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สว่นที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด ได้เร่ิมก่อตั้งขึ้ น             

ในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท โดยมีจุดมุ่งหมำย คือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำแบบขำยตรง             

ซ่ึงเร่ิมจำกเคร่ืองกรองน ้ำแบบท่อคู่ และไดพ้ัฒนำเร่ือยมำจนเป็นเคร่ืองกรองน ้ำท่ีมีระบบกำรกรองหลำยขั้นตอน 

เพื่อใหน้ ้ำท่ีผ่ำนกำรกรองมีคุณภำพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย โดยในปี 2556 บริษัทไดจ้ดทะเบียน    

แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดยใชช่ื้อว่ำ บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ โดยใชร้ะบบกำรขำยแบบขำยตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลกั 

(Single Level Direct Sale) ในกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำมำตั้งแต่ปี 2519  รวมเป็นเวลำกว่ำ 40 ปี  และเร่ิมกำรขำย

ผ่ำนช่องทำงขำยใหม่ โดยกำรขำยผ่ำนโมเดิรน์เทรด ผ่ำนองคก์รต่ำงๆ โดยลกูคำ้จะอยูใ่นเขตพื้ นท่ีกรุงเทพมหำนคร และ

ปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตำมหวัเมืองหลกัในต่ำงจงัหวดั ในปัจจุบันบริษัทเร่ิมขยำยกิจกำร โดยกำรเปิดสำขำ

เพื่อใหค้รอบคลุมทุกภมูิภำคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นกำรบริกำรลกูคำ้อยำ่งทัว่ถึง 

นอกจำกน้ี บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำย

เคร่ืองกรองน ้ำใหแ้ก่บริษัทขำยตรงขนำดใหญ่แห่งหน่ึง และบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกบั   

กำรจ ำหน่ำยเคร่ืองปรบัอำกำศยีห่อ้ เฟดเดอร ์

 

1.1 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ปัจจยัส าคญั 

วิสยัทศัน ์

ส่งเสริมใหทุ้กบำ้นทุกองคก์รมีน ้ำด่ืมท่ีสะอำด ปลอดภยั มีประโยชน์ต่อสุขภำพ และมุ่งมัน่สู่กำรเป็นอนัดบั 1 

ของประเทศในดำ้นนวตักรรมน ้ำด่ืมรวมถึงผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

 

พนัธกิจ 

- เป็นผูน้ ำอนัดบั 1 ของระบบขำยตรงชั้นเดียว และพฒันำกำรจดัจ ำหน่ำยในช่องทำงท่ีหลำกหลำยเขำ้ถึงลกูคำ้

ทุกกลุ่ม 

- พฒันำคุณภำพดำ้นกำรผลิต กำรขำย กำรใหบ้ริกำร และกำรพฒันำบุคลำกร เพื่อเสริมสรำ้งควำมพึงพอใจ

สงูสุด ใหล้กูคำ้อยำ่งต่อเน่ือง 

- มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT) ท่ีมีประสิทธิภำพในองคก์ร 

- เสริมสรำ้งคุณภำพชีวิตท่ีดี และควำมผกูพนัของพนักงำนต่อองคก์รอยำ่งสม ำ่เสมอ 

- สรำ้งผลตอบแทนท่ียัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

- เน้นใหค้วำมส ำคญักบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

- มีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดีตำมหลกัธรรมำภิบำล 
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ค่านิยมองคก์ร 

เรำคือ SAFE : SAFE คือเรำ  

S (Satisfaction)  สรำ้งควำมพึงพอใจใหล้กูคำ้ 

A (Adaptation)  พฒันำ ปรบัปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

F (Firm Company) ลือเล่ือง บริษัทธรรมำภิบำล 

E (Excellent Service) กำรบริกำรเป็นเลิศ 

ธรรมนูญองคก์ร 

“เรำจะน ำบริกำรดำ้นสุขภำพ สรำ้งคุณภำพควำมพอใจใหล้กูคำ้ 

เรำจะสรำ้งควำมมัน่คงตรงวำจำ สรำ้งผูบ้ริหำรมีคุณค่ำปัญหำคลำย 

เรำจะสรำ้งผลก ำไรใหญ่ไพศำล เพื่อเจือจำนกระจำยถว้นลว้นหลำกหลำย 

ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลำย หำ้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสงูสุดเอย” 

ความสามารถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  กำรบริกำรดว้ยใจ 

M (Moral)  จรรยำบรรณ 

A (Achievement)  กำรมุ่งสู่ควำมส ำเร็จ 

R (Responsibility)  ควำมรบัผิดชอบ 

T (Team Work)  กำรท ำงำนเป็นทีม 

s (Self-Learning)  กำรเรียนรูเ้เละพฒันำดว้ยตนเอง 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

2552 - เพื่อตอบรบักำรเจริญเติบโตขององคก์ร บริษัทไดย้ำ้ยท่ีตั้งส ำนักงำนไปท่ี 43/9 หมู่ท่ี 7 ซอยชูชำติอนุสรณ์ 4 

ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ซ่ึงส ำนักงำนใหม่มีหอ้งประชุมใหญ่ ซ่ึงสำมำรถ

รองรบักำรประชุมของพนักงำนบริษัทไดถึ้ง 1,000 คน 

2556 - โดยเมื่อวนัท่ี 12 มีนำคม บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน โดยใชช่ื้อว่ำ บริษัท เธียรสุรตัน์ 

จ ำกดั (มหำชน) และด ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 344 ลำ้นบำท โดยเป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 258 ลำ้นบำท 

ส่วนท่ีเหลืออีก 86 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุน้สำมญัของบริษัทต่อประชำชนทัว่ไป ภำยหลัง   

กำรเสนอขำย บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ทั้งส้ิน 344 ลำ้นบำท 

2557 - เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2557 บริษัทไดเ้ร่ิมซ้ือขำยหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก 

(First Day Trade) ภำยใตช่ื้อยอ่หลกัทรพัย ์“TSR” 

2558 - วันท่ี 12 พฤษภำคม บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจำกเดิม 344 ล้ำนบำท เป็น 602 ล้ำนบำท โดยเป็น      

ทุนช ำระแลว้ 344 ลำ้นบำท 

 - วันท่ี 18 มิถุนำยน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนช ำระแล้วจำกเดิม 344 ลำ้นบำท เป็น 401.33 ลำ้นบำท 

เน่ืองจำกไดม้ีกำรจ่ำยเงินปันผลบำงส่วนเป็นหุน้สำมญัในวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558 
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 - ในปี 2558 บริษัทซ้ือหุน้สำมัญของบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ำกัด (“เฟดเดอร์”) จำกผูถื้อหุน้รำยเดิม      

โดย ณ ส้ินปี 2558 บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 59.99 ท ำใหบ้ริษัทมีอ ำนำจควบคุมในเฟดเดอร ์บริษัท

จึงไดน้ ำงบกำรเงินของเฟดเดอรม์ำจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 - วันท่ี 21 ธันวำคม บริษัทไดอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (TSR-W1) 

จ ำนวน 200,666,316 หน่วย (โดยไม่คิดมลูค่ำ) ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุ 3 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญั

แสดงสิทธิ  

 - ในปี 2558 บริษัทไดพ้ฒันำผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้ำรุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ 1) เคร่ืองกรองน ้ำ

ยี่ห ้อเซฟ รุ่น ROMA Alkaline Plus ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในกำรกรองน ้ ำสะอำดด้วยระบบ RO (Reverse 

Osmosis) 2) เคร่ืองกรองน ้ำยีห่อ้เซฟ รุ่น UV Alkaline ท่ีมีคุณสมบติัเด่นในกำรฆ่ำเช้ือโรคดว้ยรงัสี UV โดย

ทั้ง 2 รุ่นช่วยปรบัสภำพน ้ำท่ีกรองใหเ้ป็นด่ำงเพื่อใหเ้หมำะกบักำรด่ืมเพื่อสุขภำพ 3) เคร่ืองกรองน ้ำยี่หอ้

เซฟ รุ่น i-Life ท่ีกรองน ้ำดว้ยระบบ UF ท่ีมีรปูแบบกะทดัรดั และมีประสิทธิภำพในกำรกรองสงู 

 - บริษัทเปิดตัวและจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ้ ำอุ่นยี่หอ้ “SAFE Electrics” ในปลำยเดือนพฤศจิกำยน 2558      

โดยวำงจ ำหน่ำยในโมเดิรน์เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่ำนเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

 - ในปี 2558 บริษัทขยำยสำขำอยำ่งต่อเน่ือง โดยท ำกำรเปิดสำขำใหม่และปรบัปรุงศูนยบ์ริกำรเดิมบำงส่วน

ใหเ้ป็นสำขำ ซ่ึงเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อใหเ้ขำ้ถึงลูกคำ้และใหบ้ริกำรไดท้ัว่ทุกภูมิภำคของ

ประเทศใหม้ำกยิ่งขึ้ น ณ ส้ินปี 2558 มีจ ำนวนสำขำและศูนยบ์ริกำรเท่ำกบั 14 สำขำและ 6 ศูนยบ์ริกำร 

(ส้ินปี 2557 มีจ ำนวน 6 สำขำและ 8 ศนูยบ์ริกำร) 
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บริษัทไดว้ำงโครงสรำ้งกำรบริหำรท่ีสมดุลซึ่งประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 

1.3 โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) มีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

และ บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั  

 

โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

ณ วนัท่ี 14 ธนัวำคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 

 

29.84% 

บริษัท 

เฟดเดอร ์ไทย 

จ  ากดั 

59.99% 

กลุม่แจง้อยู่ 

 

44.66% 

บริษัท 

เบตเตอร ์ดรีมส ์

จ  ากดั 

25.50% 

บริษัท  

เธียรสุรตัน ์จ  ากดั 

(มหาชน) 

บริษัท 

เซฟ เทรด 

อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ  ากดั 

99.98% 

99.98% 
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ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ทุนช าระแลว้ 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั 

บริษัท เธียรสุรตัน์  

จ ำกดั  (มหำชน) 

- เคร่ืองกรองน ้ำ 

- สำรกรอง 

- เคร่ืองท ำน ้ำอุ่น 

- เคร่ืองปรบัอำกำศ 

344.00 ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ 

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ำกดั 

- เคร่ืองท ำน ้ำแร่ 

- เคร่ืองกรองน ้ำ 

- เหยอืกกรองน ้ำ 

- น ้ำด่ืม 

4.00 จดัจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ้ำแร่ เคร่ืองกรองน ้ำ 

เหยอืกกรองน ้ำ และน ้ำด่ืมผสมแร่ธำตุ โดยจดั

จ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทขำยตรง 

บริษัท เฟดเดอร์

ไทย จ ำกดั 

จ ำหน่ำย

เคร่ืองปรบัอำกำศ     

ยีห่อ้ เฟดเดอร ์

31.00 จ ำหน่ำยเคร่ืองปรบัอำกำศ ยีห่อ้ เฟดเดอร ์

1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษทั เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สดัสว่นการ

ถือหุน้ 

1) บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยเคร่ืองท ำน ้ำแร่ เคร่ืองกรองน ้ำ 

เหยอืกกรองน ้ำ และน ้ำด่ืมผสมแร่ธำตุ 

99.98% 

2) บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั ประกอบธุรกิจหลกัเกี่ยวกบัจ ำหน่ำย

เคร่ืองปรบัอำกำศ ยีห่อ้ เฟดเดอร ์

59.99% 
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2.ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรา้งรายได ้ 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่  

 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: มีรายไดห้ลักจากการขายเครืองกรองนําและรายไดจ้าก
การขายสารกรองซึงใชส้ําหรับเครืองกรองนําของบริษัท โดยบริษัทเริมรับรูร้ายไดจ้ากการจําหน่าย
เครืองปรบัอากาศในปลายปี 2557 

 รายไดจ้ากการจัดจาํหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอืน: เป็นรายไดจ้ากการจัดจําหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทขาย
ตรงขนาดใหญ่แหง่หนึง  

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตาราง ดงันี 
 

รายไดจ้ากการขาย ดาํเนินการ
โดย 

% การ
ถือหุน้ 

2558 2557 2556 

ลา้นบาท % ลา้น
บาท % ลา้น

บาท % 

รายไดจ้ากการขายตรง : 
-ขายตรงแบบเงินสด TSR 100.00 140.36 9.7 136.02 13.60 126.49 14.0 
-ขายตรงแบบผ่อนชาํระ TSR 100.00 1,241.33 85.5 792.34 79.50 687.12 76.2 
รวมรายไดจ้ากการขายตรง 1,38169 95.2 928.36 93.10 813.61 90.2 
จดัจาํหน่ายสินคา้ผ่าน
บริษัทอืน 

SAFE 
TRADE 

99.98 70.50 4.8 68.47 6.90 88.65 9.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย ,452.19 100.0 996.83 100.00 902.25 100.0 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ  

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน)  
2.1.1.1 เครืองกรองนาํ 

(1) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 
เครืองกรองนําทีมีขันตอนในการกรองนําอย่างพิถีพิถันเพือสุขภาพของทุกคนในครอบครัว และ             

มีการเสริมไส้กรองหินแร่เคลือบเงิน (Silver Impregnated Mineral Stone) เพือเพิมแร่ธาตุทีเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรก ก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พลังกําจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และกําจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
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3. พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุทีสําคัญในนํา อีกทังเพิมแร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ 
แคลเซียม และแมกนีเซียมดว้ยชันกรองหินแร่ธรรมชาติ รวมทังปรับสภาพนําใหม้ีความเป็นด่าง
อ่อนๆ  

4. พลังคุณภาพสากลจากโรงงาน ผลิต มาตรฐาน ISO 9001: 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพ
การผลิต   ทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 

 
 
 
 
 
 
 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(2) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Super Alkali 
เครืองกรองนําทีสามารถกรองนําด่างทีปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็นด่างอ่อน ๆ  โดยมีคุณสมบตัิเด่น 

ดงันี 
1. พลังหินแร่อัลคาไลน์ : หินแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทําใหช้่วยปรับสภาพนําใหม้ีความ

เป็นด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย 
2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรอง สารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอน และสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พลังกําจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
4. พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุทีสําคัญในนํา และยังเพิมแร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ

แคลเซียม และแมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ 
5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการ

ผลิตทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 

  

 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านช่องทางการขายตรงของบริ ษัท และระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ 
www.safealkaline.com 
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(3) เครืองกรองนาํขนาดเล็ก (Compact) SAFE รุ่น Alkaline Mini 
เป็นเครืองกรองนําทีพัฒนาขึนเพือตอบสนองความตอ้งการสําหรับผูบ้ริโภคทีมีครอบครัวขนาดเล็ก 

กลุ่มผูอ้ยู่อาศัยในอพาร์ทเมนท์ และคอนโดมิเนียม โดยเน้นดีไซน์ ความสวยงาม กะทัดรัด และความ
สะดวกในการใชง้าน มีประสิทธิภาพในการกรองนําดืมดว้ยไสก้รองหลัก 3 ส่วน พรอ้มทงัสามารถปรับ
สภาพนําใหม้ีคุณสมบตัิเป็นด่างอ่อน ๆ เพือช่วยปรบัสมดุลในร่างกาย ไดแ้ก่ 
1. ไสก้รอง ACTIVATED CARBON + KDF 55 + Alkaline I 

1.1 Activated Carbon (สารกรองได้รับ NSF 61) คาร์บอนประสิทธิภาพสูงจากต่างประเทศ                
กรองสี กลิน รส สารเคมีตกคา้งต่าง ๆ (มาตรฐาน NSF/ANSI ซึงไดร้ับการควบคุมโดย NSF 
International มีหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพของเครืองกรองนําทีถูกต้องและ    
ครอบคลุมมากทีสุด เมือเครืองกรองนําไดร้ับการรบัรองจาก NFS International หมายความว่า
เครืองกรองนํานันไดผ่้านการทดสอบจากหน่วยงานอิสระทีเป็นกลางทีไดร้ับการยอมรับไปทัว
โลก 

1.2 KDF 55 (สารกรองไดร้บั NSF 42,61) ช่วยกรองสารเคมี คลอรีน โลหะหนัก 
1.3 Alkaline Mineral Stone I หนิแร่จากธรรมชาติผ่านขบวนการผลิตพิเศษช่วยปรับค่า pH ในนํา         

ใหม้ีสภาพเป็นด่างอ่อน ๆ เพือช่วยปรบัสมดุลในร่างกาย 
2. ไสก้รอง ACTIVATED CARBON + SIAC + Alkali II : Activated Carbon , Alkaline II (กรองในขนัที II) 

2.1 Activated Carbon , Alkaline II (กรองในขนัที II) 
2.2 Silver Impregnated Activated Carbon สารกรองซิลเวอร์คาร์บอน คุณภาพสูงจากต่างประเทศ       

ช่วยกาํจดั และยบัยงัการเกิดแบคทีเรียในนําอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. Silver Impregnated PP Filter 

3.1 ไสก้รอง PP เคลือบซิลเวอร ์ไสก้รอง PP เคลือบซิลเวอรคุ์ณภาพสูง ช่วยดกัฝุ่นตะกอนในขนัตอน
สุดทา้ย และป้องกนัการเกิดแบคทีเรียพืนผิวไสก้รอง 

  

 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com โมเดิร์นเทรด            
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(4) เหยอืกกรองนาํ SAFE รุ่น Ecomize 
เหยือกกรองนําดืมทีออกแบบใหใ้ชง้านสะดวก และสามารถปรับสภาพนําใหม้ีคุณสมบัติเป็นด่าง

อ่อนๆ เหมาะสําหรับนําดืมเพือสุขภาพ บริษัทไดพ้ัฒนาขึนมาเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค                      
ทีมีครอบครวัขนาดเล็ก กลุ่มผูอ้าศัยในคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนท์ การใชง้านสะดวกเพียงเติมนํา
ผ่านฝากรองดา้นบนสามารถกรองนําประปา เพือใชด้ืมพรอ้มเสริมแร่ธาตุ โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. สะดวกในการใชง้าน 
2. สารกรองไดม้าตรฐาน 
3. ง่ายต่อการดูแลรกัษา 
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4. ปรบัสภาพนําเพิมความเป็นด่างอ่อน ๆ 
5. ผลิตดว้ยวสัดุ Food Grade มีความปลอดภยั 
6. ไสก้รองทรงประสิทธิภาพกรองสารเคมี โลหะหนักได ้
7. ป้องกนัและยบัยงัการเกิดแบคทีเรีย 

  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com  โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(5) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น RO Mineral Plus 
เครืองกรองนําทรงประสิทธิภาพพรอ้มเพิมแร่ธาตุ ดว้ยระบบกรองนํา Reverse Osmosis (RO)             

เป็นระบบกรองนําทีมีความบริสุทธิมากทีสุดในปัจจุบัน (RO. Membrane มีความละเอียดในการกรอง           
ถึง 0.0001 ไมครอน) กาํจดัสิงปนเปือนในนํารวมถึงเชือโรคไดถึ้ง 99.99% สามารถใชไ้ดก้บันําประปา         
นํากร่อย หรือ นําบาดาลทีผ่านการบําบัดเบืองตน้มาแลว้ แทง้ค์บรรจุนําขนาด 7 ลิตร มีคุณสมบตัิช่วย            
ในการกักเก็บนําและสํารองนําในกรณีทีนําประปาไม่ไหล หรือ นําประปาไม่มีแรงดนัพิเศษ เพิมแร่ธาตุ
ธรรมชาติทีสําคญัและมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม แมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ      
โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังเสริมแร่ธาตุธรรมชาติ : เพิมแร่ธาตุทีสําคัญ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียม และ

แมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ 
2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กชว่ยกรองตะกอนสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ชุด Pre-Filter ถอดทาํความ
สะอาดง่าย 

3. พลังขจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูงสามารถกําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และ          
กาํจดัแบคทีเรียในนําไดเ้ป็นอย่างดีเยียม 

4. พลัง RO MEMBRANE : กรองสารละลายสารปนเปือน เช่น ไวรสั แบคทีเรีย มีความละเอียดในการ
กรองถึง 0.0001 ไมครอน 

5. พลังคุณภาพสากลมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 : ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิต
ทีดีเยียมและนําทีผ่านการกรองมีการตรวจสอบคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 

  

ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต ์www.safealkaline.com  โมเดิรน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (“แบบ 56-1”)  
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(6) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น UV Plus 

เครืองกรองนําทีมีประสิทธิภาพในการกรองสูง พรอ้มปรับสภาพนําใหม้ีความเป็นด่างอ่อน ๆ ช่วย
ในการปรับสมดุลกรด-ด่างในร่างกาย เพือสุขภาพทีดี และมีระบบฆ่าเชือโรคดว้ยแสงอัลตรา้ไวโอเลต 
(UV) โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้องเครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พลังกําจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
3. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น

ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย 
4. พลังสะอาด : ดว้ยระบบฆ่าเชือโรคจาก UV เพิมประสิทธิภาพการกําจัดเชือโรค เพือความมนัใจถึง 

99.99% 
5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรอง มีคุณภาพการ

ผลิตทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
  

 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com โมเดิร์นเทรด           
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(7) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Alkaline Plus 
เครืองกรองนําทีสามารถกรองนําด่างทีมีคุณสมบัติมีส่วนป้องกันโรครา้ยต่าง ๆได ้เช่น โรคหวัใจ 

โรคมะเร็ง และปรับสมดุลใหก้ับร่างกายไดม้ากกว่านําสะอาด คือ นําด่าง หรือ นําอลัคาไลน์ทีทรงพลัง           
เพือสุขภาพทีดีและชวีิตทียืนยาว โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น

ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย 
2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้อง เครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ทีสามารถกรองสารปนเปือนขนาด

เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรกก่อนเขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พลังกําจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด

แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
4. พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุทีสําคัญในนํา และยังเพิมแร่ธาตุทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ

แคลเซียม และแมกนีเซียมดว้ยชนักรองหนิแร่ธรรมชาติ 
5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิต

ทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบัติการชนันํา 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (“แบบ 56-1”)  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com และการออกบูธแสดง
สินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(8) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น Alkaline Deluxe 
เครืองกรองนําทีใชง้านง่าย  รูปแบบสวยเหมาะกับทุกพืนที เคลือนยา้ยไดไ้ม่ตอ้งต่อท่อและไม่ใช ้

ไฟฟ้า ดว้ยพลังไสก้รอง  ชนั 
1. ผา้กรองพิเศษ (Fiber Filter) : กรองฝุ่นตะกอน สารแขวนลอยต่าง ๆ 
2. ชนัหนิแร่อัลคาไลน์ (Alkaline Mineral Stone) : ปรบัสมดุลนําใหม้ีค่าความเป็นด่างอ่อน ๆ เพือเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย 
3. ชนักรองสาร (KDF-55) :  เทคโนโลยีล่าสุดจากอเมริกา กรองสารเคมี คลอรีน ย่าฆ่าแมลง โลหะ

หนัก    ลดการเกิดตะกรนันํา และยบัยงัการเกิดแบคทีเรีย 
4. ชนัสารกรองคารบ์อน (Granular Activated Carbon) : ช่วยดูดซบัและกรอง สี กลิน รส สารอินทรีย ์
5. ชนักรองคารบ์อนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated Carbon) : ประสิทธิภาพการดูดซบัสูง

มาตรฐาน U.S. Food Chemicals Codex กาํจดัสารปนเปือนต่าง ๆ และยบัยงัการเกิดแบคทีเรีย 
 

 
 

 
ช่องทางการจัดจาํหน่าย : ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ www.safealkaline.com และการออกบูธแสดง
สินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 

(9) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น RO MA Alkaline Plus 
เครืองกรองนําทรงประสิทธิภาพพรอ้มเพิมแร่ธาตุดว้ยระบบกรอง Reverse Osmosis (RO) ซึงเป็น   

ระบบกรองนําทีมีความบริสุทธิมากทีสุดในปัจจุบัน (RO Membrane มีความละเอียดในการกรองถึง 
0.0001 ไมครอน) กาํจดัสิงปนเปือนในนํารวมถึงเชือโรคไดถึ้ง 99.99% สามารถใชไ้ดก้บันําประปา นํา
กร่อย หรือนําบาดาลทีผ่านการบําบัดเบืองตน้มาแลว้ แทง้ค์บรรจุนําขนาด 6 ลิตร มีคุณสมบัติในการ
ช่วยในการกกัเก็บนําและสํารองนําในกรณีทีนําประปาไม่ไหล หรือนําประปาไม่มีแรงดัน พิเศษเพิมแร่
ธาตุธรรมชาติทีสําคัญ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แคลเซียมและแมกนีเซียม ดว้ยชันกรองหินแร่
ธรรมชาติ โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (“แบบ 56-1”)  
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1. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น
ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย  

2. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้อง เครืองกรองดว้ยชุด Pre-filter ทีสามารถกรอง สารปนเปือนขนาด
เล็กช่วยกรองตะกอนและสิงสกปรกก่อนเขา้สู่ เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ชุด Pre-Filter ถอด                     
ทาํความสะอาดง่าย 

3. พลังขจัดสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกําจัด
แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 

4. พลัง RO Membrane : กรองสารสารปนเปือนต่าง ๆ ในนําและเชือโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย มีความ
ละเอียดในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน 

5. พลังคุณภาพสากลมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 : ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิต
ทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจสอบคุณภาพสมาํเสมอ โดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
 

  

ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท และระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ 
www.safealkaline.com 
 

(10) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น UV Alkaline 
เครืองกรองนําทีสามารถปรับสภาพนําใหม้ีความเป็นด่างอ่อน ๆ ทีมีคุณสมบัติในการปรับสมดุล
ใหก้บัร่างกายได ้และมีระบบฆ่าเชือโรคดว้ยแสงอลัตรา้ไวโลต (UV) โดยมีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 

