบติังานตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทตั้ งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธาน
กรรมการบริหาร 
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5. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดใหด้  าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้าร
ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ  านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจดงักล่าวได ้ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้กรรมการผู ้จัดการหรือบุคคลอื่นท าหน้าที่แทนในเร่ืองเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัที่มีกรรมการ
อิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบคดัคา้นการมอบอ านาจนั้น ตอ้งบนัทึกความเห็นของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชุมให้ชดัเจน ทั้งน้ี
การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน 
และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าให้ผูรั้บมอบอ านาจสามารถอนุมติัรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

6. คณะกรรมการก ากบัใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีผูต้รวจ
สอบและดูแลการปฏิบติังานภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีคู่มือการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษทัเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร  

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจกา รของบริษทั หรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชน หรือบริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะ
ท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึน หรือ
ถือหุน้หรือหลกัทรัพยอ์ื่นเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ  
 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  
                กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
ต่อไปใหก้รรมการที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกให้เขา้
มารับต าแหน่งอีกกไ็ด ้
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยูใ่นภายใตห้วัขอ้ โครงสร้างการจดัการ  
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัที่ 27 
กุมภาพนัธ์ 2556            

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้ผูต้รวจสอบภายในอิสระหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบัติตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฏหมายที่เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ขอ้ก  าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั  

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 ความเห็นเกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเกี่ยวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter)  
 รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผูถ้ือหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7.  ปฏิบติัการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ             

8. ในกรณีที่พบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั  เพื่อด าเนินการ    
ปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

 รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย  ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

กบัธุรกิจของบริษทั 
9. หนา้ท่ีอื่นใดท่ีอาจมีการแกไ้ขเพิ่มเติมตามกฎหมาย       
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วาระการด ารงต าแหน่ง           
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บแต่งตั้งต่อไปตามวาระท่ี
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
 
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัที่ 12 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

1. จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นที่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษทั  ให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอใหก้บัผูถ้ือหุน้และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายและให้
มีการบริหารงานอยา่งโปร่งใสรวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ือหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบั  ดูแลการบริหารการจัดการ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นก่อนการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ เร่ืองกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เช่น การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือขอ้บงัคบั การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษทัหรือการ
ซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นมาเป็นบริษทัหรือการรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์แบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั การท า แกไ้ขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั การควบหรือเลิกบริษทัการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็น
ตน้ 

4. ก ากบัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดให้มีผูต้รวจสอบและดูแล
การปฏิบติังานภายในเป็นผูติ้ดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จดัใหมี้คู่มือการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษทัเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ 
จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 
อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามที่
ขอ้บงัคบัของบริษทั หรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 
การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดรั้บมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป 

6. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้น
บาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนส าคญั ที่ก  าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่จะไดรั้บมอบหมาย หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัในหลกัการไว้
แลว้ 
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7. พิจารณาเขา้ท าสัญญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน
งบประมาณที่รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัอนุมติัการใช้จ่ายเงินลงทุนส าคญั ที่ก  าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ตามที่จะไดรั้บมอบหมาย  

8. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้มืเงิน การจดัหาวงเงินสินเช่ือ หรือ การขอสินเช่ือใดๆ ของบริษทัแต่ละรายการในวงเงินไม่
เกิน 40 ลา้นบาท และกรณีที่ตอ้งใชสิ้นทรัพยข์องบริษทัเพื่อเป็นหลกัประกนั ตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั  

9. พิจารณาอนุมติัการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนสั ส าหรับพนกังาน ยกเวน้กรรมการบริหาร   
  

วาระการด ารงต าแหน่ง                               
 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้
มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้ีก 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  4/2556 เม่ือวนัที่ 9 
เมษายน พ.ศ. 2556 

1. เป็นผูมี้อ  านาจในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก  าหนด ค าสั่ง มติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น
และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษทัทุกประการ 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และมีหนา้ที่รายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าใน

การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
4. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษทั 

งบประมาณประจ าปีของบริษทัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

6. ก าหนดโครงสร้างองคก์ร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก  การฝึกอบรม การว่าจ้าง 
และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และก าหนดอตัราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่างๆ ส าหรับ
พนกังาน 

7. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือการเลิกธุรกิจ โดยให้
เป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นคู่มืออ  านาจด าเนินการ 

8. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทัในแต่ละรายการ ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้น
ระเบียบอ านาจอนุมติัและสั่งการท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัแลว้ 

9. เป็นผูมี้อ  านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ 
ตามที่ก  าหนดไวใ้นคู่มืออ  านาจด าเนินการ 

10. ด าเนินการใด ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั 
อ านาจของประธานกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใดที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
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ขดัแยง้กบับริษัทหรือบริษทัย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัรายการดงักล่าวตามที่
ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด 

9.2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนด รวมทั้ งเพื่อขับเคลื่อน
องคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืและขยายธุรกิจอยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ เ กิ ด ข้ึ น ทั้ ง
ภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหมี้การจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง โดยมีจ านวน 8 ท่าน ซ่ึงรายช่ือจะปรากฏอยูใ่นภายใตห้วัขอ้ โครงสร้างการจดัการ  

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 
2/2556 เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556      

1.  ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใชแ้นวทางการบริหาร
ความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย  

2. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความ  เส่ียงแต่
ละประเภทใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยใหห้น่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดบัองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่ก  าหนดไว  ้     

4.  ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอที่จะควบคุมความ
เส่ียง         

5.  มีอ  านาจในการเรียกบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งมาช้ีแจงขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัความเส่ียงของบริษทั รวมถึงการแต่งตั้งและ
ก าหนดบทบาทที่ให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะ 
กรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค์  

6.  รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อ  
  คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส       
7.  จดัท าและพิจารณาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง      
8.  ระบุความเส่ียงดา้นต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งแนวโนม้ท่ีจะมี    

 ผลกระทบต่อบริษทั         
9.  จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียง       
10. ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง      
11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ  
12. ปฏิบติังานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร    
วาระการด ารงต าแหน่ง        

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

9.3  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร   

 (1) การสรรหากรรมการ  

 บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเ บ้ืองต้นและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เกี่ยวขอ้ง
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ตามเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในดา้นอื่นๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี
หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี :  

1. ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี :- 
 ผูถ้ือหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน

รวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวีธีการอื่นใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละคร้ังผูถ้ือหุ้นตอ้ง
ออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหผู้เ้ป็นประธานในที่ประชุม
เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูช้ี้ขาด 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม โดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง 

3. กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

4. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล ซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สองเดือนโดยบุคคลซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน และ มติดงักล่าวของคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการที่ยงัเหลืออยู ่ 

5. กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะใหค้ณะกรรมการที่พน้จากต าแหน่งยงัคงรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการ
ของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหน้าท่ี เวน้แต่ศาลจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีท่ี
คณะกรรมการพน้ต าแหน่งตามค าสั่งศาล ซ่ึงคณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัพน้จากต าแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนั
ก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณา
เป็นระยะเวลาสามวนัติดต่อกนั 

 ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในส่ีของจ านวนผูถ้ือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 (2) การสรรหากรรมการอิสระ          
  ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกคร้ังท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัท่ีด  ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะมีการปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อ
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ก าหนดตวับุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงมีคุณสมบติัขั้น
ต ่าตามหวัขอ้ขา้งล่างน้ี และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั  เพื่อพิจารณาตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัต่อไป           

บริษทัมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด และ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
3 ท่าน ทั้งน้ีบริษทัไดก้  าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษทัทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี    

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย   

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยืน่ค  าขออนุญาตต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัที่ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ       

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี)    

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยืน่ค  าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรือ
ก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึง
เป็นผลท าใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือ
ตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณา ภาระหน้ีดงักล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั      

5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วน
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ผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้ แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  

7.ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู ้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั        

8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทัยอ่ย 

9.ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั   

10.ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้    

11.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษทัจดทะเบียน  

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะแจ้งพร้อม
กบัการรายงานขอ้มูลประวติักรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 (3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ         
 คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้ถือหุ้น โดยทั้ งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงมี
คุณสมบติัความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมี
ความรู้ดา้นบญัชี และ/หรือการเงิน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทั รวมถึงก  ากบัดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคดัเลือกผูส้อบบญัชี และการพิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละ 3 ปี 

 (4) การสรรหาผู้บริหาร 

 การสรรหาผู ้บริหารระดับสูง บริษัทได้พิจารณาสรรหาผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัและเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และเหมาะสมที่จะไดรั้บการคดัเลือกเพื่อมาด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทั ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี บริษทัอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจะไดช่้วยดูแลการสรรหาผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอยา่งถูกต้องและโปร่งใส 

9.4 การก ากับดูแลกิจการการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 ปัจจุบนั บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั(มหาชน) มีบริษทัยอ่ย ที่บริษทั ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 จ านวน 1 บริษทั คือ บริษทั 
เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เท่านั้ น ไม่มีบริษทัร่วม และเพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลที่ท  าให้สามารถ
ควบคุมดูแลการจดัการ และรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อย ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทัคณะกรรมการ



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  70 | ส่ ว น ที่ 2  
 

บริษทัมีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัซ่ึงไดรั้บมติ
เหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 ไดมี้การน าผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย ที่ทางผูส้อบบญัชีภายนอกไดมี้การตรวจสอบแลว้ น าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 ส าหรับการท ารายการอื่นที่มีนยัส าคญั อาทิ การท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยง หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
(ถา้มี) จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอยา่งเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษทัยอ่ยพิจารณาเพื่อเสนอให ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัพิจารณาเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติั และเปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาด
หลกัทรัพยฯ์ อยา่งเป็นระบบ 

 ตวัแทนของบริษทัที่ไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ เป็นตน้ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน         
 บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี       

 „  ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตาม
มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535         

 „  ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ที่ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนั
ท าการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์      

 „  บริษทัจะก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานที่เกี่ยวขอ้งที่ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในที่เป็นสาระส าคญั ซ่ึงมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลให้แก่สาธารณชนแลว้ 
รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอื่น      

 บริษทัก าหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การตกัเตือน
เป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดรั้บค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระท าและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี         
 ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ  ากัด (มหาชน) ได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีตาม
หลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจาก คุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระปราศจาก
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ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และผูส้อบบัญชีตอ้งมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยผูต้รวจสอบบญัชี ประจ าปี 2557  ไดแ้ก่ 

  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 (หน่วย : ล้านบาท)         บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ปี  

1. ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี   1.55    2557    
     1.81    2556    
     0.76    2555  

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (Non-Audit Fee)  -ไม่มี-    2557    
     -ไม่มี-    2556    
     -ไม่มี-    2555   

 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 (1) จรรยาบรรณธุรกิจ          
 บริษทัไดก้  าหนดหลกัปฏิบติัเกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผูเ้กี่ยวขอ้งยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั ผูมี้ส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า ทั้งน้ี บริษทัไดมี้
การประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์        
 บริษทัไดก้  าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้ น และควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกบัรายการที่พิจารณา ตอ้งแจ้งให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอ  านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้ นๆ
 คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และหรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์รวมทั้ งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี       

(3) ระบบการควบคุมภายใน         
 บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดบับริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษทัจึงไดก้  าหนดภาระหน้าที่ อ  านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษทัให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏิบติังาน 
ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ในการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อท า
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หน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ปฏิบติังานหลกัที่ส าคญัของบริษทัไดด้  าเนินการตามแนวทางที่ก  าหนดและมีประสิทธิภาพ  

(4) การบริหารความเส่ียง         
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อท าหน้าที่ก  าหนด
นโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองต่างๆ 
รวมทั้งก  ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบันโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์และการวดัความ
เส่ียงโดยรวมเพื่อใหมี้การปฏิบติัดา้นบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(5) รายงานของคณะกรรมการ        
 คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุม
ร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งจะ
ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้น และ
สม ่าเสมอ  

(6) การประชุมคณะกรรมการ        
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทันั้น  บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้ งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังได้มีการก าหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม     

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆเพื่อเขา้รับพิจารณาเป็น
วาระการประชุมได ้โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู ้
ประมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุม คณะกรรมการบริษทัให้ถือมติเสียงขา้งมาก โดย
ใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้นๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะ
ถูกจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ และจดัเกบ็รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั 
พร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทัและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้  
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รายช่ือ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังท่ีประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท            

(จ านวน 9 ท่าน)  
จ านวนการประชุม

ทั้งปี 6 คร้ัง   

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ        

(จ านวน 3 ท่าน) 
จ านวนการประชุม

ทั้งปี 5 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร           

(จ านวน 12 ท่าน) 
จ านวนการประชุม

ทั้งปี 22 คร้ัง 

การเข้ารวมประชุม     
ผู้ถอืหุ้นปี 2557 
(จ านวน 9 ท่าน) 

จ านวนการประชุมทั้ง
ปี 1 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

จ านวน 8 ท่าน 
จ านวนการประชุมทั้ง

ปี 1 คร้ัง 

1.  นายสหสั ตรีทิพยบุตร 6/6 
- 

17/22 1/1 - 

2.  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่  6/6 
- 

22/22 1/1  - 

3.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ 5/6 
- 

21/22 1/1 4/4 

4.  นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ 6/6 
- 

21/22 1/1 4/4 

5.  นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 5/6 
- 

22/22 1/1 4/4 

6.  นายเอกรัตน์ แจง้อยู ่ 6/6 
- 

20/22 1/1 4/4 

7.  รองศาสตราจารย ์บุญเสริม 
 วิมุกตะนนัทน์ 

6/6 5/5 

- 

1/1 - 

8.  ศาสตราเมธี ดร.สุปรีด์ิ 
 วงศดี์พร้อม 

6/6 5/5 

- 

1/1 - 

9.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์  6/6 5/5 - 1/1 - 

10.  นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ - - 
22/22  - 4/4 

11.  นายอศัวิน แจง้อยู ่ - - 
19/22 - 4/4 

12.  นายวชัรินทร์ วชัรธรรม - - 
22/22 - - 

13.  นายปิยะพงศ ์สุวรรณรัตน์* - - 
14/22 - - 

14.  นางภทัรนุช ธนะนิรันดร์** - - 
21/22 - - 

15.  นายศิริพฒัน ์สหเมธาพฒัน์** - - 
10/22 - - 

16.  นายกริช อมัโภชน์*** 4/6 
- - 

- - 

17. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต - - - - 4/4 
18. นายพิทยา จิตมาเส**** - - - - 4/4 

 
หมายเหตุ : *     นายปิยะพงศ ์สุวรรณรัตน ์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารไดล้าออกจากการต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน  2557   
 **   นางภทัรนุช ธนะนิรันดร์ ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ และ นายศิริพฒัน ์สหเมธาพฒัน์  ต าแหน่ง 
         ผูอ้  านวยการสายงาน บริหารงาน กลาง ได้รับการแต่งตั้งจากท่ีประชุม คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2557   ประชุมเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557          

***  นายกริช อมัโภชน ์ ต าแหน่งท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 3/2557  
         ประชุมเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
               ****   นายพิทยา จิตมาเส ด ารงต าแหน่ง ผจก.ฝ่ายบญัชี และการเงิน ลาออก เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2557 
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(7) ค่าตอบแทน          

 บริษทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
กบัหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และตอ้งผ่านการ
อนุมติัจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี (Annual General Meeting: AGM)     

ทั้งน้ี บริษทัก  าหนดใหมี้การเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์  าหนด 
 (8) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร        
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหมี้การอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทั เพื่อให้การปฏิบติังานมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษทัจะจัดให้มีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบ ริษทั และ
ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมใหก้ารปฏิบติัหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองภายใต้
กรอบการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  
 การเข้าอบรมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผู ้ที่เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ ไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุง
การปฏิบติังาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้
เลขานุการบริษทั เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้ริหาร เพื่0อแจง้หลกัสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และหลกัสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอื่น ดงัน้ี 
หลกัสูตรที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD): 

                ช่ือ                                                           ช่ือหลักสูตร 
1.นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่  - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of  Directors 
2. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่            - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
3.นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่            - Family Business Sustainability (FBS) Class 1/2014 Thai Institute of Directors 
  

หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอ่ืน : 

1. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่             - Management Accounting for Non-Financial Executives 
      สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี  

 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั อนัจะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูถ้ือหุ้น 
ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก าหนดหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงเป็นการปฏิบติั
ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีซ่ึงก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)       

 บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ ทั้งในฐานะของเจา้ของบริษทัและในฐานะนักลงทุน
ในหลกัทรัพย ์เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลกัทรัพยท์ี่ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ สิทธิในการ
ที่จะไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทั สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ือหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสินใจ
ในเร่ืองส าคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมติัธุรกรรมท่ี
ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้  นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ขา้งต้นแล้ว บริษัทยงัได้
ด  าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถ้ือหุน้ ดงัน้ี :-   

1. บริษทัจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวนัส้ินสุดรอบบญัชีในแต่ละปี 
พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถ้ือหุ้นรับทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนการ
ประชุม และลงประกาศหนงัสือพิมพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหนา้เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนที่จะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระ
การประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย      

2. บริษทัจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้ในเวบ็ไซตข์องบริษทั พร้องทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถ้ือหุ้น
ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถ้ือหุน้        

3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงที่บริษทัไดจ้ัดส่งไปพร้อมกบัหนังสือ
นดัประชุม            

4. ก่อนการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามไดล้่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม             

5. ในการประชุมบริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ตั้งขอ้ซักถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็น
ต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุมผูถ้ือหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถาม
และใหข้อ้มูลรายละเอียดในที่ประชุม   

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)  

 บริษทัจะใหโ้อกาสแก่ผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย และก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น โดย
หน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือ
หุน้รายใหญ่ ผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ย นกัลงทุนสถาบนั ผูถ้ือหุน้ต่างชาติ ทั้งน้ีบริษทัก  าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถ้ือหุ้นส่วน
นอ้ย โดยผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระซ่ึงจะพิจารณาด าเนินการให้



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  76 | ส่ ว น ที่ 2  
 

เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขให้เหมาะสม 
กรณีเป็นขอ้เสนอแนะที่เป็นเร่ืองส าคญัและมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระ
จะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ือหุน้ เป็นตน้  
    
 การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั ตามล าดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถว้น 
มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่
จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถ้ือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ไม่สามารถ
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตน
ได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะที่บริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดบั
วาระท่ีก  าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให ้ผูถ้ือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายคน
 นอกจากนั้นบริษทัไดก้  าหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 
ซ่ึงหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่
สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อบุคคลอื่นดว้ย    
 บริษทัไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี่ยวกบัหน้าที่ที่ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษทั และบท
ก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

  หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)    

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหาร
ของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษทัตระหนกัดีว่า การสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษทั ดงันั้นบริษทัจะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก  าหนดที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นบริษทัยงัส่งเสริมให้มีความ
ร่วมมือระหว่างบริษทัและกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมัน่คงใหแ้ก่บริษทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี :-  

(ก) ผูถ้ือหุน้  : บริษทัมุ่งเนน้พฒันาองคก์รใหมี้การเติบโตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษทัมี  
    รายไดแ้ละผลก าไรเพิ่มข้ึนได ้เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษทัและส่งผลใหผู้ถ้ือหุน้ 
    ของบริษทัไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด       

(ข) ลูกคา้  : บริษทัค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์รวมถึงการเอาใจใส่และ  
    รับผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรม     

(ค) คู่คา้  : บริษทัมีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้  
    และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาที่ท  าร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีทาง  
    ธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย   
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(ง) คู่แข่ง  : บริษทัส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรีและเป็นธรรม และจะ  
    ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี       

(จ) พนกังาน  : บริษทัมีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม ให้  
    ผลตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนบัสนุนเพื่อพฒันาความรู้  
    ความสามารถของพนกังาน       

(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษทัใหค้วามส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอยา่งมี 
    จริยธรรม และใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกื้อกูลและสร้างสรรคต่์อสังคม 
    ตามความเหมาะสม        

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม : บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  
    และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง   

ทั้งน้ีบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เหล่านั้นไดรั้บ
การดูแลอยา่งดี 

 การต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รับช่ัน 

บริษทัอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจะไดเ้ขา้ร่วมเป็นบริษทัที่ประกาศเจตนารมยเ์ป็นแนวร่วมปฎิบติั  (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  แต่ทั้งน้ีบริษทั
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงินเท็จ  การท าให้สูญเสีย
ทรัพยสิ์น  การคอร์รัปชนั  การที่ผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls)  การ
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลในรายงานที่ส าคญั  การไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทั มีช่องทางการส่ือสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถจะแจ้งแบะแส  ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณีเกี่ยวกบัการทุจริต 
และมีแนวปฏิบติัเกี่ยวกบัการมอบหรือรับของก านลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ ยงรับรอง หรือค่าใชจ่้ายที่เกินขอบเขต
จ ากดั ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ของบริษทั และแนวทางปฏิบติัดา้นการจัดซ้ือจัดจ้าง การให้เงินบริจาคที่ตอ้งด าเนินไปอย่าง
โปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฏระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้การแจกระเบียบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบริษทั ให้แก่ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่พนักงานของ
บริษทัทุกท่านเพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเป็นระเบียบปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้พนักงานบริษทัทุกคนเขา้ใจ และ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษทั มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
อยา่งเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  มีการรายงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได ้
เพื่อให้ผูร้้องทุกข์หรือผูร้้องเรียนไว้วางใจ  และเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการ
คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต และส าหรับผูท้ี่แจ้งแบะแสหรือขอ้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน  ลูกคา้ หรือบุคคลที่รับจ้าง
ท างานใหแ้ก่บริษทั จะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิตามกฏหมาย ซ่ึงไดมี้การก  าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทั 
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กรณีที่มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระท า ที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฏหมาย  ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจง้เบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลกัฐานต่าง ๆ ไดท้ี่ คณะกรรมการ
ร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ประเดน็ส าคญัใหผู้บ้ริหารของบริษทั พิจารณารับทราบ ส าหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดงัน้ี 
คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเป็นธรรมของบริษทั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั  (มหาชน) 
เลขที่ 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  
โทรศพัท ์0-2819-8899   ติดต่อส่วนส านกังาน 
โทรศพัท ์: 02-819-8888 ติดต่อฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์และบริการ 
โทรสาร 0-2962-6951-3 

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

ทั้งน้ี ในปีที่ผ่านมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ที่มีนยัส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

  หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)   

 บริษทัมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทั ทั้ งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ    

4.1.  การควบคุมภายในและการท ารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 บริษทัมีนโยบายในการป้องกนัและขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยก าหนดให้การท ารายการ
และ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษทัก าหนด 
และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง           

 บริษทัจะด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั แลว้แต่กรณีไม่ประกอบธุรกิจที่คลา้ยคลึง
หรือแข่งขนัหรือมีรายการระหว่างกนัในลกัษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดีที่สุดกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทัแลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงานต่อบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ 
ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั เขา้ไปถือหุน้บริษทัท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย เพื่อใหบ้ริษทั
และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยหรือไม่ 

 บริษัทยงัให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจ้ัดให้มีผู ้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบติังานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็น
ระยะและจดัท ารายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา       

4.2 การเปิดเผยข้อมูล           

บริษทัก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูล และการส่ือสารขององค์กร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบริษทั โดยไดจ้ัดให้มีฝ่าย
นกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่จะเป็นตวัแทนบริษทั และเป็นส่ือกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการส่ือสาร  และเปิดเผยขอ้มูล 
และยงัใหค้วามส าคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
จึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่
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ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีสาระส าคญัครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได ้ และทันเวลา  ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษทั 
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคบัต่าง ๆ ที่ก  าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อยา่งเคร่งครัด และติดตามการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ากฎหมายกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัท่ีบริษทัถือปฏิบติันั้นมีความถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกนัให้ผูถ้ือหุ้น
เช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1) เปิดเผยขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลการเงินอยา่ง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 
2) จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีใน

รายงานประจ าปี 
3) ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเป็น

ส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยโดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงาน ดงัน้ี 
 รายงานเม่ือเขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
 รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 
 ในกรณีที่กรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่านนั้น

ไม่ตอ้งยืน่แบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้งส่ง

ส า เนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่
วนัที่ไดรั้บรายงาน พร้อมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส ไดมี้การบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วน
ไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 
5) เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัหนา้ที่ในคณะอนุกรรมการ และจ านวนคร้ังการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 
6) เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมอยา่งชดัเจน 
7) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล 
8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู ้บริหารระดบัสูง  รวมทั้ งรูปแบบ ลักษณะ และจ านวน

ค่าตอบแทนที่กรรมการไดรั้บจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
9) เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม และผลการปฏิบติัตามนโยบาย 
10) รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบติังานตามนโยบาย 
11) เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส าคญัต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศผ่านระบบ 

SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน ส่ือมวลชน และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทัว่ถึง และโปร่งใส 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ไดท้  าหน้าที่ติดต่อส่ือสารกบันักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายย่อย ผูถ้ือหุ้น รวมทั้ ง
นกัวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถ้ือหุ้นตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
โดยตรงท่ี ฝ่ายงานนกัลงทุนสัมพนัธ์  e-mail : IR@thiensurat.co.th  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2819-8899  ต่อ 536 , 118 จัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารไดพ้บปะกบันักลงทุนรายย่อย  นักลงทุนสถาบนัและนักวิเคราะห์ อย่างสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงานงบการเงิน ฐานะการเงิน ค า อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษทั ตลอดจนแนวโน้มใน
อนาคตสรุปไดด้งัน้ี 
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 จดักิจกรรม เพื่อใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะนกัลงทุนรายยอ่ย เพื่อช้ีแจง ส่ือสาร และสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง บนแนวทาง
การด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 

 Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซักถามจาก นักวิเคราะห์ นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัท์
อยา่งสม ่าเสมอ  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)  

5.1.  โครงสร้างคณะกรรมการ        

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและ
ภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม
แผนที่วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ    

 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท าหน้าที่เป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้น
ในการท าหนา้ที่ก  ากบัดูแลด าเนินงานของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้งและโปร่งใส     

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจับฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อยา่งไรกต็าม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้
   
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบติัหนา้ที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึง
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหนา้ที่ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษทัไดแ้บ่งแยกบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักับผูบ้ริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ในขณะที่ผูบ้ริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษทัในดา้น
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก  าหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั 
โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 
 
 ทั้งน้ี บริษทัมีเลขานุการคณะกรรมการบริษทัซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ
และปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

5.2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ    

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลที่มีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูน้  า ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการบริษทัจึงไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษทั 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  81 | ส่ ว น ที่ 2  
 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
       
 ดว้ยปณิธานที่แน่วแน่ของท่านประธาน (คุณวีรวัฒน์  แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ว่าท่านจะด าเนินธุรกิจตาม
แนวทางท่ีตั้งเป้าหมายส าคญัซ่ึงเป็นปัจจยัหลกั คือ การใหค้นไทยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี โดยการด่ืมน ้าท่ีสะอาด ปลอดภยั และคุณภาพ
ดงันั้น การด าเนินธุรกิจของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) จึงเป็นธุรกิจที่ใหค้วามส าคญัในความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งน้ี ได้
มีการก  าหนดนโยบายและการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถ้ือหุ้น 
ลูกคา้ผูบ้ริโภค คู่คา้ อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และตระหนักในความส าคญัของการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในส่วนของพนกังานนั้น บริษทัไดดู้แลพนกังาน โดยยดึหลกัการบริหารค่าจา้ง
ดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอยา่งเป็นสุข มีการสนบัสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงสวสัดิการทางดา้นอื่น ๆ  เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ     ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกนัสังคม เคร่ืองแบบพนักงาน 
การตรวจสุขภาพประจ าปี การท่องเที่ยวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กบัการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตวั ตามแนวทางปรัชญาของหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยงัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการช่วยประหยดัไฟฟ้า  กระดาษ 
เพื่อลดการใชพ้ลงังานและร่วมกนับ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยไดร้ณรงคใ์หพ้นกังานด่ืมน ้ าจากเคร่ืองกรองน ้ า
ท่ีบริษทัไดจ้ดัไวต้ามพื้นท่ีท่ีจดัไวใ้ห ้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ อาทิ ขวดพลาสติก ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยงั
จ าแนกถังขยะ ชนิดเปียก และชนิดแห้ง เพื่อเป็นการช่วยคดักรองขยะ และส่งเสริมให้พนักงานน าขยะที่เหลือใชก้ลบัไปใช้
ประโยชน์หรือน าไปจ าหน่ายได ้ เช่น กล่องใส่เคร่ืองกรองน ้า กล่องใส่สารกรอง ท่ีลูกคา้คืนกลบัมา และส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้ขา้
ร่วมโครงการ Happy Workplace Center กบัทางส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อใหพ้นกังานท างาน
อยา่งมีความสุขในองคก์ร และบริษทัยงัเขา้ร่วมโครงการอบรม เกี่ยวกบัการจัดท าระบบมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด ภายในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงจัดโดย กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานจังหวดันนทบุรี และ ได้เข้ารับรางวัล
ประกาศนียบตัร โครงการโรงงานสีขาว ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน อ  าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  

 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)  
 จากปณิธานขา้งตน้ ท่านประธานจึงได้คิดคน้กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองน ้ าข้ึนมา และพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบนั โดยกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ตน้น ้ าถึงปลายน ้ า ไดผ้่านกระบวนการคดักรอง และตรวจสอบ ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่
กระบวนการคดัเลือกวสัดุท่ีจะมาประกอบเคร่ืองกรองน ้า เป็นวสัดุที่มีคุณภาพแบบ Food Grade (คือ มาตรฐานที่รับรองว่าสามารถ
ใช้กับอาหาร เคร่ืองด่ืม ในปริมาณที่กฎหมายก าหนด) นอกจากนั้ นยงัมีความแข็งแรงทนทาน ส าหรับสารกรองที่น ามาใน
กระบวนการผลิต บริษทัไดค้ดัเลือกสารกรองท่ีมีคุณภาพ  ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานสากลรับรอง โดย
จะใช้สารกรองแอคติเวท เตท คาร์บอน (Activated carbon) ที่มีไอโอดีนนัมเบอร์ (Iodine Number) Number 1,150 ซ่ึงมี
ความสามารถดูดซับสารเคมีสูงกว่ามาตรฐานการดูดซับที่มาตรฐานก าหนดไว ้คือ Number 1,000 นอกจากนั้นยงัไดก้ารรับรอง
มาตรฐานการผลิตจาก NSF (Nation Sanitation Foundation)  ทั้งน้ี ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ไดส่้งน ้ าไปยงัหน่วยงานภายนอก
เพื่อทดสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ า รวมทั้งท  าการตรวจรับวตัถุดิบว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามที่ก  าหนดไว ้โดยบริษทัจะเน้นการคดั
สรร ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบที่ไดม้าตรฐาน เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบที่ดีที่สุดท่ีจะน ามาใชก้บัเคร่ืองกรองน ้ าของบริษทัทั้งน้ี ในกระบวนการ
ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองกรองนั้น น ้าท่ีไหลออกจากเคร่ืองกรองน ้าจะผ่านไปเก็บไวใ้นถงัพกัน ้ าท่ีบริษทัก  าหนดไว ้ตามปริมาณ
การใชน้ ้าท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการผลิต (มีจ านวน 5 ถงั ๆ ละ 4,000 ลิตร)  โดยน ้ าท่ีผ่านไปยงัถงัพกัน ้ าดงักล่าวนั้น ก็จะถูก
บ าบดัใหส้ะอาดก่อนจะน ามาใชส้ าหรับลา้งสารกรอง และน ้าท่ีไหลจากการลา้งสารกรองกจ็ะไหลไปท่ีบ่อพกัน ้าใหต้กตะกอน หลงั
บ าบดัใหส้ะอาดอีกคร้ังหน่ึงจากนั้นน ้าท่ีสะอาดจะไหลสู่ท่อระบายน ้าของเทศบาล 
 ส าหรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนไดเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ISO ซ่ึงบริษทัไดรั้บการรับรอง ISO 9001:2000 และ ISO 
9001:2008  และไดจ้ดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนท่ีชดัเจน เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
วางไว ้ 
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 ภายหลงักระบวนการขาย บริษทัยงัมีบริการหลงัการขายที่มีคุณภาพ โดยการตรวจสอบความพึงพอใจของลูกคา้ ตั้งแต่
กระบวนการขาย การติดตั้ง และผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ดว้ย การโทรศพัทข์องพนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ (Call Center) ส าหรับอายุ
ของสารกรองที่ใชค้รบก าหนดตามมาตรฐานที่ก  าหนด อาทิ  2 ปี หรือ 20,000 ลิตร บริษทัฯ กจ็ะแจ้งกบัลูกคา้เพื่อขอให้เปลี่ยนสาร
กรอง เม่ือลูกคา้ตกลงเปลี่ยนสารกรอง บริษทัจะขอรับสารกรองเก่ากลบัมา เพื่อน ามาบริหารจัดการอย่างถูกวิธี  โดยน ามาจ าแนก
ออกเป็นสารกรองที่ดีกบัสารกรองทีมีคุณภาพต ่า ส าหรับสารกรองดีกจ็ะน ามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายใหก้บัผูผ้ลิตเคร่ืองกรองน ้ า
ส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม สารกรองที่มีคุณภาพต ่ากจ็ะน ามาผ่านกระบวนการอดัท าเป็นส่วนประกอบของอิฐมวลเบาเพื่อใชง้าน
ภายใน (ใชใ้นการสร้างโรงงานแห่งใหม่) ส่วนสารกรองที่ไม่สามารถท าอะไรไดก้จ็ะถูกก  าจัดโดยผูรั้บจ้างช่วงที่มีความช านาญใน
การด าเนินการก าจดัต่อไป ส าหรับพลาสติกที่ไดรั้บการคืนจากลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นจากเคร่ืองกรอง หรือจากชุดสารกรองนั้น ก็จะ
ด าเนินการบดเป็นเมด็พลาสติกเพื่อจ าหน่ายให้กบับริษทัคู่คา้ โดยจะแยกเกรดของเม็ดพลาสติกก่อนจ าหน่ ายเป็นรายไดก้ลบัคืน
มายงับริษทั 

 
10.1 นโยบายภาพรวม 

นโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม     
 Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นหน่ึงในหลักการที่                  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจดว้ยตระหนักว่า 
องคก์รจะเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ตอ้งอาศยัทั้งวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ความสามารถ ควบคู่กบัการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ ดว้ยหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ จึงไดก้  าหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ให้คณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติั ดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธาและเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในทุกระดบั พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม โดย
มุ่งเนน้การส่งเสริม พฒันาที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะ
ยาว การจดัท ารายงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) ตามหลกัการและแนวทาง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ก  าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงแบ่งเป็น 8 ดา้นโดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
  

(1) ด้านการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม       
 เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยไดก้  าหนดเป็นนโยบาย
ของบริษทัโดยใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน  อนัไดแ้ก่ พนักงานและ
ผูบ้ริหารของบริษทัหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อนัไดแ้ก่ลูกคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอน
สิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เหล่านั้นดว้ย  โดยก าหนดแนวทางดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ดงัน้ี   

 นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  

1. ไดก้  าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ ผูถ้ือหุ้น     
ผูล้งทุนและผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายโดยไดก้  าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษทั พร้อมทั้งให้ความส าคญัต่อระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน การก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ด  าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ือหุน้  

ทั้งน้ีผูถ้ือหุน้ยอ่มมีสิทธิก  าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
บริษทั ในการประชุมผูถ้ือหุน้จึงเป็นเวทีส าคญัส าหรับผูถ้ือหุน้ในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงช้ีขาด 
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และคดัเลือกคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ที่ก  ากบัดูแลบริษทั แทนผูถ้ือหุน้ ดงันั้น ผูถ้ือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือ
หุน้ ซ่ึงจะมีเวลาเพียงพอส าหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม 

2. เคารพสิทธิของผูถ้ือหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลที่จ  าเป็นเพื่อประเมินบริษทัฯอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะปฏิบติั
ต่อผูถ้ือหุน้แต่ละรายอยา่งเท่าเทียมกนั (แมว้่าจะถือหุน้ไม่เท่ากนัและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากนั ตามจ านวนหุน้ที่ถือ) ผูถ้ือหุน้ทุกราย
มีสิทธิพื้นฐานในฐานะผูถ้ือหุน้เท่าเทียมกนั โดยไม่ค านึงถึงเพศ อาย ุเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสังคม ความพิการ 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้ือ
หุน้ รวมทั้งก  าหนดใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งงดเวน้การมีส่วนร่วมในการประชุมทีพ่ิจารณาในวาระนั้น ๆ   ซ่ึงรวมถึงการจัด
กิจกรรมอื่นๆ ส าหรับผูถ้ือหุ้น บริษทัเปิดโอกาสให้โดยไม่มีขอ้จ ากดั  และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงินพร้อมขอ้มูล
สนบัสนุนที่ถูกตอ้งตามความจริง ตามที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์  าหนด       

3. จดัใหมี้ระบบซ่ึงใหค้วามมัน่ใจว่าผูถ้ือหุน้ ทุกรายจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชุมผูถ้ือหุน้  

 แนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดมาตรการในการปฏิบติังานของพนกังานว่า  

1. พนกังานตอ้งหลีกเลี่ยงการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษทัในการติดต่อกบัคู่
คา้และบุคคลอื่นใด         

2. พนักงานตอ้งอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษทัอย่างเต็มที่  ในกรณีมีความจ าเป็นตอ้งท างานอื่น  เพื่อ
เพิ่มพูนรายไดห้รือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเวลาท างาน งานนั้นตอ้งอยูใ่นลกัษณะดงัต่อไปน้ี    

o ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน 

o ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน   

o ไม่มีผลเสียถึงช่ือเสียงและกิจการของบริษทั      

o ไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทั      

o ไม่เป็นการน าความลบัของบริษทัไปใช ้

โดยลกัษณะขอ้ห้ามดงักล่าวขา้งตน้ระบุชดัเจนในขอ้ระเบียบการปฏิบัติงาน ที่ รบ.2-11/2554 เร่ือง ระเบียบขอ้บงัคับ
เกี่ยวกบัการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัซ่ึงปรากฏอยูใ่น หมวดที่ 7 เร่ือง วินยัและโทษทางวินยั หวัขอ้ที่  3 เร่ือง วินยัพนกังาน  

 
(2) มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน        

 บริษทัก าหนดระเบียบปฏิบติัเกี่ยวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ของบริษทัด าเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ ทั้งแบบทางตรงหรือทางออ้ม และห้ามมิให้พนักงานทุกต าแหน่ง
หรือบุคคลในครอบครัวของพนกังาน เรียกร้องทรัพยสิ์น เงินทอง ของขวญั หรือประโยชน์อื่นใดจากผู ้คา้ ผูข้าย ผูรั้บเหมา ผูรั้บจ้าง
ช่วง คู่คา้ ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัไม่ว่าในกรณีใดโดยเดด็ขาด รวมถึงการรับของขวญัหรือส่ิงของ จาก
ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากการเรียกร้องเงินทอง ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานหรือ
บุคคลในครอบครัวของพนกังาน อาจส่งผลต่อการตดัสินใจของพนกังานในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงที่ไม่เป็นไปโดยสุจริต
หรือชอบธรรม อนัน ามาสู่ช่องการทุจริตคอร์รัปชัน่ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แลว้แต่กรณี โดยระบุชดัเจน
ในขอ้ระเบียบการปฏิบติังาน ที่ รบ.2-11/2554 เร่ือง ระเบียบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  
  บริษทัมีการด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยไดส่ื้อสารไปทั้ งระดบั
กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน ก  าหนดให้การด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิด
ขอ้ผิดพลาดในกระบวนการการด าเนินงาน อนัเน่ืองมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กใ็หไ้ดรั้บโทษตามกฎหมาย และบริษทั
จดัใหมี้ช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองตลอดจนการ
ใหร้างวลั ส าหรับผูร้ายงานหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน่ดว้ย โดยมีระบุในระเบียบของบริษทั 
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(3) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน         
 สิทธิที่มนุษยท์ุกคนมีความเท่าเทียมกนั มีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่
ไดรั้บการรับรอง ทั้งความคิดและการกระท าท่ีไม่มีการล่วงละเมิดได ้โดยไดรั้บการ คุม้ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ  
  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไดต้ระหนักใน
คุณค่าของทรัพยากรมนุษยแ์ละประสงคท์ี่จะใหพ้นกังานมีความภาคภูมิใจในองคก์รจึงไดส่้งเสริมบรรยากาศการท างานอยา่งมีส่วน
ร่วมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน  โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพื่อการสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ  ภายใตแ้นวทางการบริหารงานบุคคล 
ดงัน้ี          

 ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม        

1. ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยอ์ย่าง
เท่าเทียมกนั 

2. การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษทัดว้ยหลกัคุณธรรม  หลกั
ความเสมอภาค หลกัความสามารถและความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ  เพื่อให้ได ้ “คนดี” และ  “คนเก่ง”  ที่มีทศันคติสอดคลอ้ง
กบังานและวฒันธรรมขององคก์ร  โดยค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่งคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนด  
อื่นๆ ที่จ  าเป็นแก่งาน และไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา หรือความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

3. ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน  รวมทั้ งจัดสิทธิประโยชน์และสวสัดิการแก่
พนกังานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคลอ้งกบัภาวการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ และการปรับข้ึนค่าจา้ง โดย
พิจารณาจากผลส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบติังาน ความมุมานะอุตสาหะของพนกังาน 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเ น่ือง ทั้ งทางด้านความสามารถหลักของธุรกิจ 
ความสามารถในเชิงบริหารจัดการ และความสามารถในการปฏิบติังาน โดยสนับสนุนทั้งทางดา้นงบประมาณและเวลาในการ
พฒันาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ือง  เพื่อพฒันาความสามารถในการท างาน เปิดโอกาสให้พนักงานกา้วหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจน
พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ มีทศันคติที่ดีและมีความรู้ในการท างาน    

5. เสริมสร้างบรรยากาศในการส่ือสารที่ดี ที่จะน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดี และประสิทธิภาพในการท างานร่วมกนั  

6. ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางส่ือสารในการเสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ืองคบัขอ้งใจเกี่ยวกบัการ
ท างาน ความเป็นอยู ่และสิทธิสวสัดิการผ่านคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ โดยขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะไดรั้บ
การพิจารณาอยา่งจริงจงัและก าหนดวิธีการแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั
  

7. ส่งเสริมและเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบั ไดไ้ปทศันะศึกษายงัต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาส ในการเปิดโลกทศัน์
และมุมมองในการท างาน และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งน ามุมมองหรือองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชก้บัการท างาน  

 ด้านการล่วงละเมิด         

1. ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน  และพนักงานไม่พึงกระท าใด ๆ  อนัเป็นการไม่
เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา         

2. พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท าต่อผูอ้ื่น 

บนพื้นฐานของเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
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(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม        
 บริษทัฯ เช่ือในพลงัของบุคลากรทุกคนในองคก์รว่าเป็นก าลงัส าคญัในการร่วมผลกัดนัองค์กรให้ไป     สู่วิสัยทศัน์และ
พนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ  ดงันั้น บริษทัจึงสรรหาและคดัเลือกบุคลากร
ใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเขา้มาร่วมงานกบับริษทั  ควบคู่ไปกบัการรักษาบุคลากร
ที่มีอยูแ่ลว้ ใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ เพิ่มข้ึน สามารถท างานร่วมกนัเป็นทีม ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความรัก
ความผูกพนั อนัจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษทัฯไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และท่ีส าคญัเหนือส่ิงอื่นใด ที่บริษทัฯ 
มุ่งเนน้มาโดยตลอด คือการใหพ้นกังานท างานอยา่งมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
    

 ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ      

บริษทัฯ ยดึหลกัการบริหารค่าจา้งดว้ยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการสนับสนุน
เงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น  กองทุนส ารองเลี้ ยงชีพค่ารักษาพยาบาลที่
นอกเหนือจากประกนัสังคม เคร่ืองแบบพนกังาน การตรวจสุขภาพประจ าปี การท่องเที่ยวประจ าปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้
พนกังานมีดุลยภาพในการด าเนินชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล        

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยดูแลการด าเนินงาน
ของบริษทัไม่ใหมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้
พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อผู ้บงัคับบัญชา  บริษัทยงัได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนอื่น ๆ ไวภ้ายในบริษทั เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียน  โดยมี
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  น าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะตลอดจนขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน  มา
น าเสนอผูบ้ริหารในวนัที่มีการประชุมผูบ้ริหารพบพนกังานเป็นประจ าทุก ๆ เดือน   

 ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน        

บริษทัมีกระบวนการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ส าหรับพนักงานทุกระดบั ทั้งการพฒันาศกัยภาพและมีการจัด
กระบวนการพฒันาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การสอนงาน (Coaching)  ซ่ึงส าหรับฝ่ายงานที่ตอ้งออกไปพบลูกคา้
จะตอ้งมีการกระตุน้ (motivation) เพื่อช่วยสร้างแรงบนัดาลใจ การเป็นพี่เลี้ ยง (Mentoring)   การพฒันาในงาน  (On the job 
training)  เพื่อเป็นการสร้างใหพ้นกังานทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  

   
 ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน       
บริษทัใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) 

โดยก าหนดเป็นนโยบายใหแ้ต่ละหน่วยงานและสาขาของบริษทัฯ ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ ไดมี้ส่วนร่วมแสดงพลงัในการท าความดี ตอบ
แทนและใหค้วามช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดบัทอ้งถิ่นและระดบัประเทศ โดยไดมี้การจัดตั้งคณะกรรมท างาน Corporate 
Social Responsibility (CSR) ซ่ึงคณะท างานฯ จะช่วยดูแลเกี่ยวกับโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ช่ือ                  
“เธียรสุรัตน์  ปันน ้าใจ ให้สังคม” ที่เกิดจากการรวมตวัของพนักงานในบริษทัที่มีจิตอาสาร่วมกนับ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค         
 นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยยงัมีนโยบายให้พนักงานทุก
คนปฏิบติัหนา้ที่ตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกคา้หรือคู่คา้ ดงัน้ี   
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 ลูกค้า          

1. มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได ้  

2. มุ่งมัน่ท่ีจะใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลา และส่งเสริมการส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ กบัลูกคา้ 

อยา่งต่อเน่ือง 
 คู่ค้าและคู่สัญญา         

1. มุ่งมัน่ในการจัดหาสินคา้และบริการอย่างมีมาตรฐาน  ภายใตห้ลกัการแข่งขนับนฐานข้อมูลที่เท่าเทียมกนัมี
หลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา จดัท ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม จัดการให้มีระบบการจัดการและติดตาม
เพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถว้นและป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจดัหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหน้า  เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย และมีหลกัการการจ่ายเงินใหแ้ก่คู่คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั 

2. มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงค์ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพ
ของสินคา้หรือบริการที่คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิคและมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

3. หา้มพนกังาน เรียกรับ  รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริต หรือเป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สัญญา  
 

(6) การจัดการส่ิงแวดล้อม         
 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการประหยดัพลงังาน  การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การรณรงค์ในการจัดการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่          

1. การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งหน่ึง  

2. การบริหารจดัการกบัสารกรองที่ไดรั้บคืนจากลูกคา้ กรณีที่ลูกคา้เปลี่ยนสารกรองหรือในกรณีที่ยึดเคร่ืองคืนมา 
ไดจ้  าแนกออกเป็นสารกรองที่ดีกบัสารกรองคุณภาพต ่า โดยสารกรองดีบริษทัจะน ามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้กบัผูผ้ลิตเคร่ือง
กรองน ้าส าหรับใชใ้นอุตสาหกรรม สารกรองคุณภาพต ่า บริษทัน ามาผ่านกระบวนการอดัท าเป็นอิฐมวลเบาเพื่อใชง้านภายใน (ใช้
ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่) ส่วนสารกรองที่ไม่สามารถท าอะไรไดก้จ็ะถูกน าไปก าจดัโดยมีผูรั้บจ้างช่วงที่มีความช านาญในการ
ด าเนินการน าไปก าจดัต่อไป 

3. ในส่วนของโรงงานมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าท้ิงตามมาตรฐานน ้ าท้ิงของกระทรวงอุตสาหกรรม เน่ืองจาก
โรงงาน  ทั้ง 4 แห่ง อยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน บริษทัเลง็เห็นถึงความปลอดภยัและคุณภาพชีวิตของชุมชน    

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม        
 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมีจริยธรรม และคุณธรรมที่ดีควบคู่ไปกบัการ
ดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรคส์ังคมไทยอยา่งย ัง่ยนืเป็นส าคญั โดยบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงความตอ้งการน ้าด่ืมท่ีสะอาด และน ้ าด่ืม
ท่ีเป็นประโยชน์ ของชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล บริษทัจึงไดส้นบัสนุนโดยเขา้ร่วม “โครงการสุขาอนามยัเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยไดม้อบเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น P-Health จ านวน 60 เคร่ือง  อีกทั้งยงั
เลง็เห็นความส าคญัของเยาวชน ดงันั้น จึงไดร่้วมสนบัสนุนมอบของรางวลังานวนัเด็กแห่งชาติ ให้แก่ ชุมชนหมู่บา้นสามคัคีเพลส  
เทศบาลนครนนทบุรี  และชุมชน ตน้สน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัและช่วงเกิดอุทกภยั บริษทั ได้
เขา้ไปช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโดยร่วมบริจาคส่ิงของ และเม่ือน ้ าลด บริษทัจึงไดไ้ปให้บริการลา้งเคร่ืองกรองน ้ า และพรีฟิลเตอร์
ใหก้บัลูกคา้ในพื้นท่ีประสบภยัน ้าท่วมโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งส้ิน   

  
(8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม    

 ดว้ยปณิธานของบริษทัท่ีมุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมเพื่อเติมเตม็ความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งท่ีท  างานและท่ีอยู่อาศยันั้น 

ท าใหบ้ริษทัไดผ้ลกัดนัองค์กรในการสร้างนวตักรรม การท าวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการในดา้นต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
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ความตอ้งการและมีความเหมาะสมกบัการใช้งานในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้เหมาะส าหรับสภาพแวดล้อมที่
ปรับเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั  

 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 (1) กระบวนการจดัท ารายงาน  
  บริษทัอยูร่ะหว่างการก าหนดกรอบการจดัท ารายงานตามมาตรฐานสากล  
 (2) การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่บริษทัเปิดเผยตามหลกั 8 ขอ้ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม       
 -ไม่มี- 
 
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After- Process) ในรอบปีที่ผ่านมา  
 เป็นกิจกรรมที่บริษัทด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติ โดยบริษทัไดใ้ห้การสนับสนุนและส่งเสริมให้
พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็นนโยบายให้แต่ละหน่วยงานและเครือข่าย
สาขาของบริษทัท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ ไดมี้ส่วนร่วมแสดงพลงัในการท าความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้ง
ระดบัทอ้งถิ่นและระดบัประเทศ ตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ด้านการพัฒนาชุมชน  
 บริษทั และพนกังานไดร่้วมกนัท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคีก่อนวนัเขา้พรรษาเป็นประจ าของทุกปี (สืบเน่ืองจนถึงปัจจุบนั) 

ณ วดัไทรมา้ใต ้อ.เมือง จ.นนทบุรี  
 บริษทั เลง็เห็นความส าคญัดา้นการศึกษา และค านึงถึงความปลอดภยัดา้นสุขภาพ พลามยัที่ดีส าหรับเยาวชนของชาติใน

อนาคต จึงบริจาคเคร่ืองกรองน ้าใหก้บั โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ มูลค่า 48,000 บาท   
 บริษทัร่วมกบัพนกังานทุกคน ไดร่้วมกนับริจาคส่ิงของเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยันา้ท่วม ท่ี ต.โยธยา อ.บางน้าเปร้ียว  จ.

ฉะเชิงเทรา  และ ต.บางยาง อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบุรี  
 บริษทั มอบของรางวลัเป็นกระปุกออมสิน เพื่อสนับสนุนการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ให้กบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงกบั

บริษทัฯ ไดแ้ก่ ชุมชนหมู่บา้นสามคัคีเพลส  เทศบาลนครนนทบุรี  และชุมชนตน้สน 2 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 การเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อเลี้ ยงอาหารกลางวนัให้กบัผูห้ญิงและเด็ก พร้อมทั้งมอบเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น Power Health 

จ านวน 3 เคร่ือง และเงินบริจาคจ านวนหน่ึงใหก้บัสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีดอนเมือง  
 บริษทัมอบเคร่ืองกรองน ้ า Safe รุ่น Power Health ให้กบัที่ว่าการอ าเภอปากเกร็ด เพื่อน าไปจัดแสดงสินคา้ในงาน The 

Best of  Nonthaburi ณ หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ และหลงัจากนั้นจะน าไปใชป้ระโยชน์ ในการกรองน ้าด่ืมส าหรับผูม้า
ติดต่องานราชการ 

 
2. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข           

 ในปี 2556 บริษทั และพนกังานร่วมกนัจดักิจกรรม บริจาคโลหิตใหก้บัโรงพยาบาลศิริราช ณ ที่ท  าการของบริษทัฯ โดยจดั
สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 

 บริษทัสนบัสนุนโครงการของกรมอนามยั เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 บริษทัจึงไดส้นบัสนุนโครงการดงักล่าวดงัน้ี 
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1)  บริษทัร่วมงานแถลงข่าวสายสัมพนัธ์เครือข่ายระดมทุนสนบัสนุนโครงการสุขอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบเงินสนับสนุนโครงการ เพื่อสมทบกองทุนพฒันาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกนัดาร (กพด.)จ านวน 30,000 บาท ณ ศูนยก์ารคา้ เดอะ พรอมานาด 

2) โครงการสุขอนามยัเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 บริษทั 
ขอสนบัสนุนบริจาคเคร่ืองกรองน ้ า จ  านวน 60 เคร่ือง เป็นเงิน 450,000 บาท ให้กบัทางโรงเรียนในถิ่นทุรกนัดาร เพื่อ
สมทบกองทุนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร (กพด.) 

3) ด้านการสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ   
 โครงการรวมน ้าใจสู่กาชาด ประจ าปี 2557 จดัโดยจงัหวดันนทบุรี และเหล่ากาชาดจังหวดันนทบุรี เป็นโครงการที่เชิญ

ชวนผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และส่ิงของ บริษัทฯ จึงขอบริจาคเคร่ืองกรองน ้ า รุ่น P-Health จ านวน 20 เคร่ือง มูลค่า 
150,000 บาท เพื่อร่วมออกงานร้านกาชาดในงานกาชาด งานประเพณีลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลกัเมือง จังหวดันนทบุรี  
ประจ าปี 2557       

 โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จัดโดยเทศบาลต าบลบางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซ่ึงเงิน
รายไดถ้วายเป็นพระราชกุศลตามพระราชอธัยาศยั บริษทัจึงขอร่วมสนับสนุนน ้ าด่ืม TSR จ านวน 3,000 ขวด เพื่อใชส้ าหรับมอบ
ใหก้บัเทศบาลต าบลบางกระดี เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่ผูร่้วมโครงการเดิน-วิ่งการกุศลอีกต่อหน่ึง 

 
 ส าหรับภาพข่าวกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเขา้ไปดูไดท้ี่เว็บไซด์ www.thiensurat.co.th ภายใตห้ัวข้อ  
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัยนิดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกนั โดยสามารถติดต่อมายงั ส่วนกิจกรรมเพื่อ
สังคม บริษทั  เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์02- 819 - 8899 ต่อ 536 หรือ 118 หรือทาง E-mail: IR@thiensurat.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thiensurat.co.th/
mailto:IR@thiensurat.co.th
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายใน         
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุม
ภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง ดงันั้น
คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้   บริษทัมีรายงานทาง
การเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
สอบทานใหมี้การประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และสอบทานให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษทั 
 บริษทัไดจ้ดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ 
อ  านาจการตดัสินใจ และการสั่งการต่างๆ ตามระดบัต าแหน่งหนา้ท่ี ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบายการทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพื่อความ
เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
 ผูต้รวจสอบภายในอิสระ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกบัการควบคุมภายใน 
รวมทั้ งสอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทได้แต่งต้ัง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จ ากัด เป็นผู้
ตรวจสอบภายในอิสระของบริษัทตั้งแต่ปี 2555  เพื่อท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงผูต้รวจสอบ
ภายในอิสระไดมี้ขอ้เสนอแนะต่างๆ และบริษทัไดด้  าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 2/2557  ในวนัที่ 26  กุมภาพนัธ์  2557  โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 3 
ท่าน ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดมี้การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหาร และผู ้ตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก  แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้
องคป์ระกอบ 5 ดา้นที่มีนยัส าคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อนัไดแ้ก่    

1) องคก์รและสภาวะแวดลอ้ม       
2) การบริหารความเส่ียง        
3) การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร      
4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล     
5) ระบบการติดตาม   

 
 การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการที่กรรมการหรือ
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ  านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่าง
เพียงพอแลว้ส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อื่น  คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว้เช่นกนั  แต่
ขอใหบ้ริษทัไปด าเนินการพฒันาระบบการปฏิบติังานส าหรับระบบสารสนเทศ  ท่ีก  าลงัด  าเนินการอยู่ให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ เพื่อให้
บริษทัจะไดส้ามารถมีการท างานที่มีประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน และสามารถตรวจสอบได ้
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 จากความเห็นเบ้ืองต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  สรุปได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบัแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของส านักงานก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมกบัผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู ้บริหาร 
และบุคคลที่เกี่ยวโยงกบับุคคลดงักล่าว (ตามขอ้ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปี 2557  ไดใ้ห้
ความเห็นในรายงานสอบบญัชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทัตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
11.2 ระบบควบคุมภายในของบริษัท          
 บริษทัมีผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษทัและบริษทัย่อย 
รวมทั้งจัดท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้พิจารณา
รายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อใหข้อ้เสนอแนะที่จ  าเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบ
ภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 
และจะจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปี
ของบริษทั 
 
11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2556  ประชุมเม่ือวนัพุธที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2557  ไดแ้ต่งตั้ง บริษทั สอบ
บญัชี ไอ วีแอล จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงบริษทั สอบบญัชี ไอ วีแอล 
จ ากดั เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในบริษทัประจ าปี 2557 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ากัด  แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าที่ผูต้รวจสอบภายในบริษทั เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
ใหก้บับริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หลายแห่ง 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี 2556 และปี 2557 ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ย หรือระหว่างกนัภายในบริษทั
ยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษทัฯ แลว้ ทั้งน้ีรายการระหว่างกนัซ่ึงมีสาระส าคญัระหว่าง บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี 

12.1 รายละเอียดลักษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมีการท าธุรกรรมกับ

บริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

1. บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั  
  
 

น าเขา้และจ าหน่าย
อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ
เป็นหลกั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู*่ ซ่ึงถือหุน้ บริษทั 

เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  
 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดยบริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั ถือหุน้บริษทัฯ 

ร้อยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  
 มีกรรมการร่วมกบับริษทัฯ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่นางสาวเธียร

วรรณี แจง้อยู ่และ นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 
2. บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้ า

ด่ืมแมกนีเซียม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู*่ ซ่ึงถือหุน้ บริษทั 

ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  
 มีกรรมการร่วมกบับริษทัฯ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่นางสาวเธียร

วรรณี แจง้อยู ่และ นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 
3. นายสหสั ตรีทิพยบุตร -  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษทัฯ 
4. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 นายวีรวฒัน์ 

แจง้อยู ่ถือหุน้บริษทัฯร้อยละ 20.88 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และ 
กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษทัฯร้อยละ 68.54 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
5. นายอศัวิน แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 นายอศัวิน แจง้อยู ่

ถือหุน้บริษทัฯร้อยละ 1.10 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ 
ถือหุน้บริษทัฯร้อยละ 68.54 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารของบริษทัฯ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
กฎหมาย และกรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  นางสาวเธียรวรรณี 
แจง้อยูถื่อหุน้บริษทัฯร้อยละ 6.66 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และ กลุ่มแจง้
อยู*่ ถือหุ้นบริษทัฯร้อยละ 68.54 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารของบริษทัฯ รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานสนบัสนุนธุรกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นายธณฏัฐน์นัท ์พรหมสตอง ด ารง
ต าแหน่งแทน  นายพิทยา  จิตมาเส** 

-  ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

*(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้) : กลุ่มแจง้อยู่ และตระกลูแจง้
อยู่ 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
 

  92 | ส่ ว น ที่ 2  
 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมีการท าธุรกรรมกับ

บริษัทฯ และ / หรือบริษัทย่อย 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกจิ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

8. บริษทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 มีกรรมการร่วมกบับริษทัฯ 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

9. บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 มีกรรมการร่วมกบับริษทัฯ 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

 
12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯและบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกันในปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556  และ 2557 

12.2.1 รายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต  : รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต โดย

มีรายละเอียดดงัน้ี 

12.2.1.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการ  

บุคคล / นิติ
บุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกัน ปี 2556 ปี 2557 
 

1. บริษทั เบต
เตอร์ ดรีมส์ 
จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
บริษทัฯแต่งตั้งบริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั เพ่ือเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ 

0.25 
 

-0- ราคาตามวิธีตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  

 1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 
บริษทัฯใหบ้ริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดัเช่าระบบงาน
สารสนเทศ 

0.24 0.24 ปันส่วนตามประมาณการสัดส่วนการ
ใชง้านตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. บริษทั ไอดีล 
วอเตอร์ จ ากดั 

2.1 คา่ใชจ่้ายจากการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายน ้ าด่ืม  
บริษทั เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดรั้บการ
แต่งตั้ง จากบริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั เพ่ือเป็นตวัแทน
จ าหน่ายน ้ าด่ืมแก่ลูกคา้ของบริษทัฯ 
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.30 
 
 
 

0.02 

0.43 
 
 
 

0.02 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม  

 2.2 คา่ใชจ่้ายซ้ือน ้ าด่ืม 
บริษทัฯซ้ือน ้ าด่ืมจากบริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั เพื่อใช้
เล้ียงรับรองภายในบริษทัฯ และน ามาจ าหน่ายใหก้บั
พนกังาน  
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

0.01 
 
 

0.01 

0.13 
 
 

-0- 

ราคาปกติท่ีบริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 
จ าหน่ายใหแ้ก่บริษทั เซฟ  เทรด 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

3. นายสหสั 
ตรีทิพยบุตร 

คา่ใชจ่้ายท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ :  บริษทัฯ
วา่จา้งนายสหสั ตรีทิพยบุตร เป็นท่ีปรึกษาเน่ืองจากเป็น

1.80 2.40 ราคาตามสัญญา ซ่ึงเป็นราคาปกติใน
การวา่จา้งท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 
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บุคคลท่ีมีความรู้ เช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
บุคลากรและการตลาด ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัใหป้ระสบความส าเร็จ  

 

4. ผูบ้ริหาร  รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 
บริษทัฯจ าหน่ายสินคา้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่นายอศัวิน   แจง้อยู ่
นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่นายเอกรัตน์     แจง้อยู ่
นางสาวสวติา แจง้อยู ่นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ นางภทัร
นุช ธนะนิรันดร์ นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน ์และนาย
พิทยา จิตมาเส**  
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.04 
 
 
 
 
 
 

0.01  

0.11 
 
 
 
 
 
 

0.06 

ราคาตามประกาศของบริษทัฯ จดัเป็น
สวสัดิการพนกังาน 
 

5. นางสาว 
เธียรวรรณี  
แจง้อยู่ 

คา่ใชจ่้ายซ้ือตูเ้ติมเงิน 
นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ท าสัญญาเช่าซ้ือ ตูเ้ติมเงินมือ
ถือซ่ึงตั้งอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ของบริษทัฯเพื่อให้
พนกังานเติมเงินโทรศพัทมื์อถือแบบออนไลน์  ทั้งน้ี
บริษทัฯไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตูเ้ติมเงินมือถือจากนางสาว
เธียรวรรณี แจง้อยู ่ในเดือนมิถุนายน 2557 โดยไม่มี
คา่ใชจ่้ายใด ๆ 

-0- -0- รายการคา้ ราคาตามปกติ  เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
และเพื่ออ านวยความสะดวกให้
พนกังาน 
 

6. บริษทั ออฟฟิศ
เมท จ ากดั 
(มหาชน)  

คา่ใชจ่้ายซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน 
บริษทัฯซ้ืออุปกรณ์ส านกังานจากบริษทั ออฟฟิศเมท 
จ ากดั (มหาชน) 
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.30 
 
 

0.02 

0.19 
 
 

0.01 

ราคาตามปกติท่ีขายใหก้บับุคคลทัว่ไป 

7. บริษทั 
อินเตอร์เน็ต
ประเทศไทย 
จ ากดั 
(มหาชน) 

คา่ใชจ่้ายเช่าบริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
เคร่ืองชุดอุปกรณ์  
บริษทัฯ เช่าบริการระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ
เคร่ืองชุดอุปกรณ์ จากบริษทั อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.31 
 
 
 
 

-0- 

0.03 
 
 
 
 

0.03 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบับุคคลทัว่ไป 
 

**รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : โครงสร้างฝ่ายบริหารและรายละเอียดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
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12.2.1.2 การซ้ือขายสินทรัพย์ถาวร   

บุคคล / นิติ
บุคคล 

ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะของ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกัน ปี 2556 ปี 2557  

1. บริษทั เบต
เตอร์ ดรีมส์ 
จ ากดั 

2.1 คา่ใชจ่้ายซ้ือยานพาหนะ 
บริษทัฯซ้ือยานหาหนะจากบริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั 

-0-  0.12 
 

ราคาท่ีเทียบเคียงกบัราคาตลาด  
 

 
 

12.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร  

บุคคล / นิต ิ
บุคคล 

ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกัน ปี 2556 
 

ปี 2557 
 

1. บริษทั เบต
เตอร์ ดรีมส์ 
จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารส านกังานใหญ่ 
บริษทัฯให ้บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดัเช่าพ้ืนท่ีอาคาร
ส านกังานใหญ่ 

0.14  0.16 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดใน
บริเวณใกลเ้คียง 
  

 1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน 
บริษทัฯให ้บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั เช่าพ้ืนท่ี
โรงงาน 

0.08  0.08 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดใน
บริเวณใกลเ้คียง 
 

2. บริษทั ไอดีล 
วอเตอร์ จ ากดั 
 

2.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  
บริษทัฯให ้บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั เช่าพ้ืนท่ีใน
อาคารโรงงาน 

0.12  0.12 ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดใน
บริเวณใกลเ้คียง 

 

12.2.2 รายการที่ไม่มีนโยบายในการท ารายการในอนาคต  

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่บริษทัฯไม่มีนโยบายในการท ารายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนก่อน
การปรับโครงสร้างเพื่อเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ หากบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว จะตอ้ง
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนการท ารายการ รายละเอียดมีดงัน้ี 

12.2.2.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการ  

บุคคล / นิติ
บุคคลที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะของ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกัน ปี 2556 ปี 2557  

1. บริษทั เบตเตอร์ 
ดรีมส์ จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการจ าหน่ายวตัถุดิบเพื่อใชผ้ลิตสินคา้ 
บริษทัฯจ าหน่าย วตัถุดิบเพื่อใชผ้ลิตสินคา้ ใหแ้ก่ 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั  