1. พลังปกป้องเครืองกรอง : ปกป้อง เครืองกรองดว้ยชุด Pre-Filter ช่วยกรองตะกอนสิงสกปรกก่อน
เขา้สู่เครืองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พลังกําจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง กําจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการกาํจัด
แบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 

3. พลังหนิแร่อัลคาไลน์ : หนิแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทาํใหช้่วยปรบัสภาพนําใหม้ีความเป็น
ด่างอ่อน ๆ (Alkaline Water) ช่วยปรบัสมดุลภายในร่างกาย ลดภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ 

4. พลังสะอาด : เพิมประสิทธิภาพการกําจัดเชือโรคดว้ยระบบฆ่าเชือโรคจาก UV เพือความมันใจถึง 
99.99% 

5. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลใหเ้ครืองกรอง มีคุณภาพการ
ผลิตทีดีเยียม และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอโดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (“แบบ 56-1”)  
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ช่องทางการจดัจาํหน่าย : ผ่านระบบช่องทางการขายตรงของบริษัท และผ่านระบบ E-commerce  ภายใตเ้ว็บไซต์ 
www.safealkaline.com 
 

(11) เครืองกรองนาํ SAFE รุ่น i-Life 
เครืองกรองนําดว้ยระบบกรอง Ultrafiltration (UF) เป็นระบบกรองนําทีมีความละเอียดในการกรอง      

ถึง 0.01 ไมครอน โดยใชไ้ดก้ับนําประปาทีผ่านการบําบัดเบืองตน้มาแลว้เท่านัน เหมาะกับรูปแบบ              
การดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ มีคุณสมบตัิเด่น ดงันี 
1. พลังขจดัสิงเจือปนในนํา : ดว้ยสารกรองคุณภาพสูง สามารถกาํจัดสิงเจือปนในนํา สารพิษ และการ

กาํจดัแบคทีเรียในนําไดอ้ย่างดีเยียม 
2. พลังกรองละเอียด : ดว้ยไสก้รอง UF คุณภาพสูงจากประเทศเกาหลี สามารถกําจัดสิงเจือปนในนํา         

เชือโรคและแบคทีเรีย มีความละเอียดในการกรองถึง .  ไมครอน 
3. พลังคุณภาพสากล : มาตรฐาน ISO :  ส่งผลใหเ้ครืองกรองมีคุณภาพการผลิตทีดีเยียม 

และนําทีผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสมาํเสมอ โดยหอ้งปฏิบตัิการชนันํา 
 

 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com โมเดิร์นเทรด           
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 
2.1.1.2 เครืองปรบัอากาศ 

บริษัทเริมจําหน่ายเครืองปรับอากาศตังแต่ปลายปี 2557 จากขอ้ตกลงทางธุรกิจกับบริษัท สยามไดกินเซลล์ 
จาํกดั ในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครืองปรับอากาศภายใตย้ีหอ้ “ไดกิน” (Daikin) และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2558 
บริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยการซือหุน้สามญัในบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั จึงไดเ้ป็นตัวแทนจําหน่ายเครืองปรบัอากาศ
ยีหอ้ “เฟดเดอร”์ (Fedders) เช่นกนั โดยจาํหน่ายในระบบเงินสดและเงินผ่อน 

(1) เครืองปรบัอากาศ DAIKIN  
เครืองปรับอากาศยีหอ้ ไดกิน เป็นทีรูจ้ักและยอมรับเป็นอย่างดีในประเทศไทย โดยบริษัทไดค้ัดสรรรุ่น

ของผลิตภณัฑม์าจาํหน่าย 2 รุ่น ไดแ้ก่  
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1) เครืองปรบัอากาศ DAIKIN รุ่น FTM SERIES–R32 

เครืองปรับอากาศรุ่นทีใหป้ระสิทธิภาพการทําความเย็นสูงดว้ยสารทําความเย็นเจนเนอรเ์รชนัใหม่ 
R32 เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก พรอ้มโหมดเย็นเร็ว และปกป้องดว้ย
ฟิลเตอร ์Titanium Apatite Photocatalytic ยบัยงัเชือไวรสั แบคทีเรีย และกลินรบกวน 
2) เครืองปรบัอากาศ DAIKIN รุ่น INVERTER R32 Smile 

เครืองปรับอากาศไดกิน รุ่น SMILE ระบบอินเวอร์เตอร์ ใชค้อมเพรสเซอร์แบบสวิงพร้อมสาร                
ทําความเย็นประสิทธิภาพสูง R32 ช่วยใหป้ระหยัดค่าไฟได้ในราคาเบา ๆ คุม้ค่าทุกการใชจ่้าย
เพียบพรอ้มดว้ยฟังชนัครบครนั 

 
(2) เครืองปรบัอากาศ FEDDERS  

บริษัท เฟดเดอร ์(Fedders Corporation) เป็นบริษัทอเมริกันผูผ้ลิตแอร์ชนันําในประเทศมากกว่า 120 
ปี และเพือเป็นการขยายฐานการผลิตเครืองปรับอากาศ เฟดเดอร์ (Fedders) จึงไดเ้ริมบุกตลาดในเอเชียและ
ตะวันออกกลางเพือนําเทคโนโลยีดา้นความเย็น ในดา้นทีบริษัทเป็นผูนํ้า คือ การทาํความเย็นทีดีต่อสุขภาพ 
กล่าวคือ การลดความชืน และขจัดสิงปนเปือนในอากาศขณะทําความเย็น เพือใหไ้ดอ้ากาศทีเย็นบริสุทธิมาสู่
ผูบ้ริโภคในปี 2558 เครืองปรบัอากาศเฟดเดอร์ (Fedders) ไดเ้ขา้มาสู่ตลาดในเมืองไทย โดยมีคุณสมบตัิเด่น 
ดงันี 

1. Follow Me: ระบบการทํางานทีสรา้งความเย็นไดอ้ย่างชาญฉลาดดว้ยการปรับอุณหภูมิในตําแหน่ง           
ทีผูใ้ชง้านอยู่อัตโนมตัิ โดยมีรีโมทเป็นตัวจบัปรับอุณหภมูิและปรับปริมาณความเย็นใหไ้ดค้่าสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการตรงบริเวณพืนทีทีผูใ้ชง้านอยู่ไดอ้ย่างสบายและมีประสิทธิภาพมากขึน 
2. Negative Ion (Ionizer): ตัวกรองดักจับและทําลายฝุ่น ควัน และสารปนเปือนทีเป็นตัวก่อภูมิแพ  ้           
ดว้ยประจุไฟฟ้าทีมีพลังแข็งแกร่งใหคุ้ณสัมผัสเพียงสายลมเย็นบริสุทธิสูดหายใจได้เต็มปอดและ
ปลอดภยัต่อสุขภาพ 
3. Cold Catalyst Filter: แผ่นกรองอากาศทีจะกรองกลิน สารพิษ และสารปนเปือนในอากาศโดยการ
ขจดัโมเลกุลทีก่อใหเ้กิดกลิน ช่วยปรบัอากาศใหส้ดชืนไรก้ลินไม่พึงประสงคต์่าง ๆ 
4. Refrigerant Leakage Detector: ดว้ยระบบเทคโนโลยีทีผูใ้ชส้ามารถวางใจไดใ้นขณะใชง้าน โดย
เครืองจะมีตวัตรวจจับการรัวไหลของระบบทําความเย็นซึงเครืองจะหยุดทาํงานทันทีเมือเกิดการรัวซึม                 
เพือความปลอดภยัและคุณภาพของอากาศทีผูใ้ชห้ายใจเขา้ไป 
 

2.1.1.3 เครืองทาํนาํอุ่น 
(1) เครืองทาํนาํอุ่นยหีอ้ SAFE Electrics 

ในปี 2558 บริษัทได้เริมจําหน่ายเครืองทํานําอุ่นยีหอ้ Alpha ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ 
(Telesales) และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ไดเ้ริมจําหน่ายเครืองทํานําอุ่นทีบริษัทจา้งผลิตใน
ลักษณะของ OEM (Original Equipment Manufacturer) โดยผูผ้ลิตจะผลิตเครืองทํานําอุ่นภายใตย้ีหอ้ “SAFE 
Electrics” ซึงไดร้ับมาตรฐาน มอก. และจัดจําหน่ายผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์โมเดิร์นเทรด และการ
ออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 

เครืองทาํนําอุ่น “SAFE Electrics” เกิดจากแนวคิดพืนฐานทีอยากใหค้นไทยมีนําอุ่นทีใหทุ้กคนในบา้น
อาบนําดว้ยความรูสึ้กปลอดภัยและอุ่นใจ มุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทังในมิติของความปลอดภัย            
ในการใชง้านดว้ยการออกแบบการผลิตและระบบทีคดัสรรอย่างพิถีพิถัน ประกอบดว้ย 

1. ความปลอดภยัของตวัเครืองผลิตจากพลาสติก ABS ทีมีความแข็งแรง ทนความรอ้นสูงสุด ◦C 
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2. ความปลอดภัยของฝาครอบออกแบบใหป้้องกันนําและฝุ่น เพิมยางซิลิโคนตรงบริเวณนําเขา้ออก          
ทาํใหม้นัใจว่าปลอดภยัจากฝุ่น นําทีอาจแปลกปลอมและทาํใหเ้กิดการรวนของเครือง 
3. ความปลอดภัยของวงจรการตัดอุณหภูมิ  ระบบ ทังระบบเทอมิสเตอร์ทีตัดและต่ออัตโนมัติ             
รวมทงัระบบเทอรโ์มสตสัแบบ Manual Reset ทีป้องกนัฮิตเตอรท์าํงานในขณะทีไม่มีนํา 
4. ความปลอดภัยจากการใชก้ระป๋องฮีตเตอร์ GRILON ทีเป็นทังฉนวนไฟฟ้า และฉนวนกนัความรอ้น
ป้องกนัการแผ่ความรอ้นออกมาภายนอก 
5. ความปลอดภัยของสายไฟฉนวนแบบซิลิโคนหุม้ไฟเบอร์ ทนความร้อนสูง พร้อมจุดต่อไฟฟ้า             
ตามมาตรฐานประเทศญีปุ่น ( JST Connector )   
6. ความปลอดภัยของระบบป้องกันไฟรัวแบบ 2 รีเลย์ ทีตัดการทํางานของเครืองใน 0.1 วินาที ใน
กรณีทีเกิดไฟรวัเพียง  มิลลิแอมแปร ์
นอกจากนัน ยังคํานึงถึงรูปลักษณ์ทีทันสมัยใหส้อดคลอ้งกับพืนทีการใชส้อยและความสวยงามของ

หอ้งนําในปัจจุบนัดว้ยระบบการทํางานทีแตกต่างจากเครืองทํานําอุ่นในทอ้งตลาดทวัไป ดีไซน์ทีแตกต่าง โดย
สินคา้     เครืองทาํนําอุ่นทีนําเสนอทงัหมด 2 รุ่น ดว้ยกนั ไดแ้ก่ P- Series และ Q-Series โดยเครืองทาํนําอุ่น
แต่ละรุ่นมีใหเ้ลือกตามกาํลังวตัต ์คือ 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์

1.1 คุณสมบตัิเครืองทาํนาํอุ่น SAFE Electrics รุ่น P- Series 
เครืองทํานําอุ่นทีมีดีไซน์เรียบเท่ห ์ผลิตจากวสัดุคุณภาพสูงภายในประกอบดว้ยเทคโนโลยีที

กา้วลํา พรอ้มระบบการตรวจสอบการติดตงัสายดิน เพือใหทุ้กคนในบา้นอาบนําดว้ยความรูสึ้กปลอดภัย
และอุ่นใจของคนในบา้น โดยมี 2 มีรุ่นใหเ้ลือกตามกาํลังวตัต ์คือ P-Series WH .  และ P-Series WH 

.  
เครืองทาํนําอุ่นรุ่นนีมาพรอ้มกบัชุดฝักบัวโครเมียม 3 Step พรอ้ม Slide Bar เพือเสริมสุนทรีย์            

ในการอาบนําทีเน้นความหรหูรา และโดดเด่นในกลุ่มผูบ้ริโภค นอกจากนัน ยงัมีระบบตรวจสอบสายดิน
แสดงผล “EARTH” ทีมีไฟแสดงผลพรอ้มใชง้านก็ต่อเมือระบบการติดตงัทีสมบรูณ์อย่างแทจ้ริง 

  

P-Series WH 3.8 P-Series WH 4.5 
 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย  : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com  โมเดิร์นเทรด          
(เช่น โฮมโปร) การออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ และการขายโดยพนักงานขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
 

1.2 คุณสมบตัิเครืองทาํนาํอุ่น SAFE Electrics รุ่น Q- Series 
เครืองทํานําอุ่นดีไซน์กะทัดรัดตอบโจทย์ทุกขอ้จํากัดของพืนทีใชส้อยภายในบ้านยุคใหม่                   

ทีเหนือดว้ยระบบความปลอดภัย เพือความอุ่นใจเพิมความปลอดภัยของคนในบา้น โดยมี 2 มีรุ่นให ้
เลือก   ตามกําลังวัตต์ คือ Q-Series WH .  และ Q-Series WH .   เครืองทํานําอุ่นรุ่นนีมาพรอ้ม
กบัชุดฝักบวัสีขาว 1 Step พรอ้ม Slide Bar เพือสรา้งบรรยากาศในการใชช้ีวิตแบบเรียบง่ายและใส่ใจ
สิงแวดลอ้ม 
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Q-Series WH 3.8 Q-Series WH 4.5 
ช่องทางการจัดจ ําหน่าย : : ผ่านระบบ E-commerce  ภายใต้เว็บไซต์ www.safealkaline.com  โมเดิร์นเทรด        
(เช่น โฮมโปร) และการออกบธูแสดงสินคา้ตามงานต่าง ๆ 
 
2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั  

ผลิตภณัฑห์ลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั คือ เครืองกรองนําทีผลิตขึนโดยเฉพาะใหแ้ก่
บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหนึง โดยเป็นผูว้่าจา้งผลิตและเป็นลูกคา้สําคัญหลักของบริษัทย่อย ตลอดหลายปีทีผ่าน
มา  และในปัจจุบนัมีเครืองกรองนําทงัหมด  รุ่น ดงันี 

(1) เครืองกรองนาํ รุ่น Extra Pure Alkaline 
เครืองกรองนําทีมีระบบ UV เพือช่วยในการฆ่าเชือโรคทีปนเปือนมากบันําเป็นรุ่นทีติดตงัง่าย
เพียงสวมกับก๊อกนํา สามารถเลือกตังหรือแขวนกับผนังไดต้ามความต้องการ   โดยมี
ประสิทธิภาพการกรองนําดืมจากกระบวนการกรองหลายขันตอน ดว้ยไสก้รอง Ceramic 
Pre-Filter กรองตะกอนและความขุ่นในนําประปา  สารกรอง Activated Carbon  สารกรอง 
KDF  และสารกรองคาร์บอนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated Carbon) ทีช่วย
กรองสารปนเปือนต่าง ๆ  

ในนํา และเพิมไสก้รอง Alkaline ปรบัสภาพนําใหม้ีคุณสมบตัิเป็นด่างเหมาะสําหรบันําดืมเพือสุขภาพ   
 

(2) เครืองกรองนาํ รุ่น Alkaline Compact 
เครืองกรองนํารุ่นสวมกับก๊อกนํา แบบไม่ใชไ้ฟฟ้า ขนาดกะทัดรัด หรูหรา ลงตัว 

ออกแบบใหเ้หมาะสําหรับครอบครัวทีทันสมัย รวมทังกลุ่มลูกคา้คอนโดมิเนียม กลุ่ม
ลูกคา้ครอบครัวเล็ก ใชต้งักับอ่างลา้งจานหรือพืนทีใกลก้บัก๊อกนํา โดยมีประสิทธิภาพการ
กรองนําดืมจากระบวนการกรองหลายขนัตอน  ดว้ยสารกรอง  Activated     Carbon  สาร
กรองคาร์บอนเคลือบเงิน (Silver Impregnated Activated Carbon) และไส้กรองพีพี
เคลือบเงินทีช่วยกรองสารปนเปือนต่าง ๆ ในนํา และเพิมไสก้รอง Alkaline ปรบัสภาพนํา
ใหม้ีคุณสมบตัิเป็นด่างทีเหมาะสําหรบันําดืมเพือสุขภาพ 
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(3) เครืองกรองนาํรุ่น Safe Plus Alkaline 
เครืองกรองนํา รุ่นตังโต๊ะ โดยมีประสิทธิภาพการกรองนําดืมจา
กระบวนการกรองหลายขันตอนดว้ยสารกรองต่าง ๆ อาทิ ไสก้รองหิน
แร่ สารกรอง Ceramic Ball และสารกรองไฮแอบซอบชัน พาวเวอร์ 
คารบ์อน (High Absorption Power Carbon) ทีช่วยกรองสารตกคา้งต่าง 
ๆ ทีปนเปือนมาในนํา  รวมทังแบคทีเรียและเชือก่อโรค และยังเพิมแร่
ธาตุทีมีประโยชน์ต่อ 

ร่างกายพรอ้มปรบัสภาพนําใหม้ีคุณสมบตัิเป็นด่างทีเหมาะสําหรับนําดืมเพือสุขภาพ  
   

(4) เครืองกรองนาํรุ่น Purimag 
เป็นผลิตภัณฑ์เครืองกรองนําขนาดเล็กรุ่นตังโต๊ะ โดยมีลักษณะเป็นเหยือก 

สะดวกในการพกพา และเหมาะกบัการใชง้านทังในและนอกสถานที ง่ายต่อการ
ดูแลรักษา โดยมีประสิทธิภาพในการกรองอย่างครบถ้วนและเสริมแร่ธาตุทีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย 

 
. .  ผลิตภณัฑอ์ืน ๆ 

ในปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์อืนนอกเหนือจากผลิตภณัฑเ์ครืองกรองนํา สารกรองและเครืองปรบัอากาศและ
เครืองทํานําอุ่น ประกอบดว้ย เครืองใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน อาทิเช่น โทรทศัน์ ตูเ้ย็น เตาอบ เครืองซักผา้  เป็นตน้ โดย
จาํหน่ายทงัในรปูแบบเงินสดและเงินผ่อน  
 
2.2 การตลาดและการแขง่ขนั  

. .    ภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายเครืองกรองนําสําหรับใชใ้นครัวเรือนประกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลายราย     
และมีการแข่งขันสูงเนืองจากการผลิตสินคา้ดังกล่าวในเบืองตน้ใชเ้งินลงทุนตําและไม่จําเป็นตอ้งอาศัยเทคโนโลยีที
ซบัซอ้นในการผลิต อย่างไรก็ตาม ในการผลิตสินคา้ทีมีประสิทธิภาพสูง ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
เกียวกับการกรองนําเป็นของตนเองเพือสรา้งความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซึงจาํตอ้งใชร้ะยะเวลา สังสมประสบการณ์ 
ทีมงานทีมีความรูค้วามเขา้ใจทีลึกซึงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

สําหรับในประเทศไทย  ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชเ้ครืองกรองนําเพือกรองนําประปาสําหรับการบริโภคใน
ครัวเรือน ทําใหอุ้ตสาหกรรมเครืองกรองนํามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนือง สอดคลอ้งกบัทิศทางการเติบโต และ
ขยายพืนทีการใหบ้ริการนําประปา อีกทังปัจจัยทางดา้นการขยายตัวของทีอยู่อาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลก็ยิงเป็นปัจจยัเสริมต่อการขยายตวัของภาคครวัเรือน อนัส่งผลต่อความตอ้งการเครืองกรองนํา
เพือการบริโภคอย่างต่อเนือง 

จากสถิติของจาํนวนผูบ้ริโภคใชนํ้าประปาทีรวบรวมและประเมินจาํนวนผูใ้ชนํ้าประปาและปริมาณนําประปา       
ทีถูกจาํหน่ายโดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูิภาค ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2557 มีเติบโตเฉลียประมาณ
รอ้ยละ 4 ต่อปี (ทีมา : การประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูิภาค) 

สําหรบัการใชนํ้าประปาในส่วนภูมิภาคทีมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึน โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 
(มกราคม ถึง กันยายน) มีปริมาณนําจําหน่ายและจํานวนผูใ้ชนํ้าประปาส่วนภูมิภาค เพิมขึนประมาณรอ้ยละ 5 เมือ
เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทีมา : การประปาส่วนภมูิภาค) ซึงบริษัทมีแผนการดําเนินงานในการขยายสาขาให ้
ครอบคลุม ทุกภมูิภาคทวัประเทศ เพือรองรบัความตอ้งการของลูกคา้และใหบ้ริการไดท้วัถึง 
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นอกจากนี พฤติกรรมการเลือกทีอยู่อาศยัของกลุ่มคนรุ่นใหม่ มกัตอ้งการความอิสระในการใชช้ีวิตและไลฟ
ไตล์ของกลุ่มวยัทาํงานทีตอ้งการความเป็นส่วนตวัจึงมกัแยกตวัมาอยู่ในทีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมและทาวเฮาส์
ใกลส้ถานทีทํางานเพือความสะดวกในการเดินทาง ส่งผลใหจ้าํนวนทีอยู่อาศัยแหง่ใหม่เติบโตขึนโดยเฉพาะเขตชุมชน
เมืองทีมีระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ เช่น รถไฟฟ้าและรถไฟใตด้ิน สรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเครืองกรองนําสําหรับใชใ้นครัวเรือน โดยจํานวนทีอยู่อาศัยจดทะเบียนเพิมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในระหว่างปี 2554 ถึงปี 2558 มีจาํนวนเกือบ 600,000 หน่วย (ทีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย) 

อุตสาหกรรมเครืองกรองนําสําหรับใชใ้นครวัเรือนยงัไดร้ับปัจจัยบวกจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีหนัมาใส่ใจ
รกัษาสุขภาพทังของตนเองและครอบครัว โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มในการซือสินคา้หรือใช ้
จ่ายเงินเพือการดูแลรักษาสุขภาพเพิมขึน อีกทังเครืองกรองนําสําหรบัใชใ้นครัวเรือนเป็นสินคา้ทีตอ้งคอยบํารุงรกัษา       
และมีกําหนดเวลาในการเปลียนสารกรองเมือหมดอายุการใชง้านเพือรักษาประสิทธิภาพการกรองนําใหส้มําเสมอ             
ทาํใหผู้ผ้ลิตสามารถขายสารกรองไดอ้ย่างต่อเนือง หรือแมแ้ต่เสนอขายสินคา้รุ่นใหม่ทีมีประสิทธิภาพในการกรองนํา          
ทีดีกว่าเดิมเพือตอบสนองความตอ้งการในการดูแลสุขภาพแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว 
 

. . .  ภาพรวมตลาดเครืองกรองนาํสาํหรบัใชใ้นครวัเรือน 
ตลาดเครืองกรองนําสําหรบัใชใ้นครวัเรือนแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลัก ดงันี  
(1) ตลาดเครืองกรองนําทัวไป: เป็นตลาดทีมีผูเ้ล่นหลายราย โดยสินคา้ส่วนใหญ่จะผลิตจากผูผ้ลิตราย

ย่อยหรือนําเขา้จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยการแข่งขนัยงัคงเน้นนโยบายดา้นราคาเป็นหลัก เนืองจากสินคา้ที
ผลิตจากผูผ้ลิตในกลุ่มนีจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน และไม่เน้นเทคโนโลยีและการวิจัยพัฒนาเพือปรับปรุง
คุณภาพสินคา้ ซึงทาํใหผู้บ้ริโภคไม่ยึดติดในตราสินคา้เนืองจากคุณภาพสินคา้ใกลเ้คียงกัน  ซึงโดยทัวไปผูผ้ลิต
สินคา้ในกลุ่มนีจะจัดจาํหน่ายสินคา้ผ่านหา้งสรรพสินคา้ และตัวแทนจาํหน่ายในรูปแบบรา้นขายวัสดุอุปกรณ์
ทวัไป 

(2) ตลาดเครืองกรองนําทีใชเ้ทคโนโลยีระดับสูง : เป็นตลาดทีผูบ้ริโภคมีความใส่ใจดา้นสุขภาพและ
คุณภาพของนําทีได้จากเครืองกรองนํา ทําใหผู้ ้ผลิตในตลาดนีใหค้วามสําคัญในการนําเสนอสินคา้ทีมี
เทคโนโลยีการกรองนําทีมีประสิทธิภาพ ผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง และส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นช่องทางการจําหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการจําหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) หรือจําหน่ายผ่าน
สาขา หรือตัวแทนจําหน่ายทีไดร้ับการแต่งตังโดยเฉพาะเนืองจากผลิตภัณฑ์ของผูผ้ลิตกลุ่มดังกล่าวมีความ
ซบัซอ้นจึงตอ้งการการอธิบายคุณลักษณะของสินคา้อย่างชดัเจน โดยพนักงานขายทีผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี 
ซึงจะช่วยส่งเสริมการสรา้งความรูเ้ขา้ใจเกียวกับเทคโนโลยีการกรองนํา รวมถึงสรา้งค่าความนิยมในตราสินคา้
แก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย  
โดยบริษัทเป็นหนึงในผูผ้ลิตภายในประเทศเพียงไม่กีรายทีใชเ้ทคโนโลยีการกรองระดับสูง ซึงจากการสังสม       

องคค์วามรูด้า้นการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีในการปรบัปรุงคุณภาพนํามาอย่างต่อเนือง รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจ            
ขายตรงแบบชันเดียวมาอย่างยาวนาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบันบริษัทเป็นผูผ้ลิตและจําหน่ายเครืองกรองนําสําหรับใช ้               
ในครัวเรือนแบบขายตรงทีมียอดขายสูงสุดติดอนัดับ 1 ใน 3 ในประเทศ และบริษัทจะยังคงเดินหน้าเพือนํานวตักรรม
ใหม่เสนอใหก้บัลูกคา้อย่างต่อเนือง 

 
. .   สภาพการแขง่ขนั 

. . .  สภาวะการแขง่ขนั 
ในปัจจุบนัสภาวะการแข่งขันในตลาดเครืองกรองนําไทยทวีความรุนแรงขึนเนืองจากมีผูป้ระกอบการ      

ทงัรายใหญ่และรายย่อยจากในและต่างประเทศทีเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากขึน ซึงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ
รายเดิมตอ้งปรับตัวเพือรับมือกับการแข่งขันอย่างหลีกเลียงไม่ได ้แต่ทังนี การขยายตัวอย่างรวดเร็วของทีอยู่
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อาศัยทีมีหลากหลายประเภทมากขึนประกอบกับตัวเลขการเติบโตของจํานวนผูใ้ชนํ้าประปาทัวประเทศ และ
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีหันมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากขึน กอปรกับสภาพนําทีมีภาวะนํากร่อยใน
หลายพืนที   ยงัคงเป็นปัจจัยบวกทีส่งผลใหค้วามตอ้งการเครืองกรองนําในครัวเรือนเพิมสูงขึน บริษัทไดม้ีการ
วางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ทีชัดเจนในกลุ่มตลาดเครืองกรองนําทีใช ้ขันตอนการกรองทีมี
ประสิทธิภาพสูงพรอ้มทังครอบคลุมทังในดา้นการออกแบบและการผลิตดว้ยโรงงานผลิตของบริษัทเองเพือให ้
เป็นเครืองกรองนําทีมีความเหมาะสมกับคุณภาพนําในแต่ละพืนที ประกอบกับบริษัท ยังสามารถควบคุม
คุณภาพและตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนําเสนอนวัตกรรมการกรองที
ทันสมัยอย่างต่อเนืองพรอ้มทังมีการตังราคาทีเหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษัทยังคงสามารถแข่งขันในตลาดเครือง
กรองนําไดเ้ป็นอย่างด ี

บริษัทพิจารณาและดาํเนินการทางธุรกิจเพือรกัษารายไดโ้ดยรวมของบริษัทใหม้ีเสถียรภาพและยังยืน 
จึงพยายามสํารวจ ประเมินความเป็นไปไดธุ้รกิจทีเกียวเนืองเพือมองหาโอกาสใหม่ๆ หนึงในธุรกิจนําร่องทีเรามี
โอกาสดําเนินการในปีทีผ่านมา และประสบความสําเร็จคือการพัฒนาธุรกิจเครืองทํานําอุ่น แมว้่าบริษัทจะ
ค่อนขา้งกงัวลต่อการหดตัวของตลาด รวมทังอํานาจซือสินคา้ของผูบ้ริโภคทีลดลงทีเป็นกระทบต่อเนืองมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจทีเปราะบาง รวมทังความไม่มันคงทางการเมือง แต่บริษัทเชือว่าพฤติกรรมและความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคต่อเครืองทํานําอุ่นยงัคงเพิมขึนหากบริษัทสามารถสรา้งใหผู้บ้ริโภคเชือในสินคา้ และกระตุน้การ
ซือดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพือใหพ้วกเขาเหล่านันสามารถมีสินคา้ไวค้รอบครองไดง้่ายขึน 

 
. . .  วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการแขง่ขนัของตลาด 

การนําเสนอสินคา้คุณภาพทีหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาทีเป็นเจา้ของไดม้า
พรอ้มกบับริการหลังการขายทีมีมาตรฐานเป็นนโยบายทีบริษัทยังคงเดินหน้าเพือมอบกลุ่มสินคา้เครืองกรอง
นํา เครืองทาํนําอุ่น และเครืองปรบัอากาศเขา้สู่ตลาด 

ในกลุ่มตลาดเครืองกรองนําทีใชข้ันตอนการกรองทีมีประสิทธิภาพสูงนันมีผูป้ระกอบการหลักจาก          
ทงัในและต่างประเทศกว่า  ราย ซึงมีทงัผูป้ระกอบการทีเป็นทังผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่าย ผูป้ระกอบการทีเป็น     
ผูนํ้าเขา้และจัดจําหน่าย และผูป้ระกอบการทีเป็นผูจ้ัดจาํหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยผูป้ระกอบการแต่ละรายมี
กลยุทธ์และวิธีการนําเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทีแตกต่างกันออกไป ทงักลยุทธ์ทางดา้นราคา คุณภาพการ
กรอง และการบริการหลังการขาย ซึงผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศมกัจะมีการจาํหน่ายโดยระบบขาย
ตรงหลายชัน (Multi-Level Marketing : MLM) ในขณะทีผูป้ระกอบในประเทศส่วนใหญ่มีการจัดจําหน่ายโดย
ผ่านสาขาของผู ้ประกอบการเอง หรือการจัดจําหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทีได้รับการแต่งตัง 
นอกจากนัน ยงัมีช่องทางการจดัจาํหน่ายอืน ๆ ทีผูป้ระกอบการรายย่อยในประเทศนิยมคือการจดัจาํหน่ายผ่าน
ทางระบบอินเทอรเ์นต ทังนี บริษัทซึงเป็นทงับริษัทผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเองทีมีการ
จดัจาํหน่ายผ่านระบบขายตรงชนัเดียว (Single Level Direct Sales) เป็นหลักโดยการมุ่งเน้นการขายผลิตภณัฑ์
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านพนักงานขายของบริษัทซึงมีความรูใ้นเรืองของผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี และบริษัทยงัได้
มีการเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายใหม้ีความหลายหลากเพือใหต้อบสนองต่อทุกความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
นอกจากนี บริษัทไดร่้วมมือกับบริษัทขายตรงหลายชัน ชันนําแห่งหนึงของประเทศในการผลิตและจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์เครืองกรองนําของบริษัทผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษัทขายตรงดังกล่าว ซึงเป็นอีกช่องทางการจัด
จาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัท 

 ในขณะเดียวกันการแข็งขันภาพรวมไดเ้พิมช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังระบบอีคอมเมิร์ซเพือให ้
ครอบคลุมทุก segment ในตลาด 
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. .   กลยุทธด์า้นการตลาด 
กลยุทธ์ทางดา้นการตลาดและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัททีผ่านมาอย่างยาวนาน ส่งเสริมใหบ้ริษัท         

มีความแข็งแกร่งในส่วนช่องทางการขายตรงสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชันเดียว (Single Level Direct Sale)        
ทังนี บริษัทยังคงดําเนินนโยบายในการผลักดันใหเ้กิดความเขม้แข็งทางธุรกิจของช่องทางการขายนีอย่างต่อเนือง                
ในขณะเดียวกนัก็ไดเ้พิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้เพือตอบรบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน โดยในปัจจุบัน มี 2 
ช่องทางการขายหลัก คือ ระบบขายตรงผ่านพนักงานขายของบริษัท (Single level-Direct Sale) ซึงรวมพนักงานขาย
ทางโทรศัพท์ (Telesales) โดยพนักงานกลุ่มงานขายและบริการในช่องทางนีมีมากกว่า 1,000 คนทัวประเทศ และ 
Non-Direct Sale ไดแ้ก่ โมเดิรน์เทรด ผ่านโฮมโปร 21 สาขา และดูโฮม 6 สาขา (กุมภาพนัธ์ 2559)  ระบบออนไลน์ 
(Online) ผ่าน LAZADA และเว็บไซตข์องบริษัท ไดแ้ก่ www.safealkaline.com รวมทงัลูกคา้โครงการ เป็นตน้  

ในปีนีบริษัทเพิมระดับการใหค้วามสําคัญต่อการสรา้งแบรนด์ “Safe” (เซฟ) ใหเ้ป็นทีรูจ้ักมากยิงขึน                 
โดยเน้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านสือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มีเดียเคลือนที ไดแ้ก่ การทาํโฆษณาผ่านรถยโูรบัส 
และ LED 60 จุดทัวกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันก็ใหค้วามสําคัญในการบุกตลาด E-commerce อย่างมีกลยุทธ์ รวมถึง
การทาํการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิรก์ต่าง ๆ เช่น การผลิต Viral VDO  ทีไดเ้ผยแพร่ในวนัแม่ (12 สิงหาคม 2558) ที
ผ่านมาซึงไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดี และสิงทีบริษัทใหค้วามสําคัญมาตลอด คือ การมอบสินคา้คุณภาพใหก้ับ
ผูบ้ริโภคอย่างต่อเนือง     โดยไดเ้พิมศกัยภาพเพือใหเ้ขา้ถึงและครอบคลุมตลาดต่างจังหวัดมากยิงขึนโดยบริษัทมีแผน
ทีจะขยายสาขา และศนูยบ์ริการใหค้รอบคลุมทุกภมูิภาคทวัประเทศไทย  

 
. . .   กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

บริษัทไดท้บทวนการจําแนกกลุ่มลูกคา้ (Segmentation) โดยใชท้ังปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร์                
ในการแบ่งกลุ่มลูกคา้ตามประเภทของทีอยู่อาศัย ขนาดของครอบครัว ระดับของรายได ้รวมทังชนิดของนําดืมทีใน             
แต่ละครัวเรือนบริโภค ประกอบกับพฤติกรรมการตัดสินใจเรืองของการตัดสินใจซือสินคา้ทีส่งผลต่อสุขภาพของคน         
ในครัวเรือนนัน ๆ บริษัทกําหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายกลุ่มเป็น 2 กลุ่มย่อยอันยึดตามลักษณะของครอบครัว ไดแ้ก่
    

- ครอบครัวขยาย : ระบบสังคมไทยเดิมเป็นระบบครอบครวัขยาย มีสมาชิกหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน             
จึงมีการบริโภคนําในปริมาณมากในแต่ละวนั ซึงในอดีตผูบ้ริโภคนิยมทาํความสะอาดนําอย่างง่ายดว้ยการใชผ้า้กรอง
หรือการตม้นําดืม แต่ในปัจจุบันความรูด้า้นสุขภาพเริมแพร่หลายขึน ส่งผลใหก้ารทําความสะอาดนําโดยผ่านระบบ               
เครืองกรองนําเริมเป็นทีนิยมเพิมมากขึน เนืองจากมีประสิทธิภาพการกรองทีสูงและสะดวกรวดเร็วกว่าวิธีการกรอง
แบบเดิม ซึงทีผ่านมาลูกคา้ในกลุ่มครอบครวัขยายถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลักของบริษัท  

- ครอบครัวเดียว : ในปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมีการศึกษาเริมนิยมแยกครอบครวัมาอยู่ในทีอยู่อาศัย
ประเภทคอนโดมิเนียมและทาวเฮาส์ใกลส้ถานทีทํางานเพือความสะดวกในการเดินทางผ่านระบบการคมนาคม
สมัยใหม่ อาทิ รถไฟฟ้า ซึงบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขายจากแนวโน้มการเปลียนแปลงขา้งตน้ จึงพยายามพัฒนา
สินคา้รุ่นใหม่      เพือตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ดังกล่าวซึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูม้ีรายไดร้ะดับปานกลาง
ขึนไป ทีใหค้วามใส่ใจในการดูแลสุขภาพอย่างสมาํเสมอ 

ซึงแนวโน้มของกลุ่มลูกคา้ทังสองกลุ่มขา้งตน้นัน มีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคา้ทีต่างไปจากเดิม      
อย่างชัดเจน มีการเขา้สือต่าง ๆ และการเสพขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ มากขึน รวมถึงการใหค้วามสําคัญกับคุณภาพ
สินคา้ การบริการหลังการขาย และราคาทีเหมะสม ทาํใหร้ะดบัความเขม้ขน้ในสภาพการแข่งขนัทวีความรุนแรงขึน 
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. . .   กลยุทธก์ารแขง่ขนั  
การสังสมประสบการณ์ในการทําธุรกิจและการเป็นผูนํ้าตลาดเครืองกรองนําทีผ่านมาอย่างต่อเนือง เรา

ไดนํ้าองค์ความรูที้มี กอปรกับความเขา้ใจผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง นําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพือให ้
สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยบริษัทมีแผนกลยุทธ์เพือเสริมสรา้งการสรา้งโอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ และยอดขายในระยะยาว      
ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 
 การสรา้งความสัมพนัธที์ดีกับลูกคา้ผา่นพนักงานขายและเจา้หนา้ทีบริการหลังการขาย รวมถึง

พนักงานขายทางโทรศัพท์ : กลยุทธ์การจําหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรง การใหค้วามสําคัญกับบริการหลัง
การขาย และการนําเสนอขายสินคา้ใหม่ ๆ ของบริษัทผ่านพนักงานขายทางโทรศัพท์นัน บริษัทใหค้วามสําคัญเป็น
อย่างยิงกบัการสรา้งความสัมพนัธ์ทีดีระหว่างพนักงานหน่วยงานต่างๆ ของบริษัททีใหต้่อลูกคา้ของเรา ทงันีเพือใหเ้กิด
ความพอใจสูงสุดนํามาสู่ความประทับใจและการวางใจเพือโอกาสในการเสนอขายสินคา้อืน ๆ ต่อไป โดยบริษัทเน้น
การใหป้ฏิบัติต่อลูกคา้อย่างมืออาชีพ และมีการใหข้อ้มูลเกียวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เพือนําเสนอทางเลือกที
เหมาะสมแก่ลูกคา้ เพือใหลู้กคา้   เกิดความประทบัใจในการทําหน้าทีของพนักงาน ทงันี บริษัทจดัใหม้ีการอบรมและ
สัมมนาอย่างสมาํเสมอเพือพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเนือง 

 การเพิมช่องทางในการขายและการเพิมพืนทีขาย : บริษัทวางแผนงานในการเพิมจํานวน
พนักงานขายทางโทรศพัทแ์ละคู่สายโทรศัพทเ์พือรองรบัการขยายธุรกิจ และมีแผนทีจะนําเบอรโ์ทร 4 หลักมาใชใ้นตน้
ปี 2559  เพือใหลู้กคา้จดจําไดส้ะดวกขึน นอกจากนี ในการเพิมศักยภาพของระบบขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales 
& Telemarketing) บริษัทไดใ้ชร้ะบบบริหารงานลูกคา้ (CRM : Customer Relation Management) ทีมีประสิทธิภาพ
เขา้มาช่วยในการบริหารจัดการโดยระบบดังกล่าวนอกจากจะช่วยบริหารตน้ทุนในการขายแลว้ ยังช่วยในการเพิม
รายไดจ้ากการใชข้อ้มลูฐานลูกคา้เก่าในการต่อยอดดว้ยการนําเสนอสินคา้ใหม่ไปยงักลุ่มลูกคา้เดิม  รวมทงัไดเ้พิมช่อง
ทางการจําหน่ายสินคา้เพือใหลู้กคา้เขา้ถึงสินคา้ของบริษัทไดส้ะดวกยิงขึนดว้ยการเพิมจํานวนสาขา การจัดจําหน่าย
ผ่านโมเดิร์นเทรด อาทิ HomePro  Do Home และแผนงานการนําสินคา้เขา้สู่บุญถาวรภายในปี 2559 รวมถึงการ
ขยายสาขาและศนูยบ์ริการของบริษัทใหค้รอบคลุมพืนทีทุกภมูิภาคทวัประเทศ 

 การขยายโอกาสทางธุรกิจโดยการเพิมกลุ่มสินคา้ใหม้ีความหลากหลายและครอบคลุมความ
ตอ้งการของลูกคา้มากขึน โดยออกผลิตภณัฑเ์ครืองกรองนํารุ่นใหม่ “i-Life” ทีมีคุณสมบัติโดดเด่น รูปลักษณ์ทนัสมัย 
พรอ้มตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เขา้สู่ตลาด นอกจากนี บริษัทยงัคงมุ่งมันผลิตสินคา้ดว้ยนวัตกรรมการผลิต
เครืองกรองนําทีมีประสิทธิภาพดว้ยความสามารถการกรองทีเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพือใหลู้กคา้ไดร้ับประโยชน์
จากการดืมนํา และมีสุขภาพทีดี ในขณะเดียวกนับริษัทยงัไดต้่อยอดธุรกิจสู่การทาํการตลาดเครืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
โดยการนําเสนอสินคา้ในกลุ่มเครืองปรบัอากาศและเครืองทํานําอุ่น โดยบริษัทเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครืองปรับอากาศ
ยีหอ้ Fedders และ Daikin เพือเป็นอีกหนึงทางเลือกใหก้บักลุ่มลูกคา้ทีมองหาสินคา้คุณภาพในราคาทีเป็นเจา้ของได ้ 
นอกจากสินคา้ เครืองกรองนํา และเครืองปรับอากาศแลว้ บริษัทยังพัฒนาสินคา้เครืองทํานําอุ่น “SAFE Electrics” 
เพือรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การเนน้ขายสินคา้ทีบริษัทมีความชํานาญ : บริษัทมีความชาํนาญในการผลิตและจาํหน่ายเครือง
กรองนํามาเป็นเวลานาน และบริษัทมีนโยบายในการขยายส่วนแบ่งการตลาดเครืองกรองนําทังในเขต
กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนือง ทังนี จากประสบการณ์ทีผ่านมาบริษัทพบว่าการใหพ้นักงานขาย
เน้นการขายสินคา้น้อยประเภท จะทาํใหค้วามมุ่งมนัในการขายเพิมขึน จึงเน้นใหพ้นักงานขายใหค้วามสําคญักบัสินคา้
เครืองกรองนําเป็นหลัก  

 การใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานขายทีเหมาะสม : หนึงในปัจจัยสําคญัในความสําเร็จของการขาย
ตรง คือ การสรา้งทีมงานขายทีมีศักยภาพสูง บริษัทจึงพิจารณาใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานขายทีมีคุณภาพในระดับที
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เหมาะสมทาํใหส้ามารถจงูใจใหพ้นักงานขายทาํงานกบับริษัทไดใ้นระยะยาว โดยผลตอบแทนจะขึนอยู่กับจาํนวนสินคา้
ทีขายไดแ้ละคุณภาพการขาย นอกจากนียงัส่งเสริมใหพ้นักงานขายทีมีคุณสมบัติเหมาะสมไดร้บัการเลือนตาํแหน่งใน
องคก์รเพือโอกาสในการรบัค่าตอบแทนทีสูงกว่าเดิม 

 ระบบควบคุมความเสียงด้านการปฏิบัติงาน : บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า การขายสินคา้โดย
ละเลย การบริหารความเสียงทีดีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทางการเงินแก่บริษัทในระยะยาว บริษัทจึงไดจ้ัดตังฝ่ายเครดิต 
เพือทําหน้าทีตรวจสอบคุณภาพลูกคา้และเป็นผูด้ําเนินการเก็บเงินจากลูกคา้ ซึงพนักงานฝ่ายเครดิตจะออกไปพบ
ลูกคา้ทุกคนตามทีอยู่ ทีไดร้บัขอ้มลูจากฝ่ายขายเพือเรียกเก็บเงินทีถึงกาํหนดชาํระ รวมถึงรับฟังปัญหาในการใชง้าน
สินคา้และใชป้ระสบการณ์ ใหใ้นการเสนอแนวทางแกไ้ขแก่ลูกคา้ นอกจากนัน บริษัทยงัมีแผนกเร่งรดัหนีสินและฝ่าย
กฎหมาย ซึงช่วยดูแลและติดตามลูกคา้ทีมีปัญหาดว้ยอีกทางหนึง  

 การวิจัยคน้ควา้ผลิตภัณฑใ์หม่ : บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึงทําหน้าทีคน้ควา้และ
สรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ใหแ้ก่บริษัททังรูปแบบผลิตภัณฑ์เครืองกรองนํา หรือไส้กรองทีทําใหคุ้ณภาพนําทีผ่าน           
เครืองกรองพฒันาขึนอย่างต่อเนือง เพือเป็นการสรา้งความแตกต่างและเหนือกว่าในตวัสินคา้ รวมทงัเตรียมพรอ้มทีจะ
แกปั้ญหาคุณภาพของนําทีแตกต่างกันในแต่ละพืนทีของประเทศ อีกทังยังคิดคน้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทีมี
ความสามารถในการกรองนําทีมีคุณภาพตําหรือมีสิงเจือปนสูงใหก้ลายเป็นนําทีเหมาะสมแก่การบริโภค ซึงแหล่งทีนํา
มีคุณภาพตาํดังกล่าวยังคงกระจายอยู่ในหลายพืนทีของประเทศ นอกจากนี บริษัทยังไดพ้ัฒนาสินคา้ทีมีขนาดเล็กลง 
เพือรองรบักบั     กลุ่มลูกคา้ครอบครวัเดียวในคอนโดมิเนียมหรืออพารท์เมนทอี์กดว้ย 

 เพิมจํานวนพนักงานขายอย่างต่อเนืองเพือกระตุน้ยอดขาย : บริษัทมีการจัดหาพนักงานขาย                
อย่างต่อเนือง โดยใหผ้ลตอบแทนอย่างเหมาะสม ซึงพนักงานใหม่ในช่วงเริมตน้งาน บริษัทมีสวสัดิการดา้นทีพกัอาศัย     
ส่วนพนักงานเก่า บริษัทใหค้วามสําคัญแก่กลุ่มพนักงานขายทังในดา้นรายได ้และสวัสดิการ รวมทังสภาพแวดลอ้ม          
การทาํงานทีดี 

 การอบรม และกระตุน้แนวคิดของพนักงานขาย : เพือพัฒนาความรู ้ความสามารถทักษะ และ
กระตุน้จูงใจพนักงานขาย ซึงเป็นบุคลากรสําคัญของบริษัทโดยบริษัทจะจัดหลักสูตรอบรมขึนในหลายช่วงเวลา อาทิ
เช่น รายวนัรายสัปดาห ์รายเดือน และประจาํปี 

 
. .  ช่องทางการจาํหน่าย         

 2.2.5.1  การจดัจาํหน่ายผ่านระบบขายตรงแบบชนัเดียว (Single Level Direct Sales)  
 บริษัทใชร้ะบบการขายตรงแบบชันเดียวเป็นช่องทางหลักในการขายสินคา้ของบริษัท เนืองจากบริษัทเล็งเหน็ว่า   
เป็นช่องทางทีพนักงานขายสามารถนําเสนอคุณสมบตัิของสินคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสัมพันธ์ทีดีกบักลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมาย เพือสรา้งโอกาสในการจําหน่ายสินคา้อืน ๆ ของบริษัทต่อไป ทังนี พนักงานขายและบริการ ณ วันที 
31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนกว่า 1,000 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจาํทีสํานักงานใหญ่จงัหวัดนนทบุรี ซึงรวมถึง
กลุ่มพนักงานขายทีประจําตามสาขาและศูนย์บริการในจังหวัดต่าง ๆ ทังนี เพือสนับสนุนและรองรับการขายเครือง
กรองนําและสารกรอง และสินคา้เครืองใชไ้ฟฟ้าคุณภาพทีบริษัทคดัสรรมาแลว้เป็นอย่างดี บริษัทไดท้ําการเปิดสาขา
ใหม่และปรับปรุงศูนย์บริการเดิมบางส่วนใหเ้ป็นสาขาทําใหจ้าํนวนสาขาและศูนย์บริการ ณ สินปี 2558 เท่ากับ 14 
สาขาและ 6 ศนูยบ์ริการ (สินปี  มีจาํนวน  สาขาและ  ศนูยบ์ริการ)โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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รายละเอียดสาขา (14 สาขา) 
ภาค สาขา ทีอยู ่ เบอรโ์ทร 

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

จ.เชียงใหม่ 50100 053-271-378 

พิษณุโลก 1191/11-12 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-008-491 

ตะวนัออก 

ชลบุรี 600/23-24 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุรี 20130 038-110-083 

ระยอง 349/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 
21000 038-621-277-8 

ฉะเชิงเทรา 969 – 969/1 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-086-357 

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

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 118/9 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น 40000 043-043-500 

อุดรธานี 392/20 หมู่ 5 ต.บา้นเลือม อ.เมือง จ.อุดรธานี 
41000 042-304-014 

อุบลราชธานี 265/4-265/5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000 045-243-495-6 

นครราชสีมา 901/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 044-262-900 

รอ้ยเอ็ด 426 หมู่ 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอ้ยเอ็ด 
45000 043-515-027 

ใต ้

นครศรีธรรมราช 180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพนู อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-806-877-8 

สุราษฎรธ์านี 20/1 ม.10 ต.วดัประดู่ อ.เมืองสุราษฎรธ์านี  
จ.สุราษฎรธ์านี 84000 077-964-000 

ภเูก็ต 32/4 ถ.พนูผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
83000 076-619-111 

 
รายละเอียดศูนยบ์ริการ (6 แห่ง) 

ภาค ศูนยบ์ริการ ทีอยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ นครสวรรค ์ 1102/86 หมู่ 10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์60000 02-819-8888 

กลาง 
เพชรบุรี 179/12 หมู่ 3 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

76000 032-890-137 

ลพบุรี 218/1 ถ.นเรศวร ต.เขาสามยอด อ.เมือง  
จ.ลพบุรี 15000 036-680-520 
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ภาค ศูนยบ์ริการ ทีอยู ่ เบอรโ์ทร 

ลําลูกกา 38/16 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
12130 

02-819-8888 ต่อ 
3319 

สมุทรปราการ 392/4-5 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10270 

02-819-8888 ต่อ 
3306 

ใต ้ สงขลา 136/10 หมู่ 8 ต.ท่าชา้ง อ.บางกลํา จ.สงขลา 
90110 074-414-565 

 
ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดร้ับค่านายหน้าแปรผันตามยอดขาย นอกจากนี บริษัทยังมี