0.01 -0- - ส่วนท่ีซ้ือจากภายนอกใชร้าคา
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
- ส่วนท่ีผลิตเองใชร้าคาตน้ทุนบวก
ก าไร 

 1.2 รายไดจ้ากการจ าหน่ายน ้ ามนัดีเซล 0.06 -0- ราคาตามปกติท่ีบริษทัฯจ าหน่าย
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บุคคล / นิติ
บุคคลที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะของ 
มูลค่ารายการ 
(ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกัน ปี 2556 ปี 2557  

บริษทัฯจ าหน่ายน ้ ามนัดีเซลแก่ บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ 
จ ากดัเพื่อใชใ้นการขนส่งสินคา้ 

 ใหก้บัพนกังานของบริษทัฯ 

 1.3 คา่ใชจ่้ายออกแบบหนา้โฆษณา  
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั วา่จา้ง 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั ในการออกแบบหนา้
โฆษณา (Artwork)  

0.01 -0- ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

 1.4 คา่ใชจ่้ายคา่ธรรมเนียมการเก็บเงิน 
บริษทัฯจ่ายคา่ธรรมเนียมการเก็บเงินแทนบริษทั เบต
เตอร์ ดรีมส์ จ ากดั 

0.01 -0- ราคาท่ีตกลงร่วมกนั (บริษทัฯ จ่าย
คา่ธรรมเนียมในการเก็บเงินใหแ้ก่
พนกังาน) ตดัค าว่า “ามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจริง” 

2. บริษทั ไอดีล 
วอเตอร์ จ ากดั 

2.1 คา่ใชจ่้ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร 
บริษทัฯซ้ือเคร่ืองจกัรจากบริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 

-0-  0.10 
 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  

 
12.2.2.2 การรับการสนับสนุนการค า้ประกันส าหรับเงินกู้ยมืสถาบันการเงิน/เจ้าหน้ีเงินกู้  

กลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินต่างๆ โดยไดรั้บการสนับสนุนการค ้าประกนัส าหรับเงินกูย้ืมสถาบัน
การเงิน/เจา้หน้ีเงินกูมี้รายละเอียดดงัน้ี 

 
บุคคล / นิติบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของ มูลค่ารายการ (ล้านบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกัน ปี 2556 
 

ปี 2557 
 

 

 1. นายวีรวฒัน์      
แจง้อยู่ 

 

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ค  ้าประกนัหน้ีเงินกูร้ะยะ
สั้นและหน้ีเงินกูร้ะยะยาว ภายในประเทศแก่
บริษทัฯ 

365.16 
 

345.46 ตามเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของสถาบนัการเงินทัว่ไป 
โดยกรรมการไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนจากบริษทัฯ จาก
การค ้าประกนัดงักล่าว 

2. นายวีรวฒัน์  
แจง้อยู ่นายอศัวิน 
แจง้อยู ่และ
นางสาวเธียร
วรรณี แจง้อยู่ 

กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ นายวีรวฒัน์ 
แจง้อยู ่นายอศัวินแจง้อยูแ่ละนางสาวเธียร
วรรณี แจง้อยู ่  ค  ้าประกนัหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
รถยนตแ์ก่บริษทัฯ  

81.49 100.16 
 

ตามเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของสถาบนัการเงินทัว่ไป 
โดยกรรมการไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนจากบริษทัฯ จาก
การค ้าประกนัดงักล่าว 

3. นายวีรวฒัน์ แจง้
อยู ่ 

 

บริษทัฯค ้าประกนัหน้ีเงินกูร้ะยะยาว
ภายในประเทศใหแ้ก่นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 
 

-0-  -0-  ตามเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของสถาบนัการเงินทัว่ไป 
หมายเหตุ : เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนการปรับ
โครงสร้างเพื่อเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ
ด าเนินการยกเลิกการค ้าประกนัดงักล่าวเรียบร้อย
แลว้ในเดือนสิงหาคม 2556  

 4. บริษทั เบตเตอร์ 
ดรีมส์ จ ากดั  

 

บริษทัฯค ้าประกนัหน้ีเงินกูร้ะยะยาว
ภายในประเทศแก่บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ 
จ ากดั 
 

-0- -0-  ตามเง่ือนไขการกูย้ืมปกติของสถาบนัการเงินทัว่ไป 
หมายเหตุ : เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนก่อนการปรับ
โครงสร้างเพื่อเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัฯ
ด าเนินการยกเลิกการค ้าประกนัดงักล่าวเรียบร้อย
แลว้ในเดือนกรกฎาคม 2556 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
ในกรณีที่บริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเขา้ท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกนักบับริษทัย่อย  บริษทัร่วม 

และ/หรือบุคคลภายนอก บริษทัฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญานั้ น ๆ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 
 

12.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

  บริษัทมีการก าหนดขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่ง หรือขอ้ก  าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใด ๆ กบับริษทัไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการระหว่างกนันั้น ๆ  
 

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต     

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีไดก้  าหนดข้ึน และกรรมการ
จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมติัรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษทัฯ 
รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา   

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนนั้น บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความ
ช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นที่มีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่ มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหมี้ความมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทัหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ของบริษทัแต่เป็นการท ารายการที่บริษทัไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผูถ้ือหุน้ทุกราย  

 
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้ริการ และการซ้ือหรือขาย

สินค้า เป็นตน้ บริษัทได้ก  าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันให้มีเง่ือนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการ
ด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก และให้ปฏิบติัเป็นไปตาม
สัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ งก  าหนดราคาและเง่ือนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และ              
ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายในอิสระจะท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงาน
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท า
รายการทุก ๆ ไตรมาส 
 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่น ๆ ไดแ้ก่
รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ืม การค ้าประกนั เป็นตน้ บริษทัมีนโยบายให้
เสนอให้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและให้ความเห็น
เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการนั้น ๆ และจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค  าสั่งหรือขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่     เกี่ยวโยงกนัและการไดม้า
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หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่ส าคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) และการปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชี เร่ืองการเปิดเผย
ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกนัซ่ึงก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยบริษทัจะ
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  
 
ส าหรับแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนั้น จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุรกิจปกติของ

บริษทั เช่น การซ้ือขายสินคา้ระหว่างกนั เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษทัอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มเติม
แก่บริษทัยอ่ย ในดา้นการค ้าประกนัเงินกู ้และ/หรือการให้เงินกูย้ืม  และจะด าเนินการท ารายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและ
ปฏิบติัตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนัของบริษทัและสอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดของส านักงาน ก .ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 

13.1 งบการเงิน                                       
 13.1.1 ความเห็นผู้สอบบัญชี 
 รายงานความเห็นผูส้อบบญัชีของงบการเงินของบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย สาํหรับรอบปีบญัชี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2556 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี                        
งบการเงิน รายปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ผู้สอบบัญชี 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2982 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
 

 
ความเห็น 
ผูส้อบบญัชีเห็นว่า งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัโดยถูกตอ้งตามที่
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 

  

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 
กลุ่มเธียรสุรัตน์ ประกอบดว้ย บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 

(“บริษทัยอ่ย”) ซ่ึงกลุ่มเธียรสุรัตน์ปรับโครงสร้างธุรกิจในระหว่างปี 2555โดยบริษทัเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยจากร้อยละ 
25 เป็นร้อยละ 100 ในวนัที่ 27 กนัยายน 2555 ทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในแต่ละปี บริษทัจึงได้
จดัทาํงบการเงินรวมในปี 2555  2556 และ 2557  โดยถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทั เธียรสุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) 
มีอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อยดงักล่าว หลงัจากตดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัที่เป็นสาระสําคญัแลว้ โดยบริษทัไดน้ํา
บริษทัยอ่ยมาจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจควบคุม 

ซ่ึงงบการเงินรวมท่ีจดัทาํข้ึนดงักล่าวไดรั้บการตรวจสอบและสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสํานักงานกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ทั้งน้ีงบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยปี 2555  2556 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24.86  3.3  8.19  1.0  8.18  0.8  
เงินลงทุนชัว่คราว -  -  -  -  20.00  1.8  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 280.93  37.7  263.2  33.6  364.26  33.6  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 17.22  2.3  12.88  1.6  30.59  2.8  
ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ์ิ 12.00  1.6  15.57  2.0  15.05  1.4  
สินคา้คงเหลือ 45.97  6.2  52.91  6.8  59.85  5.5  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 380.98  51.1  352.75  45.1  497.92  46.0  
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สินทรัพย์ (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีครบกาํหนดเกิน 1 ปี -  -  -  -  1.23  0.1  
ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ์ิท่ีครบกาํหนดเกิน 1 ปี 20.44  2.7  23.17  3.0  20.32  1.9  
เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5.84  0.8  0.16  0.0  96.20  8.9  
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 59.59  8.0  59.19  7.6  58.94  5.4  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   260.93  35.0  332.99  42.6  387.34  35.8  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7.58  1.0  7.06  0.9  10.90  1.0  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 9.28  1.2  6.28  0.8  8.72  0.8  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.95  0.1  0.80  0.1  1.48  0.1  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 364.60  48.9  429.65  54.9  585.13  54.0  

รวมสินทรัพย์ 745.58  100.0  782.41  100.0  1,083.05  100.0  
 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             
       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 138.54  18.6  80.62  10.3  21.26  2.0  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 78.27  10.5  70.61  9.0  79.62  7.4  
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั -  -  -  -  -  -  
เงินกูย้มืระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 21.32  2.9  25.86  3.3  22.61  2.1  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 13.20  1.8  19.61  2.5  24.13  2.2  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 22.89  3.1  5.85  0.7  12.60  1.2  
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 274.21  36.8  202.56  25.9  160.22  14.8  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
เงินกูย้มืระยะยาว 66.40  8.9  62.20  8.0  57.95  5.4  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 28.80  3.9  37.10  4.7  40.04  3.7  
ภาระผูกพนัประโยชน์พนกังาน 13.87  1.9  15.94  2.0  16.75  1.5  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 109.07  14.6  115.25  14.7  114.74  10.6  

รวมหน้ีสิน 383.28  51.4  317.81  40.6  274.96  25.4  
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หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 

วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนจดทะเบียน             
     หุน้สามญั 2.33 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 233.00            
     หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท     344.00    344.00    
ทุนจดทะเบียนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้             
     หุน้สามญั 2.33 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 233.00  31.3          
     หุน้สามญั 258 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท     258.00  33.0      
     หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท         344.00  31.8  
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั         206.77  19.1  
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -  -  10.25  1.3  10.25  0.9  
ผลต่างจากการแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย (1.35) (0.2) (1.35) (0.2) (1.35) (0.1) 
กาํไรสะสม             
     จดัสรรแลว้ – สาํรองตามกฎหมาย 2.80  0.4  5.93  0.8  10.46  1.0  
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 127.85  17.1  191.77  24.5  237.96  22.0  
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 362.30  48.6  464.60  59.4  808.10  74.6  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 0.00  0.0  0.00  0.0  0.00  0.0  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 362.30  48.6  464.60  59.4  808.10  74.6  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 745.58  100.0  782.41  100.0  1,083.05  100.0  
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  (2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (ปรับปรุงการจัดประเภทรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย – ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 14.1.1.2  

การปรับปรุงการจัดประเภทรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย) 

ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้             
รายไดจ้ากการขาย 939.58  89.0  902.25  89.1  996.83  88.6  
ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีรับรู้ 116.14  11.0  110.06  10.9  128.42  11.4  
รวมรายได้ 1,055.72  100.0  1,012.31  100.0  1,125.25  100.0  

ต้นทุน             
ตน้ทุนขาย (183.37) (17.4) (174.66) (17.3) (201.33) (17.9) 
ตน้ทุนทางการเงิน (16.02) (1.5) (13.51) (1.3) (6.51) (0.6) 
รวมต้นทุน (199.39) (18.9) (188.17) (18.6) (207.84) (18.5) 

ก าไรข้ันต้น 856.33  81.1  824.14  81.4  917.41  81.5  
รายไดอ้ื่น 28.23  2.7  17.47  1.7  35.30  3.1  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 884.56  83.8  841.62  83.1  952.71  84.7  

ค่าใช้จ่าย             
ค่าใชจ่้ายในการขาย (553.02) (52.4) (524.93) (51.9) (564.33) (50.2) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (138.64) (13.1) (168.28) (16.6) (191.16) (17.0) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (71.58) (6.8) (59.61) (5.9) (81.53) (7.2) 
รวมค่าใช้จ่าย (763.24) (72.3) (752.82) (74.4) (837.02) (74.4) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 121.32  11.5  88.80  8.8  115.70  10.3  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (28.73) (2.7) (21.75) (2.1) (21.97) (2.0) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ 92.59  8.8  67.05  6.6  93.72  8.3  

การแบ่งก าไร             
     ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ 86.24    67.05    93.72    
     ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 6.35    0.00    0.00    
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น             
     กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.40    0.27    0.31    
     จาํนวนหุน้สามญัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั (ลา้นหุน้) * 233.00    251.22    304.89    
              

 
   หมายเหตุ : * ในระหว่างปี 2556 บริษทัเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ดงันั้น เพ่ือใหง้บ
การเงินของบริษทัสามารถเปรียบเทียบได ้บริษทัจึงแสดงจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัโดยใหหุ้น้ท่ีตราไวมี้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
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 (3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ปีบัญชี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
กาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 121.32  88.80  115.70  
รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินไดสุ้ทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)       
กิจกรรมการดาํเนินงาน       
     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17.44  17.04  21.63  
     หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 71.58  59.61  81.53  
     สาํรองการปรับสภาพสินคา้คงเหลือ 0.55  0.70  (0.22) 
     ค่าเผื่อสาํรองการรับคืนสินคา้ - 0.62  0.26  
     ค่าเผื่อการดอ้ยค่าในสินทรัพย ์ 0.04  - 0.25  
    ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น -  - 0.05 
     (กาํไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (12.55) (1.22) (0.21) 
     ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 5.88  2.35  1.24  
     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 16.02  13.51  6.51  
     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - 10.25  - 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 218.26  191.65  226.73  
ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง       
     ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือ (46.66) (41.90) (183.72) 
     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 1.59  3.72  (18.06) 
     ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ์ิ 16.73  (6.29) 3.37  
     สินคา้คงเหลือ (18.60) (7.65) (6.71) 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 0.03  0.15  (0.68) 
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)       
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (22.64) (7.65) 6.08  
     ผลประโยชน์พนกังานที่จ่ายในงวด - (0.27) (0.44) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมการด าเนินงาน 150.73  131.75  26.56  
จ่ายดอกเบ้ีย (16.03) (13.51) (6.69) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (30.25) (35.78) (17.66) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการด าเนินงาน 104.45  82.46  2.21  
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กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจัดหาเงิน (ต่อ) 
(ล้านบาท)  

ปีบัญชี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (0.26) 5.67  (96.04) 
เงินลงทุนชัว่คราว - - (20.00) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (3.00) - - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6.29  1.79  0.33  
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11.60  - - 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (40.08) (88.53) (57.96) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (0.90) (0.22) (4.67) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน (ลดลง) (39.11) (57.92) (59.36) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัลดลง (3.68) - - 
เงินสดรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30.00  39.00  20.30  
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (24.61) (38.65) (27.80) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (14.70) 14.71  (6.78) 
รับชาํระค่าหุน้สามญั - 25.00  86.00  
เงินปันผลจ่าย - - (43.00) 
เงินสดจ่ายเงินปันผลในบริษทัยอ่ยของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจ       
     ควบคุมของบริษทัยอ่ย (3.37) - - 
เงินสดรับชาํระค่าหุน้สามญั-ส่วนเกินมูลค่าหุน้ -  - 206.77  
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน (55.47) (17.86) 176.13  

        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 22.63  (16.68) (0.01) 

        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2.23  24.86  8.19  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 24.86  8.19  8.18  
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 (4) อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 

ปีบัญชี  

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 2556 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง         
อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.39  1.74  3.11  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.22  1.48  2.73  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.34  0.35  0.01  
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 3.32  3.41  3.34  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย วนั 108.40  105.44  107.76  
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 15.63  8.97  9.21  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 23.03  40.13  39.08  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 7.30  11.30  11.59  
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลี่ย วนั 49.30  31.86  31.07  
วงจรเงินสด วนั 82.13  113.71  115.77  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร         
อตัรากาํไรขั้นตน้ ร้อยละ 81.11  81.41  81.53  
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ร้อยละ 8.82  7.05  7.14  
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร ร้อยละ 112.20  115.61  2.75  
อตัราดอกเบ้ียรับ (ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ)  ร้อยละ 39.59  40.45  40.93  
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (เงินกูย้มื)  ร้อยละ 5.77  5.47  3.33  
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 33.82  34.98  37.61  
อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 8.77  6.62  8.33  
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้  ร้อยละ 29.01  16.22  14.73  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการท างาน         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 12.87  8.78  10.05  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  ร้อยละ 44.00  28.32  32.03  
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.47  1.33  1.21  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 1.06  0.68  0.34  
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.74  0.49  0.21  
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย เท่า 8.93  8.23  4.67  
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั เท่า 1.11  0.46  0.01  
อตัราการจ่ายปันผล* ร้อยละ - 41.39 18.97  
* หมายเหตุ : ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัใหมี้การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 โดย
จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้ จาํนวนเงินไม่เกนิ 57.33 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จาํนวนไม่เกนิ 6.88 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งส้ิน 64.21 ลา้นบาท  หากรวมเงินปันผลระหว่างกาลท่ีประกาศจ่ายปันผลแลว้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
5/2557 จาํนวนเงิน 17.2 ลา้นบาท จะทาํใหอ้ตัราการจ่ายปันผลสาํหรับปี  2557  เพ่ิมข้ึน จากร้อยละ 18.97  เป็นร้อยละ 89.90 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
14.1 ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 การปรับปรุงงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์      
 14.1.1.1 นโยบายการให้ส่วนลด        

                      การขายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ การขายตรงแบบเงินสดและการขายตรงแบบ
ผ่อนชาํระ โดยในอดีต บริษทัมีนโยบายการใหส่้วนลดเฉพาะสาํหรับการขายแบบเงินสดแต่ไม่มีนโยบายการใหส่้วนลดสาํหรับการ
ขายแบบผ่อนชาํระ ต่อมาในระหว่างปี 2555 บริษทัไดพ้ิจารณากาํหนดนโยบายการใหส่้วนลดแก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางการ
ขายตรงแบบผ่อนชาํระ ซ่ึงนโยบายดงักล่าวเป็นผลจากเดิมนั้น แมว้่าบริษทัจะไม่มีนโยบายใหส่้วนลดกรณีขายสินคา้แบบผ่อนชาํระ 
แต่พนกังานขายของบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาใหส่้วนลดสินคา้แก่ลูกคา้เองเพื่อกระตุน้การขาย และพนกังานแต่ละรายจะนาํรายไดค้่ า
นายหน้าของตนเองชาํระเงินแก่บริษัทเป็นค่าส่วนลดดังกล่าว โดยบริษทัไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ส่วนลดดังกล่าวไม่มี
ขอ้กาํหนดท่ีชดัเจน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อนโยบายราคาและภาพพจน์สินคา้ของบริษทั รวมทั้งทาํให้การวดัประสิทธิภาพการขาย
ของพนกังานไม่ชดัเจน ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณากาํหนดนโยบายการให้ส่วนลดแก่ลูกคา้ข้ึนโดยมีการกาํหนดส่วนลดสูงสุดอย่าง
ชดัเจน  

                   ในส่วนของนโยบายการใหส่้วนลดแบบเดิมซ่ึงใชใ้นอดีตจนถึงวนัท่ี 26 มีนาคม 2555 นั้น บริษทัจะรับรู้รายได้
ค่าขายเคร่ืองกรองนํ้ าเต็มจาํนวน และจ่ายค่าธรรมเนียมการขายแก่พนักงานซ่ึงจะถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขายเต็มจาํนวน 
ในขณะท่ีนโยบายการขายแบบใหม่ซ่ึงใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2555 นั้น บริษทักาํหนดการให้ส่วนลดเองโดยมีอตัราการให้
ส่วนลดท่ีชดัเจน โดยจะรับรู้รายไดค่้าขายเคร่ืองกรองนํ้าเป็นราคาขายสุทธิหลงัหกัส่วนลดแลว้ โดยสามารถสรุปนโยบายดงักล่าว
ไดด้งัตาราง 
 

  แนวทางการรับรู้รายได้ 
  การขายตรงแบบเงินสด  การขายตรงแบบผ่อนช าระ 
  งบการเงิน  งบการเงิน  

2555  รายไดสุ้ทธิหลงัหกัส่วนลด  ผสม *  
2556  รายไดสุ้ทธิหลงัหกัส่วนลด  รายไดสุ้ทธิหลงัหกัส่วนลด  
2557  รายไดสุ้ทธิหลงัหกัส่วนลด  รายไดสุ้ทธิหลงัหกัส่วนลด  

หมายเหตุ : * แนวทางการรับรู้รายไดแ้บบผสมในการขายตรงแบบผอ่นชาํระช่วงระหว่างปี 2555 เป็นผลจากการรับรู้รายไดก้อ่นหักส่วนลดในช่วงเวลา
ประมาณ 3 เดือนแรกของปี 2555 และการรับรู้รายไดสุ้ทธิหลงัหักส่วนลดในช่วงเวลา 9 เดือนที่เหลือของปี 2555 

  14.1.1.2 การปรับปรุงการจัดประเภทรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย   
รายการงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2556 ไดมี้

การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบกบังบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี  
         

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 ส าหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 

ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ ตามทีเ่คยรายงานไว้ 
ตน้ทุนขาย 183.37 183.37 174.66 179.39 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 553.02 433.86 524.93 382.89 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 138.64 257.79 168.28 305.59 
หมายเหตุ การจดัประเภทรายการดงักล่าว เป็นการจดัประเภทรายการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัตน้ทุนขาย และค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงจากเดิมบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
โดยประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเก ีย่วกบัพนกังาน และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เป็นตน้ 
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14.1.2 ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
บริษทัดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํ้า โดยรายไดข้องบริษทัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย 
และรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ โดยบริษทัเตรียมความพร้อมในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 หลงัจาก
เข้าตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างปี 2557 บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองให้ครอบคลุมความต้องการของลูกคา้ทุก
กลุ่มเป้าหมายโดยมีการขยายสาขา และศูนยบ์ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน และพฒันาช่องทางการจาํหน่าย
สินคา้ใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะช่องทางการขายทางโทรศพัท์ซ่ึงสามารถสนับสนุนการบริการหลงัการขายและ
นาํเสนอผลิตภณัฑอ์ื่นที่จาํเป็นต่อการครองชีพ เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้งน้ีจากความโดดเด่นของสินคา้และการพฒันาศกัยภาพของ
ทีมงานขาย ส่งผลใหบ้ริษทัสามารถขยายธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 
ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,055.72 ลา้นบาท 1,012.31 ลา้นบาท และ 1,125.25 ลา้นบาท 
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และ 2557 บริษทัมีรายไดร้วมสูงกว่างวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 112.94 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 11.16  ซ่ึงประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จาํนวน  996.83 ลา้นบาท สูงข้ึนจาํนวน 94.58 ลา้นบาท และดอกผลจาก
การใหเ้ช่าซ้ือจาํนวน 128.42 ลา้นบาท สูงข้ึนจาํนวน 18.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.48 และ 16.68 ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือเปรียบเทียบจาํนวนขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์หลกั รายไดจ้ากการขายเคร่ืองกรองนํ้ าในปี 2555 2556 และ 2557 เป็น
จาํนวน 744.06 ลา้นบาท 681.81 ลา้นบาท และ 757.28 ลา้นบาท สําหรับปี 2557 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 75.47 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.07 เป็นผลมาจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่ซ่ึงมีราคาขายสูงข้ึน เม่ือพิจารณาจากจาํนวนเคร่ืองท่ีขาย บริษทั
สามารถรักษาจาํนวนการขายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน แมว้่าในช่วงตน้ปีจะมีปัญหาทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจก็ตาม โดยในปี 
2558 บริษทัวางแผนจะขยายช่องทางการขาย รวมถึงสาขาและศูนยบ์ริการเพื่อใหค้รอบคลุมถึงความตอ้งการของลูกคา้ทัว่ประเทศ
มากข้ึน สาํหรับรายไดจ้ากการขายสารกรองในปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจาํนวน 110.42 ลา้นบาท 128.72 ลา้นบาท และ165.14 
ลา้นบาท โดยในปี 2557 เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  36.42  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.29 ลา้นบาท เป็นผลจากการ
พฒันาระบบขายตรงผ่านทางโทรศพัท ์
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โดยระหว่างปี 2557 บริษทัไดเ้พิ่มจาํนวนพนกังานขายทางโทรศพัทเ์ป็นสองเท่าในช่วงปลายปี  ทาํให้บริษทัสามารถเพิ่ม
ปริมาณการขายสารกรองไดอ้ยา่งมากจากปี 2556 จาํนวน 51,262 ชุดเป็นจาํนวน 63,209 ชุดในปี 2557 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.31  

 
 

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557 บริษทัไดมี้การพฒันาระบบการขายผ่านช่องทางต่างๆ เช่นระบบ Telesales และการขายผ่าน
ตวัแทนจาํหน่าย พร้อมทั้งพฒันาสาขาและศูนยบ์ริการทัว่ประเทศเพื่อรองรับการขยายตลาดในต่างจังหวดั โดยบริษทัคาดว่าจะ
สามารถเพิ่มสัดส่วนการขายในต่างจงัหวดัไดม้ากข้ึนจากร้อยละ 10  เป็นร้อยละ 20  ภายในปี 2558 นอกจากน้ีบริษทัเร่ิมมีรายได้
จากการขายเคร่ืองปรับอากาศท่ีเร่ิมจาํหน่ายในช่วงปลายปี 
 สินทรัพยข์องบริษทัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามการเติบโตของรายได ้โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทั
มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 745.58 ลา้นบาท  782.41  ลา้นบาท และ 1,083.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทั้งน้ีสินทรัพยห์ลกัของบริษทัไดแ้ก่ 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ และท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือไดแ้ก่ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนชาํระ 
ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั ในขณะที่บริษทัลงทุนในสินทรัพย ์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตวั
ทางธุรกิจ  ทั้งในส่วนของโรงงานการผลิตและอาคารสาํนกังาน 
 บริษทัมีภาระหน้ีสินประเภทเงินกูย้มืทั้งระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เพื่อใชส้นับสนุน
การปล่อยสินเช่ือเช่าซ้ือระยะสั้ น และรองรับการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 
บริษทัมีเงินกูย้มืระยะสั้นคงคา้งเป็นจาํนวน 138.54 ลา้นบาท 80.62 ลา้นบาท และ 21.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในขณะที่มีเงินกูย้ืม
ระยะยาวคงคา้งเป็นจาํนวน 87.72 ลา้นบาท 88.06 ลา้นบาท และ 80.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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 ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีส่วนของผูถ้ือหุน้
จาํนวน 362.30 ลา้นบาท 464.60  ลา้นบาท และ 808.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงการเพิ่มข้ึนดงักล่าวเป็นผลจากบริษทัสามารถทาํ
กาํไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัไดท้ยอยเพิ่มทุนในช่วงปี 2555  2556 และ 2557 เป็นจาํนวน 33.00 ลา้นบาท 25.00 ลา้น
บาท และ 86.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัเพิ่มข้ึนเป็น 344.00 ลา้นบาทในปัจจุบนั โดยใน
ระหว่างปี 2557 บริษทัฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 343.50 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 73.93 จากงวดเดียวกนัของปีก่อน
จากการขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 86 ลา้นหุน้ ทาํใหทุ้นจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้เพิ่มข้ึนจาํนวน 86.00 ลา้นบาท (86 ลา้นหุน้ หุน้
ละ 1 บาท) และส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ่มข้ึนจาํนวน 206.77 ลา้นบาท (86 ลา้นหุน้ หุน้ละ 2.50 บาท หกัค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย
หุน้เพิ่มทุน จาํนวน 8.23 ลา้นบาท ) กาํไรสะสมเพิ่มข้ึนจาํนวน 50.73 ลา้นบาท โดยเพิ่มจากกาํไรสุทธิสาํหรับปี จาํนวน 93.73 ลา้น
บาท หกัเงินปันผลจ่ายจาํนวน 43.00 ลา้นบาท โดยบริษทัไดส้าํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึน 4.53 ลา้นบาท 
 14.1.3 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน          

 รายได้จากการขาย          
 บริษทัไดรั้บรายไดจ้ากการขายใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรง ซ่ึงมีทั้งการขาย
แบบเงินสดและการขายแบบผ่อนชาํระ และบริษทัยงัไดรั้บรายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายสินคา้ซ่ึงส่วนใหญ่ผลิตให้แก่บริษทัขายตรง
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึง 
สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
 

 
ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2555 2556 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายตรง               

     - ขายตรงแบบเงินสด   120.07  12.8  126.49  14.0  136.02  13.6  

     - ขายตรงแบบผอ่นชาํระ   736.35  78.4  687.12  76.2  792.34  79.5  

รวมรายไดจ้ากการขายตรง   856.42  91.1  813.61  90.2  928.36  93.1  

จดัจาํหน่ายสินคา้ผา่นบริษทัอ่ืน   83.16 8.9 88.65 9.8 68.47 6.9 

รวมรายได้จากการขาย 
 

939.58  100.0  902.25  100.0  996.83  100.0  

ในระหว่างปี 2555 ถึง 2557 รายไดจ้ากการขายเพิ่มข้ึนจาก 939.58 ลา้นบาท เป็น 996.83 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากการขาย
ผ่านช่องทางการขายตรงเป็นรายไดห้ลกั โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ของรายไดจ้ากการขายในช่วงเวลาดงักล่าว  

รายไดจ้ากการขายแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง บริษทัมีรายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนชาํระเป็นหลกั โดยในปี 2557 

รายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนชาํระมีจาํนวน 792.34 ลา้นบาท ในขณะที่รายไดจ้ากการขายตรงแบบเงินสดมีจาํนวน 136.02 ลา้น
บาท ซ่ึงรายไดแ้ละจาํนวนสินคา้ที่ขายผ่านช่องทางการขายตรงในช่วงเวลาดงักล่าวแสดงภาพได ้ดงัน้ี 
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                   รายได้และจ านวนสินค้าที่ขายผ่านช่องทางการขายตรง (ปี 2555 - ปี 2557) 

114,610 108,269 107,491
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รายได้จากการขายตรง
(ล้านบาท)

จ านวนขาย

จาํนวนเคร่ืองกรองนํ้า (เคร่ือง) จาํนวนสารกรอง (ชุด)

รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง (ลา้นบาท)

 
จากการเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และ 2556 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงลดลงจาก 856.42 ลา้นบาท 

เป็น 813.61 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.0 ต่อปี ซ่ึงเป็นผลจากบริษทัขายสินคา้ไดเ้ป็นจาํนวนลดลง โดยเม่ือเปรียบเทียบเคร่ือง
กรองนํ้าท่ีขายไดใ้นปี 2555 และ 2556 เป็นจาํนวน  114,610  เคร่ือง และ 108,269 เคร่ือง ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราเติบโตลดลงร้อย
ละ 5.5 แต่อยา่งไรกต็ามในช่วงเวลาเดียวกนัขายสารกรองไดเ้ป็นจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 48,496 ชุด เป็น 51,262 ชุด คิดเป็นอตัราเติบโต
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7  ทั้งน้ีจาํนวนขายเคร่ืองกรองนํ้าลดลงในปี 2556 เทียบกบัปี 2555  มีสาเหตุหลกัจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในช่วง
ปลายปี 2554 ส่งผลใหมี้ยอดขายจาํนวนมากในปี 2555 ในขณะที่กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคโดยรวมลดลงมากในปี 2556  สืบเน่ืองจาก
ปัญหาทางดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ จึงทาํใหป้ระชาชนบางส่วนชะลอการใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภค ประกอบกบับริษทั
มีนโยบายการปรับปรุงคุณภาพพนกังานขายทาํใหอ้ตัรากาํลงัพลลดลง 

สาํหรับการเปรียบเทียบระหว่างปี 2556 และ 2557 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงเพิ่มข้ึนจาก 813.61 ลา้น
บาท เป็น 928.36 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.10 ต่อปี แมว้่าเม่ือเปรียบเทียบจาํนวนเคร่ืองกรองนํ้ าท่ีขายไดใ้นปี 2556 และ 
2557 เป็นจาํนวนลดลงจาก 108,269  เคร่ือง เป็น 107,491 เคร่ือง ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราเติบโตลดลงร้อยละ 0.72 แต่บริษทัมีรายได้
เพิ่มข้ึนจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองนํ้ารุ่นใหม่ ซ่ึงมีราคาขายต่อหน่วยสูงข้ึน ในขณะเดียวกนับริษทัสามารถเพิ่มรายได้
จากการขายสารกรองท่ีมีจาํนวนเพิ่มข้ึนจาก 51,262  ชุด เป็น 63,209 ชุด คิดเป็นอตัราเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.31 เป็นผลมาจากการ
พฒันาระบบบริการหลงัการขายและระบบขายสารกรองทางโทรศพัทอ์ยา่งต่อเน่ือง 

       (2) รายได้จากการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอื่น      
 ในระหว่างปี 2555 และปี 2556 รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษทัอื่นเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย โดยไดรั้บความเช่ือมัน่ใน
คุณภาพผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นผลใหบ้ริษทัไดรั้บคาํสั่งจา้งผลิตเพิ่มข้ึนในระยะหลงั แต่อยา่งไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่าง
ปี 2556 และปี 2557 รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษทัอื่นลดลงจาก 88.65 ลา้นบาทเป็น 68.47 ลา้นบาท เป็นผลจากการ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจสืบเน่ืองมาจากความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลใหลู้กคา้ของบริษทัขายสินคา้ไดล้ดลง จึงลดปริมาณ
การสั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัลง   
    
 ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์       
 ในระหว่างเดือนมกราคม 2556 ผูถ้ือหุ้นใหญ่ไดก้ระทาํการแทนบริษทัโดยการจาํหน่ายหุ้นเดิมของบริษทัที่ถือในนาม
ส่วนตวัใหแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทักลุ่มหน่ึงจาํนวนรวม 4,515,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 1 บาท (เปรียบเทียบตามมูลค่า 
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หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) และต่อมาบริษทัไดด้าํเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสิทธิ (Right Offering) 
โดยผูถ้ือหุน้ใหญ่ดงักล่าวเป็นผูใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เกินสิทธิซ่ึงอาจถูกตีความไดว้่าเป็นการทาํรายการเพื่อชดเชยหุ้นท่ีจาํหน่ายให้แก่
พนกังานและผูบ้ริหารกลุ่มดงักล่าวไปก่อนหนา้ ดงันั้น ธุรกรรมดงักล่าวจึงก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายพิเศษ ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัท่ี 2  เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์(“ค่าใชจ่้ายพิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์”) โดยการประเมินค่าใชจ่้าย
พิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จะประเมินจากส่วนต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของบริษทั ณ วนัที่จาํหน่ายหุ้น กบั
ราคาที่จาํหน่ายหุน้แก่พนกังานกลุ่มดงักล่าว มีมูลค่ารวม 10.25 ลา้นบาท ซ่ึงกระทบรายการค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
แยกตามประเภท 

 มูลค่า 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ตน้ทุนขาย  0.18 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  0.87 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  9.19 
รวม  10.25 

ค่าใชจ่้ายพิเศษดงักล่าวประเมินจากการเปรียบเทียบกบัมูลค่ายติุธรรมโดยไม่มีการจ่ายเงินสดออกจากบริษทั จึงไม่กระทบ
ต่อกระแสเงินสด โดยในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้น จะบนัทึกในบญัชีส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วน
ของผูถ้ือหุน้จาํนวน 10.25 ลา้นบาทเช่นกนั 
 ทั้งน้ี มูลค่ายติุธรรมของหุน้ของบริษทั ณ วนัจาํหน่ายหุน้ดงักล่าว เท่ากบั 3.27 บาท/หุน้ จากการประเมินมูลค่ายติุธรรม
ของหุน้ของบริษทั อา้งอิงจากวิธีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยอา้งอิงประมาณการ
กระแสเงินสดแก่ผูถ้ือหุน้ (Free Cash Flow to Equity) ที่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคต  
 ต้นทุนขาย          
 ตน้ทุนขายแบ่งออกเป็น ต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต ต้นทุนพนักงานฝ่ายผลิต โสหุ้ยการผลิต และตน้ทุนอื่นๆ โดยใน
ระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 ตน้ทุนขายมีจาํนวน 183.37 ลา้นบาท 174.66 ลา้นบาท และ 201.33 ลา้นบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน
ตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม ร้อยละ 17.4 ร้อยละ 17.3 และ ร้อยละ 17.9 ตามลาํดบั  

 แต่อยา่งไรกต็ามในปี 2557 สัดส่วนตน้ทุนสินคา้ขายเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยจากการปรับเพิ่มข้ึนของราคาวตัถุดิบ และเร่ิมมีการ
ขายเคร่ืองปรับอากาศในช่วงไตรมาส 4 ปี 2557  ทั้งน้ีสัดส่วนตน้ทุนสินคา้ขายต่อรายไดร้วมที่ค่อนขา้งคงที่อยูป่ระมาณร้อยละ 17-18  
แสดงใหเ้ห็นว่าบริษทัยงัคงสามารถบริหารจดัการการผลิต และควบคุมตน้ทุนขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  
 ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือที่รับรู้        
 ในการขายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรง ลูกคา้สามารถเลือกชาํระค่าสินคา้ได ้2 แนวทาง คือ ชาํระเป็นเงินสด และผ่อน
ชาํระเป็นงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนในกรณีขายเคร่ืองกรองนํ้า และไม่เกิน 5  เดือนในกรณีขายสารกรอง และมากกว่า 
12 เดือนสาํหรับเคร่ืองกรองนํ้ารุ่นใหม่ และเคร่ืองปรับอากาศ โดยลูกคา้มากกว่าร้อยละ 80 จะเลือกแนวทางการผ่อนชาํระ ซ่ึงการ
ขายแบบผ่อนชาํระน้ีมีลกัษณะเป็นการขายแบบเช่าซ้ือสินคา้ บริษทัจะไดรั้บรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีรับรู้ตามงวดที่รับ
ชาํระเงิน   
 ดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือลดลงจาก 116.14 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็น 110.06 ลา้นบาท ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 5.24 

โดยดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือลดลงเลก็นอ้ยตามการหดตวัลงของปริมาณการขายเคร่ืองกรองนํ้ าผ่านช่องทางการขายตรง  เป็นผล
สืบเน่ืองมาจากความไม่สงบทางการเมือง  ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัเป็นผลกระทบดา้นลบต่อการขายสินคา้ของบริษัท  

รวมถึงการรับชาํระเงินของลูกหน้ีผ่อนชาํระลดลงในช่วงปลายปี  2556  อยา่งไรกต็ามเร่ิมมีสัญญาณการฟ้ืนตวัในเดือนมีนาคม 2557 

โดยบริษทัรับชาํระเงินจากลูกหน้ีคา้งชาํระไดดี้ข้ึน ประกอบกบัเร่ิมมีดอกผลจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีราคาขายต่อหน่วย
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เพิ่มข้ึน ส่งผลบวกต่อรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีเพิ่มมากข้ึนจาก 110.06 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 128.42 ลา้นบาท ในปี 2557 

ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2555 จนกระทัง่ปีปัจจุบนั บริษทัสามารถรับรู้รายไดด้อกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 
16.0 ของยอดรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงแบบผ่อนชาํระ 
ต้นทุนทางการเงิน           
 ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มื ซ่ึงในการดาํเนินธุรกิจเช่าซ้ือของบริษทัส่วนหน่ึงใชเ้งินกูย้มืเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนระหว่างรอการรับเงินผ่อนชาํระค่างวดจากลูกคา้ ดงันั้น ตน้ทุนทางการเงินจึงจัดเป็นตน้ทุนหลกัในการประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกบัตน้ทุนขาย ทั้งน้ีตน้ทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวตัถุประสงค์การใชเ้งินกูย้ืม ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการเงิน
จากเงินกูย้มืระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน และตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้มืระยะยาวเพื่อรองรับการลงทุน 
 

ต้นทุนทางการเงิน 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
  ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

 
2555 ร้อยละ 2556 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 

ดอกเบี้ยจ่าย : สนบัสนุนการดาํเนินงาน 
 

9.88  61.67 6.97  51.59 6.24  95.85 

ดอกเบี้ยจ่าย : สนบัสนุนการลงทุน 
 

6.14  38.33 6.54  48.41 0.27  4.15 

รวมต้นทุนทางการเงิน 
 

16.02  100 13.51    100               6.51 100   

  
 ตน้ทุนทางการเงินรวมในปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจาํนวน 16.02 ล้านบาท 13.51 ลา้นบาท และ 6.51 ล้านบาท
ตามลาํดบั ซ่ึงตน้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ืองเป็นผลจากบริษทัมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึนจากการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนในระหว่างปี 2557 โดยนาํเงินที่ไดรั้บบางส่วนจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้ นซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ่มทุนท่ี
ไดรั้บจากการขายหุน้สามญั และบริษทัทยอยชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวที่ครบกาํหนดทาํใหด้อกเบ้ียลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกบั
เงินกูย้มืท่ีลดลง   ทั้งน้ีบริษทัมีการนาํเงินจากการเพิ่มทุนบางส่วนไปคํ้าประกนัเงินกูย้ืมเพื่อลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ในขณะที่บริษทั
สาํรองเงินทุนดงักล่าว เพื่อใชส้าํหรับแผนธุรกิจซ่ึงกาํลงัดาํเนินการอยูต่ามเป้าหมายภายในปี 2558 ไดแ้ก่ การสร้างโรงงานใหม่และ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การขยายสาํนกังานสาขาและศูนยบ์ริการต่างจังหวดั เป็นตน้ 

ก าไรข้ันต้น 

ก าไรขั้นต้น 
 

 
ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2555 2556 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 
 

939.58  89.0  902.25  89.1  996.83  88.6  

ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือที่รับรู้ 
 

116.14  11.0  110.06  10.9  128.42  11.4  

รวมรายได ้
 

1,055.72  100.0  1,012.31  100.0  1,125.25  100.0  

ตน้ทุนขาย 
 

(183.37) (17.4) (174.66) (17.3) (201.33) (17.9) 
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(16.02) (1.5) (13.51) (1.3) (6.51) (0.6) 

ก าไรขั้นต้น 
 

856.33  81.1  824.14  81.4  917.41  81.5  

 

บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้คงที่อยู่ในระดบัร้อยละ 80 แมว้่ารายไดจ้ากขายเคร่ืองกรองนํ้ าลดลง หรือเพิ่มข้ึนไปตามภาวะตลาดท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  บริษทัยงัคงสามารถรักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ให้อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั แสดงให้เห็นถึงการบริหารตน้ทุนการ
ผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพของบริษทั นอกจากน้ี บริษทับริหารสภาพคล่องไดมี้ประสิทธิภาพอย่างดีข้ึน จึงทาํให้การกูย้ืมเงินลดลง 
ส่งผลใหท้าํใหต้น้ทุนทางการเงินลดลง และอตัรากาํไรขั้นตน้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
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 ค่าใช้จ่ายในการขาย          
 ค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัซ่ึงเนน้การขายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรง โดย
ค่าใชจ่้ายในการขายที่สาํคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง เช่น ค่านายหน้า ค่าเบ้ียเลี้ ยง เป็นตน้ 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 ของค่าใชจ่้ายในการขายทั้งหมด  แมว้่าค่าใชจ่้ายในการขายในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 
จะเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 553.02 ลา้นบาท 524.93 ลา้นบาท และ 564.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั แตส่ัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายได้
รวมมีสัดส่วนที่ประมาณร้อยละ 50 ทาํให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษทัที่ยงัสามารถควบคุมสัดส่วนค่าใชจ่้ ายในการขายต่อ
ยอดขายใหอ้ยูใ่นระดบัคงที่ 
 หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ         
 บริษทัมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเช่ือ โดยจัดตั้งฝ่ายเครดิตเพื่อประเมินความสามารถในการชาํระหน้ีและ
เรียกเกบ็เงินในแต่ละงวดจากลูกหน้ี และยงัมีระบบการปรับเงินพนกังานขายท่ีขายสินคา้แลว้ลูกคา้ไม่สามารถผ่อนชาํระค่าสินคา้
ตามเวลาท่ีกาํหนดได ้ซ่ึงในกรณีท่ีลูกหน้ีคา้งชาํระบริษทัจะทาํการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญ และหากคา้งชาํระเกิน 3 งวด บริษทัจะ
หยดุรับรู้รายไดด้อกผลจากการเช่าซ้ือทั้งจาํนวน และจะทาํการตดัลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสูญต่อไป  
 รายละเอียดหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
(ล้านบาท) 

 
ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2555 2556 2557 

 หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

15.71  (14.94) 11.09  
หน้ีสูญ 

 
55.86  74.55  70.44  

รวมหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ 
 

71.57  59.61  81.53  

หัก หน้ีสูญรับคืน 
 

(2.03) (2.17) (3.04) 
หัก ค่านายหนา้เรียกคืน  (16.62) (19.21) (23.77) 

รวมหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ-สุทธ ิ
 

52.92  38.23  54.72  

 บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอา้งอิงจากมูลค่าหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บ
หน้ีและวิเคราะห์ฐานะสงสัยลูกหน้ีแต่ละรายตามความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร ซ่ึงท่ีผ่านมาบริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการคาํนวณค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามอายขุองลูกหน้ี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีตารางนโยบายบญัชีในการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ)  