การกาํหนดผลตอบแทนสําหรบัพนักงานขาย เพือสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  
2.2.5.2  การจดัจาํหน่ายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

ในการจัด จําหน่าย ผ่ านทางโทรศัพท์  ( Telesales & Telemarketing) นั น  บ ริ ษัทได้พัฒนาขี ด
ความสามารถในการจดัจาํหน่ายสินคา้ทางโทรศพัทโ์ดยการนําโปรแกรมบริหารงานลูกคา้ (CRM : Customer Relation 
Management) เชือมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) และฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท (Customer 
Database)   ซึงบริษัทไดเ้ริมใชร้ะบบดงักล่าวในการขายสารกรองควบคู่ไปกับการขายผ่านพนักงานขายสารกรองแบบ
ปกติ ตงัแต่เดือนสิงหาคม 2556 ส่งผลใหบ้ริษัทมียอดขายในปี 2558 เพิมสูงขึน ดังนันบริษัทจึงมีนโยบายทีจะเพิม
จาํนวนพนักงานขายทางโทรศพัท์อย่างต่อเนืองในปี 2559 โดยตงัเป้าหมายเพิมพนักงานจํานวน 50-75 ทีนัง (คิด
เป็น 60%) และเพิมช่องทางการติดต่อลูกค้าให ้สะดวกมากยิง ขึนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ 4 
หลัก (1210) และเพิมคู่สายจากเดิม 60 คู่สายเป็น 120 คู่สาย เพือใหง้่ายต่อการติดต่อฝ่ายบริการและงานขาย อีก
ทงัไดท้ําการเพิมหมวดหมู่สินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ นอกจากผลิตภัณฑ์หลักคือเครืองกรองนําแลว้บริษัทยังนําเสนอขาย
เครือง ปรบัอากาศยีหอ้ไดกิน, เครืองปรับอากาศยีหอ้เฟดเดอร์, เครืองทาํนําอุ่น และ เครืองใชไ้ฟฟ้าอืน ๆ ทังนี ในปี 
2559 การบริหารงานขายช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านทางโทรศพัทนี์จะสามารถติดต่อลูกคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของ
งานขายและยังสามารถบริหารตน้ทุนโดยเกิดค่าใชจ่้ายน้อยทีสุดเมือเปรียบเทียบกับช่องทางการขายดา้นอืน ๆ ส่งผล
ใหบ้ริษัทไดร้บัผลตอบแทนเป็นทีน่าพอใจ 

2.2.5.3 การจดัจาํหน่ายสนิคา้ผ่านบริษัทอืน 

บริษัทย่อยเป็นผูจ้ัดจําหน่ายสินคา้เครืองกรองนํา และเหยือกกรองนําใหแ้ก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่         
แห่งหนึง โดยบริษัทย่อยไดร้ับความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ดังกล่าว เนืองจากปัจจัยความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น        
การคน้ควา้และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนือง คุณภาพของสินคา้ทีไดม้าตรฐาน การจัดส่งทีตรงตามเวลา              
บริการหลังการขาย การจดัอบรมความรูผ้ลิตภณัฑใ์หแ้ก่สมาชิกเครือข่าย รวมทงัความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ 

 
2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึงผลิตภณัฑ ์
ปัจจุบนับริษัทมีโรงงานผลิตเครืองกรองนําทงัสิน 4 แหง่ ไดแ้ก่ 
 โรงงานที 1 ผลิตเครืองกรองนํา Safe รุ่น Super Alkali, Extra Pure Alkaline, Mini, UV Plus, Compact,                 

UV Alkaline,  Power Health และชุดสารกรอง 
 โรงงานที 2  ผลิตเหยือกกรองนําและส่วนประกอบ  
 โรงงานที 3  ผลิตชุดสารกรอง 
 โรงงานที 4  ผลิตเครืองกรองนํา  Safe รุ่น ROMA Alkaline Plus, RO Mineral Plus และชุดสารกรอง             
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โดยทัง  โรงงานมีกําลังการผลิต รวมสําหรับเครืองกรองนําเฉลียประมาณเดือนละ 3 ,   เครือง โดย
ปัจจุบนัใชก้าํลังการผลิตอยู่ทีประมาณรอ้ยละ 70 ของกาํลังการผลิตทงัหมด ต่อการทาํงาน  ชวัโมง 

(ข) กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท  
 กระบวนการดาํเนินงานหลักต่าง ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ 

.  ขนัตอนการดาํเนินงาน  กระบวนการผลิตเครืองกรองนําของบริษัท มีขนัตอนโดยสรุปไดด้ังต่อไปนี  
 การออกแบบเครืองกรองนาํ : ดําเนินการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ ์ซึงมีความเชียวชาญดา้น        

เครืองกรองนําโดยตรง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการกรองนํา ความสะดวกในการใชง้าน และรปูลักษณ์
ความสวยงามของเครืองกรองนํา  

 การทาํแม่พิมพ ์: ภายหลังจากขันตอนการออกแบบ บริษัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลิตทําแม่พิมพ์ส่วนต่าง ๆ 
และใหฝ่้ายวิจยัเขา้ไปตรวจสอบชินงานแม่พิมพต์น้แบบทีโรงงานผลิตเพือควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ ของ
ชินงานใหเ้ป็นไปตามทีออกแบบ  

 การคดัเลือกวสัดุสว่นประกอบและสารกรองนาํ : 
วสัดุส่วนประกอบ คดัเลือกวสัดุคุณภาพ Food Grade ทีมีความแข็งแรงทนทาน และมีความเหมาะสมกับ

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทังมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับ Food Grade ทีสามารถใชก้ับนําดืมได ้            
โดยบริษัทจะจัดส่งแม่พิมพ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิตเพือการฉีดพลาสติกขึนเป็นรูปส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครือง                 
ซึงบริษัทจะทาํการคดัเลือกผูร้บัจา้งมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการฉีดขึนรปูเครืองกรองนําเท่านัน 

สารกรองนํา คัดเลือกสารกรองนําเกรดคุณภาพดีทังจากในประเทศและจากต่างประเทศ มี
มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากนัน มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี  (Iodine Number) ทาง
หอ้งปฏิบัติการอย่างสมาํเสมอและมีการส่งไปยังหน่วยงานภายนอกเพือตรวจสอบคุณภาพเป็นประจาํทุกปี 
รวมทังทําการตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามทีกําหนดไว ้ โดยบริษัทจะเน้นการคัดสรร             
ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบทีไดม้าตรฐาน เพือใหไ้ดว้ตัถุดิบทีดีทีสุดทีจะนํามาใชก้บัเครืองกรองนําของบริษัท  

ในกระบวนการผลิตทุกขนัตอน บริษัทไดจ้ัดทาํเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขันตอนทีชดัเจน เพือใหก้ารผลิตสินคา้        
มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีวางไวโ้ดยบริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001:  และ ISO 9001:2008 
นอกจากนี บริษัทมีการวางแผนการผลิตทีชัดเจน เพือสอดคลอ้ง กับยอดขาย ความตอ้งการสินคา้ และปริมาณสินคา้
คงคลัง  เพือป้องกนัปัญหาสินคา้ขาดแคลน หรือการสํารองสินคา้มากเกินไป นอกจากนี บริษัทจะดาํเนินการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้ภายหลังจากผลิตเสร็จ เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 

1. ขนัตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่าย และเก็บค่างวดการจาํหน่ายเครืองกรองนํา มีขนัตอนโดยสรุปได้
ดงัต่อไปนี  
1) พนักงานขายนําเสนอขอ้มลูผลิตภัณฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจาํหน่ายทงัระบบเงินสดและเงินผ่อน ในกรณี     

การผ่อนชําระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกคา้โดยใหพ้นักงานขายคัดกรองในเบืองตน้ จากนัน
หัวหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนทําสัญญาเช่าซือ นอกจากนี ฝ่ายเครดิตซึงเป็นหน่วยงานที
เดินทางไปเก็บเงินค่าสินคา้ตงัแต่งวดทีสองเป็นตน้ไป จะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบตัิของลูกคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายนําส่งสัญญาการเช่าซือพรอ้มเอกสารทีเกียวขอ้งและเงินงวดแรกทีเก็บจากลูกคา้ใหแ้ก่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ เพือจดัทาํฐานขอ้มลูลูกคา้ต่อไป 

3) ในกรณีทีลูกคา้มีปัญหาในการผ่อนชําระ บริษัทไดด้ําเนินการติดตามและเรียกเก็บหนีโดยแผนกเร่งรัด
หนีสิน และในกรณีทีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหนีไปยังลูกคา้รวม 2 ครัง บริษัทอาจพิจารณา
ดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)             แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (“แบบ 56-1”)  
 

 
สว่นที 1 26 

 

นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจําหน่ายสินคา้ในรูปแบบผ่อนชาํระมากกว่ารอ้ยละ 80 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้  จึงไดใ้หค้วามสําคัญ
กบันโยบายทางบญัชีทีเกียวขอ้ง ดงันี 

1. ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

2. ค่าเผือการรบัคืนสินคา้ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

3. ค่าเผือการรบัประกนัสินคา้ โดยการเปลียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรบัประกนัคุณภาพสินคา้ 

ลาํดั
บ 

รายการ รายละเอียด 

1 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ บริษัทมีการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรบัลูกคา้ทีคาดว่าจะชาํระหนีไม่ไดด้งันี 
 ลูกคา้ซือเงินเชือจากการขายตรง : ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามแบบเฉพาะเจาะจง โดย

ลูกหนีทีคาดว่าจะชําระหนีไม่ได ้จะสํารองหนีสูญ 100% และสําหรับการขายตงัแต่เดือน
กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป บริษัทจะตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากรายงานวิเคราะหอ์ายุ
ลูกหนี โดยลูกหนีทีคา้งชาํระเกินกว่า 3 งวด จะมีการตงัสํารอง 100% 

 ลูกคา้ซือเงินผ่อน : ในปี 2558 บริษัทปรบันโยบายการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสําหรบั
ลูกหนีผ่อนชาํระ ดงันี 
  งวดทีคา้งชาํระ การตงัสํารอง* การรบัรูร้ายไดด้อกผล 
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ        . %          บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 

 1  %   บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 
 2  30%   บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 
 3  50%   บริษัทรบัรูร้ายไดด้อกผล 
 เกินกว่า 3 งวด 100%   บริษัทหยุดรบัรูร้ายไดด้อกผล 

หมายเหตุ : * คือ การตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ  
เมือบริษัทออกจดหมายทวงถาม แก่ลูกหนีครบ 2 ครงั บริษัทจะดาํเนินการลา้งรายการ
สํารองหนีสงสัยจะสูญ รายการลูกหนีคงคา้ง และบนัทึกบญัชีหนีสูญ 

2 ค่าเผือการรบัคืน
สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถคืนสินคา้
ภายในเวลา  วันนับจากวันทีติดตัง ค่าเผือการคืนสินคา้ในปี 2558  อา้งอิงจากสถิติการ
คืนสินคา้ของลูกคา้ในปี 2557 

ปัจจุบนับริษัทสํารองค่าเผือการรบัคืนสินคา้เท่ากบัรอ้ยละ .  ของยอดขายสินคา้ โดย          
ณ วนัที  ธันวาคม  มีการตงัค่าเผือการรบัคืนสินคา้ เท่ากบั .  ลา้นบาท 

3 ค่าเผือการรบัประกนั
สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายเปลียน และ/หรือ ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรบัประกนัคุณภาพ
สินคา้ภายในเวลา  ปี นับจากวนัทีติดตงั โดย ณ วนัที  ธันวาคม  มีการตงัประมาณ
การหนีสินจากค่าเผือการเปลียน/ซ่อมสินคา้เท่ากับ .  ลา้นบาท 
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3. การจดัหาวตัถุดิบ 
 3.1 วตัถุดิบในการผลิต         
 วตัถุดิบทีสําคัญในการผลิตเครืองกรองนําของบริษัท ไดแ้ก่ โครงสรา้งตวัถังเครืองกรองนํา (Housing) และ         
สารกรอง (Filter Media) ทีเป็นส่วนพลาสติก บริษัทเป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบริษัทคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉี้ดส่วนสารกรอง
(คาร์บอน) ซึงบริษัทจัดซือวัตถุดิบส่วนใหญ่ผ่านผูจ้ัดจําหน่ายภายในประเทศหลายราย และนําเขา้บางส่วนจาก
ต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่เป็นผูข้ายทีมีความสัมพนัธ์มากกว่า 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายสํารองวัตถุดิบเพือใชใ้นการผลิต
สินคา้ไดไ้ม่ตาํกว่า 15 -  วนั ทงันีขึนอยู่กบัระยะเวลาในกระบวนการผลิตของวตัถุดิบแต่ละชนิด  

 3.2) พนกังานขาย         
  บริษัทมีกระบวนการคดัเลือกพนักงานขายโดยคดัเลือกจากผูส้มคัรทีน่าเชือถือและมีใจทีรกัดา้นงาน
ขาย หลังขันตอนการคดัเลือกบุคลากร บริษัทจะจดัฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้เป็นอย่างดี 
รวมถึง การจัดฝึกอบรมเพือสรา้งทกัษะการขายและเขา้ใจถึงจิตวิทยาการขาย และจัดทําคู่มือการขายเพือใหพ้นักงาน
ขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสินคา้ โดย ณ วนัที 31 ธันวาคม  บริษัทมีจาํนวนพนักงานขายและบริการ
มากกว่า 1,000 คน ทังนี ฝ่ายขายและการตลาดจดักิจกรรมสัมมนาเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยการใหร้างวลัแก่กลุ่ม
พนักงานขายทีสามารถทํายอดขายไดเ้กินเป้าทีตังไว ้เพือเป็นแรงบันดาลใจใหพ้นักงานขายมีความมุ่งมันในการขาย 
และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายทีมีคุณภาพใหอ้ยู่ทาํงานกบับริษัทในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้มจากกระบวนการผลิต 

การจดัการดา้นสงิแวดลอ้มและความปลอดภยั 

การจดัการดา้นสงิแวดลอ้ม 

บริษัทมีการบริหารจดัการในกรณีทียึดเครืองคืนมาจากลูกคา้ หรือรบัคืนเครืองเก่ามาจากลูกคา้ หรือของเสีย         
ในการผลิต ไดแ้ก่ พลาสติก และสารกรอง ส่วนสารกรองนัน บริษัทไดจ้ําแนกออกเป็นสารกรองทีดีกับสารกรอง
คุณภาพตํา โดยสารกรองทีดีนัน บริษัทจะนํามาปรบัปรุงคุณภาพ เพือขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตเครืองกรองนําทีไม่ใช่เครืองกรอง
นําเพืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเช่น เครืองกรองนําสําหรับใชใ้นอุตสาหกรรม เป็นตน้ ในส่วนของสารกรอง
คุณภาพตํานัน บริษัทนํามาผ่านกระบวนการอัดทําเป็นอิฐมวลเบาเพือใชง้านภายใน นอกจากนัน บริษัทมีการ
ตรวจสอบคุณภาพนําทิงตามมาตรฐานนําทิงของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 การจดัการดา้นความปลอดภยั 
ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหนึงในปัจจัยทีบริษัทใหค้วามสําคัญมาโดยตลอด โดยไดม้ีการกําหนด

ขันตอนแห่งความปลอดภัยไวใ้นคู่มือการทํางานของระบบผลิต (Work Instruction) เพือใหพ้นักงานผลิตปฏิบัติตาม 
รวมทังจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน้าที นอกจากนี บริษัทยังมีการ
จดัตังคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน ซึงเป็นไปตามทีกฎหมายแรงงานกําหนด ทังนี ในกระบวนการผลิต
ในปี 2558 ทีผ่านมาของบริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทังในสํานักงานและโรงงานทังสิน 7 ครัง (คิดเป็นรอ้ยละ 
0.003 ของจาํนวนพนักงานทงัหมด) โดยในการเกิดอุบตัิเหตุนีไม่มีอุบตัิเหตุรา้ยแรง แต่อย่างใด 

2.4 งานทียงัไม่ไดส้่งมอบ 
-ไม่มี- 
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3. ปัจจยัความเสี่ยง 

 ปัจจยัควำมเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจยัควำมเส่ียงส ำคญับำงประกำรท่ีอำจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัทซ่ึง

อำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรลงทุนของผูล้งทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ทั้งน้ี อำจมีปัจจยัควำมเส่ียงอื่น  ๆ ท่ีบริษัทยงัไม่

สำมำรถทรำบไดใ้นปัจจุบันและอำจมีปัจจยัควำมเส่ียงบำงประกำรท่ีบริษัทเห็นว่ำไม่เป็นสำระส ำคญั ซ่ึงปัจจยัควำม

เส่ียงเหล่ำน้ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในอนำคตได ้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 3.1.1 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั     

 ปัจจุบนัธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำของบริษัทยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมโดยตรงจำกหน่วยงำน

ภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำมมีหน่วยงำนรัฐหลำยหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททำงออ้ม กล่ำวคือส ำนักงำน

คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ท ำหน้ำท่ีดูแลมิใหบ้ริษัทท่ีประกอบธุรกิจเช่ำซ้ือเอำเปรียบผูบ้ริโภค ขณะท่ี

กระทรวงพำณิชยไ์ดม้ีกำรออกกฎหมำยควบคุมกำรขำยตรง โดยก ำหนดใหผู้ป้ระกอบกำรขำยตรงตอ้งมีใบอนุญำตใน

กำรประกอบธุรกิจโดยเฉพำะ  และกระทรวงอุตสำหกรรมจะเป็นผูดู้แลกำรต่อใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน ซ่ึ ง

บริษัทถือเป็นนโยบำยหลกัท่ีจะปฏิบติัตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั อย่ำงไรก็ตำม

บริษัทมีควำมเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงำนภำครฐัอำจบงัคบัใชก้ฎระเบียบเพิ่มเติมท่ีเขม้งวดมำกยิง่ขึ้ นเกี่ยวกบักำรประกอบ

ธุรกิจ ดงัน้ันบริษัทจึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏบิติังำนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงท่ีทำงรำชกำรก ำหนดในปัจจุบนั พรอ้ม

กบัติดตำมขอ้มลูเกี่ยวกบัแนวทำงกำรปรบัเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งดงักล่ำวตลอดเวลำ เพื่อน ำมำพฒันำปรบัปรุง

ใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษัทสอดคลอ้งกบักฎระเบียบของภำครฐัต่อไป 

 3.1.2 ความเสี่ยงจากการจ  าหน่ายผ่านช่องทางขายตรงเป็นหลกั    

 บริษัทจ ำหน่ำยสินคำ้ส่วนใหญ่ผ่ำนทำงช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในรูปแบบขำยตรงชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) โดยมุ่งเน้นกำรขำยสินคำ้ผ่ำนทีมงำนขำยตรง และมีรำยไดจ้ำกกำรจดัจ ำหน่ำยดว้ยช่องทำงกำรขำยตรง

มำกกว่ำรอ้ยละ 90 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย อยำ่งไรก็ตำมจำกประสบกำรณใ์นกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใน

รูปแบบขำยตรงชั้นเดียวมำอย่ำงยำวนำน บริษัทมีควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรขำยผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวน้ีเป็นช่องทำงท่ี

เหมำะสม เน่ืองจำกผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้ำจ ำเป็นตอ้งอำศัยกำรอธิบำยรำยละเอียดดำ้นเทคนิคและคุณสมบัติ

ระหว่ำงพนักงำนขำยและลูกคำ้อยำ่งชดัเจน เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภำพของผลิตภณัฑก์่อนปิดกำรขำย ซ่ึงขึ้ นอยู่

กับควำมสำมำรถเฉพำะตัวของพนักงำนแต่ละคน  โดยพนักงำนท่ีมีทักษะกำรขำยท่ีโดดเด่นอำจถูกดึงตัวไปเป็น

พนักงำนหรือตวัแทนขำยของผูป้ระกอบกำรรำยอื่นท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่ำได ้บริษัทจึงมีนโยบำยใหค้วำมส ำคญัแก่

พนักงำนขำยโดยเสนอค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่กลุ่มพนักงำนขำยดงักล่ำว และบริษัทไดจ้ดัฝึกอบรม

เพื่อพฒันำทกัษะกำรขำยแก่พนักงำนขำยของบริษัทและเพื่อเสริมประสิทธิภำพของทีมงำนขำยอยำ่งสม ำ่เสมอ และจำก

กำรท่ีบริษัทมีกำรเปิดสำขำในต่ำงจงัหวดัเพิ่มมำกขึ้ น ท ำใหม้ีจ ำนวนพนักงำนขำยในต่ำงจงัหวดัเพิ่มมำกขึ้ น เช่นกนั

  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทไดค้ ำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจำกกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในรปูแบบ

ขำยตรงชั้นเดียว จึงไดพ้ยำยำมเพิ่มช่องทำงกำรขำยในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจำกช่องทำงขำยตรงดงักล่ำว  เพื่อให้

ครอบคลุมลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้ น เช่น กำรจ ำหน่ำยสินคำ้ในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) กำรจ ำหน่ำย

สินคำ้ผ่ำนทำงโทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing) ช่องทำงอินเตอร์เน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน์ และกำร

แต่งตั้งตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้เพื่อใหส้ำมำรถน ำเสนอสินคำ้และบริกำรใหเ้ขำ้ถึงลกูคำ้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิง่ขึ้ น เป็น

ตน้ นอกจำกน้ียงัมีรปูแบบกำรขำยอื่น ๆ อำทิ กำรผลิตและจ ำหน่ำยสินคำ้ประเภท OEM แก่บริษัทขำยตรงอื่น  
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 3.1.3 ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่

อาจสง่ผลตอ่ยอดขาย และตน้ทุนการผลิต 

 กำรเปิดเสรีกำรคำ้ และกำรกำ้วสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) อย่ำงเต็มรูปแบบในปี 2558 

ซ่ึงเป็นควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในระดบัภมูิภำคของประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อำเซียน (ASEAN) 

10 ประเทศ จะส่งผลใหม้ีกำรเปิดเสรีกำรเคล่ือนยำ้ยทรัพยำกรเงินทุน แรงงำน และกำรคำ้ขำยระหว่ำงกนัในตลำด

อำเซียน อำจจะท ำใหม้ีสินคำ้จำกประเทศท่ีมีตน้ทุนกำรผลิตต ำ่ เขำ้มำแข่งขนัในไทยมำกขึ้ น บริษัทจึงมีแผนกำรขยำย

ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์หห้ลำกหลำยมำกขึ้ นเพื่อตอบสนองและเขำ้ถึงลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย

มำกยิง่ขึ้ น นอกจำกน้ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยำยตลำดไปยงัประเทศแถบประชำคมอำเซียน (AEC) โดยจะพิจำรณำถึงปัจจยั

ต่ำง ๆ และควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำกำรตลำดต่อไป   

 

3.2 ความเสี่ยงเก่ียวกบัการผลิต 

3.2.1 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 

กระบวนกำรผลิตเคร่ืองกรองน ้ำประกอบดว้ย ส่วนประกอบและอุปกรณท่ี์หลำกหลำย ทั้งในส่วนของตวัเคร่ือง 

และสำรกรอง ซ่ึงส่วนใหญ่สำมำรถผลิตไดภ้ำยในประเทศ และบำงส่วนตอ้งพึ่งพำกำรน ำเขำ้จำกผูน้ ำเขำ้รำยใหญ่ โดย

รำคำวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตำมรำคำตลำดและอตัรำแลกเปล่ียนในกรณีท่ีตอ้งน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษัท

อำจไดร้บัผลกระทบบำงส่วนจำกควำมผนัผวนของรำคำวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งอตัรำแลกเปล่ียน ซ่ึงในส่วนน้ีบริษัทได้

น ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน เพื่อลดผลกระทบบำงส่วนจำกควำมผัน

ผวนของอตัรำแลกเปล่ียน  

 3.2.2 ความเสี่ยงเก่ียวกบัใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 

โรงงำนผลิตเคร่ืองกรองน ้ำของบริษัทแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในพื้ นท่ีสีสม้ ซ่ึงเป็นพื้ นท่ีประเภทท่ีอยู่อำศยัหนำแน่น

โดยไดร้บัใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน เมื่อวนัท่ี 10 ตุลำคม 2550 ภำยใตเ้ง่ือนไขว่ำใบอนุญำตดงักล่ำวอำจถูก

เพิกถอนได ้หำกไดร้บักำรรอ้งเรียนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดปัญหำแก่ชุมชน ซ่ึงใบอนุญำตดงักล่ำวจะ

หมดอำยุในวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 โดยบริษัทอำจมีควำมเส่ียงจำกกำรไม่ไดร้ับกำรต่ออำยุใบอนุญำตดังกล่ำว 

อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของบริษัทเช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถไดร้บักำรต่ออำยุใบอนุญำตดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษัทยงัไม่เคย

ไดร้บักำรแจง้ตกัเตือนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งหรือกำรรอ้งเรียนจำกผูอ้ยูอ่ำศยัในบริเวณใกลเ้คียงอย่ำงมีนัยส ำคญัแต่

อยำ่งใด นอกจำกน้ีบริษัทไดท้ ำกำรก่อสรำ้งโรงงำนแห่งใหม่บนท่ีดินของบริษัทในต ำบลบำงกะดี อ ำเภอเมืองปทุมธำนี 

จงัหวดัปทุมธำนี โดยไดเ้ปิดด ำเนินกำรแลว้ในตน้ปี 2558 และมีแผนท่ีจะก่อสรำ้งอำคำรโรงงำนเพิ่มขึ้ นอีก 1 อำคำร  

3.3 ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

 3.3.1 ความเสี่ยงจากการปล่อยสินเช่ือ 

กำรขำยเคร่ืองกรองน ้ำผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรงของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกำรขำยผ่อนช ำระตำมสญัญำเช่ำ

ซ้ือ ซ่ึงคุณภำพของลกูหน้ีเช่ำซ้ือจะเป็นปัจจยัหลกัในกำรรบัรูร้ำยไดข้องบริษัท โดยบริษัทมียอดลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ

ท่ีคำ้งช ำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้ นไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีสดัส่วนรอ้ยละ 5.10 ของยอดลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

(หลงัหกัดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ ท่ีผ่ำนมำลกูคำ้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลกูคำ้รำยยอ่ยในระดบัล่ำงถึงกลำง โดย

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรคดัเลือกลูกคำ้ท่ีผ่อนปรนเพื่อใหก้ลุ่มลูกคำ้ดังกล่ำวสำมำรถเขำ้ถึงสินคำ้และบริกำรของ

บริษัทได ้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรตรวจสอบและควบคุมกำรใหสิ้นเช่ือ รวมทั้งในกรณีท่ีลูกหน้ีคำ้ง

ช ำระ บริษัทจะตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระดับท่ีเหมำะสมเมื่อเทียบกบัสัดส่วนหน้ีสูญในอดีต และหำกลูกหน้ีคำ้ง

ช ำระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูร้ำยไดด้อกผลจำกกำรเช่ำซ้ือทั้งจ ำนวน รวมทั้งด ำเนินกำรทำงกฎหมำยโดยออก

หนังสือทวงถำมไปยงัลูกคำ้ รวม 2 ครั้ง  ก่อนกำรตดัลกูหน้ีดงักล่ำวเป็นหน้ีสญูต่อไป ทั้งน้ีจำกกำรท่ีสินคำ้ของบริษัทมี
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อตัรำก ำไรขั้นตน้ในระดบัสูง ในปี 2558 อตัรำก ำไรขั้นตน้รอ้ยละ 78.07 เมื่อหกัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย หน้ีสูญและหน้ี

สงสัยจะสูญดังกล่ำวแลว้ บริษัทยงัมีก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรขำยตรงแบบผ่อนช ำระในเกณฑส์ูงเพียงพอ  โดยในปี 

2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรำก ำไรสุทธิรอ้ยละ 8.97 

 ทั้งน้ี มำตรกำรป้องกนัเพื่อลดควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดจำกลกูหน้ีเช่ำซ้ือซ่ึงอำจไม่ปฏบิติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลง

ในสญัญำของบริษัทสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 ก ำหนดคุณสมบติัของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยในเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นแนวทำงท่ีชดัเจนแก่ทีมงำนขำย  โดย

ตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำเบ้ืองต้นจำกพนักงำนขำย และหัวหน้ำทีมพิจำรณำอีกครั้งก่อนท ำสัญญำ 

จำกน้ันมีกำรตรวจสอบคุณภำพลูกหน้ีโดยฝ่ำยเครดิตประเมินควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้แต่ละรำยว่ำ

เหมำะสมกบัแผนกำรผ่อนช ำระสินคำ้ พรอ้มทั้งตรวจสอบว่ำมีกำรติดตั้ง ครบถว้นหรือไม่ และฝ่ำย

เครดิตเป็นหน่วยงำนท่ีเก็บค่ำงวดผ่อนช ำระ  

 ก ำหนดกำรจ่ำยผลตอบแทนแก่ทีมพนักงำนขำย โดยอำ้งอิงจำกคุณภำพกำรขำย และในกรณีท่ีเกิดหน้ี

สญูจำกกำรขำย พนักงำนขำยและผูบ้ริหำรฝ่ำยขำยท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีส่วนร่วมรบัผิดชอบช ำระค่ำเสียหำย

แก่บริษัท เพื่อทดแทนควำมเสียหำยตำมหลกัเกณฑข์องบริษัท 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเช่ำซ้ือไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขสัญญำกบับริษัท บริษัทจะด ำเนินกำรติดตำมทวงถำม

หน้ีสินคงคำ้งจำกลูกคำ้ท่ีคำ้งช ำระเกินก ำหนดโดยแผนกเร่งรัดหน้ีสินและฝ่ำยกฎหมำยของบริษัท 

รวมทั้งจะด ำเนินกำรถอดเคร่ืองคืนจำกลูกหน้ีดงักล่ำว โดยหำกเคร่ืองท่ียึดคืนยงัอยู่ในสภำพดี จะถูก

ส่งไปปรับปรุงสภำพท่ีโรงงำน และขำยใหแ้ก่พนักงำนของบริษัท (ยกเวน้พนักงำนฝ่ำยขำย) ใน

ลกัษณะสินคำ้ตกเกรดในรำคำถูก ส ำหรบัสินคำ้ท่ีอยูใ่นสภำพไม่สมบรูณ์ บริษัทจะท ำกำรถอดช้ินส่วน

โครงสรำ้งเพื่อจ ำหน่ำยเป็นเศษพลำสติกต่อไป  

 ในปี 2558 บริษัทไดป้รบันโยบำยกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ โดยตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบั

ลูกหน้ีท่ียังไม่ถึงก ำหนดช ำระในอัตรำรอ้ยละ 2.5 ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกนโยบำยเดิมท่ีปรับไวใ้นปลำยปี 

2557 ท่ีร้อยละ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตำมหลักควำม

ระมดัระวงัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรบัรองทัว่ไป 

 

 3.3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย      

 บริษัทเบิกใชเ้งินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินเพื่อใชส้นับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินคงคำ้ง

จ ำนวน 378.06 ลำ้นบำท และมีเงินกูย้ืมระยะยำวคงคำ้งจ ำนวน 62.73 ลำ้นบำท ในกำรบริหำรตน้ทุนทำงกำรเงิน 

บริษัทพิจำรณำใชแ้หล่งเงินทุนท่ีมอีตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ทั้งน้ีจะพิจำรณำเปรียบเทียบอตัรำดอกเบ้ียจำกสถำบนักำรเงิน

ต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ บริษัทจึงมีควำมเส่ียงบำงส่วนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงอำจ

ส่งผลใหต้น้ทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้ นและส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีวงเงิน

เครดิตกบัสถำบันกำรเงินหลำยแห่ง เพื่อรองรับในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินทุน นอกจำกน้ีบริษัทไดพ้ิจำรณำ

จดัหำเงินทุนดว้ยวิธีอื่นตำมควำมเหมำะสมของสภำวะเศรษฐกิจ 

3.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่สิทธิหรือการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ความเสี่ยงจากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่มีอ  านาจก าหนดนโยบายการบริหาร    

  บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู่ (รำยละเอียดเพิ่มเติมใน : ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อ

หุน้) โดย ณ วนัท่ี 14  ธันวำคม 2558 ถือหุน้รวมกนัในบริษัทจ ำนวน 281,555,812 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 

70.16 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท จึงท ำใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได้

เกือบทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือขอมติในเร่ืองอื่นท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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ยกเวน้เร่ืองกฎหมำยหรือขอ้บงัคบับริษัทก ำหนดตอ้งใหไ้ดร้บัเสียงสำมในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ัน ผูถื้อ

หุน้รำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ ซ่ึงบริษัทได้

ตระหนักถึงประเด็นควำมเส่ียงดังกล่ำวจึงได้จัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ โดยมีกำร

แต่งตั้งบุคคลภำยนอกท่ีเป็นอิสระเขำ้ร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 6 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 11 

ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน รบัหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบ และพิจำรณำ

ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัควำมสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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4. ทรพัยส์ินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

4.1 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหลกั : ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยท่ี์ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวน 

462.10 ลา้นบาท โดยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณบ์างส่วนน าไปเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน  

รายละเอียดสินทรพัย ์

มูลค่าสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

(ลา้นบาท) 

มูลค่าสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

(ลา้นบาท) 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 241.05 228.78 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 124.75 98.65 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อปุกรณ ์เคร่ืองใชส้ านักงานและ

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์
35.79 23.18 

ยานพาหนะ 56.63 19.75 

งานระหว่างก่อสรา้งและงานระหว่างจา้งท า 3.88 16.98 

รวม 462.10 387.34 

ทั้งน้ี รายละเอียดของสินทรพัยห์ลกั มีมลูค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แบ่งตามการใชป้ระโยชน์และ

ท าเลท่ีตั้งแสดงดงัตาราง 

ที่ดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหญ ่ 

ท่ีตั้ง : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 4-4-41.2 ไร่  

 

ท่ีตั้ง : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 7 ตรว. 

 

 

 

47.03 

 

 

0.50 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

 

ปลอดภาระจ านอง 
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ที่ดินและสว่นปรบัปรุงท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

ท่ีจอดรถตรงขำ้มส ำนกังำนใหญ ่

ท่ีตั้ง : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 2-1-91.6 ไร่  

 

 

31.39 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

ท่ีจอดรถตรงขำ้มส ำนกังำนใหญ ่

ท่ีตั้ง : ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 3-2-15.7 ไร่ และส่วน

ปรบัปรุงท่ีดิน 

 

 

64.08 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 1 

ท่ีตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  1-0-0 ไร่  

ท่ีตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  0-0-87 ไร่  

 

 

 

4.80 

 

 

2.06 

 

 

 

บริษัทยอ่ยเป็น

เจา้ของ 

 

      เป็น

เจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนท่ี 2 

ท่ีตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  0-2-0 ไร่  

 

 

 

5.22 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 3 

ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  2-0-24.5 ไร่  

 

 

24.74 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 4 

ท่ีตั้ง : ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.

ปทุมธานี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 8-3-30.3 ไร่ 

ท่ีตั้ง : ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.

ปทุมธานี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 2-1-53.9 ไร่ และส่วน

ปรบัปรุงท่ีดิน 

 

 

24.61 

 

16.29 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

ปลอดภาระจ านอง 

 

อำคำรพกัอำศัยพนกังำน 

ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  0-3-91 ไร่  

 

 

20.33 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

รวม 241.05   
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อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร มูลค่าสุทธิ 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหญ ่

- อาคาร : สงู 4 ชั้น พื้ นท่ีใชส้อย 10,004  

ตรม. 

 

 

80.09 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

ท่ีจอดรถตรงขำ้มส ำนกังำนใหญ ่

- ลานจอดรถและคลงัสินคา้ 
 

13.66 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 1 

 - อาคาร : สงู 1.5 ชั้น พื้ นท่ีใชส้อย 1,102  

ตรม. 

 

- ส่วนปรบัปรุงอาคาร 

 

4.75 

 

 

2.45 

 

บริษัทยอ่ย

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 2  

- อาคาร : สงู 1 ชั้น พื้ นท่ีใชส้อย 659.55 

ตรม. 

 

 

- 

 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 3 

- อาคาร : สงู 1 ชั้น พื้ นท่ีใชส้อย 885 ตรม. 

 

 

2.69 

 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

โรงงำนท่ี 4 

- อาคาร : สงู 1 ชั้น  พื้ นท่ีใชส้อย 1,000 ตรม. 

 

 

10.65 

 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

อำคำรพกัอำศัยพนกังำน 

- อาคาร : สงู 7 ชั้น พื้ นท่ีใชส้อย 4,489 ตรม. 

มีหอ้งพกัรวม 85 หอ้ง 

 

 

1.13 

 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลกู

สรา้งเพื่อค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ 
1/

 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าส านักงานสาขาและ

ศนูยบ์ริการต่างจงัหวดั รวม 20 แห่ง 

9.33 

 

กรรมสิทธ์ิของ

ผูใ้หเ้ช่า 

กรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

รวม 124.75   
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4.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน        

 บริษัทให้เช่าท่ีดินและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน คลังสินค้า และโรงงาน          

โดยบริษัทไม่ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อการด าเนินธุรกิจโดยตรง จึงจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน           

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 58.85 ลา้นบาท 

โดยมีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
มูลค่าสุทธิ 

(ลา้นบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหเ้ช่ำ  

ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  0-0-50 ไร่  

 

 

0.70 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

ส ำนกังำนใหเ้ช่ำ  

ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี  0-3-1 ไร่ 

- อาคาร : สงู 4 ชั้น จ านวน 7 คหูา พื้ นท่ีใช้

สอยรวม 1,680 ตรม. 

 

 

5.02 

0.84 

 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้ม      

ส่ิงปลกูสรา้งเพื่อค ้า

ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
1/

 

ท่ีดินรอกำรพฒันำ  

ท่ีตั้ง : ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน : พื้ นท่ี 4-1-43 ไร่  

 

 

 

52.29 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองเพื่อค ้าประกนั

วงเงินสินเช่ือ 
1/

 

รวม 58.85   

 

4.1.2 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจ านวน 16.88 ล้านบาท        

โดยประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพยร์ะหว่างพฒันา (ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

และค่าความนิยม 

4.1.3 สญัญาเช่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ย มีสญัญาเช่าท่ีส าคญัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

 สญัญาเช่าระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ย 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารโรงงาน 1 ผูใ้หเ้ช่า : บจก. เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่

แนล  

ผูเ้ช่า      : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2558 

ส้ินสุด : 31 ธนัวาคม 2558 

อาคารส านักงานและคลงัสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า      : บจก. เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่

แนล 

เร่ิมตน้ : 1 พฤษภาคม 2557 

ส้ินสุด : 30 เมษายน 2560 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (“แบบ 56-1”)  
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 สญัญาเช่าระหว่างบริษทัหรือบริษทัยอ่ยกบับุคคลภายนอก 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารส านักงานและคลงัสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า  : บจก. เบตเตอร ์ดรีมส ์ 

เร่ิมตน้ : 1 พฤษภาคม 2557 

ส้ินสุด : 30 เมษายน 2560 

พื้ นท่ีโรงงาน ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า  : บจก. เบตเตอร ์ดรีมส ์ 

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2558 

ส้ินสุด : 31 ธนัวาคม 2558 

พื้ นท่ีโรงงาน ผูใ้หเ้ช่า  : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า  : บจก. ไอดีล วอเตอร ์ 

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2558 

ส้ินสุด : 31 ธนัวาคม 2558 

ท่ีดินเปล่า 

(ท่ีจอดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นางจนัทนา อยูหุ่่น 

ผูเ้ช่า  : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

เร่ิมตน้ : 18 พฤษภาคม 2554  

ส้ินสุด : 18 พฤษภาคม 2564 

ท่ีดินเปล่า 

(ท่ีจอดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า  : นายประภาส โรจน์นิรนัดร ์

ผูเ้ช่า  : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

เร่ิมตน้ : 2 มิถุนายน 2558 

ส้ินสุด :  2 มิถุนายน 2561 

นอกจากการเช่าอาคารส านักงานและคลงัสินคา้ พื้ นท่ีโรงงาน และท่ีดินเปล่า ตามตารางขา้งตน้ บริษัทยงัมี

การเช่าอาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นสาขาและศูนยบ์ริการ รวมทั้งส้ิน 21 สัญญา มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 ปี และ

ระหว่าง 1-4 ปี และส าหรบัสญัญาเช่าบางฉบบัไม่มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ทั้งน้ี บริษัทสามารถบอกเลิกสญัญาเช่า

ได ้

4.1.4 เครื่องหมายการคา้ 

บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนตราสญัลักษณ์บริษัทรูปแบบใหม่กบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย ์โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

เครื่องหมายการคา้ การใชป้ระโยชน ์ ระยะเวลา 

 

เพื่อเป็นตราสญัลกัษณ์

บริษัท ประกอบการด าเนิน

ธุรกิจ 

บริษัทท าการยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าข้างต้นในระหว่างไตรมาส 2 ปี 

2556 โดยปัจจุบันการรับจดทะเ บียน

เคร่ืองหมายการคา้อยูร่ะหว่างการพิจารณา

ของเจา้หน้าท่ี 

 

เพื่อเป็นเคร่ืองหมายการคา้

ส าหรบัสินคา้จ าพวกเคร่ือง

ท าน ้ารอ้น น ้าเย็น 

บริษัทท าการยื่นจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การคา้ดงักล่าวในวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 

โดยปัจจุบนัการรบัจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้าอยู่ ร ะหว่ า งกา รพิ จ ารณาของ

เจา้หน้าท่ี 

 คาดว่าบริษัทจะไดร้บัการอนุมติัจดทะเบียนตราสญัลกัษณ์บริษัทรูปแบบใหม่ภายในปี 2559 และจะใชต้รา

บริษัทขา้งตน้เพื่อประกอบการด าเนินธุรกิจต่อไป ทั้งน้ีตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายทางการคา้ พ.ศ.2534 การจด

ทะเบียนเคร่ืองหมายทางการคา้มีก าหนดอายุไม่เกิน 10 ปี และเมื่อครบก าหนดอาจต่ออายุไดค้ราวละ 10 ปี 
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4.1.5 สิทธิบตัร  

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรต่าง ๆ ซ่ึงมีอายุในช่วง 4-5 ปี นับแต่วันท่ีได้            

จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสิทธิบัตร       

ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกรองน ้ า การออกแบบอุปกรณ์กรองเช้ือโรคส าหรับเคร่ืองกรองน ้ า และ              

อนุสิทธิบัตร ไดแ้ก่ กรรมวิธีการผลิตหินแร่ กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนเคลือบเงินเพื่อเป็นสารกรองน ้าเพื่อใชป้รับ         

พีเอชน ้า และอิฐบล็อกคารบ์อนและกรรมวิธีการผลิต  

 

4.1.7 ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง             

พ.ศ. 2545 และตอ้งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกบัส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (“สคบ.”) 

ซ่ึงบริษัทไดจ้ดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงดงักล่าวแลว้ อา้งอิงตามหนังสือจาก สคบ. เลขท่ี นร 0307/2909 

ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2546  

 นอกจากน้ี โรงงานท่ี 1 และโรงงานท่ี 2 ของบริษัทไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภท

ประกอบและซ่อมเคร่ืองกรองน ้าจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ในขณะท่ีโรงงานท่ี 3 ใชเ้คร่ืองจกัรขนาด

เล็กและใชแ้รงงานคนไม่เกิน 7 คน จึงไม่เขา้เกณฑต์อ้งขอใบอนุญาตดงักล่าว ทั้งน้ีใบอนุญาตของโรงงานท่ี 1 หมดอายุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในขณะท่ีใบอนุญาตของโรงงานท่ี 2 หมดอายุ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

4.2 เงินลงทุน 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ซ่ึงในการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อยจะตอ้ง

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงแนวโน้มธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุน ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษัทยอ่ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัท รวมทั้งดแูลการบริหารงาน

อยา่งเหมาะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าใหแ้ก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แห่งหน่ึง โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุน้

รอ้ยละ 99.98 ในบริษัทย่อยดังกล่าว และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.00 ลา้นบาท และบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ จ าหน่ายเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์  โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ ้นร้อยละ 59.99             

ในบริษัทยอ่ยดงักล่าว และมีมลูค่าเงินลงทุนรวม 18.60 ลา้นบาท 

 

              หมายเหต ุ: 1/ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งบางส่วนของกลุ่มบริษัทเป็นหลกัประกนัแก่วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์

 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (“แบบ 56-1”)  

 

 
สว่นที่ 1 38 

 

5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 

 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอำจมีผลกระทบต่อสินทรพัยข์องบริษัทและ

บริษัทยอ่ย เกินกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
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6.  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคญัอื่น 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

เลขทะเบียนบริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 

ท่ีตั้งส ำนักงำนใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

ศนูยบ์ริกำรลกูคำ้ 

โทรสำร 

เว็บไซด ์

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์

: 

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “บมจ. เธียรสุรตัน์”) 

0107556000213 

ผลิตและจ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำใชใ้นครวัเรือน 

602,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 602,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1.00 บำท  

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558)  

401,332,928 บำท 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชำติอนุสรณ ์4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

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

www.thiensurat.co.th 

โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1118 และ 1536 

อีเมล ์IR@thiensurat.co.th 

 

6.1.2 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุน้ตั้งแตร่อ้ยละ 10 ข้ึนไป 

ช่ือนิติบุคคล/ที่อยู ่

และรำยละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น

กำรถือ

หุน้ (%) 

ของ

บริษทั 

สดัสว่น

กำรถือ

หุน้ (%) 

ของผู ้

รว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลำ้น

บำท) 

ทุนช ำระ

แลว้ 

(ลำ้น

บำท) 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 

162, 164, 166 ถนนสำมคัคี ต ำบลท่ำ

ทรำย อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 

โทรสำร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด ์: www.safetrade.co.th 

 

 

จดัจ ำหน่ำยเคร่ือง

ท ำน ้ำแร่ เคร่ือง

กรองน ้ำ เหยอืก

กรองน ้ำ และน ้ำ

ด่ืมผสมแร่ธำตุ 

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ที่อยู ่

และรำยละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น

กำรถือ

หุน้ (%) 

ของ

บริษทั 

สดัสว่น

กำรถือ

หุน้ (%) 

ของผู ้

รว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลำ้น

บำท) 

ทุนช ำระ

แลว้ 

(ลำ้น

บำท) 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557169406 

59/1 ซอยรำมอินทรำ 58 แขวงรำมอินทรำ  

เขตคนันำยำว กรุงเทพมหำนคร 

โทรศพัท ์: 02-936-8990 

โทรสำร : 02-510-1877 

เว็บไซด ์: www.fedders.co.th 

ประกอบธุรกิจ

หลกัเกี่ยวกบักำร

จ ำหน่ำย

เคร่ืองปรบัอำกำศ

ยีห่อ้เฟดเดอร ์

59.99  60.00 31.00 

ผูร้ว่มทุน :  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร ์เซอรว์ิส จ ำกดั 

2. นำยวสิิทธ์ิ วงศว์วิฒัน์ 

 
 

 

 

40.000 

0.003 

  

 

6.1.3 บุคคลอำ้งอิงอ่ืนๆ 

บุคคลอำ้งอิง 

นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์

 

 

โทรศพัท ์

โทรสำร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ำกดั 

ส ำนักงำนใหญ่ 316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนพระรำม 4 แขวงคลองตนั  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ ์       ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

นำงสำวสมจินตนำ  พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5599 

โทรศพัท ์: 02-259-5300-2, 02-332-5126-9 
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7. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 

7.1 จ  ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 602,000,000 ลำ้นบำท ทุนช ำระแลว้ 401,332,928 ลำ้นบำท มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้

ละ 1 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญั 602,000,000 หุน้  

7.2 ผูถ้ือหุน้ 

 (1) รำยชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 บริษัทมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลแจง้อยู่ มีจ ำนวนหุน้ท่ีถือ 276,219,363 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

68.83 และตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม มีจ ำนวนหุน้ท่ีถือ 5,336,449 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 1.33 

(ก) กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือสูงสุด 10 รำยแรก  

ณ วันท่ี 14 ธันวำคม 2558 รำยชื่อผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยนับรวมผูถื้อหุน้ท่ีเกี่ยวขอ้งตำมมำตรำ 258 

ตำมพระรำชบญัญตัิหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และผูถื้อหุน้ท่ีอยู่ภำยใตผู้ม้ีอ ำนำจควบคุมเดียวกัน มี

รำยละเอียดดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุน้ 
ทุนช ำระแลว้ 401,332,928 บำท 

จ ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 กลุม่แจง้อยู่ 281,555,812 70.16 

1.1 ตระกูลแจง้อยู่ 276,219,363 68.83 

1.1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั 102,340,000 25.50 

1.1.2 นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 89,600,115 22.33 

1.1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู ่ 26,837,650 6.69 

1.1.4 น.ส.สวติำ แจง้อยู ่ 24,781,399 6.17 

1.1.5 นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 23,848,533 5.94 

1.1.6 นำงขนิษฐำ แจง้อยู ่ 4,666,666 1.16 

1.1.7 นำยอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,145,000 1.03 

1.2 ตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม 5,336,449 1.33 

1.2.1 นำยชิโนรส   ศิริทรพัย ์ 3,348,116 0.83 

1.2.2 นำยวชัรินทร ์  วชัรธรรม 1,750,000 0.44 

1.2.3 นำยวชัรชยั   วชัรธรรม 238,000 0.06 

2 นำยมนตช์ยั ลีศิริกุล 16,000,000 3.99 

3 น.ส.ดรุณีย ์ ลีศิริกุล 7,593,200 1.89 

4 นำยธีระ   ดีสวสัด์ิ 6,418,583 1.60 

5 นำยสุรพล สุดหอม 5,125,100 1.28 

6 นำยสิทธวรี ์  พชิญเรืองกติต์ิ 4,000,000 1.00 

7 นำยวทิูร ชื่นวชริศิริ 3,426,750 0.85 

8 นำยมนตช์ยั กติติปำลกุล 3,377,000 0.84 

9 นำยไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ 3,306,666 0.82 

10 น.ส.สิริรกัษ์ จกัรวธิำนนิเทศ 3,027,533 0.75 

ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 10 รำยแรก 333,830,644 83.18 

ผูถ้ือหุน้อื่น 67,502,284 16.82 

รวมทั้งสิ้ น 401,332,928 100.00 
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ทั้งน้ี บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ำกดั  เป็นบริษัทจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทย

เมื่อ วนัท่ี  18 พฤษภำคม พ.ศ. 2547 โดยประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำเครื่องไอศรีม  บริษัทมีสถำนประกอบกำรจดทะเบียน

ตั้งอยู่เลขท่ี 160, 162, 164 ถ.สำมคัคี ต.ท่ำทรำย  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ซึ่งมีรำยชื่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

ล ำดบั รำยชื่อผูถ้ือหุน้ 
ณ วนัที่ 22 ตุลำคม 2558 

จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 นำยวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 88,250 11.14 