 บริษทัเร่ิมดาํเนินการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งแต่ปี 2554 เพื่อใหส้ามารถประเมินระดบัความเส่ียงในการไม่ไดรั้บการ
ชาํระหน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน และมีการปรับหลกัเกณฑใ์นการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2555 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายหน้ีสงสัยจะสูญ
เป็นจาํนวน 15.71 ลา้นบาท  -14.94  ลา้นบาท และ 11.09 ลา้นบาท ในปี 2555  2556  และ 2557 ตามลาํดบั โดยบริษทัมีนโยบายใน
การบริหารลูกหน้ีคา้งชาํระดังน้ี สําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระนานเกิน 3 งวด บริษทัจะทวงถามอย่างถึงท่ีสุดทั้งโดยวาจาและส่ง
จดหมายทวงถาม ก่อนบนัทึกหน้ีสูญต่อไป โดยในระหว่างปี 2555  2556  และ 2557 บริษทัมีหน้ีสูญจาํนวน  55.86 ลา้นบาท 74.55 
ลา้นบาท และ 70.44 ลา้นบาทตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีนโยบายให้พนักงานขายร่วมรับผิดชอบความเสียหายโดยการหัก
ค่าตอบแทนพนกังานหากบริษทัไม่สามารถเรียกเกบ็เงินจากลูกคา้ได ้ในระหว่างปี 2555  2556  และ 2557 บริษทัมีค่านายหน้าเรียก
คืนจากพนกังานขายจาํนวน 16.62 ลา้นบาท 19.21 ลา้นบาท และ 23.77 ลา้นบาทตามลาํดบั ทั้งน้ีมาตรการดงักล่าวเป็นการป้อง
ปรามและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยพนักงานจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างเต็มท่ีเพื่อลดผลกระทบของหน้ีสูญต่อผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัไดใ้นระดบัหน่ึง  
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 วิเคราะห์ก าไรจากส่วนธุรกิจขายผ่านช่องทางการขายตรง      
 กาํไรจากส่วนธุรกิจขายผ่านช่องทางการขายตรง คือ รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง หักดว้ยตน้ทุนขาย และ
ค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงส่วนธุรกิจขายตรงแบ่งออกเป็น ธุรกิจขายตรงแบบเงินสดและธุรกิจขายตรงแบบผ่อนชาํระ โดยผลกาํไร
ของธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี 2555 ถึง  ปี 2557 แสดงตามตารางดงัน้ี 

ส่วนธุรกจิ 

  ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

  2555 2556 2557 

  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขายตรงแบบเงินสด               
รายไดจ้ากการขายเงินสด   120.07  100.0  126.49  100.0  136.02  100.0  

ตน้ทุนขาย   (25.98) (21.6) (21.83) (17.3) (26.28) (19.3) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย   (81.87) (68.2) (80.45) (63.6) 
         

(85.64) 
(63.0) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   (0.07) (0.1) (0.06) (0.0) (0.11) (0.1) 

ก าไรส่วนธุรกจิขายตรงแบบเงินสด   12.16  10.1  24.15  19.1  23.98  17.6  

 
              

ขายตรงแบบผ่อนช าระ               
รายไดจ้ากการขายผอ่นชาํระ   736.35  100.0  687.12  100.0  792.34  100.0  
ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือที่รับรู้   116.14  15.8  110.06  16.0  128.42  16.2  

ตน้ทุนขาย   (112.26) (15.2) (99.87) (14.5) (134.85) (17.0) 

ตน้ทุนทางการเงิน   (16.02) (2.2) (13.51) (2.0) (6.51) (0.8) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย   (454.22) (61.7) (422.69) (61.5) 
       

(461.59) 
(58.3) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ   (71.51) (9.7) (59.55) (8.7) (81.42) (10.3) 

ก าไรส่วนธุรกจิขายตรงแบบผ่อนช าระ   198.47  27.0  201.56  29.3  236.40  29.8  

                

ก าไรส่วนธุรกจิอืน่   12.84    13.88    10.51    

 
หมายเหตุ : กาํไรจากส่วนธุรกจิดงักล่าว ยงัไม่หักค่าใชจ้่ายบางส่วนซ่ึงไม่สามารถปันส่วนตามส่วนธุรกจิขา้งตน้ได ้เช่น ค่าใชจ้่ายในการบริหาร และภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เป็นตน้ 

 สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขาย ในส่วนธุรกิจขายตรงแบบผ่อนชาํระตํ่ากว่าส่วนธุรกิจขายตรงแบบเงินสด เป็น
ผลจากสัดส่วนการขายสินคา้แต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี สินคา้หลกัของบริษทัท่ีบริษทัจาํหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงมี 2 
ประเภทคือเคร่ืองกรองนํ้าและสารกรอง ซ่ึงราคาขายสารกรองต่อหน่วยอยูใ่นระดบัตํ่ากว่าราคาขายเคร่ืองกรองนํ้ าต่อหน่วย ลูกคา้
จาํนวนมากจึงตดัสินใจซ้ือสารกรองแบบเงินสด ในขณะท่ีเคร่ืองกรองนํ้าซ่ึงมีราคาต่อหน่วยสูงกว่านั้นลูกคา้ส่วนใหญ่จะตดัสินใจ
ซ้ือแบบผ่อนชาํระ ส่งผลให้สัดส่วนการขายแบบเงินสดของสารกรองอยู่ในระดบัสูงกว่าสัดส่วนการขายแบบเงินสดของเคร่ือง
กรองนํ้า แต่เน่ืองจากสารกรองมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อราคาขายสูงกว่าเคร่ืองกรองนํ้ า ดงันั้นการท่ีลูกคา้ซ้ือสารกรองแบบเงินสด
เป็นจาํนวนมาก จึงเป็นผลให้สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายของส่วนธุรกิจขายตรงแบบเงินสดโดยเฉลี่ยแลว้อยู่ใน
ระดบัสูงกว่าส่วนธุรกิจขายตรงแบบผ่อนชาํระ 

 ทั้งน้ี บริษทัสามารถทาํกาํไรในการขายผ่านช่องทางการขายตรงไดอ้ย่างมีนัยสําคญั โดยนับตั้งแต่ปี 2556  เป็นตน้มา 
อตัรากาํไรทั้งส่วนธุรกิจขายตรงแบบเงินสดและส่วนธุรกิจขายตรงแบบผ่อนชาํระอยู่ในระดบัประมาณร้อยละ 20 ของรายไดจ้าก
การขายมาโดยตลอด 
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 วิเคราะห์ส่วนต่างดอกเบ้ีย         
 ส่วนต่างดอกเบ้ียไดแ้ก่ ผลต่างระหว่างดอกผลตามสัญญาเช่าซ้ือจากการขายสินคา้แบบผ่อนชาํระและตน้ทุนทางการเงิน 
โดยตั้งอยูบ่นสมมุติฐานว่าเงินกูย้มืระยะสั้นของบริษทัทั้งหมดถูกเบิกใชเ้พื่อสนบัสนุนการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือจากการขายสินคา้แบบ
ผ่อนชาํระเท่านั้น อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการผ่อนชาํระยงัมีความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหน้ี ซ่ึงบริษทัจะได้รับการชดเชยความ
เสียหายบางส่วนจากการหกัค่านายหนา้จากพนกังานในกรณีหน้ีสูญ นอกจากน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัสามารถทวงถามหน้ีคืนจากลูกหน้ี
ผิดนดัชาํระไดบ้างส่วน ซ่ึงส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิจากตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้ในระหว่างปี 2555 - 2557 แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

ส่วนต่างดอกเบีย้สุทธ ิ
 

ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2555 2556 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือที่รับรู้ 
 

116.14  100.0  110.06  100.0  128.42  100.0  
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(16.02) (13.8) (13.51) (12.3) (6.51) (5.1) 

ส่วนต่างดอกเบี้ยข ั้นตน้ 
 

100.12  86.2  96.56  87.7  121.91  94.9  

หัก หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(71.57) (61.6) (59.61) (54.2) (81.53) (63.5) 

บวก ค่านายหนา้เรียกคืน 
 

16.62  14.3  19.21  17.5  23.77  18.5  
บวก หน้ีสูญรับคืน 

 
2.03  1.7  2.17  2.0  3.04  2.4  

ส่วนต่างดอกเบีย้สุทธ ิ
 

47.20  40.6  58.33  53.0  67.20  52.3  

 

ส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิมีสัดส่วนลดลง เป็นผลจากบริษทัมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเร่ืองการตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญเพื่อให้สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจ  ขณะที่สามารถเรียกคืนค่านายหน้าและเรียกเก็บหน้ีสูญรับคืนไดใ้นอตัราท่ีเพิ่มข้ึน 
ประกอบกบัตน้ทุนทางการเงินมีแนวโนม้ลดลงซ่ึงจากการท่ีส่วนต่างดอกเบ้ียสุทธิมีค่าเป็นบวกมาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเรียกเกบ็จากลูกคา้กรณีขายแบบผ่อนชาํระนั้น เพียงพอรองรับตน้ทุนและความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งและ สามารถเพิ่มผล
กาํไรใหแ้ก่บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 รายได้อ่ืน           
 รายไดอ้ื่น เป็นรายไดซ่ึ้งไม่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสินคา้หลกั ประกอบดว้ย กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายไดจ้ากการ
ขายเศษพลาสติก ดอกเบ้ียรับ หน้ีสูญรับคืน รายไดค่้าเช่าอาคารและเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ ซ่ึงในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 
บริษทัมีรายไดอ้ื่นจาํนวน 28.23 ลา้นบาท 17.47 ลา้นบาท และ 35.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย 2 รายการหลกั ไดแ้ก่ กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินทรัพยป์ระเภทที่ดิน 
อาคาร และรถยนต์ โดยในระหว่างปี 2555  2556 และ 2557 มีจาํนวน 12.55  ลา้นบาท 1.22  ลา้นบาท และ 0.21 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยในปี 2555  มีกาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยใ์นระดบัสูง เป็นผลจากการจาํหน่ายที่ดินพร้อมอาคารแห่งหน่ึงซ่ึงไม่ได้
ถูกใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ อีกส่วนหน่ึงมาจากรายไดจ้ากการขายเศษพลาสติก โดยในระหว่างปี 2555  2556 และ2557  มีจาํนวน 
5.28 ลา้นบาท 4.52 ลา้นบาท และ 14.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและผูบ้ริหาร ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 
เป็นตน้ โดยค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานและผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายหลกั ซ่ึงมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 65  ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร
โดยรวม                                         
 ในระหว่างปี 2555  2556 และ 2557 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 138.64 ล้านบาท 168.28 ลา้นบาท และ 
191.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในการบริหารอย่างต่อเน่ืองระหว่างปี 2556 และ 2557 จาํนวน 22.88    
ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายหลกัๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนจากการขายเศษวสัดุ และตน้ทุนอื่นๆ เพิ่มข้ึนจาํนวน 15.68 ลา้นบาท ค่าใชจ่้าย
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เกี่ยวกบัพนกังาน อาทิเช่น เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้พนักงาน เพิ่มข้ึนจาํนวน 5.59 ลา้นบาท เป็นไปในทิศทาง
เดียวกบัยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน เป็นผลจากการเพิ่มจาํนวนพนักงานและเตรียมบุคคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ขยายตวัของธุรกิจ  และมีค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึนจาํนวน 4.10 ลา้นบาท เน่ืองจากการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
อาคารสาํนกังานท่ีเพิ่มข้ึนระหว่างปี 2557 เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตามในปี 2557 บริษทัมีค่าความ
เสียหายสินคา้ระหว่างประกนัลดลง จาํนวน 3.19  ลา้นบาท เน่ืองมาจาก ในปี 2556 มีการตั้งประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนั
สินคา้ ในขณะปี 2557 มีการปรับประมาณการเพียงเลก็นอ้ย  และค่าใชจ่้ายอื่นๆ รวมเพิ่มข้ึน  0.7  ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2556  บริษทั
มีค่าใชจ่้ายพิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์โดยมีมูลค่าเฉพาะในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจาํนวน 9.19 ลา้นบาท ซ่ึง
หากไม่นบัรวมค่าใชจ่้ายพิเศษดงักล่าว ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัก่อนหกัรายการค่าใชจ่้ายพิเศษจะเท่ากบั 159.09 ลา้นบาท  
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2555 2556 และ 2557 เป็นจํานวน 28.73 ล้านบาท 21.75 ล้านบาท และ 21.97 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เน่ืองจากอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทยปรับลดลงตามนโยบายของภาครัฐ จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ใน
ปี 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 และ 2557 
 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ         
 ในปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีกาํไรสุทธิจํานวน 92.59 ล้านบาท และ 67.05 ล้านบาท และ 93.72 ล้านบาท 
ตามลาํดบั และคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 8.8 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 8.3 ตามลาํดบั   

อยา่งไรกต็าม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายพิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์าํนวน 10.25  ลา้นบาท ซ่ึง
หากไม่นบัรวมรายการดงักล่าว กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2556 จะเท่ากบั 77.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 7.6  

 
 14.1.4 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 14.1.4.1 สินทรัพย์          
 สินทรัพยข์องบริษทัเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการเติบโตของรายได ้โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2556  และ 2557 
บริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน 745.58 ลา้นบาท 782.41 ลา้นบาท และ 1,083.05 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงในระหว่างช่วงเวลาดงักล่าว
ขา้งตน้ มูลค่าสินทรัพยห์มุนเวียนมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 51.1 ร้อยละ 45.1 และ ร้อยละ 46.0 ของสินทรัพยร์วมตามลาํดบั 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือซ่ึงได้แก่ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนชาํระ เป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่ม
สินทรัพยห์มุนเวียน โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวน 280.93 ลา้นบาท 263.20 
ลา้นบาท และ 364.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพยท์ี่มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
ธนัวาคม 2555  2556 และ 2557  บริษทัมีสินทรัพยด์งักล่าวเป็นจาํนวน 260.93 ลา้นบาท 332.99 ลา้นบาท และ 387.34 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์อยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับความตอ้งการสินคา้ของบริษทัท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 
  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555  2556 และ 2557 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจาํนวน 24.86 ลา้นบาท 8.19 
ลา้นบาท และ 8.18 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยในระหว่างปี 2557 บริษทัจ่ายปันผลจาํนวน 43.00 ลา้นบาท และไดล้งทุนในเงินลงทุน
ชัว่คราว 20.00 ลา้นบาท ส่งผลใหมี้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2557 อยูใ่นระดบัที่คงที ่
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 ลูกหน้ี           
 ลูกหน้ีของบริษทัแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น และลูกหน้ีตาม
สัญญาโอนสิทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี          
 (1) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ         
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือไดแ้ก่ลูกหน้ีจากการขายสินค้าแบบผ่อนชาํระ ซ่ึงบริษัทกาํหนดผ่อนชาํระเป็นงวดภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนในกรณีขายเคร่ืองกรองนํ้า และไม่เกิน 5 เดือนในกรณีขายสารกรอง และมากกว่า 12 เดือนสําหรับเคร่ือง
กรองนํ้ารุ่นใหม่ และเคร่ืองปรับอากาศ (ท่ีเร่ิมจาํหน่ายในปลายปี 2557)  
 รายละเอียดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือตั้งแต่ 31 ธนัวาคม 2555 ถึง  31 ธนัวาคม 2557 แสดงดงัตาราง 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ 

 
วนัที่ 31 ธันวาคม  

 
2555 2556 2557 

 
ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

361.65  100.0  327.47  100.0  476.4  100.0  

หัก ดอกผลเช่าซ้ือรอตดับญัชี 
 

(36.14) (10.0) (35.60) (10.9) (63.2) (13.3) 

หัก ภาษีขายรอตดับญัชี 
 

(19.28) (5.3) (18.29) (5.6) (27.2) (5.7) 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

(25.31) (7.0) (9.84) (3.0) (20.9) (4.4) 

หัก ค่าเผือ่สาํรองการรับคืนสินคา้ 
 

-  0.0  (0.55) (0.2) (0.8) (0.2) 

หัก ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือที่ครบกาํหนดเกนิ 1 ปี 
 

-  0.0  -  0.0  1.2  0.3  

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธ ิ
 

280.93  77.7  263.20  80.4  365.49  76.7  

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นจาํนวน 280.93 ลา้นบาท 263.20 ลา้นบาท 
และ 365.49 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยตั้งแต่ปี 2554  เป็นตน้มา บริษทัไดเ้ร่ิมประมาณการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึงมีการตั้ง
ค่าเผื่อสํารองการรับคืนสินคา้ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้ลูกหน้ีคงเหลือสามารถสะทอ้นถึงฐานะการเงินท่ีชดัเจน สําหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ ณ ส้ินปี 2557  มียอดลูกหน้ีคงคา้งสูงเป็นผลจากยอดขายท่ีสูงข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ – สุทธิ มี
อตัราส่วนที่ค่อนขา้งคงที่ระหว่างร้อยละ 76  ถึง ร้อยละ 80 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายุ
ลูกหน้ี และอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 แสดงดงัตารางดา้นล่าง 
ลูกหนีต้าม 

สัญญาเช่าซื้อหลังหัก
ดอกเบีย้ที่ยงัไม่ถอืเป็น

รายได้สุทธิ 
 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้ ณ วันที ่ อัตราค่าเผือ่หนีส้งสัยะสูญ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

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

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 253.14 82.6 234.51 85.7 329.78 85.2 - 0.0 - 0.0 3.30 1.0 
คา้งชาํระ 1 งวด 19.47 6.3 20.16 7.4 30.64 7.9 0.97 5.0 1.01 5.0 1.84 6.0 
คา้งชาํระ 2 งวด 7.20 2.4 8.01 2.9 11.15 2.9 1.08 15.0 1.20 15.0 3.34 30.0 

คา้งชาํระ 3 งวด 4.51 1.5 4.68 1.7 6.36 1.6 1.35 30.0 1.40 30.0 3.18 50.0 
คา้งชาํระเกนิ 3 งวด 21.90 7.2 6.22 2.3 9.27 2.4 21.90 100.0 6.22 100.0 9.27 100.0 
รวม 306.23 100.0 273.58 100.0 387.20 100.0 25.30  9.83  20.93  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีสัดส่วนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระเกินกาํหนด (ตั้งแต่ 1 งวดเป็นตน้ไป) 
ร้อยละ 17.4 ร้อยละ 14.3 และ ร้อยละ 14.8 ตามลาํดบั โดยในปี 2555  เป็นผลต่อเน่ืองปัญหาในการจัดเก็บเงินค่างวดในพื้นท่ีท่ีเกิด
อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554  และบริษทัปรับปรุงการบริหารให้มีความรัดกุมเพิ่มข้ึน จึงมีสัดส่วนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้ง
ชาํระลดลงในระยะต่อมา  
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 อยา่งไรกต็าม บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายการควบคุมและตั้งสาํรองหน้ีคงคา้งดงักล่าวอย่างเพียงพอโดยประเมินจาก
ขอ้มูลหน้ีเสียในอดีต  
  

 ความเพียงพอของการต้ังส ารองลูกหน้ี         
 ก) การต้ังส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ         
 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการผ่อนชาํระเคร่ืองกรองนํ้าตามสัญญาเช่าซ้ือโดยตั้งแต่ปี 2555 บริษทัดาํเนินการตั้ง
สาํรองหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกคา้ท่ีคาดว่าจะชาํระหน้ีไม่ไดใ้นงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงัน้ี 
 ตาราง นโยบายบัญชีในการต้ังส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

งวดทีผ่ิดนัดช าระ  อตัราการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 
ปี 2555 และปี 2556 

 อตัราการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 
ปี 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ  -  1% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระ 1 งวด  5%  6% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระ 2 งวด  15%  30% 
ลูกหน้ีคา้งชาํระ 3 งวด  30%  50% 

เกนิกว่า 3 งวด  100%  100% 

หลงัจากการผิดนัดชาํระหน้ีเกินกว่า 3 งวดดังกล่าว บริษทัจะออกจดหมายทวงถามแก่ลูกหน้ีจนครบ 2 คร้ัง จากนั้นบริษทัจะ
ดาํเนินการลา้งรายการสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญส่วนท่ีเกินกว่า 3 งวด รวมทั้งลา้งรายการลูกหน้ีคงคา้ง โดยบนัทึกเป็นรายการหน้ีสูญ
แทน ดงันั้นหน้ีสูญทุกรายการจะผ่านการกนัสาํรองตามนโยบายดงักล่าวโดยครบถว้น 

 ทั้งน้ีหากเปรียบเทียบนโยบายการตั้งสาํรองหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าว กบัอตัราหน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละงวด สามารถ
แสดงไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี  

อตัราส่วนส ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

วนัที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 
 

2555 2556 2557 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

25.38  9.97  20.93  

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 

361.65  327.47  476.44  

ลูกหน้ีการคา้ 
 

8.29  4.90  11.79  

หัก ภาษีขายรอตดับญัชี 
 

(19.28) (18.29) (27.23) 

รวมลูกหน้ีสุทธิ 
 

350.66  314.08  461.00  

อตัราส่วนตั้งส ารอง* (ร้อยละ) 
 

7.24  3.17  4.54  

*อตัราส่วนตั้งสาํรอง = ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ / ลูกหน้ีสุทธิ 

      

  
            

อตัราส่วนหนีสู้ญที่เกดิขึน้จริง 
 

วนัที่ 31 ธันวาคม 

(ล้านบาท) 
 

2555 2556 2557 

หน้ีสูญ 
 

55.86  74.55  70.44  

หัก หน้ีสูญรับคืน 
 

(2.03) (2.17) (3.04) 

หัก ค่านายหนา้รับคืน 
 

(16.62) (19.21) (23.77) 

รวมหนีสู้ญสุทธ ิ
 

37.21  53.17  43.62  

รายไดจ้ากการขายผอ่นชาํระ* 
 

736.35  687.12  792.34  

ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือที่รับรู้ 
 

116.14  110.06  128.42  

รวมรายได้การขายผ่อนช าระ 
 

852.49  797.18  920.76  

อตัราส่วนหนีสู้ญที่เกดิขึน้จริง** (ร้อยละ) 
 