3 น.ส.สวิตำ แจง้อยู่ 77,150 9.74 

4 นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ 71,600 9.04 

5 นำงขนิษฐำ แจง้อยู่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ท่ีโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำรหรือกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญั คือ ตระกูลแจง้อยู่ และตระกูลศิริทรัพยแ์ละวชัรธรรม  

ล ำดบั รำยชื่อผูถ้ือหุน้ จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 ตระกูลแจง้อยู่ 276,219,363 68.83 

1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ำกดั 102,340,000 25.50 

1.2 นำยวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 89,600,115 22.33 

1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 26,837,650 6.69 

1.4 น.ส.สวิตำ แจง้อยู่ 24,781,399 6.17 

1.5 นำยเอกรตัน์ แจง้อยู่ 23,848,533 5.94 

1.6 นำงขนิษฐำ แจง้อยู่ 4,666,666 1.16 

1.7 นำยอศัวิน แจง้อยู่ 4,145,000 1.03 

2 ตระกูลศิริทรพัยแ์ละวชัรธรรม 5,336,449 1.33 

2.1 นำยชิโนรส   ศิริทรพัย์ 3,348,116 0.83 

2.2 นำยวชัรินทร์   วชัรธรรม 1,750,000 0.44 

2.3 นำยวชัรชยั   วชัรธรรม 238,000 0.06 

รวม 281,555,812 70.16 

 

7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สำมัญของบริษัทจ ำนวน    

200,666,316 หน่วย 

มีรำยละเอียดโดยสรุปดงัน้ี   

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย 

จ ำนวนหุน้ท่ีจดัสรรเพ่ือรองรบักำรใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

 

 

200,666,316 หน่วย 

200,666,316 หุน้ 

21 ธันวำคม 2558 

ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิได้

ในวันท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนพฤษภำคมของแต่ละปี ตลอดอำยุ

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิทั้งน้ี วนัใชสิ้ทธิครั้งแรกจะตรงกับวนัท่ี 31 

พฤษภำคม 2559 และวันใช ้สิทธิครั้งสุดทำ้ยจะตรงกับวันท่ี
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อตัรำกำรใชสิ้ทธิ* 

รำคำใชสิ้ทธิ* 

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

 

 

 

: 

: 

: 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันท่ี 20 ธันวำคม 

2561 ในกรณีท่ีวันใชสิ้ทธิในแต่ละครั้งตรงกบัวนัหยุดท ำกำรของ

บริษัทใหเ้ล่ือนวันใชสิ้ทธิเป็นวันท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวันใชสิ้ทธิใน

แต่ละครั้ง 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้ อหุน้สำมญั 1 หุน้ 

2.00 บำทต่อหุน้ 

3 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 

หมำยเหตุ: * เวน้แต่จะมีกำรเปล่ียนแปลงในภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรบัสิทธิ 

 

7.4 นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผล 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิภำยหลังกำรหกั

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ทั้งน้ี กำร

พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัท จะตอ้งไดร้ับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปัน

ผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจอนุมตัิใหจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได  ้และรำยงำนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำท่ีน้อยกว่ำอตัรำท่ีก ำหนดขำ้งตน้ หรือ

งดจ่ำยเงินปันผลโดยขึ้ นอยู่กบัภำวะทำงเศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริษัทและบริษัท

ย่อย และควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในปี 2558 บริษัทมีก ำไรส ำหรับปี จ ำนวน 142.55 ล้ำนบำท (ตำมงบกำรเงินเฉพำะ) ซึ่งคณะกรรมกำร

บริษัทมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ในวันท่ี 22 เมษำยน 2559 เพ่ืออนุมัติจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุน้ละ 

0.12 บำท ซึ่งแบ่งเป็นหุน้ปันผลบำงส่วนในอตัรำ 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่และเงินสดหุน้ละ 0.02 บำท และเมื่อรวม

เงินปันผลระหว่ำงกำลท่ีจ่ำยในวันท่ี 11 กันยำยน 2558 หุน้ละ 0.10 บำท ท ำใหค้ิดเป็นเงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 

2558 เท่ำกับ 0.22 บำทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 61.94% ของก ำไรสุทธิส ำหรับปีตำมงบกำรเงินเฉพำะ

ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”)  

 

 
สว่นที่ 2 44 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ของบริษัท เป็นดงัน้ี  

รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. ก ำไรสุทธิส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินเฉพำะ (ลำ้นบำท) 142.55 90.66 62.34 

2. จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้) 

 2.1 จ ำนวนหุน้ท่ีจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล  401.33* 344.00 - 

 2.2 จ ำนวนหุน้ท่ีจ่ำยปันผลประจ ำปี  401.33 344.00 258.00 

3. รวมเงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท : หุน้) 0.22 0.2367 0.10 

 3.1 จ ำนวนเงินปันผลจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล 0.10 0.05 - 

 3.2 จ ำนวนเงินปันผลประจ ำปี 0.12 0.1867 0.10 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 

 4.1 จ ำนวนเงินปันผลจ่ำยปันผลระหว่ำงกำล  40.13 17.20 - 

 4.2 จ ำนวนเงินปันผลประจ ำปี  48.16** 64.21 25.80 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 88.29 81.41 25.80 

5. อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรส ำหรบัปี 

    ตำมงบกำรเงินเฉพำะ (รอ้ยละ)  61.94 89.80 41.39 

 

หมำยเหตุ : * บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวน 344.00 ลำ้นบำท เป็น 602.00 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 และ

เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2558ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้เป็น 401.33 ลำ้นบำท 

**คณะกรรมกำรมีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 เมษำยน 2559 เพ่ืออนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี  
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

ผงัการบริหารงาน ณ วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ดงัน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

    คือ ผูบ้รหิารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

กรรมการผ ูจ้ดัการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ เป็นผู้

มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสงูวางแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว 

ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล

ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

อยา่งเป็นอิสระ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัท มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จ านวน 6 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 54.55 โดยมีรายช่ือคณะกรรมการดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมในปี 2558 ทั้งส้ิน 7 ครั้ง 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัท่ีด  ารงต าแหน่ง 

จ  านวนครั้งท่ี

เขา้ประชุม 

/จ  านวนครั้งท่ี

ประชุมในปี 

2558 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

25 เม.ย. 2557 7/7 

2. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 18 เม.ย.2556 6/7*** 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 18 เม.ย. 2556 7/7 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการ 25 เม.ย. 2557 6/7*** 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการ 24 เม.ย. 2558 7/7 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 24 เม.ย. 2558 7/7 

7. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วิมุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

25 เม.ย. 2557 7/7 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

18 เม.ย. 2556 6/7*** 

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

24 เม.ย. 2558 7/7 

10. นายกริช อมัโภชน์* กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

24 เม.ย. 2558 5/7 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ*์* กรรมการอิสระ 24 เม.ย. 2558 5/7 

หมายเหตุ :  * นายกริช อมัโภชน์ ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 

เม.ย. 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2558 และไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 โดยเขา้ร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ไดร้บั

การแต่งตั้ง 

 ** นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 เม่ือวนัท่ี 

24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษายน 2558 โดยเขา้ร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ไดร้บัการแต่งตั้ง 

โดยมี นางสาวจรญูลกัษณ ์หร่องกระโทก เป็นเลขานุการบริษัท ซ่ึงไดล้าออกเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

และ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่เป็นเลขานุการบริษัท เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558  
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*** กรรมการเขา้ประชุมไม่ครบเน่ืองจากติดภาระกิจ 

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่ กรรมการ 

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการ 

5. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมการ 

หมายเหตุ : กรรมการสองคนในหา้คนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  จึงไดพ้ิจารณาอนุมัติจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคัญของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแล  และการบริหารงานใหม้ี

มาตรฐานท่ีถูกตอ้งโปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวขอ้ง โดยไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดซ่ึงคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการท างานอยา่งเต็มท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัองคป์ระกอบและ

คุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑส์ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ส่วนขอบเขตอ านาจหน้าท่ี

และความรบัผิดชอบไดก้ าหนด ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบตัรไว้

อย่างชัดเจน โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของ

บริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม       

วิมุกตะนันทน์ เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณ์การท างานดา้นบัญชี หรือการเงินท่ีสามารถสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดยท าหน้าท่ีสอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บังคบั  ตลอดจน

กฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ

เส่ียงท่ีรดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิติัหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นผูดู้แลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย และบัญชีเป็น

ประจ า โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพื่อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่างๆ โดยมีรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายกริช อมัโภชน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เป็นกรรมการอิสระซ่ึงไดร้บัการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 

24 เมษายน 2558 และไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 

14 พฤษภาคม 2558 ใหม้ีผลตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  

หมายเหตุ : นางสาวอจัฉราพร มานะศานต ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนดรวมทั้งเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจ

อยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรบัสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบต่อกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้ นเมื่อวนัท่ี 1 

เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีรายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2 นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายอศัวิน แจง้อยู ่ แจง้อยู ่ กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางศิริพร ปรีชาไพศาลจิต กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นางสาวจรญูลกัษณ ์หร่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงไดล้าออกเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

และ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

 

คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหาร   

 คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบ้ริหารมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

5. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขาย

ใหม่และบริการลกูคา้ 

6. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

7. นายอศัวิน แจง้อยู ่ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย 

8. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

9. นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ*์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกิจการสาขา 

10. นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร*์* กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านักกรรมการ

ผูจ้ดัการ 

11. นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์*** กรรมการบริหาร และผูอ้ านวยการสายงานบริหารงานกลาง 

โดยมี นางสาวจรญูลกัษณ ์หร่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงไดล้าออกเมือ่วนัท่ี 30 กนัยายน 2558

และ ไดแ้ต่งตั้งนางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

หมายเหตุ : * นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ ์ไดร้บัการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2558  ประชุมเมื่อวนัท่ี 15 มกราคม  

  2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2558 

 ** นางภทัรนุช ธนะนิรนัดร ์ลาออกเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 

 ***นายศิริพฒัน์ สหเมธาพฒัน์ ลาออกเมื่อวนัท่ี 15 สิงหาคม 2558 

 

ทั้งน้ี รายช่ือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม  “ผู้บริหาร” ของ กลต. ตามประกาศท่ี 

ทจ.23/2551ผูบ้ริหารระดับสูงจะไดร้ับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหด้ าเนินงานภายใตน้โยบาย  กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว  ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมติัการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนดขอบเขต

หน้าท่ีท่ีชดัเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มี

คุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. ไม่มีประวติัการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรพัย ์ซ่ึงไดก้ระท าโดยทุจริต  

2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนดรวมทั้งเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจ

อยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทสามรถปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองดงักล่าว

ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึ้ นเมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2558 โดย

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ทั้งน้ีมีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2 นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3 นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวภิญญาดา มณีศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี

ดว้ยบริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี และเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ ์และตรงตามวตัถุประสงคท่ี์บริษัทก าหนดรวมทั้งเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจ

อยา่งมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการบริษัทสามรถปฏบิติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองดงักล่าว

ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมบริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้ นเมื่อวันท่ี 27 

กุมภาพนัธ ์2558 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2558 ทั้งน้ีมีคณะกรรมการจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นายกริช อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม 

2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ กรรมการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

3 ศาตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม กรรมการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

โดยมี นางสาวจรญูลกัษณ ์หร่องกระโทก เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส  และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จ าเป็น บริษัทฯ มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชดัเจน โดยเลขานุการบริษัทท่ีดูแลรบัผิดชอบจะจดัส่งหนังสือเชิญประชุม

พรอ้มทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการล่วงหน้า กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ

และไม่ขึ้ นกบับุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ในปี 2558 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 7 ครั้ง โดยเป็น

การประชุมท่ีก าหนดไวล่้วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งไดม้ีการจดัส่งเอกสารประกอบ

วาระการประชุมในแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษัทแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อใหก้รรมการบริษัทมีเวลาศึกษาขอ้มลูในเร่ือง

ต่างๆ อยา่งเพียงพอ และบริษัท มีการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2558 จ านวน 1 ครั้ง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทในปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่านสรุปได ้ดงัน้ี 

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดหลกัและชุดยอ่ยปี 2558 ตามรายละเอียด 

ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” หน้าท่ี 70 

8.2 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั  

 เลขานุการคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกบัหน้าท่ี

ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  และเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความ

เหมาะสม เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์สูงท่ีจะช่วยใหค้ าแนะน าแก่กรรมการในการปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลของบริษัท ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 เลขานุการบริษทั  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

และตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2558  เมื่อ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จึงไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าท่ี จดัการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุน้ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเลขานุการ
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บริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถในการบริหารงาน

เลขานุการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดแูลงานดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท  

 

นอกจากน้ี บริษัทไดส่้งเสริมใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองดา้นกฎหมาย 

บญัช ีหรือการปฏบิติัหน้าท่ีเลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทไวใ้น

รายงานประจ าปี 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดก้ าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงู โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบั

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษัท ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบผลการ

ปฏบิติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท โดยทั้งน้ี จะน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป  

 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ  

เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  ประชุมเมื่อวนัศุกรท่ี์ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดค่าตอบแทนคณะอื่นๆ โดยใหจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ 

ก าหนดเป็นจ านวนไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยทั้งน้ี ไดจ้ดัสรรในรูปค่าตอบแทนจากเบ้ียประชุมประจ าไตรมาส และค่า

เบ้ียประชุมครั้งอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ อื่นๆ โดยให้

คณะกรรมการบริษัทไปด าเนินการจดัสรรในรายละเอียดต่อไป 

 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ปี 2558 ในรูปของเบ้ียประชุม มี

รายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืนๆ 

1. คณะกรรมการบริษทั 

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

กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 - 

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

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ - - 30,000 10,000 - - 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ 

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

กรรมการตรวจสอบ 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 - 
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ต าแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

อ่ืนๆ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - - - - - 

กรรมการ 8,000 - - - - - 

 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - - - - - 

กรรมการ 8,000 - - - - - 

 

ค่าตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2558 จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 2,500,000 บาท ซ่ึงจ่ายตามจ านวน

ครั้งท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมถึงค่าบ าเหน็จ ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

ค่า

บ าเหน็จ 

รวม 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร > ประธานคณะกรรมการบริษัท 185,000 53,000 238,000 

2. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

107,000 35,000 142,000 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ > กรรมการบริษัท 

> ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

124,000 35,000 159,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> รองประธานคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

99,000 35,000 134,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการบริหารความเส่ียง 

> กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

172,000 35,000 207,000 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการบริหารความเส่ียง 

124,000 35,000 159,000 

7. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม  

วมุิกตะนันทน์ 

> กรรมการบริษัท 

> ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

318,000 35,000 353,000 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม > กรรมการบริษัท 

> กรรมการตรวจสอบ 

> กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

260,000 35,000 295,000 
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

ค่าเบ้ีย

ประชุม 

ค่า

บ าเหน็จ 

รวม 

9. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ > กรรมการบริษัท 

> กรรมการตรวจสอบ 

> กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

330,000 35,000 365,000 

10. นายกริช อมัโภชน์* > กรรมการบริษัท 

> ประธานกรรมการ 

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 

> กรรมการตรวจสอบ 

196,000 35,000 231,000 

11. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ*์* > กรรมการบริษัท 

> ประธานคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน 

182,000 35,000 217,000 

รวมทั้งส้ิน 2,097,000 403,000 2,500,000 

 

(ข) ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ปัจจุบนั บริษัทไม่มี

ค่าตอบแทนในรปูหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัท  ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษัทประจ าปี 2556 ปี 2557 และ 

2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 26,104,348 บาท 30,969,666 บาท และ 34,882,721 บาท ตามล าดบั 

 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ริหาร  -ไม่มี- 

 

8.5 บุคลากร 

 จ  านวนบุคลากรหรือพนกังาน 

 จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนทั้งส้ิน 1,733 คน โดย

แบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

ฝ่ายงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทั เธียรสรุตัน ์จ  ากดั (มหาชน) บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่

แนล จ  ากดั 

พนักงานขายและบริการ 1,251  

พนักงานปฏบิติัการ 463 20 

ผูบ้ริหาร 19  

รวม 1,733 20 
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ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ใน ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินไดอ้ื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่จ านวนพนักงานทั้งหมดเท่ากับ 

665.22 ลา้นบาท และ 11.87 ลา้นบาท ตามล าดบั  

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ซ่ึงบริหารโดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

ไทยพาณิชย ์ จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนักงาน และเพื่อจงูใจใหพ้นักงานท างานกบั

บริษัทในระยะยาว ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นเงินจ านวน 2.43 

ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท และ 3.25 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี พ.ศ. 2558 บริษัท ไดเ้ปล่ียนผูบ้ริหารกองทุนเป็นบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัเกี่ยวกบัการพฒันาบุคลากรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในดา้นการพฒันาการท างาน

ของบริษัท ดงัน้ันบริษัทจึงไดม้ีการออกแบบทั้งการอบรมและกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาพนักงานทุกระดบั ในดา้น

การท างานและแนวคิดต่อหน้าท่ีและการประสานทั้งในหน่วยงานเดียวกนัและระหว่างหน่วยงาน โดยจะเห็นไดจ้ากการอบรม

หรือกิจกรรมท่ีมีโดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

1. การปฐมนิเทศและการอบรมในงานส าหรบัพนักงานใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นใหพ้นักงานใหม่มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับบริษัทและ

ผลิตภณัฑข์องบริษัท รวมถึงการสรา้งความคุน้เคยกนัระหว่างฝ่ายทรพัยากรบุคคลและพนักงาน โดยในปี 

2558 ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคลไดเ้ร่ิมมีการปฐมนิเทศเป็นประจ าทุกสองสปัดาห ์

1.2 การอบรมในดา้นการปฏบิติัตวั เทคนิคการขายและความรูใ้นสินคา้โดยศนูยฝึ์กอบรมของบริษัท อนัส่งผล

ใหพ้นักงานมีความรูด้า้นสินคา้และการใชท่ี้ถูกตอ้งตรงกนัทั้งหน่วยงาน อนัส่งผลใหพ้นักงานสามารถ

แนะน าผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงตามประโยชน์ใชส้อยของผูบ้ริโภค 

1.3 การอบรมการปฏิบติังานโดยหวัหน้างาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการท างานเพื่อสามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

ตอ้งรบัผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีหวัหน้างานเป็นผูต้รวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ 

2. การอบรมความรูเ้พิ่มเติมในหน้าท่ีการท างาน 

2.1 ปัจจุบนัความรูแ้ละแนวคิดใหม่ท่ีมีความจ าเป็นทั้งในดา้นขอ้บังคบั ส่ิงท่ีควรปฏบิติั กลยุทธ ์อีกทั้งแนวทาง

ในการพัฒนางานของทุกหน่วยงานมีเพิ่มเติม พัฒนา และเปล่ียนแปลงในทุกปี ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากร ทางบริษัทส่งเสริมใหพ้นักงานมีการรอ้งขอการอบรมและน ามาใช้เพื่อพฒันา

ตนเองและหน่วยงานของตน ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี 2558 มีการไดร้บัฝึกอบรมภายนอกทั้งส้ินจ านวน 33 

รายการ ในหน่วยงานทุกฝ่ายของบริษัท 

3. กิจกรรมและการอบรมทศันคติเกี่ยวกบัหน้าท่ีและต าแหน่ง 

3.1 องค์ประกอบหลักท่ีส่งผลใหก้ารท างานท่ีดีน้ัน นอกจากการมีความรูค้วามเขา้ใจในการท างานแล้ว  

ทศันคติต่างๆเกี่ยวกบังานและหน้าท่ีก็เป็นส่วนส าคญัเช่นกนั จากการท่ีทางบริษัทเล็งเห็นความส าคญัใน

ดา้นน้ีจึงไดส่้งเสริมใหม้ีการอบรมท่ีส าคญัในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพื่อสรา้งทศันคติท่ีดีใน

การขายในช่องทางต่างๆ การเก็บเงิน การบริการของพนักงานในดา้นการสนับสนุนฝ่ายต่างๆ กิจกรรม

ท่องเท่ียวเพื่อสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างฝ่าย และทศันคติท่ีดีในการร่วมมือกนัในท างานจนถึงการอบรม

ทศันะคติและทกัษะในดา้นการจดัการของพนักงานระดบัหวัหน้าแผนกขึ้ นไป 



         บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”)  
 

 
สว่นที่ 2 55 

 

3.2 นอกจากน้ีบุคลากรท่ีได้รับการประเมินโดยหัวหน้างาน และกรรมการผู้จัดการว่ามีผลงาน ความ

รบัผิดชอบและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการปรบัต าแหน่ง  ทางบริษัทจะท าการแต่งตั้งหรือเล่ือนต าแหน่ง

ตามผลการด าเนินการและความเหมาะสม 

ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส  าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

 -ไม่มี-  
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

ไดใ้หค้วำมเห็นชอบนโยบำยดังกล่ำว ทั้งน้ี คณะกรรมกำรจะไดจ้ดัใหม้ีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบติัตำมนโยบำย

ดงักล่ำวเป็นประจ ำ นอกจำกน้ี ภำยหลงัจำกท่ีหุน้สำมญัของบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

บริษัทจะถือปฏิบติัตำมกฎและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก ำหนดทุกประกำร 

9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษทั 

 โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเมื่อวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ ์2558 ทำงบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ขึ้ นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนของบริษัท 

 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี ดงัต่อไปน้ี 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 

27 กุมภำพนัธ ์2556  

 

1. จดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ี

ชอบดว้ยกฎหมำย 

2. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหถู้กต้องตำม

กฎระเบียบขอ้บังคบัของหน่ำยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย และใหม้ีกำรบริหำรงำนอยำ่งโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัทควบคุมก ำกบัดแูลกำรบริหำรกำรจดักำร 

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดร้บัมอบหมำย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ก่อนกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรแกไ้ขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ หรือกำรออกหุน้กู ้กำรซ้ือขำยหรือโอน

กิจกำรของบริษัทหรือกำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลหรือ

นิติบุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคแ์บ่งก ำไรขำดทุนกนั กำรแกไ้ขหรือเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษัท

ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัท กำรควบหรือเลิกบริษัท กำร

จ่ำยค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 

นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษัทมีขอบเขตหน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษัทปฏบิติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัและกำรซ้ือหรือขำย

ทรพัยสิ์นท่ีส ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงตำมท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อ

ปฏิบติังำนตำมท่ีไดร้ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและใหค้ณะกรรมกำรบริษัทตั้งกรรมกำรบริหำรคน

หน่ึงเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
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5. คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรผูจ้ดักำรหรือมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดใหด้ ำเนินกิจกำรของบริษัท

ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำร

เห็นสมควรและภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร โดยคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง 

หรือแกไ้ขอ ำนำจดงักล่ำวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดม้อบอ ำนำจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรหรือบุคคลอื่นท ำ

หน้ำท่ีแทนในเร่ืองเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวตอ้งเป็นไปตำมมติของท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุม และหำก

กรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบคดัคำ้นกำรมอบอ ำนำจน้ัน ตอ้งบันทึกควำมเห็นของ

กรรมกำรดงักล่ำวในรำยงำนกำรประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวจะตอ้งก ำหนดขอบเขตอ ำนำจ

หน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ ำนำจไวอ้ย่ำงชดัเจน และตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้

ผูร้บัมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

6. คณะกรรมกำรก ำกบัใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล โดยจดัใหม้ี

ผูต้รวจสอบและดูแลกำรปฏิบติังำนภำยในเป็นผูติ้ดตำมและด ำเนินกำรและร่วมประสำนงำนกบัคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 

7. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีคู่มือกำรปฏบิติัตำมกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกบัจรรยำบรรณ 

และจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหำร และพนักงำนเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิติัภำยในองคก์ร 

8. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท หรือเขำ้เป็น

หุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็นกรรมกำรของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท

ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมกำรจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททรำบทนัที หำกมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มในสญัญำท่ีบริษัทท ำขึ้ น 

หรือถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่นเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

 

วาระการด ารงำ าแหน่ง 

ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะตอ้งลำออกจำกต ำแหน่งอยำ่งน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวน

กรรมกำรแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม  

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระน้ีอำจ

ไดร้บัเลือกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

 

9.2.2 คณะกรรมการำรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ซ่ึงรำยช่ือจะปรำกฏอยูภ่ำยใตห้วัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร  

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการำรวจสอบ ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556  เมื่อ

วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ ์2556  

 

1. สอบทำนใหบ้ริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ  

2. สอบทำนใหบ้ริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนใหค้วำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 

โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยในอิสระหรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรบัผิดชอบเกี่ยวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 
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4. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอ

ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม อยำ่งน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ 

ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซ่ึงรำยงำนดงักล่ำวตอ้ง

ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

6.2 ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

6.3 ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรปฏบิติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

6.4 ควำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

6.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

6.7 ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร 

(Charter)  

6.8 รำยงำนอื่นใดท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบท่ี

ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7.  ปฏบิติักำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอำจมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ

กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท  เพื่อ

ด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

8.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

8.2 กำรทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

8.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

9. หน้ำท่ีอื่นใดท่ีอำจมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมตำมกฎหมำย 

 

วาระการด ารงำ าแหน่ง 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และกรรมกำรตรวจสอบอำจไดร้บัแต่งตั้งต่อไปตำม

วำระท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนุมติั 

 

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ซ่ึงรำยช่ือจะปรำกฏอยูภ่ำยใตห้วัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2556 

เมื่อวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2556 

1. จดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ี

ชอบดว้ยกฎหมำย 
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2. ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบริษัท ใหถู้กตอ้งตำม

กฎระเบียบขอ้บังคบัของหน่ำยงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยและใหม้ีกำรบริหำรงำนอยำ่งโปร่งใสรวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษัท ควบคุมก ำกบั  ดูแลกำรบริหำรกำร

จดักำร ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีไดร้บัมอบหมำย เวน้แต่เร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกรรมกำรตอ้งไดร้บัอนุมติัจำกท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ก่อนกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก่ เร่ืองกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น กำรแกไ้ข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ หรือกำรออกหุน้กู ้กำรซ้ือขำย

หรือโอนกิจกำรของบริษัทหรือกำรซ้ือหรือรบัโอนกิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นบริษัทหรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคล

หรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคแ์บ่งก ำไรขำดทุนกนั กำรท ำ แกไ้ขหรือเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำร

ของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษัท กำรควบหรือเลิก

บริษัทกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 

4. ก ำกบัใหบ้ริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล โดยจดัใหม้ีผูต้รวจสอบและ

ดแูลกำรปฏบิติังำนภำยในเป็นผูติ้ดตำมและด ำเนินกำรและร่วมประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5. จดัใหม้ีคู่มือกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกบัจรรยำบรรณ และจริยธรรม

ทำงธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหำร และพนักงำนเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิติัภำยในองคก์ร 

อ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมติัรำยกำรใดท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ หรือรำยกำรใดท่ีคณะ

กรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักบัคณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

ท่ีขดัแยง้กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรใน

ลักษณะดังกล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

รำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งก ำหนด 

กำรอื่นใดนอกจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริหำรไม่สำมำรถกระท ำได ้เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมำยจำกท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครำวไป 

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรำยกำรภำยในวงเงินไม่เกิน 

40 ลำ้นบำท แต่ไม่เกินงบประมำณท่ีรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอนุมติักำรใชจ้่ำยเงินลงทุนส ำคญั ท่ี

ก ำหนดไวใ้นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมท่ีจะไดร้บัมอบหมำย หรือ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทไดเ้คยมีมติ

อนุมติัในหลกักำรไวแ้ลว้ 

7. พิจำรณำเขำ้ท ำสญัญำเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรำยกำรภำยในวงเงินไม่เกิน 40 ลำ้นบำท 

แต่ไม่เกินงบประมำณท่ีรับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำรใชจ้่ำยเงินลงทุนส ำคัญ ท่ีก ำหนดไวใ้น

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตำมท่ีจะไดร้บัมอบหมำย  

8. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรกูย้ืมเงิน กำรจดัหำวงเงินสินเช่ือ หรือ กำรขอสินเช่ือใดๆ ของบริษัทแต่ละรำยกำรใน

วงเงินไม่เกิน 40 ลำ้นบำท และกรณีท่ีตอ้งใชสิ้นทรพัยข์องบริษัทเพื่อเป็นหลกัประกนั ตอ้งน ำเสนอขออนุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษัท  

9. พิจำรณำอนุมติักำรปรบัเงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัส ส ำหรบัพนักงำน ยกเวน้กรรมกำรบริหำร  

  

 

วาระการด ารงำ าแหน่ง 

 กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บั

เลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ไดอ้ีก 
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 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี  4/2556 

เมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน พ.ศ. 2556 

1. เป็นผูม้ีอ ำนำจในกำรบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์นโยบำย ระเบียบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ มติท่ีประชุม       

ผูถื้อหุน้และ/หรือมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัททุกประกำร 

2. ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงสม ำ่เสมอ และมีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน           

ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 

4. จดัท ำและน ำเสนอ นโยบำยทำงธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธท์ำงธุรกิจ กำรระดมทุน

ของบริษัท งบประมำณประจ ำปีของบริษัทท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจ รำยงำนประจ ำปี และก ำหนดอ ำนำจ

บริหำรงำน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท 

5. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทุนของบริษัท กำรเสนอจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ ำปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมกำรบริษัทอนุมติั 

6. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร วิธีกำรบริหำร โดยใหก้ล่ำวครอบคลุมถึงรำยละเอียดในกำรคัดเลือก  กำรฝึกอบรม กำร

ว่ำจำ้ง และเลิกจำ้งพนักงำนของบริษัท และก ำหนดอตัรำค่ำจำ้ง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวสัดิกำร

ต่ำงๆ ส ำหรบัพนักงำน 

7. พิจำรณำกำรเขำ้ท ำสญัญำเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ๆหรือกำรเลิกธุรกิจ 

โดยใหเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

8. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมติักำรใชจ้่ำยเงินในกำรด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรำยกำร ตำมท่ีไดก้ ำหนด

ไวใ้นระเบียบอ ำนำจอนุมติัและสัง่กำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนุมติัแลว้ 

9. เป็นผูม้ีอ ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สัง่กำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ หนังสือ

แจง้ใดๆ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร 

10. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือกรรมกำรบริษัท 

อ ำนำจของประธำนกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรใดท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ หรือรำยกำรใดท่ี      

ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักบัประธำนกรรมกำรบริหำรมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดขดัแยง้กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกำรอนุมัติ

รำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติั

รำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งก ำหนด 

 

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 เพื่อใหก้ำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และตรงตำมวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทก ำหนด รวมทั้งเพื่อ

ขับเคล่ือนองค์กรใหเ้ติบโตอย่ำงยัง่ยืนและขยำยธุรกิจอย่ำงมีเสถียรภำพ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรรอ งรับสภำวกำรณ์

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งภำยในและภำยนอก ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกิจกำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควร

ใหม้ีกำรจดัตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีจ ำนวน 7 ท่ำน ซ่ึงรำยช่ือจะปรำกฏอยูใ่นภำยใตห้วัขอ้ โครงสรำ้งกำร

จดักำร  

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2556 

1. ก ำหนดนโยบำยและโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรโดยใชแ้นวทำงกำร

บริหำรควำมเส่ียงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
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2. วำงกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหส้ำมำรถประเมิน ติดตำมและควบคุมควำม 

เส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดยใหห้น่วยงำนต่ำงๆ มีส่วนร่วม ในกำรบริหำรและควบคุม

ควำมเส่ียง  

3. ประเมินควำมเส่ียงในระดบัองคก์ร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเส่ียงน้ันใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้รวมทั้ง

ควบคุมดแูลใหม้ีกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมวิธีกำรท่ีก ำหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอท่ีจะ

ควบคุมควำมเส่ียง 

5. มีอ ำนำจในกำรเรียกบุคลำกรท่ีเกี่ยวขอ้งมำช้ีแจงขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัควำมเส่ียงของบริษัท รวมถึงกำร

แต่งตั้งและก ำหนดบทบำทท่ีใหผู้ป้ฏิบติังำนทุกระดับมีหน้ำท่ีบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมเหมำะสม และให้

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อใหก้ำรบริหำรควำมเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค์ 

6. รำยงำนผลของกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

7. จดัท ำและพิจำรณำปรบัปรุงคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8. ระบุควำมเส่ียงดำ้นต่ำงๆ พรอ้มทั้ง วิเครำะห ์และประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้ น รวมทั้งแนวโน้มท่ีจะมี

ผลกระทบต่อบริษัท  

9. จดัท ำแผนงำนเพื่อป้องกนั หรือลดควำมเส่ียง 

10. ประเมินผล และจดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

11. จดัวำงระบบบริหำรควำมเส่ียงแบบบรูณำกำรโดยเช่ือมโยงระบบสำรสนเทศ 

12. ปฏบิติังำนอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเห็นสมควร 

 วาระการด ารงำ าแหน่ง 

 กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

 

 9.2.5  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าำอบแทน  

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ไดจ้ดัตั้งขึ้ น

ครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กุมภำพันธ์  2558 เพื่อส่งเสริม

หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยรบัผิดชอบในกำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำรบริษัท ตลอดจนปฏิบติังำนดำ้นอื่นๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำยและน ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน 

ซ่ึงรำยช่ือจะปรำกฏอยูภ่ำยใตห้วัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร 

 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าำอบแทน 

1. กำรสรรหำ 

1.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำ    

ควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสรำ้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ก ำหนดคุณสมบัติของ

กรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

1.2 พิจำรณำสรรหำ คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทท่ีครบวำระ 

และ/หรือ มีต ำแหน่งว่ำงลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

1.3 พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยดำ้นกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลในภำพรวมของบริษัท 

2. กำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.1 จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดยอ่ย 

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
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2.2 ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

รำยบุคคล โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทใหพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมกับ

ภำระหน้ำท่ี ควำมรบัผิดชอบ ผลงำน และเปรียบเทียบกบับริษัทในธุรกิจท่ีคลำ้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ี

คำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพื่อขออนุมติั 

2.3 รบัผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำท่ีใหค้ ำช้ีแจง ตอบค ำถำมเร่ือง/ประเด็นค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4 รำยงำนนโยบำย หลกักำร/เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำมขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

ของบริษัทฯ 

2.5 ปฏบิติักำรอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

โดยฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำงๆ จะตอ้งรำยงำนหรือน ำเสนอขอ้มูลและเอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้งต่อ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบติังำนของ คณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน ใหบ้รรลุตำมหน้ำท่ีท่ีไดร้บัมอบหมำย  

วาระการด ารงำ าแหน่ง 

1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

2. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน อำจไดร้ับกำรแต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอ้ีกตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม 

3. นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 1. กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพน้ต ำแหน่งเมื่อ  

3.1 ลำออก 

3.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

4. คณะกรรมกำรบริษัท มีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพิ่มเติม              

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค ์หรือเพื่อทดแทน กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมขอ้ 1. หรือ 3. ได ้โดยบุคคลท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งเขำ้เป็น กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน ทดแทนตำมขอ้ 3. จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงตนแทนเท่ำน้ัน 

 

 9.2.6  คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบำอ่สงัคม 

 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance Committee: CGC) ได้จัดตั้งขึ้ นครั้งแรก     

โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 27 กุมภำพนัธ ์2558 เพื่อมีบทบำทในกำรก ำหนด

และทบทวนหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ และเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกำรรวมทั้งใชเ้ป็นแนวปฏิบติัของ

ผูบ้ริหำรและพนักงำน  เพื่อสรำ้งควำมเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหลำย  ตลอดจนกำรส่ือใหบุ้คคล

ท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ำรไดท้รำบถึงแนวปฏิบัติท่ีเป็นมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีหน้ำท่ีดูแลใหก้ำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรและ

พนักงำนเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ท่ีมีหน้ำท่ีก ำกบัดูแลบริษัทในส่วนท่ีก ำหนด  และสอดคลอ้งกบัหลกักำรท่ี

เป็นมำตรฐำนสำกลและแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีทำงกำรใหค้วำมเห็นชอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558         มี

กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงรำยช่ือจะปรำกฏอยูภ่ำยใตห้วัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร 

อ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบำอ่สงัคม  

1. ก ำหนดหลักกำรและขอ้พึงปฏิบัติท่ีส ำคัญของกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมำะสม

ส ำหรบับริษัท 

2. พฒันำ/ประกำศรวมถึงก ำหนดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 
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3. จดัท ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยำบรรณของพนักงำนบริษัท 

(Code of Conduct) และจดัพิมพเ์ผยแพร่หรือส่ือสำรต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบัติ และเพื่อให้

เป็นท่ีทรำบโดยทัว่กนั 

4. พฒันำและจดัท ำแผนกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีประกำศก ำหนด 

5. ทบทวนขอ้ควำมประกำศเกี่ยวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเพื่อกำรจดัท ำ และเสนอรำยงำนของบริษัท 

6. พิจำรณำเสนอขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท หรือเสนอกำร

ก ำหนด ขอ้บงัคบัคณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยงัคณะกรรมกำรท่ีบริษัทแต่งตั้งทุก

ชุด 

7. พิจำรณำทบทวนแนวปฏบิติัและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีใชป้ฏบิติัใหม้ีควำมต่อเน่ืองและเหมำะสมกบั

ธุรกิจของบริษัท 

8. ทบทวนและเสนอประกำศขอ้ควำมเกี่ยวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีออกสู่สำธำรณะ 

9. ดแูลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

10. ทบทวนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และใหค้วำมเห็นใน

แนวปฏบิติัรวมถึงเสนอแนะแนวทำงเพื่อแกไ้ขปรบัปรุงตำมควำมเหมำะสม 

11. ดแูลใหห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีมีผลในทำงปฏบิติั 

วาระการด ารงำ าแหน่ง 

1. กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  และอำจไดร้บักำร

แต่งตั้งกลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งต่อไปไดอ้ีกตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำเหมำะสม กรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งอำจไดร้บัแต่งตั้งใหม่ได ้

2. นอกเหนือจำกกำรพน้จำกต ำแหน่ง ตำมขอ้ 1 กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี จะพน้ต ำแหน่งเมื่อ 

2.1 ลำออก 

2.2 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

3. ประธำนกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จะใหค้วำมเห็นชอบในกำรก ำหนดวำระกำรประชุม  และด ำเนินกำร

ประชุม 

4. ใหอ้งคป์ระชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีประกอบดว้ยจ ำนวนผูเ้ขำ้ประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของ

กรรมกำรทั้งหมด 

 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 

 1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำคุณสมบติัเบ้ืองตน้และพิจำรณำคดัเลือกตำมเกณฑคุ์ณสมบติัตำมมำตรำ 68 

แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์

ท่ีเกี่ยวขอ้งตำมเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งพิจำรณำจำกปัจจยัในดำ้นอื่นๆ มำประกอบกนั เช่น ควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และควำมเอื้ อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ โดยมีวำระอยูใ่นต ำแหน่ง

ครำวละ 3 ปี โดยมีหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี :  

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรดงัต่อไปน้ี :- 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ในกำรเลือกกรรมกำร อำจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ครำวละคนหรือครำวละ

หลำยคนรวมกนัเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีกำรอื่นใด ตำมแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในกำรลงมติแต่ละ

ครั้งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมำกน้อยเพียงใด

ไม่ได ้
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 กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรใหใ้ชเ้สียงขำ้งมำก หำกมีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหผู้เ้ป็นประธำนในท่ี

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดร้ับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง

เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูช้ี้ขำด 

2. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม โดยอตัรำ 

ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง

ภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้บัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

3. กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระน้ีแลว้ อำจไดร้บัเลือกใหเ้ขำ้มำรบัต ำแหน่งอีกก็ได ้

4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคล ซ่ึง

มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดั และ พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรพัย ์เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะ

เหลือน้อยกว่ำสองเดือนโดยบุคคลซ่ึงไดร้บัแต่งตั้งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พียงเท่ำ

วำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน และ มติดงักล่ำวของคณะกรรมกำรจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่ 

5. กรณีท่ีกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งยงัคงรกัษำกำรในต ำแหน่งเดิมเพื่อ

ด ำเนินกิจกำรของบริษัทต่อไปเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็นจนกว่ำกรรมกำรชุดใหม่เขำ้รบัหน้ำท่ี เวน้แต่ศำลจะมีค ำสัง่เป็น

อย่ำงอื่นในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพน้ต ำแหน่งตำมค ำสัง่ศำล ซ่ึงคณะกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตอ้งจดัใหม้ีกำร

ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ภำยในหน่ึงเดือนนับแต่วนัพน้จำกต ำแหน่งโดยส่งหนังสือนัด

ประชุมผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ำสิบส่ีวนัก่อนวนัประชุมและโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพไ์ม่น้อยกว่ำ

สำมวนัก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณำเป็นระยะเวลำสำมวนัติดต่อกนั 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อำจลงมติใหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวน

หุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของกำรสรรหำกรรมกำรอิสระน้ัน ทุกครั้งท่ีกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งครบวำระ หรือมีเหตุจ ำเป็น

ท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมกำรอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมกำรบริษัทท่ีด ำรงต ำแหน่งในปัจจุบนัจะมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกนั 

เพื่อก ำหนดตวับุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมทั้งดำ้นประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมี

คุณสมบติัขั้นต ำ่ตำมหวัขอ้ดำ้นล่ำงน้ี และน ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  เพื่อ

พิจำรณำตำมขอ้บงัคบัของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบำยแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริษัททั้งหมด และ มีกรรมกำรอิสระ

อยำ่งน้อย 3 ท่ำน ทั้งน้ีบริษัทไดก้ ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุน โดยกรรมกำรอิสระของบริษัททุกท่ำนมีคุณสมบติัครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยน้ันๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ ำนำจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่
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จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อ ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ี

ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะท่ีเ ป็น บิดำ มำรดำ       

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ ำนำจควบคุม หรือ  บุคคลท่ีจะไดร้ับ

กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูม้ีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถำ้มี) 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ใน

ลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร

ซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ริหำรของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อ

ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งน้ี ควำมสัมพนัธ์ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้รวมถึงกำรท ำ

รำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเกี่ยวกบัสินทรพัยห์รือ

บริกำร หรือ กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้มื ค ้ำประกนั กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั

หน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลท ำใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง    

ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ลำ้นบำทขึ้ นไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ ทั้งน้ี             

กำรค ำนวณภำระหน้ีดังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำวใหนั้บรวมภำระหน้ีท่ี

เกิดขึ้ นในระหว่ำงหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และไม่เป็นผู้

ถือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนักงำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะ

ดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

อิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

ซ่ึงไดร้ับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม

ขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงกำรเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำร

อิสระ ผูบ้ริหำร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้

ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ียืน่ค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลท่ีมีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับ

เงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมี

สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของผูข้ออนุญำตหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 

10. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย        

บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
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11.ไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทั้งน้ีกรรมกำรอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบติัควำมเป็นอิสระของตนเองอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจง้

พรอ้มกบักำรรำยงำนขอ้มูลประวติักรรมกำร ณ ส้ินปี ส ำหรับกำรจดัท ำแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำน

ประจ ำปีของบริษัท 

 3) การสรรหากรรมการำรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ       

ซ่ึงมีคุณสมบติัควำมเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และตำมหลกักำรก ำกบั

ดูแลกิจกำรของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน และกรรมกำรตรวจสอบ 

อยำ่งน้อย 1 คนตอ้งมีควำมรูด้ำ้นบญัชี และ/หรือกำรเงิน เพื่อท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

รวมถึงก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยใน กำรคดัเลือกผูส้อบบัญชี และกำรพิจำรณำขอ้ขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ มีวำระอยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

 4) การสรรหาผูบ้ริหาร 

 กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง บริษัทไดพ้ิจำรณำสรรหำผูท่ี้มีควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะและประสบกำรณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยำ่งดี และเหมำะสมท่ีจะไดร้บักำรคดัเลือกเพื่อมำ

ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรของบริษัท ตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร ทั้งน้ี บริษัท ได้จัดตั้ง

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนขึ้ นเมื่อวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ ์2558 เพื่อจะไดช่้วยดูแลกำรสรรหำผูบ้ริหำร

ใหเ้ป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและโปร่งใส 

 

9.4 การก ากบัดแูลกิจการการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ปัจจุบัน บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด(มหำชน) มีบริษัทย่อย ท่ีบริษัท ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 และรอ้ยละ 

59.997 คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั และบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั ตำมล ำดบั ไม่มีบริษัทร่วม และ

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลไกในกำรก ำกบัดูแลท่ีท ำใหส้ำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำร และรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ยอ่ย กำรดูแลรกัษำผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบริษัทไปเป็น

กรรมกำรในบริษัทยอ่ย โดยเป็นไปตำมระเบียบปฏบิติัของบริษัทซ่ึงไดร้บัมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ได้มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ท่ีทำงผู้สอบบัญชีภำยนอกได้มีกำรตรวจสอบแล้ว น ำเสนอ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

ส ำหรับกำรท ำรำยกำรอื่นท่ีมีนัยส ำคัญ อำทิ กำรท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง หรือไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไป        

ซ่ึงสินทรพัย ์(ถำ้มี) จะด ำเนินกำรผ่ำนกลไกกำรก ำกบัดแูลอยำ่งเป็นระบบ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทยอ่ยพิจำรณำเพื่อ

เสนอให ้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทพิจำรณำเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมติั และเปิดเผยใน

ระบบสำรสนเทศของทำงตลำดหลกัทรพัยฯ์ อยำ่งเป็นระบบ 

ตัวแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว จะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยส ำคญัต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ เป็นตน้ 

9.5 การดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน 

 บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรดูแลกรรมกำรและผูบ้ริหำรในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบริษัท ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 
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 ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีตอ้งรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตร

ท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59                    แห่ง

พระรำชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไปจำกวนัท่ีเกิดรำยกำรเปล่ียนแปลง

พรอ้มทั้งจดัส่งส ำเนำรำยงำนน้ีใหแ้ก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรำยงำนทุกครั้งท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์

ทั้งน้ีในระหว่ำงปี 2558 กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทไดร้ำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์               โดยเปรียบเทียบ

กำรเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ระหว่ำงวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ 

จ  านวน (หุน้) 

จ ำนวนหุน้เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) ระหว่างปี 

(หุน้) 

14 ธนัวาคม 2558 19 ธนัวาคม 2557 

ของำนเอง 

คู่สมรส หรือ

บุำรที่ยงัไม่

บรรลุนิำภิาวะ 
ของำนเอง 

คู่สมรส หรือ

บุำรที่ยงัไม่

บรรลุนิำภิาวะ 

1. นำยสหสั ตรีทิพยบุตร 0 0 0 0 0 

2. นำยวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ 89,600,115 4,666,666 71,815,100 4,000,000 18,451,681 

3. นำยวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ 583,333 0 500,000 0 83,333 

4. นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ 26,837,650 0 22,893,700 0 3,943,950 

5. นำงสำวสวิตำ แจง้อยู ่ 24,781,399 0 21,241,200 0 3,540,199 

6. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 23,848,533 0 20,430,000 0 3,418,533 

7. รองศำสตรำจำรย์

บุญเสริม 

วิมุกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 

8. นำยสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 0 0 0 0 0 

9. ศำตรำเมธี  

ดร.สุปรีด์ิ 

วงศดี์พรอ้ม 0 0 0 0 0 

10. นำยกริช อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 

11. นำงสุมนำ วงษ์กะพนัธ ์ 50,233 0 40,000 0 10,233 

12. นำยไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ 3,306,666 0 3,400,000 0 (93,334) 

13. นำยอศัวิน แจง้อยู ่ 4,145,000 0 3,800,000 0 345,000 

14. นำยวชัรินทร ์ วชัรธรรม 1,750,000 0 1,500,000 0 250,000 

15. นำงภทัรนุช ธนะนิรนัดร ์ 0 0 0 0 0 

16. นำยศิริพฒัน์ สหเมธำพฒัน์ 138,000 0 27,000 0 111,000 

17. นำยพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ ์ 0 0 0 0 0 

18. นำงสำวปรียำพร ไกรศิริวุฒิ 0 0 0 0 0 

 บริษัทจะก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูป้ฏิบติังำนท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีไดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั 

ซ่ึงมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบักำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลำอยำ่งน้อย 1 เดือน

ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มลูภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และอยำ่งน้อย 24 ชัว่โมงภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่

สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสำระส ำคญัน้ันต่อบุคคลอื่น 

 บริษัทก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไปใชห้ำประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำร

ตกัเตือนเป็นหนังสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำนชัว่ครำวโดยไม่ไดร้บัค่ำจำ้ง หรือใหอ้อกจำกงำน ทั้งน้ี กำรลงโทษจะพิจำรณำจำก

เจตนำของกำรกระท ำและควำมรำ้ยแรงของควำมผิดน้ันๆ 
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9.6 ค่าำอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) ไดพ้ิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีตำม

หลกัเกณฑก์ำรประเมินของบริษัท โดยพิจำรณำจำก คุณภำพและมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระปรำศจำก

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ และผูส้อบบัญชีตอ้งมีคุณสมบัติถูกตอ้งตำมประกำศของตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยผูต้รวจสอบบญัชี ประจ ำปี 2558  ไดแ้ก ่

  นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 2982 

  นำงสำวสมจินตนำ  พลหิรญัรตัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 5599 

  นำงสำวสุภำภรณ ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขทะเบียน 8125 

  บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเำอรเ์นชัน่แนล จ  ากดั 

(หน่วย : ลา้นบาท)         บริษทั เธียรสรุำัน ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย          ปี  

1. ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี  1.71  2558 

  1.30  2557 

  1.81  2556 

2. ค่าำอบแทนอ่ืนๆ (Non-Audit Fee)  -ไม่มี-  2558 

  -ไม่มี-  2557 

  -ไม่มี-  2556 

9.7 การปฏิบำัำิามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดใีนเรื่องอ่ืนๆ 

 (1) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทไดก้ ำหนดหลกัปฏิบติัเกี่ยวกบัจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร และพนักงำน เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้ง

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมภำรกิจของบริษัท ดว้ยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรมทั้งกำรปฏิบัติต่อ

บริษัท ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำธำรณชนและสงัคม รวมทั้งกำรก ำหนดระบบติดตำมกำรปฏิบติัตำมแนวทำงดงักล่ำวเป็น

ประจ ำ ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีกำรประกำศและแจง้ใหพ้นักงำนทุกคนรบัทรำบและยดึปฏบิติัอยำ่งเคร่งครดั  

(2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีว่ำ กำรตดัสินใจใดๆ ในกำรด ำเนิน

กิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบริษัทเท่ำน้ัน และควรหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้ผู ้ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำ ต้องแจง้ใหบ้ริษัททรำบถึง