4.37  6.67  4.74  
* หากใชร้ายไดจ้ากการขายรวมเป็นปัจจยัในการคาํนวณอตัราส่วนหน้ีสูญที่เกดิขึ้นจริงจะไดอ้ตัราส่วนหน้ีสูญที่เกดิขึ้นจริงคิดเป็นร้อยละ 
3.52 5.25 และ 3.88 สาํหรับปี 2555 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 
** อตัราส่วนหน้ีสูญที่เกดิขึ้นจริง = หน้ีสูญสุทธิ /รายไดจ้ากการขายผอ่นชาํระ 
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 เม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกบัอตัราส่วนหน้ีสูญจริง พบว่าในปี 2555  บริษทัมีอตัราส่วน
การตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 7.24 ซ่ึงอยู่ในระดบัที่สูงกว่าอตัราส่วนหน้ีสูญจริงร้อยละ 4.37 ในขณะที่ในปี  2556 
และ ปี 2557 อตัราส่วนการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลดลงเป็นร้อยละ 3.17 และร้อยละ 4.54 ตามลาํดบั จากการดาํเนินการ
ส่งเอกสารเร่งรัดหน้ีสินเพื่อตดัลูกหน้ีคา้งชาํระเกิน 3 เดือนเพื่อบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงทาํให้อตัราส่วนหน้ีสูญเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ 6.67 ในปี 2556 โดยหน้ีสูญส่วนใหญ่เกิดจากการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีท่ีมีปัญหาในการจัดเก็บเงินค่างวดในพื้นท่ีท่ีเกิด
อุทกภยัในช่วงปลายปี 2554  และจากนโยบายการจดัเก็บค่างวด และการบริหารงานหน้ีสูญท่ีเขม้งวด ส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสูญ
ลดลงเป็นร้อยละ 4.74 ในปี 2557 ทั้งน้ี แมว้่าบริษทัจะดาํเนินการตั้งสํารองดงักล่าวอย่างเต็มท่ี บริษทัยงัคงมีอตัรากาํไรจากธุรกิจ
การขายตรงแบบผ่อนชาํระอยูใ่นระดบัประมาณร้อยละ 30 อยา่งต่อเน่ือง  
 

  ข) การต้ังส ารองรับคนืสินค้าและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นตามนโยบายรับประกันสินค้าการขายสินคา้ของบริษทั
จะมีเง่ือนไขการรับประกนัความพึงพอใจในสินคา้ โดยผูซ้ื้อสามารถคืนสินคา้ไดภ้ายใน 30 วนั โดยจากการพิจารณาสถิติการคืน
สินคา้ในอดีต บริษทัไดก้าํหนดนโยบายการสาํรองสินคา้รับคืน ตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2556 สํารองในสัดส่วนร้อยละ 1.20  ของ
ยอดขาย และในปี 2557  ปรับเพิ่มสาํรองมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.36 ของยอดขาย โดยบริษทัมีสาํรองการรับคืนสินคา้เท่ากบั 0.55 ลา้นบาท 
และ 0.78 ลา้นบาท ในปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั  

นอกจากน้ี บริษทัยงัมีนโยบายการรับประกนัคุณภาพสินคา้ โดยบริษทัจะให้บริการซ่อมบาํรุงเคร่ืองกรองนํ้ า
ของบริษทัเป็นระยะเวลา 2 ปีภายหลงัการติดตั้ง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัอาจมีค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมภายหลงัการขาย ทั้งน้ี
บริษทัไดป้ระเมินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงจากนโยบายดงักล่าวตั้งแต่ปี 2555 และดาํเนินการตั้งสํารองในส่วนหน้ีสินอื่นของบริษทั 
โดยบริษทัมีสํารองการรับประกนัคุณภาพสินคา้จาํนวน 0.51 ลา้นบาท 3.11 ลา้นบาท และ 2.83 ลา้นบาท ในปี 2555 2556 และ 
2557 ตามลาํดบั  1 
               (2) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน        
 ลูกหน้ีการคา้ คือลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบเงินสดและลูกหน้ีจากการจดัจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษทัอื่น (ลูกหน้ีขายเช่ือ) 
ในขณะท่ีลูกหน้ีอื่นไดแ้ก่ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ขอคืน ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ เงินจ่ายล่วงหนา้ เงินทดรองจ่าย เป็นตน้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีลูกหน้ีการคา้เป็นจาํนวน 8.29 ลา้นบาท 4.90 ลา้นบาท และ 11.79 
ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลูกหน้ีการคา้มีมูลค่าสูงข้ึนเป็นผลจากบริษทัจัดจาํหน่ายสินคา้รุ่นใหม่หลายประเภทแก่บริษทัขายตรง
ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่าสินคา้รุ่นเดิม  
 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายลุูกหน้ี ตั้งแต่ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 แสดงดงัตาราง  

ลูกหนีข้ายสดและขายเช่ือ 
ก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

- แยกตามอายุลูกหนี ้- 

 
วนัที่ 31 ธันวาคม  

 
2555 2556 2557 

 
ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อย
ละ 

ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 
 

8.21  99.0  4.77  97.3  10.89  92.4  

คา้งชาํระ 1 งวด 
 

0.01  0.1  0.09  1.8  0.52 4.4  

คา้งชาํระ 2 งวด 
 

0.01  0.1  0.02  0.4  0.38 3.2  

คา้งชาํระ 3 งวด 
 

0.01  0.1  0.01  0.2  - -  

คา้งชาํระเกนิ 3 งวด 
 

0.05  0.6  0.01  0.2  - -  

รวม 
 

8.29  100.0  4.90  100.0  11.79  100.0  

                                                        
1 หมายเหตุ : ในปี 2556 บริษทัดาํเนินการตั้งสาํรองค่าเผือ่การซ่อมบาํรุงเคร่ืองกรองนํ้ า โดยอา้งอิงจากปัจจยัหลักประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองกรองนํ้ าในช่วง

ระยะเวลาการรับประกนัต่อเคร่ือง 2) ประมาณการเคร่ืองกรองนํ้ าที่อยูใ่นการรับประกนัเฉล่ีย 12 เดือน 3) จาํนวนเคร่ืองที่ขายไดใ้นปี  
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               (3) ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ        
 บริษทัสร้างแรงจูงใจในการทาํงานแก่พนกังานที่มีผลงานขายต่อเน่ืองสมํ่าเสมอผ่านนโยบายสวสัดิการ โดยบริษทัจะช่วย
สนบัสนุนการผ่อนชาํระค่างวดเช่าซ้ือรถกระบะเชิงพาณิชยใ์นอตัราร้อยละ 60 ของค่างวดดงักล่าว เพื่อใชส้นับสนุนการขาย และ
กาํหนดระยะเวลาผ่อนชาํระไม่เกิน 4 ปี ซ่ึงบริษทัจะใหสิ้ทธิพนกังานซ้ือรถยนตด์งักล่าวเม่ือครบกาํหนดผ่อนชาํระในราคาส่วนลด 
ทั้งน้ีสัญญาระหว่างบริษัทกับพนักงานกลุ่มดงักล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัจึงไม่จัดประเภทรถยนต์ท่ีให้
พนกังานเช่าดงักล่าวเป็นสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่บนัทึกเป็นลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2555 2556 และ 2557 บริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิเป็นจํานวน 32.44 ล้านบาท 38.74 ล้านบาท และ 35.36 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั โดยลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิมีแนวโนม้เติบโตตามจาํนวนพนกังานขายและรายไดใ้นอนาคต 
 

 สินค้าคงเหลือ            
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน  45.97 ลา้นบาท  52.91 ลา้นบาท และ 59.85 
ลา้นบาท ตามลาํดบั   
 รายละเอียดสินคา้คงเหลือแต่ละประเภทแสดงดงัตาราง 

สินค้าคงเหลอื 
 

วนัที่ 31 ธันวาคม  

 
2555 2556 2557 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินคา้สาํเร็จรูป 
 

14.85  32.3  24.10  45.5  16.8  28.1  

สินคา้ก ึง่สาํเร็จรูป 
 

5.93  12.9  7.05  13.3  10.0  16.7  

วตัถุดิบ 
 

25.74  56.0  23.02  43.5  34.1  56.9  

ค่าเผือ่การปรับสภาพสินคา้คงเหลือ 
 

(0.55) (1.2) (1.25) (2.4) (1.0) (1.7) 

รวมสินค้าคงเหลอื 
 

45.97  100.0  52.91  100.0  59.85  100.0  

 บริษทัเร่ิมตั้งค่าเผื่อการปรับสภาพสินคา้คงเหลือตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงมูลค่าที่แทจ้ริงของสินคา้คงเหลือ 
โดยสินคา้คงเหลือท่ีตั้งค่าเผื่อดงักล่าวส่วนใหญ่ไดแ้ก่ช้ินส่วนประกอบของสินคา้ตกรุ่น 
 สินคา้สาํเร็จรูปคงคา้ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 24.10 ลา้นบาท มีมูลค่าสูงกว่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555  ซ่ึงมี
จาํนวน 14.85 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัเร่ิมสาํรองสินคา้เคร่ืองกรองนํ้ารุ่นใหม่เพื่อจาํหน่ายในปี 2557 โดยเคร่ืองกรองนํ้ ารุ่นใหม่มี
ตน้ทุนการผลิตสูงกว่าเคร่ืองกรองนํ้ารุ่นเดิมเลก็นอ้ย ทั้งน้ี สินคา้สาํเร็จรูปคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 16.8 ลา้นบาท 
ซ่ึงคงเหลืออยูใ่นระดบัท่ีตํ่ากว่าปีก่อนหนา้ 

               อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน        
 บริษทัใหเ้ช่าที่ดินและอาคารบางส่วนแก่บุคคลภายนอกเพื่อใชเ้ป็นอาคารสํานักงาน คลงัสินคา้ และโรงงาน จึงจัดเป็น
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อย มีสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนเป็นจาํนวน 58.94 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยอาคารพาณิชยใ์หเ้ช่าจาํนวน 0.93 ลา้นบาท และที่ดินเปล่ารอการพฒันาจาํนวน 
58.01 ลา้นบาท 
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               ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ                       
                ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจาํนวน 260.93 ลา้น 332.99 ลา้นบาท 
และ 387.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสินทรัพยป์ระเภทน้ีส่วนใหญ่ไดแ้ก่ท่ีดินและอาคารท่ีเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่และโรงงาน 
ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มข้ึนมากในระหว่างปี 2556 และปี 2557โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต 
 ในระหว่างปี 2556 และ 2557 บริษทัลงทุนซ้ือท่ีดินรวมจาํนวน 58.97 ลา้นบาท และ 25.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อเตรียม
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในจังหวดัปทุมธานี และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากน้ี ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2556บริษทั
ลงทุนซ้ือท่ีดินเพิ่มจาํนวน 4.50 ลา้นบาทเพื่อขยายพื้นท่ีสาํหรับจอดรถของพนกังานขายในบริเวณตรงขา้มกบัสาํนกังานใหญ่  

บริษทัลงทุนในระบบ Call Center ในระหว่างปี 2556 จาํนวน 4.86 ลา้นบาท เพื่อรองรับการขายสารกรองทางโทรศพัท์
แก่ฐานลูกคา้เดิมของบริษทั ซ่ึงถูกบนัทึกในบญัชีสินทรัพยเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 ทั้งน้ี สินทรัพยป์ระเภทแม่พิมพโ์ลหะของบริษทับางส่วนเป็นแม่พิมพข์องเคร่ืองกรองนํ้ารุ่นเก่าท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการผลิตแลว้ 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าในสินทรัพยจ์ ํานวน 0.04 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 และจาํนวน 0.29 ลา้นบาท ในปี 2557 
เน่ืองจากบริษทัเร่ิมผลิตเคร่ืองกรองนํ้ารุ่นใหม่แทนท่ีเคร่ืองกรองนํ้ารุ่นเก่า 
 
                สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี        
 ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ท่ีเร่ิมใชใ้นปี 2556 บริษทัตอ้งแสดงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
และปรับปรุงผลกระทบของรายการดงักล่าวโดยตรงในบญัชีกาํไรสะสมส่งผลให้กาํไรสะสมของบริษทัเพิ่มข้ึนโดยภาษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีของบริษทัมีลกัษณะเป็นสินทรัพยซ่ึ์งเกิดจากเกณฑก์ารรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีและทางภาษีท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ี
บริษทัไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชียอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2554 เพื่อใหง้บการเงินมีลกัษณะที่เปรียบเทียบกนัได ้โดย ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 มีจาํนวน 9.28 ลา้นบาท 6.28 ลา้นบาท และ 8.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
  
                สินทรัพย์ไม่มีตัวตน         
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทั ไดแ้ก่ สิทธิการเช่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพยร์ะหว่างพฒันา โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2555 2556 และ 2557  บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเป็นจาํนวน 7.58 ล้านบาท 7.06 ล้านบาท และ 10.90 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ทั้งน้ีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสําคญัในปี 2557 เน่ืองจากบริษทัลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการลูกหน้ีและรองรับการเปิดสาขาใหม่ในอนาคต โดยมีมูลค่าเงินลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และสินทรัพยร์ะหว่างพฒันาในปี 2557 เป็นจาํนวน 4.67 ลา้นบาท 
 
 14.1.4.2 หน้ีสิน           
 หน้ีสินของบริษทัประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย และหน้ีสินอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมี
หน้ีสินรวมจาํนวน 383.28 ลา้นบาท 317.81 ลา้นบาท และ 274.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยหน้ีสินท่ีสาํคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 -     เจ้าหน้ีการค้า : ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้จาํนวน 16.35 ลา้นบาท 14.57 ลา้น 
       บาท และ 21.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดย ณ ส้ินปี 2557 มียอดสูงข้ึนเป็นผลจาก บริษทัสั่งซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึนเพื่อรองรับ
      การขายในปี 2558   
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- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน : ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษทัและบริษทั
ยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 60 ลา้นบาท และ วงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 150 ลา้นบาท โดย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 มีภาระคงค้างจาํนวน 138.54 ลา้นบาท 80.62 ลา้นบาท และ 21.26 
ตามลาํดบั ทั้งน้ีหน้ีสินเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน มีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง เป็น
ผลจากบริษทัมีประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องไดดี้ข้ึน ทาํใหค้วามตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนลดลง 

- เงินกู้ยมืระยะยาว : ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 134.30 ลา้นบาท 
และมีภาระเงินกูย้มืระยะยาวคงคา้งจาํนวน 80.56 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัใชเ้งินกูย้ืมระยะยาวเพื่อลงทุนซ้ือท่ีดินและ
ลงทุนในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  : ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ในการดาํเนินงานและ
สนบัสนุนการขายเคร่ืองกรองนํ้ าซ่ึงถือเป็นหน่ึงในนโยบายสวสัดิการของบริษทั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
2556 และ 2557  หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินมีจาํนวน 42.00 ลา้นบาท 56.71 ลา้นบาท และ 64.17 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

14.1.4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีส่วนของผูถ้ือหุ้นทั้งหมดจาํนวน 362.30 ลา้นบาท 464.60 ลา้นบาท 

และ 808.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลจากการทาํกาํไรอย่างต่อเน่ือง
รวมถึงมีการเพิ่มทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญันอกเหนือจากกาํไรประจาํปีของส่วน
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี  

- เงินปันผลจ่าย : บริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 43 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2557 ซ่ึงเป็นการจ่ายจากผล
ประกอบการของปี 2556 

- ทุนจดทะเบียน : บริษทัรับชาํระเงินเพิ่มทุนจาํนวน 25.00 ลา้นบาท ในระหว่างปี 2556  ซ่ึงเป็นผลให้ทุนจดทะเบียน
ชาํระแลว้ของบริษทัรวมเพิ่มเป็น 258.00 ลา้นบาท นอกจากน้ี เพื่อรองรับการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
บริษทัจึงเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจาํนวน 86.00 ลา้นบาท และลดมูลค่าที่ตราไวจ้าก 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 
บาทต่อหุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนเพิ่มเป็น 344.00 ลา้นบาท และมีจาํนวนหุน้จดทะเบียนเพิ่มเป็น 344.00 ลา้นหุน้ 

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี : ตามมาตรฐานทางบญัชีฉบบัใหม่ท่ีเร่ิมใชใ้นปี 2556 บริษทัตอ้ง
แสดงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะทางการเงิน และปรับปรุงผลกระทบของรายการดงักล่าวโดยตรงใน
บญัชีกาํไรสะสม โดยภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัมีลกัษณะเป็นสินทรัพย ์การปรับปรุงขา้งตน้จึงเป็นผลให้
กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีบริษทัทาํการปรับปรุงรายการดงักล่าวยอ้นหลงั เพื่อให้งบการเงินมีลกัษณะที่เปรียบเทียบ
กนัได ้โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ผลกระทบดงักล่าวส่งผลใหก้าํไรสะสมเพิ่มข้ึนจาํนวน 9.28 ลา้นบาท  

- ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ : เป็นผลจากค่าใชจ่้ายพิเศษจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์เน่ืองจากผู ้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้จ ําหน่ายหุ้นเดิมของบริษัทที่ถือในนามส่วนตัวให้แก่พนักงานส่วนหน่ึง ซ่ึงธุรกรรม
ดงักล่าวก่อใหเ้กิดค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์อยา่งไรกดี็ ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดจากการเปรียบเทียบกบั
มูลค่ายติุธรรมโดยไม่มีการจ่ายเป็นเงินสดออกจากบริษทั โดยบนัทึกบญัชีเป็นส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์ซ่ึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑมี์มูลค่า 10.25 ลา้นบาท 
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14.1.4.4 โครงสร้างทางการเงิน         
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557  บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยูใ่นระดบั  1.06  เท่า 0.68  เท่า 
และ 0.34 เท่า ตามลาํดบั ในขณะที่มีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยูใ่นระดบั   0.74  เท่า 0.49  เท่า และ 
0.21 เท่า ตามลาํดบั เห็นไดว้่า ความเส่ียงดา้นโครงสร้างทางการเงินของบริษทัลดลงอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากบริษทัมีกาํไรเพิ่มข้ึน 
รวมถึงมีการเพิ่มทุนในระหว่างปี 2556 และ 2557  เป็นจาํนวน 25.00 ลา้นบาท และ 86.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 14.1.4.5 สภาพคล่อง         
 กระแสเงินสด          
 รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

หน่วย : ล้านบาท  
ปีบัญชี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 
2555 2556 2557 

กจิกรรมการดาํเนินงาน 
 

104.45  82.46  2.21  

กจิกรรมการลงทุน 
 

(26.35) (81.28) (178.34) 

กจิกรรมการจดัหาเงิน 
 

(55.47) (17.86) 176.13  

เงินสด เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 

22.63  (16.68) (0.01) 

เงินสด ณ ตน้งวด 
 

2.23  24.86  8.19  

เงินสด ณ ปลายงวด 
 

24.86  8.19  8.18  

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัมีกระแสเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิจาํนวน 22.63 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บเงินสดจากการ
ดาํเนินงาน 104.45 ลา้นบาท และเงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 17.89 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนั 
บริษทัลงทุนซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 40.08 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้มืสุทธิ 52.10 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายอื่นๆ 7.53 ลา้นบาท  

ในระหว่างปี 2556 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน 16.68 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บเงินสดจากการ
ดาํเนินงาน 82.46 ลา้นบาท เงินสดรับจากการลดจาํนวนเงินฝากคํ้าประกนั 5.67  ลา้นบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1.79 ลา้น
บาท และไดรั้บเงินเพิ่มทุน 25.00 ลา้นบาท  แต่มีการลงทุนซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 88.53 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมสุทธิ 
42.86 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายอื่นๆ 0.22 ลา้นบาท 

ในระหว่างปี 2557 บริษทัมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจาํนวน  0.01 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บเงินสดจากการ
ดาํเนินงาน 2.21 ลา้นบาท และไดรั้บเงินเพิ่มทุน 292.77 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการลงทุนเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 62.63 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้มืสุทธิ 73.64 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล 43.00 ลา้นบาท  

บริษทั และบริษทัยอ่ย สามารถบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดที่ไดรั้บเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และไดท้าํการการจ่ายเงินปันผลจาํนวน  43.00  ลา้นบาท ในปี 2557 โดย ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัมี
วงเงินเครดิตที่ไดรั้บจากสถาบนัการเงินคงเหลือรวมจาํนวน 189  ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงินเบิกเกินบญัชีคงเหลือ จาํนวน 39ลา้น
บาท และวงเงินกูย้มืระยะสั้น (ตัว๋สัญญาใชเ้งิน) จากสถาบนัการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 150 ลา้นบาท 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง           
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ในระดบั  1.39  เท่า 1.74 เท่า 
และ 3.11 เท่า ในขณะที่มีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) ในระดบั 1.22 เท่า 1.48 เท่า และ 2.73 ตามลาํดบั พบว่า 
สภาพคล่องของบริษทัมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แสดงถึงการมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

 วงจรเงินสด          
 ในระหว่างปี 2555 2556 และ 2557 บริษทัมีวงจรเงินสดเฉลี่ยคิดเป็น  82 วนั 114 วนั และ 116 วนั ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทั
จดัเตรียมแหล่งเงินกูย้ืมระยะสั้นหรือแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนตามวงจรเงินสดขา้งตน้  

 13.1.5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น       
 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ลดลงจากร้อยละ 16.22 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 14.73 ในปี 2557 โดยผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้น
ของบริษทัในปี 2556 และ 2557 แปรผนัโดยตรงกบัปัจจยั ดงัน้ี 

(1) ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย : อตัรากาํไรสุทธิ (Net Profits Margin) เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6.62 
เป็นร้อยละ 8.33 เป็นผลจากการเพิ่มข้ึนของรายไดแ้ละการบริหารตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงส่งผลกระทบ
ทางบวกต่ออตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

(2) ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ : อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Asset Turnover) ลดลงเล็กน้อย
จาก 1.33 เท่าเป็น 1.21 เท่า เป็นผลจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าว บริษทัลงทุนซ้ือท่ีดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
แต่จากการชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจไทย เป็นผลใหอ้ตัราการเติบโตของรายไดล้ดลง ซ่ึงปัจจัยทั้งสองดงักล่าว
ส่งผลใหอ้ตัราการหมุนของสินทรัพยล์ดลง และส่งผลกระทบทางลบต่ออตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

(3) โครงสร้างทางการเงิน : อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.68 เท่าเป็น 0.34 เท่า เป็นผล
จากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจากกระแสดเงินสดภายใน อย่างไรก็ตามการลดลงของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
จะส่งผลกระทบทางลบต่ออตัราผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ลดลง 

 
14.2 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต    
 การขยายตัวของชุมชนเมือง และสัดส่วนการขาย 

 บริษทัเน้นการจัดจาํหน่ายในพื้นท่ีเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่น เพื่อให้พนักงานขายสามารถปฎิบติั
หน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลให้ชุมชนเมืองขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นผลดีต่อการวางแผนการขายสินคา้ของบริษทั และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่งใหม่ จึงเป็นโอกาสในการ
เติบโตของบริษทัในอนาคต โดยในปี 2557 สัดส่วนการขายระหว่างกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวดัอยู่ที่ ร้อยละ 90 และร้อย
ละ 10 ตามลาํดบั โดยบริษทัมีนโยบายขยายสัดส่วนดงักล่าวเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 20 ในปี 2558 
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 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน
เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ กาํหนดให้ถือปฏิบติักับงบการเงิน
 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 

บริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้ และถือ
ปฏิบติั โดยบริษทัอยูร่ะหว่างการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินของบริษทั (ดูรายละเอียดมาตรฐานทางการบญัชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ในส่วนของรายงาน
ทางการเงิน) 

14.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี          
 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีระหว่างปี 2555 ถึง 2557 แสดงตามตาราง 

ปีบัญชี  ผู้สอบบัญชี  ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 

(ล้านบาท) 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

(ล้านบาท) 

2555  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  0.76  N/A 

2556  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  1.81  N/A 

2557  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  1.55  N/A 

 
. 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษทั ขอรับรองว่า ขอ้มูล
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทั     
ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
ในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่า บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จ้ง
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแล้ว  ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษัทยอ่ย 

 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้ งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว  บริษัทได้

มอบหมายใหน้ายวิรัช วงศนิ์รันดร์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ  
นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ ก  ากบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษทั ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 ช่ือ-นามสกุล  ลายมือช่ือ 

1 นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ..............-ลงนาม-............... 

2 นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ กรรมการผูจ้ดัการ .............-ลงนาม-............... 

3 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจ ..............-ลงนาม-............... 

4 นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการตลาด ..............-ลงนาม-............... 

5 นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารงานลูกคา้ ..............-ลงนาม-............... 

6 นายธนฏัฐน์นัท ์พรหมสตอง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ..............-ลงนาม-............... 

 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

  

 ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

 นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ กรรมการผูจ้ดัการ  ..............-ลงนาม-................ 
 

ต าแหน่ง 
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เอกสารแนบ 1    
1.  ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 

1.1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังน้ี 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 
  คุณวุฒทิางการศึกษา 

 
สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบตุร 
• ประธานกรรมการบริษทั 

*** 

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

- พาณิชยศาสตร์บญัฑิต (สถิติ) คณะพณิชย
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Successful Formulation & Execution the 
Strategy (SFE) Class 7/2013 Thai Institute of 
Directors. 

- How to measure the Success of Corporate 
Strategy (HMS) Class 2/2013 Thai Institute 
of Directors. 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 
28/2004 Thai Institute of Directors.  

- -  ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – 2555 
2550 – 2551 
2549 – 2550 
 
2546 – 2550 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ที่ปรึกษา  
กรรมการบริษทั /คณะกรรมการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมาธิการวิสามญั 
 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ออฟฟิศเมท จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เนทเบย ์จ  ากดั 
วุฒิสมาชิกสายการเงินการธนาคาร 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทั อสมท จ  ากดั (มหาชน) 
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระท า เก ีย่วกบั
คอมพิวเตอร์ความผดิ 
บริษทั เทรดสยามดอทคอม จ  ากดั   

2. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ 

*** 

• กรรมการบริษทั 
• ประธานกรรมการบริหาร 
•ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข  
มหาวทิยลยัมหิดล 

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

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

- The Boss Class 24, Management and 
Psychology Institute. 

20.88 - บิดาของนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
- บิดาของนางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 
- บิดาของนายเอกรัตน์ แจง้อยู ่
- พี่ชายของนายอศัวิน  แจง้อยู ่
- นอ้งชายมารดาของนายวชัรินทร์ วชัรธรรม 

2556 – ปัจจุบนั 
 
2548 – 2556 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
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                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

 

                            127 | เ อ ก ส า ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

3. นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ 

*** 

• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผูจ้ดัการ 

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

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

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

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

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

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

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

0.15 - ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2555 – 2556 
ปี 2553 – ปัจจุบนั  
ปี 2557 – ปัจจุบนั 
ปี 2554 – 2557 
 
ปี 2552-2555 
 
ปี 2545-2552 
 
ปี 2544-2545 
 
ปี 2534-2541 
 
ปี 2532-2534 
 
ปี 2527-2531 

กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย  
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ 
ผูจ้ดัการสาขา Los Angeles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
รองผูจ้ดัการสาขา New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หัวหนา้หน่วยสินเช่ือสาขาต่างประเทศ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารกรุงไทยจ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)  

4. นางสาวเธียรวรรณี               

แจง้อยู่ 

*** 

• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานสนบัสนุนธุรกจิ 

34 - ปริญญาโท MBA (การเงินและการธนาคาร) 
มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั 
Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

6.66 - บุตรสาวของนายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่
- พี่สาวของนางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 
- พี่สาวของนายเอกรัตน์ แจง้อยู ่

มี.ค. 2556 – ปัจจุบนั 
 
ปี  2556 
ปี 2552- มี.ค.2556 
ปี 2548 – 2551 
ปี 2549 – ปัจจุบนั 
ปี 2546 – ปัจจุบนั 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั /รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานสนบัสนุนธุรกจิ 
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั ไอ ดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

 

                            128 | เ อ ก ส า ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

- Management Accounting for Non-
Financial Executive สภาวิชาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์

 

ปี 2548 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
 

5. นางสาวสวติา  แจง้อยู่ 
*** 

• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานการตลาด 
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- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขา 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and 
Management) มหาวิทยาลยั Loughborough  
ณ สหราชอาณาจกัร  

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

- Director Accreditation Program (DAP) Class 
99/2012 Thai Institute of Directors 

 

6.17 
 

- บุตรสาวของนายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่
- นอ้งสาวของนางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่
- พี่สาวของนายเอกรัตน์ แจง้อยู ่
  

2556 – ปัจจุบนั 
 
2556 
2554 – 2556 
2548 – 2553 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานโลจิสติกส์ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

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

6. นายเอกรัตน์  แจง้อยู่ 

***   
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ   
สายงานช่องทางการขาย
ใหม่ และบริการลูกคา้ 
  

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

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ ภาควิชาการ
บญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

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

5.94 - บุตรชายของนายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ 
- นอ้งชายของนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
- นอ้งชายของนางสาวสวิตา แจง้อยู ่
  
  

ปัจจุบนั 
 
2556-2557 
 2556 
2555-2556 
2555 
2553 – 2554 
2551 – 2552 

กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานช่องทางการขายใหม่ และบริการลูกคา้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยวางแผนการขาย 
พนกังานบญัชี 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เทสโกโ้ลตสั จ  ากดั  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

 

                            129 | เ อ ก ส า ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

7. รองศาสตราจารย ์  

บุญเสริม วิมุกตะนนัทน์ 

* ** ***   
• กรรมการบริษทั 
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ 
  
  
  
 

66 
 

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

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต(เกยีรตินิยมอนัดบั2) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

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

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

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

 

- 
 

- 
 

ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2551 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2550 – ปัจจุบนั 
 
 ปี 2554 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ  
อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี 
ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม 
และกรรมการโครงการอบรม 
คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงาน
เก ีย่วกบั การสอบบญัชี 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 
 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ  ากดั (มหาชน) 
 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
  
สภาวิชาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ    
วงศดี์พร้อม 

* ** ***   
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ 
  
  
  
  
  
  
  

61 - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกจิ ดา้นการจดัการ
ทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ.2548  มูลนิธิ
ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากุล ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองคก์รดุษฎี
บณัฑิต(DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูปและ
พฒันาองคก์ร  มหาวิทยาลยัแพทยซี์ย ูประเทศ
ฟิลิปปินส์ 

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

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

- - ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
 
 
 

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการบริษทั   
ประธานกรรมการบริษทั   
ประธานกรรมการบริษทั   
ที่ปรึกษาพิเศษ   
   
อาจารยพ์ิเศษ   
เลขาธิการ   
อุปนายก   
กรรมการ   
   
   
 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)   
   
บริษทั ท าอยา่งพอเพียง จ  ากดั   
บริษทั เมดิแม็กซ์ จ  ากดั   
บริษทั ดีพร้อมภณัฑ ์จ  ากดั   
สถาบนัวิจยัโสมซานซี    
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   
มหาวทิยาลยัรัฐและเอกชน   
สมาคมพ่อตวัอยา่งแห่งชาต ิ  
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-เมียนมาร์ 
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย   
 ในพระราชูปถมัภ ์   
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
 
 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

 

                            130 | เ อ ก ส า ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

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

ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปี 2555 - 2557 
 
 
 
 
ปี 2545 - 2547  
 
ปี 2544 - 2545 
 
ปี 2543 - 2545  
ปี 2542 - 2544 
ปี 2542  
 
ปี 2541 - 2542 
 
ปี 2539 - 2540 
 
ปี 2538 - 2539 
 

รองประธาน   
   
   
เลขาธิการ   
อนุกรรมการ   
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคม 
  
แห่งชาติ (และปฏิบตัใินหนา้ที่ประธานคณะ 
ท างานการพฒันาคุณภาพชีวิตสาธารณสุข 
และคุม้ครองผูบ้ริโภค   
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
อาจารยป์ระจ า   
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ   
   
ที่ปรึกษาสมาคม   
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  
คณะท างานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า   
การกระทรวงคมนาคม   
คณะท างานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า   
การกระทรวงศึกษาธิการ   
คณะท างานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ   
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงสาธารณสุข   
 

มูลนิธิและเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  
 ในพระราชูปถมัภ ์   
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   
สมาคมความมัน่คงพระพทุธศาสนาในประเทศไทย  
คณะอนุกรรมาธิการเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ   
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
  
   
   
สภาผูแ้ทนฯ   
มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต   
คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพลงังาน  
วุฒิสภา  
สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาต ิ   
สภาผูแ้ทนฯ   
   
   
   
   
   
   
   
   



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

 

                            131 | เ อ ก ส า ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

9. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ 

* ** ***   
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ 

64 
 

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ปริญญาตรี.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

- 
 

- 
 

ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั  
 
ปี 2549 – 2553 
ปี 2550 
ปี 2548 
ปี 2540 – 2544 
ปี 2541-2543 
ปี 2543 
ปี 2541 – 2542 
ปี 2540 

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ   
กรรมการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารกลุ่ม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารกลุ่ม 
กรรมการ 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั(มหาชน) 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จ  ากดั  
 
สมาคมสถาบนัการศึกษาการเงินการธนาคารไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สมาคมสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
บริษทั กรุงไทยแอกซ่าประกนัชีวิต จ  ากดั 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
บริษทั ขอ้มูลเครดิตไทย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 
 

10. นายอศัวิน  แจง้อยู ่

*** 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ   
สายงานกฎหมาย 
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- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 
99/2012 Thai Institute of Directors. 

  
  
  
  
  
  
  
  

1.10 
 
 
 

- นอ้งชายนายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ 
- นอ้งชายบิดาของนางสาวเธียรวรรณี   แจง้อยู ่
- นอ้งชายบิดาของ นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ 
- นอ้งชายบิดาของนายเอกรัตน์ แจง้อยู ่
- นอ้งชายมารดาของนายวชัรินทร์ วชัรธรรม 
  
  
  
  

ปัจจุบนั 
ปี 2556 – 2557 
ปี 2556 
ปี 2554 – 2556 
ปี 2553 
 
ปี 2548 – 2552 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 
ปี 2550 – 2552 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกฏหมาย 
รองกรรมการผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการบริษทัและผูอ้  านวยการสายงาน
กฎหมายและการผลิต 
กรรมการบริษทัและผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทัและผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

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



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  

 

                            132 | เ อ ก ส า ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

11. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ 

*** 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารงานกลาง 
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- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

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

   
  
  
  
  
  
  

0.99 
 
 
 

- 
  
  
  

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

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั /ผูอ้  านวยการสายงาน
บริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการสายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 

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

12. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 

*** 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานการผลิต 
  
  
  
  
  

38 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

  
  
  

0.44 
 
 
 

- บุตรของพี่สาวของนายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่  
- บุตรของพี่สาวของนายอศัวิน  แจง้อยู ่
  
  
  
  
  
  
  

ปี 2556 – ปัจจุบนั 
ปี 2556 
ปี 2554 – 2556 
ปี 2551 – 2553 
ปี 2547 – 2550 
ปี 2543 – 2546 
ปี 2548 – ปัจจุบนั 
ปี 2545 – ปัจจุบนั 
ปี 2547 – ปัจจุบนั 

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

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



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

13. นางภทัรนุช                            
ธนะนิรันดร์1  
• กรรมการบริหาร                          
• รองกรรมการผูจ้ดัการ   
สายงานส านกักรรมการ
ผูจ้ดัการ 
 

39 - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี             
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิบณัฑิต (เกยีรตินิยม
อนัดบัสอง) สาขาวิชาการบญัชี  มหาวิทยาลยั
สงขลานครินทร์ 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
(CPA) 
 

- - ปี 2557 – ปัจจุบนั 
 
ปี 2556 – 2557 
ปี 2555 – 2556 
 
ปี 2544 - 2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่าย /  
ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ 
รองผูอ้  านวยการฝ่าย  
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

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

14. นายปิยะพงศ ์               
สุวรรณรัตน์2 
• กรรมการบริหาร 
• ผูอ้  านวยการสายงาน
บริหารงานลูกคา้ 

36 - ปริญญาโท สาขา Engineering Management 
มหาวทิยาลยั Colorado State  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- - 2556 – 2557 
2554 – 2556 
2553 

ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
รองผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 

15.นายพทัธนนท ์  
เปรมสมิทธ์3 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานกจิการสาขา 

50  - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต.(กฎหมายธุรกจิ)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

- - ปัจจุบนั 
ปี 2554-2557 
 
ปี 2550-2554 
ปี 2549-2550 
ปี 2546-2548  
 
ปี 2543-2545  
 
ปี 2540-2543 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกจิการสาขา 
Senior  Vice  President  บริหารความสมัพนัธ์
และการขาย 
Vice President  ผูจ้ดัการภาคนครหลวง3 
Vice President บริหารทรัพยากรบคุคล 
Vice President  บริหารการเรียนรู้เพื่อพฒันา
บุคลากร 
Vice President , IIBG HR Unit ฝ่ายผูจ้ดัการ
ใหญ ่
ผูอ้  านวยการทรัพยากรบุคคล และกจิการทัว่ไป 

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

1. แต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม  2557 ให้ด  ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน  2557 และแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน  2557 ให้ด  ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 
  สายงานส านักกรรมการ ผู้จัดการ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม  2557 
2. ลาออก เม่ือวันท่ี 26  กันยายน  2557 
3. แต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2558 ให้ด  ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 5 มกราคม 2558 
 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

16. นายศิริพฒัน์                       
สหเมธาพฒัน์4  
• กรรมการบริหาร                       
• ผูอ้  านวยการสายงาน
บริหารงานกลาง 

37 - ปริญญาโท สาขา  Information technology 
มหาวทิยาลยั South Australia ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

- - ปี 2557 - ปัจจุบนั 
ปี 2553  – 2557 
ปี 2552 - 2553 
ปี 2546 – 2547 
ปี 2541 - 2546 

ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานกลาง 
Planning Manager 
Connectivity Engineer 
เจา้หนา้ที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ 
นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั สยามมิชลิน จ  ากดั 
Dimension Data Australia 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

17. นายธณฏัฐ์นนัท ์ 
พหรมสตอง 
• ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
  

35 - ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

  

- - 2557 – ปัจจุบนั 
2554 - 2557 
2551 – 2554 
2545 – 2551 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูส้อบบญัชีอิสระ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูช่้วยผูส้อบบญัชีอาวุโส 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
- 
บริษทั เอซ ไลฟ์ แอสชวัรันซ์ จ  ากดั 
บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ  ากดั 

18.นายพิทยา  จิตมาเส5 
• ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

35 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกจิ สาขาบญัชี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

0.0002 - 2556 – 2557 
2554 – 2556 
2545 – 2554 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
ผูจ้ดัการตรวจสอบ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั สอบบญัชี ไอ วีแอล จ  ากดั 

19. นางสาวจรูญลกัษณ์  
หร่องกระโทก 

*** 
• เลขานุการบริษทั 
• ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สมัพนัธ์. 

39 - ปริญญาโท บริหารธุรกจิ สาขาการเงินและ
การธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป (การบญัชี) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

- Company Secretary Program (CSP) Class 
61/2015 Thai Institute of  Directors 

0.0001 - 2556 – ปัจจุบนั  
 
2553 – 2556 
 
2551 – 2552 
2550 – 2551 
2548 – 2549 
2539 – 2547 

เลขานุการบริษทั /                                    
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
เลขานุการบริษทั /                                   
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์  
หัวหนา้แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์
หัวหนา้หน่วยประสานงานตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เจา้หนา้ทีก่ารเงิน 
เจา้หนา้ที่ฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
 
บริษทั ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 

 
 4. แต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม  2557 ให้ด  ารงต าแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน  2557 

5. ลาออก เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2557 



  บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2557  
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หมายเหตุ 1.  *     กรรมการอสิระ (Independent Director) 
2.  **   คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
3. ***  ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
4.   กรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพนักบับริษทัตามที่ก  าหนดในหนงัสือรับรอง 
5.         ผูบ้ริหารทุกคนไม่มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกนั 
6.   กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน  

 



                                                                       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการ บริษทั 
เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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1.2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ตามที่ก  าหนดในมาตร 89/15 และมาตรา  89/16 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 
1. จดัท า และเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 ทะเบียนกรรมการ 

 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 

 หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้  

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ตามาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 ให้ประธาน

คณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ดงัน้ี 
 การใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลใน

การด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 ท าหนา้ที่ในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ือหุน้ 

 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที่ประชุมผู ้

ถือหุน้ 

 ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่ก  ากบัดูแล เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงาน

ก ากบัดูแล และสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

 จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

 หนา้ที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

1.3. บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น  
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั  เป็นบริษทัจ ากดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัที่ 18 

พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจน าเขา้แผ่นประคบร้อนภายใตช่ื้อผลิตภณัฑ์ “เทอร์มา  พลาสท์”  เพื่อจ าหน่าย     
บริษทัมีสถานประกอบการจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 160, 162, 164 ถ.สามคัคี ต.ท่าทราย  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  11000      
ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัเป็นจ านวน 87,720,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.50   

 
 
 



                                                                       เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการ บริษทั 
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ทั้งน้ี บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 79,220,000 บาท แบ่งออกเป็นจ านวน 792,200 หุน้  มูลค่าหุน้ที่
ตราไวหุ้น้ละ  100  บาท  โดยรายช่ือผูถ้ือหุน้ ณ วนัที่ 28  เมษายน 2557  รายละเอียดดงัน้ี 

 กรรมการในบริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากดั มี 8 คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
1. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่  2. นางขนิษฐา  แจง้อยู ่
3. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ 4. นายอศัวิน  แจง้อยู ่
5. นางสาวสวิตา  แจง้อยู*่ 6. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ 
7. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 8. นายวชัรชยั  วชัรธรรม* 

 
 * กรรมการซ่ึงลงช่ือผูกพนับริษทัได ้คือ นางสาวสวิตา  แจ้งอยู่ และนายวชัรชยั  วชัรธรรม ลงลายมือช่ือร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ 530,200 66.93 
2 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ 88,250 11.14 
3 นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ 77,150 9.74 
4 นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่ 71,600 9.04 
5 นางขนิษฐา  แจง้อยู ่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 



  เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษทัยอ่ย 
บริษทั เธียรสุรัตน ์จ ากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
รายช่ือกรรมการของบริษทัยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 รายช่ือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

1.  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่  ประธานกรรมการ 

2. นางขนิษฐา  แจง้อยู ่ กรรมการ 

3.  นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ กรรมการ 

4. นายอศัวิน แจง้อยู ่ กรรมการ 

5. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม กรรมการ 

6.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการ 

7.  นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการ 



  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษทั เธียรสุรัตน ์จ ากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 
 นางสาววลัดี  สีบุญเรือง  ผูไ้ดรั้บมอบหมายในนามบริษทัผูส้อบบญัชี ไอ วี แอล จ ากดั ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 35 
ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้ง เม่ือวนัที่ 18 กนัยายน 2555 ให้
ปฏิบติังานเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในอิสระของบริษทั เพื่อด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษทั โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 

1. เพื่อสอบทานและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของระบบงานส าคญัตามแนวทางของ COSO       
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 

2. เพื่อตรวจสอบรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบงานที่ส าคญั ว่าไดถ้ือปฏิบติัตามระเบียบและวิธีการทีบริษทัก าหนดไว ้
และเป็นรายการที่ถูกตอ้งตามควร รวมถึงไดถ้ือปฏิบติัตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งแลว้ 

3. เพื่อสอบทานการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท ว่าเป็นไปตามแนวทางก ากบัดูแลกิจการที่ ดี ที่ก  าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

4. เพื่อเสนอรายงานต่อบริษทัถึงขอ้เทจ็จริงที่ตรวจพบ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ข 
 

นางสาววลัดี  สีบุญเรือง  ผูไ้ดรั้บมอบหมายในนามบริษทัผูส้อบบญัชี ไอ วี แอล จ ากดั มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การสอบทานการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบงานที่ส าคญั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง  โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานจากคู่มือการปฏิบติังานของกิจการ  รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีตามแนวทาง
ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอื่นท่ี
เห็นว่าจ าเป็น เพื่อจะไดผ้ลสรุปเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษทั ตามแผนงานตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน และเสนอ
รายงานต่อบริษทัถึงขอ้เท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบภายในดงักล่าว ผู ้บริหารของบริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)       
เป็นผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบดงักล่าวมีความเพียงพอหรือไม่ โดยระบบงานที่ส านักงานผูส้อบบญัชี         
ไอ วี แอล จ ากดั จะด าเนินการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

 
1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการก ากบัดูแล 
2) ระบบงานขาย 
3) ระบบงานเช่าซ้ือ 
4) ระบบงานติดตั้งและบริการหลงัการขาย 
5) ระบบงานจดัซ้ือ-จดัจา้ง 
6) ระบบงานสินคา้คงคลงั 
7) ระบบงานผลิตและควบคุมคุณภาพ 
8) ระบบงานทรัพยากรบุคคล 
9) ระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ(เฉพาะการควบคุมทัว่ไป) 
10) ระบบงานบญัชี งานการเงิน งานงบประมาณ และงานภาษีอากร 
11) ระบบงานสินทรัพยแ์ละซ่อมบ ารุง 

 
 



  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษทั เธียรสุรัตน ์จ ากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 ประจ าปี 2557 
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อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกบัระบบงานส าคญั มิได้ตรวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้วิธี

ทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นแลว้การสอบทานระบบการควบคุมภายในมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพ และเพียงพอเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่างบการเงินน่าเช่ือถือ การด าเนินการต่าง ๆ มีการปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย
และขอ้ก  าหนดของบริษทั ดงันั้นจึงไม่อาจช้ีให้เห็นขอ้บกพร่องทั้งหมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในของบริษทัได ้
นอกจากนั้นแลว้รายงานของส านกังานจดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ รายงานของส านักงานจึงไม่เหมาะท่ีจะน าไปใชเ้พื่อ
ความมุ่งหมายอื่นใด และเป็นขอ้มูลจ าเพาะท่ีพึงใชโ้ดยบริษทัเท่านั้น 



เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 
-ไม่มี- 
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