ควำมสมัพนัธห์รือกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมติั

ในธุรกรรมน้ันๆ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบัรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนั และรำยกำรท่ีมี

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดม้ีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และไดป้ฏิบัติตำมหลักเกณฑท่ี์ตลำด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและหรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์รวมทั้งจะไดม้ีกำร

เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงิน รำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี 

(3) ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบับริหำร และระดบัปฏิบติังำน และเพื่อใหเ้กิดควำมมี

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน บริษัทจึงไดก้ ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิติังำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็น

ลำยลักษณ์อกัษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี

ผูป้ฏบิติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั โดยบริษัทไดม้ีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำท่ี
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ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในใหม้ีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล และมีผู ้

ตรวจสอบภำยในอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีติดตำม ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักท่ีส ำคญัของบริษัทไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและ        

มีประสิทธิภำพ 

(4) การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยมีวำระในต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เพื่อท ำหน้ำท่ี

ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซ่ึงครอบคลุมใน

เร่ืองต่ำงๆ รวมทั้งก ำกบัดแูล ทบทวน และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง กลยุทธ์

และกำรวดัควำมเส่ียงโดยรวมเพื่อใหม้ีกำรปฏบิติัดำ้นบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำท่ีสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และผูส้อบบญัชีมำ

ประชุมร่วมกัน และน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

ผูร้บัผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิน (รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อ

รำยงำนทำงกำรเงิน) ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมทั้งจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศท่ีส ำคญั ทั้งขอ้มลูทำงกำรเงิน และไม่ใช่

กำรเงิน บนพื้ นฐำนของขอ้เท็จจริงอยำ่งครบถว้น และสม ำ่เสมอ  

(6) การประชุมคณะกรรมการ 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทน้ัน บริษัทจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุก 3 เดือน และจะจดัใหม้ี

กำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น มีกำรส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็น

รีบด่วนเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ีในกำรประชุมแต่ละครั้งไดม้ีกำรก ำหนดวำระในกำรประชุมอย่ำงชดัเจน      

มีเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรไดม้ีเวลำ

ศึกษำขอ้มลูอยำ่งเพียงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม 

ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเป็นผูร่้วมกนัก ำหนดวำระกำรประชุมและ

พิจำรณำเร่ืองเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำง  ๆ      

เพื่อเขำ้รบัพิจำรณำเป็นวำระกำรประชุมได ้โดยท่ีกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถอภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งเปิดเผย 

และมีประธำนท่ีประชุมเป็นผู้ประมวลควำมเห็นและข้อสรุปท่ีได้จำกกำรประชุม ทั้งน้ีในกำรลงมติในท่ีประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัทใหถื้อมติเสียงขำ้งมำก โดยใหก้รรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้

ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั ประธำนในท่ีประชุมจะออกเสียง

เพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพื่อช้ีขำด นอกจำกน้ีรำยงำนกำรประชุมจะถูกจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรภำยหลงัมีกำรประชุมเสร็จ 

และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรบริษัท พรอ้มใหค้ณะกรรมกำรบริษัทและผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

ตรวจสอบได ้
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รายช่ือ 

จ  านวนครั้งท่ีเขา้รว่มประชุม / จ  านวนครั้งท่ีประชุม 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

คณะกรรมการ

บริษัท 

(จ  านวน 11 

ท่าน) จ  านวน

การประชุมทั้ง

ปี 7 ครั้ง   

คณะกรรมการ

ำรวจสอบ

(จ  านวน 4 

ท่าน) จ  านวน

การประชุมทั้ง

ปี 8 ครั้ง 

คณะกรรมการ

บริหาร 

(จ  านวน 9 

ท่าน) จ  านวน

การประชุมทั้ง

ปี 21 ครั้ง 

ประชุมผู ้

ถือหุน้ปี 

2558 

(จ  านวน 

9 ท่าน) 

จ  านวน

การ

ประชุม

ทั้งปี 1 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง 

(จ  านวน 8 

ท่าน) 

จ  านวนการ

ประชุมทั้งปี 4 

ครั้ง 

คณะกรรมการ

ก ากบัดูแล

กิจการที่ดีและ

ความ

รบัผิดชอบำอ่

สงัคม 

(จ  านวน 3 

ท่าน) จ  านวน

การประชุม   

ทั้งปี 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าำอบแทน 

(จ  านวน 3 

ท่าน) 

ประชุมทั้งปี 6 

ครั้ง 

1.  นำยสหสั ตรีทิพยบุตร 7/7 - - 1/1 - - - 

2.  นำยวีรวฒัน์ แจง้อยู ่  6/7 - 5/21 1/1 4/4 1/1 - 

3.  นำยวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ 7/7 - 20/21 1/1 4/4 - - 

4.  นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ 6/7 - 19/21 1/1 4/4 - - 

5.  นำงสำวสวิตำ แจง้อยู ่ 7/7 - 18/22 1/1 4/4 - 6/6 

6.  นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 7/7 - 20/21 1/1 4/4 - - 

7.  รองศำสตรำจำรย ์บุญเสริม 

 วิมุกตะนันทน์ 
7/7 8/8 - 1/1 - - - 

8.  นำยสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 7/7 8/8 - 1/1 - - 6/6 

8.  ศำสตรำเมธี ดร.สุปรีด์ิ 

 วงศดี์พรอ้ม 
6/7 8/8 - 1/1 - 1/1 - 

10. นำยกริช อมัโภชน์ 5/7**** 5/8  -  1/1 - 

11. นำงสุมนำ วงษ์กะพนัธ ์ 5/7***** -  -  - 6/6 

12.  นำยไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ - - 19/21 - 4/4 - - 

13.  นำยอศัวิน แจง้อยู ่ - - 17/21 - 4/4 - - 

14.  นำยวชัรินทร ์วชัรธรรม - - 19/21 - - - - 

18.  นำงภทัรนุช ธนะนิรนัดร*์ - - 12/21 - - -  

15. นำยพทัธนนท ์เปรมสมิทธ*์* - - 21/21 - - - - 

19.  นำยศิริพฒัน์  

สหเมธำพฒัน์*** 
- - 13/21- - - -  

16. นำงศิริพร ปรีชำไพศำลจิต - - - - 4/4 - - 

หมำยเหตุ  *นำงภทัรนุช ธนะนิรนัดร ์ลำออกเมือ่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2558 

 **นำยพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ์ ไดร้บักำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2558  ประชุมเมื่อวนัท่ี 15 มกรำคม  

2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 5 มกรำคม 2558 

***นำยศิริพฒัน์ สหเมธำพฒัน์ ลำออกเมื่อวนัท่ี 15 สิงหำคม 2558 

**** นำยกริช อัมโภชน์ ไดร้ับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร จำกมติท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558        

เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษำยน 2558 และไดร้ับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ จำกมติท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภำคม 2558 ใหม้ีผลตั้งแต่วันท่ี 14 พฤษภำคม 2558 โดยเขำ้ร่วม

ประชุมครบทุกครั้งนับแต่ไดร้บักำรแต่งตั้ง 

***** นำงสุมนำ วงษ์กะพนัธ์ ไดร้บักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำร จำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558 

เมื่อวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 เมษำยน 2558 โดยเขำ้ร่วมประชุมครบทุกครั้งนับแต่ไดร้บักำรแต่งตั้ง 
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 (7) ค่าำอบแทน 

บริษัทก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไวอ้ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับท่ี

เหมำะสมกบัหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน เพียงพอท่ีจะดแูลรกัษำกรรมกำรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถ 

และตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี (Annual General Meeting: AGM) ทั้งน้ีบริษัทก ำหนดใหม้ีกำร

เปิดเผยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรตำมรูปแบบท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัยก์ ำหนด 

 

 (8) การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมใหม้ีกำรอบรมและใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และ

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนผูบ้ริหำรของบริษัท เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนมีกำร

พฒันำอยำ่งต่อเน่ือง หำกมีกำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร บริษัทจะจดัใหม้ีกำรแนะน ำแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรใหม่ เพื่อส่งเสริมใหก้ำรปฏิบัติหน้ำท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำง

ต่อเน่ืองภำยใตก้รอบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

 

 การเขา้อบรมของกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมกำรบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของ

บริษัทฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ ไดเ้ขำ้รบักำรอบรมสมัมนำในหลกัสูตรหรือ

ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจดัขึ้ นโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่ำง ๆ อย่ำงสม ำ่เสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสรำ้ง

ควำมรู ้ปรบัปรุงกำรปฏิบติังำน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้ น โดยคณะกรรมกำร

บริษัท มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัท เป็นผูป้ระสำนงำนกบักรรมกำร และผูบ้ริหำร เพื่อแจง้หลกัสตูรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 

 โดยในปี 2558 กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูรท่ีจดัโดยสถำบนัอื่น ดงัน้ี 

 

หลกัสตูรท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD): 

                ช่ือ                                                           ช่ือหลกัสตูร 

1.นำยเอกรตัน์  แจง้อยู ่        - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี  29/2015 Thai Institute of Directors 

 

 กรรมกำรบริษัทท่ีผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบรษิทั ผ่านการอบรมหลกัสูำรจาก IOD 

1. นำยสหสั  ตรีทิพยบุตร - DAP 28/2004 

2 นำยวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ - DAP SET/2012 

- FBS 1/2014 

3. นำยวริชั วงศนิ์รนัดร ์ - APC37/2011 

- SFE 11/2010 

- DCP 135/2010 

4. นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ - DAP98/2012 

5. นำงสำวสวิตำ แจง้อยู ่

 

 

- FBS 1/2014 

- DAP 99/2012 
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รายช่ือกรรมการบรษิทั ผ่านการอบรมหลกัสูำรจาก IOD 

6. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ - FBS 1/2014 

- DAP SET/2012 

- FSD 29/2015 

7. รองศำสตรำจำรย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ - DAP 100/2013 

- ACP 42/2013 

8. ศำสตรำเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม - DAP SET/2012 

9. นำยสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ - DAP 103/2013 

10. นำยกริช อมัโภชน์ - AACP 3/2010 

- DCP 0/2000 

11. นำงสุมนำ วงษ์กะพนัธ ์ - DAP 47/2005 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ  

คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรประเมินผลงำนประจ ำปีทุกปี เป็นกำรประเมินทั้งคณะและเป็นรำยบุคคล         

โดยในรูปแบบกำรประเมินคณะกรรมกำรทั้งคณะ จะใช้แบบกำรประเมินผลงำนตัวเอง ( self-assessment) เพื่อ

ประเมินผลงำนในปีล่ำสุด โดยเกณฑก์ำรประเมินไดก้ ำหนดกำรวดัผลงำนครอบคลุม 6 ดำ้นตั้งแต่โครงสรำ้งและคุณสมบติั

ของคณะกรรมกำร บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร กำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำท่ีของ

กรรมกำร ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำร เกณฑก์ำรวดัผลไดแ้บ่งออกเป็น 5 ระดบั: 

4 = ดีเยีย่ม; -3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กน้อย; 0 = ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองน้ัน ทั้งน้ี เกณฑก์ำรประเมินผลจะคิด

เป็นรอ้ยละจำกคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ โดยหำกคะแนนมำกกว่ำรอ้ยละ 85= ดีมำก ช่วงรอ้ยละ 75-85 = ดี ช่วงรอ้ยละ 

65-75 = ค่อนขำ้งดี ช่วงรอ้ยละ 50-65 =พอใช ้และต ำ่กว่ำรอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรุง โดยกำรประเมินผลกำรปฏบิติังำน

ของคณะกรรมกำร เลขำนุกำรบริษัท จะท ำหน้ำท่ีสรุปและรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร ในปี 2558       ผลกำร

ประเมินของคณะกรรมกำรทั้งคณะ ไดร้บักำรประเมินท่ีค่ำเฉล่ียรอ้ยละ 80 หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมำก 

คณะกรรมกำรยังได้ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนประเมินผลงำนเป็นรำยบุคคลโดยใช้วิธีกำรประเมินตนเอง          

(self-assessment) กบัเกณฑก์ำรประเมินในดำ้นต่ำงๆ : ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  กำรปฏบิติังำนของกรรมกำรแต่

ละท่ำน ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ กำรประชุมคณะกรรมกำรและกำรปฏบิติัตำมจริยธรรม ซ่ึงเกณฑก์ำรวดัผลใช้

รูปแบบเดียวกับกำรประเมินของคณะกรรมกำรทั้งคณะ ในปี 2558 เลขำนุกำรบริษัท เป็นผูส้รุปผลกำรประเมินของ

กรรมกำรแต่ละบุคคลและรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร โดยผลกำรประเมินเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42 หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

 

การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรฯได้จัดให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมินผลงำนตนเองตำมแบบประเมิน โดยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผูส้รุปผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละชุด

และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรฯ ในปี 2558 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  

 

การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีกำรประเมินผลงำนกรรมกำรผูจ้ัดกำรโดยกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนทุกปี    

เกณฑ์กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรได้น ำเกณฑ์จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำประยุกต์ใช้             

ซ่ึงครอบคลุมควำมเป็นผูน้ ำกำรก ำหนดกลยุทธ ์กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ ์กำรวำงแผนทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ควำมสัมพนัธก์บัคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธก์บัภำยนอกองคก์ร กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์แผนกำรสืบทอด

ต ำแหน่งควำมรูท้ำงดำ้นผลิตภณัฑ/์กำรบริกำร และคุณภำพส่วนบุคคล ในปี 2558 คณะกรรมกำรประเมินผลงำนของ
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กรรมกำรผูจ้ดักำรอยู่ในเกณฑท่ี์ดีมำก และมีขอ้เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรท่ีควรใหท่้ำนดูแลสุขภำพเพรำะสุขภำพเป็น

ส่ิงจ ำเป็นมำกในกำรบริหำรงำนท่ีมีสภำพแวดลอ้มกำรแขง่ขนัในโลกธุรกิจทุกวนัน้ี 

 

แผนการสืบทอดำ าแหน่ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรท่ีจะเขำ้

มำรับผิดชอบในต ำแหน่งกรรมกำร และฝ่ำยบริหำรท่ีส ำคัญอย่ำงเหมำะสมและสอดคลอ้งกบันโยบำยแผนกำรสืบทอด

ต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสงูท่ีวำงไว ้โดยคณะกรรมกำรสรรหำมีหน้ำท่ีพิจำรณำ ประเมิน คดัเลือกบุคคลท่ีจะมำ

ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูง โดยกระบวนกำรสรรหำมำจำกกำรพิจำรณำบุคคลทั้งจำกภำยในและ

ภำยนอกบริษัท  

 

การปฏิบำัิำามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

เพื่อเสริมสรำ้งควำมโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเช่ือมัน่ใน

กลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ดงัน้ัน คณะกรรมกำรบริษัทจึงไดม้ีกำรก ำหนดหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติัตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีซ่ึงก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหลกักำรกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทครอบคลุมหลกักำร 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วำมส ำคญัในสิทธิพื้ นฐำนต่ำงๆ ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถำบนั ทั้งในฐำนะของ

เจำ้ของบริษัทและในฐำนะนักลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่น สิทธิในกำรซ้ือ ขำยหรือโอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในกำรไดร้บั

ขอ้มลูของบริษัทอยำ่งเพียงพอ สิทธิในกำรท่ีจะไดร้บัส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษัท สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมผูถื้อหุน้      สิทธิ

ในกำรแสดงควำมคิดเห็น สิทธิในกำรร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแต่งตั้งหรือถอด

ถอนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

นอกเหนือจำกสิทธิพื้ นฐำนต่ำงๆ ขำ้งตน้แลว้ บริษัทยงัไดด้ ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก

ในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และนักลงทุนสถำบนั ดงัน้ี : 

1. บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีทุกปี โดยจะจดัภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดรอบบญัชีใน

แต่ละปี พรอ้มทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มลูประกอบกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ

ล่วงหน้ำ 7 วัน ก่อนกำรประชุม และลงประกำศหนังสือพิมพ์แจง้วันนัดประชุมล่วงหน้ำเป็นเวลำ 3 วัน

ติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบไปดว้ย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้ำในเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้งทั้งช้ีแจงสิทธิของ

ผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะให้

กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีบริษัท

ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนกำรประชุมบริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถส่งควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถำมไดล่้ วงหน้ำ

ก่อนวนัประชุม 

5. ในกำรประชุมบริษัทจะเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซกัถำม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงควำมเห็นต่อท่ีประชุมใน

ประเด็นต่ำง ๆ อย่ำงอิสระและเท่ำเทียมกนั ทั้งน้ี ในกำรประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีเกี่ยวขอ้ง

เขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูรำยละเอียดในท่ีประชุม  

6.  บริษัทคดัเลือกสถำนท่ีจดัประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขำ้ถึง และเพียงพอ เพื่อใหผู้ถื้อหุ ้นสำมำรถเดิน

ทำงเขำ้ร่วมกำรประชุมไดอ้ยำ่งสะดวก 
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หมวดที่ 2 การปฏิบำัิำอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทจะใหโ้อกำสแก่ผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกนัทุกรำย และก ำหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำม

จ ำนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ำกบัหน่ึงเสียงและไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของ   

ผูถื้อหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถำบนั ผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ ทั้ งน้ีบริษัทก ำหนดใหก้รรมกำร

อิสระเป็นผูม้ีหน้ำท่ีดแูลผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็นหรือขอ้รอ้งเรียนไปยงั

กรรมกำรอิสระซ่ึงจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หำกเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมกำรอิสระจะด ำเนินกำร

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหำวิธีกำรแกไ้ขใหเ้หมำะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส ำคญัและมีผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย

โดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่ำวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำ

ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

กำรด ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมขอ้บังคบับริษัท ตำมล ำดบัวำระกำรประชุมมีกำรเสนอรำยละเอียดในแต่ละ

วำระครบถว้น มีกำรแสดงขอ้มลูประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมท่ีไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระท่ีมีควำมส ำคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสินใจ ทั้งน้ี

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระหรือ

บุคคลใดๆ เขำ้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม              กำร

ลงคะแนนเสียงเป็นไปอยำ่งโปร่งใสตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนด โดยวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรจะเปิดโอกำสให ้ผูถื้อหุน้ไดใ้ช้

สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรดว้ยกำรลงมติเป็นรำยคน ซ่ึงในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี (AGM) บริษัท          มี

นโยบำยอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและเพิ่มวำระกำรประชุมตำม

หลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ ก ำหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รำยละเอียดในเว็บไซตข์องบริษัทท่ี http://www.thiensurat.co.th โดยใหเ้สนอ

มำยงับริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 25 กนัยำยน จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

นอกจำกน้ันบริษัทไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงหมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูภำยใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว) โดยหำ้มบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นระยะเวลำอย่ำง

น้อย 1 เดือนก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปีและควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมง

ภำยหลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหแ้ก่สำธำรณชนแลว้ รวมทั้งหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูน้ันต่อบุคคลอื่นดว้ย 

บริษัทไดใ้หข้อ้มลูแก่กรรมกำร และผูบ้ริหำรเกี่ยวกบัหน้ำท่ีท่ีผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยใ์นบริษัท และ

บทก ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 และตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรมีกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยใ์นบริษัท

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วนัท ำกำร ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบ เพื่อเผยแพร่ต่อ

สำธำรณะต่อไป 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่ พนักงำนและ

ผูบ้ริหำรของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภำยนอก เช่น คู่แขง่ คู่คำ้ ลกูคำ้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่ำ กำรสนับสนุนและ

ขอ้คิดเห็นจำกผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำธุรกิจของบริษัท ดังน้ันบริษัทจะ

ปฏบิติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่ำวไดร้บักำรดแูลเป็นอยำ่งดี นอกจำกน้ัน

บริษัทยงัส่งเสริมใหม้ีควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพื่อสรำ้งควำมมัน่คงใหแ้ก่บริษัทตำม

แนวทำง ดงัต่อไปน้ี : 
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(ก) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งเน้นพฒันำองคก์รใหม้ีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรำยไดแ้ละผล

ก ำไรเพิ่มขึ้ นได้ เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของบริษัทและส่งผลให้ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทได้รับ

ผลตอบแทนสงูสุด 

(ข) ลกูคำ้ บริษัทค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภณัฑ ์รวมถึงกำรเอำใจใส่ และรบัผิดชอบต่อ

ลกูคำ้ดว้ยควำมซ่ือสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คำ้ บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏบิติัต่อคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และ/หรือ

ขอ้ตกลงในสญัญำท่ีท ำร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดควำมสมัพนัธอ์นัดีทำงธุรกิจซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ทุกฝ่ำย 

(ง) คู่แขง่ บริษัทส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตำม

กรอบกติกำกำรแขง่ขนัท่ีดี 

(จ) พนักงำน บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อพนักงำนทุกคนอยำ่งเท่ำเทียม เป็นธรรม ใหผ้ลตอบแทนและ

สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรสนับสนุนเพื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน 

(ฉ) ชุมชนและสงัคม บริษัทใหค้วำมส ำคญัและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 

และใหก้ำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเกื้ อกลูและสรำ้งสรรคต่์อสงัคมตำมควำมเหมำะสม 

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงเคร่งครัดและวำง

แนวทำงในกำรควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีบริษัทจะปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย เหล่ำน้ัน

ไดร้บักำรดแูลอยำ่งดี 

 การำอ่ำา้นการทุจริำคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อจะไดเ้ขำ้ร่วมเป็นบริษัทท่ีประกำศเจตนำรมณเ์ป็นแนวร่วมปฏบิติั (Collective 

Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต กบัทำงสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

แต่ทั้งน้ีบริษัทประเมินโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริตขึ้ น โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ อำทิเช่น กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร

เงินเท็จ  กำรท ำใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น  กำรคอร์รัปชัน่  กำรท่ีผูบ้ริหำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management 

override of internal controls) กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรำยงำนท่ีส ำคญั กำรไดม้ำหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่         

(Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลำกรทุกระดบัมีจิตส ำนึกในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่

ทุกรูปแบบ คณะกรรมกำรบริษัท จึงไดก้ ำหนดนโยบำยป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ กำรใหห้รือรับสินบน 

(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไวใ้นนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย    กฎ 

ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ซ่ึงสอดคลอ้งตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำร

ด ำเนินธุรกิจ (Corporate Governance and Business Code of Conduct) ของบริษัท ทั้งน้ีบริษัทไดป้ระกำศนโยบำยต่อตำ้น

กำรทุจริตคอรร์ปัชัน่โดยผ่ำนกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัท่ี 14 สิงหำคม 2558 รำยละเอียดดงัน้ี  
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ขอบเขำและแนวทางปฏิบำัิ 

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ทุกระดบัของบริษัทฯ ตอ้งปฏบิติัตำมแนวทำงท่ีไดก้ ำหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่ กำรใหห้รือรับสินบน จรรยำบรรณธุรกิจ 

รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของบริษัทฯ โดยตอ้งไม่เขำ้ไปเกี่ยวขอ้งกับกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ในทุก

รปูแบบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

2. ไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรแสดงถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริต คอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รือรบัสินบน แก่ผูท่ี้มีส่วน

ได้เสียท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีตนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ ทั้งทำงตรงหรือโดยออ้ม เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง

ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเขำ้ข่ำยกำรทุจริต คอรร์ัปชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ โดยถือ

เป็นหน้ำท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบไดท้รำบ และใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงต่ำงๆ 

4. ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน 

ทุกระดบัของบริษัท จะตอ้งปฏบิติัโดยเฉพำะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ดว้ยควำมระมดัระวงั 

4.1 กำรให ้หรือรับของขวญั ของก ำนัล กำรเล้ียงรับรอง และค่ำใชจ้่ำยอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตำมแนว

ปฏบิติัท่ีดีท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบำยกำรป้องกนั

และต่อตำ้นกำรทุจริต คอรร์ปัชัน่กำรใหห้รือรบัสินบนของกลุ่มบริษัท 

4.2 กำรใหเ้งินบริจำคเพื่อกำรกุศล จะตอ้งกระท ำในนำมบริษัทแก่องคก์รใดๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์

ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้มีใบรบัรอง และตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ผ่ำนขัน้ตอน

ตำมระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก ำหนดไว ้และถูกตอ้งตำมกฎหมำย ตลอดจนมีกำรติดตำมและตรวจสอบ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำเงินบริจำคไม่ไดถู้กน ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสินบน 

4.3 กำรใหเ้งินสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรพัยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงกำรใด ต้องมีกำรระบุช่ือ

บริษัท โดยกำรใหก้ำรสนับสนุนน้ันตอ้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภำพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท        

ซ่ึงตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ผ่ำนขั้นตอนตำมระเบียบของบริษัทฯ ท่ีก ำหนดไว ้และถูกตอ้งตำม

กฎหมำย 

4.4 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจและกำรจดัซ้ือ จดัจำ้งกับภำครฐั หรือเอกชน รวมถึง กำรติดต่องำนกบัภำครัฐ

หรือเจำ้หน้ำท่ีภำครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีเกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่ำ

ในประเทศหรือต่ำงประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส ซ่ือสตัย ์และตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4.5 บริษัทฯ มีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึง

กำรน ำทรัพยำกรใดๆ ของบริษัท ไปใชเ้พื่อด ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อนัจะท ำใหบ้ริษัท 

สญูเสียควำมเป็นกลำงหรือไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำรเขำ้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งและกำรใหค้วำมช่วยเหลือ

ทำงกำรเมือง 

 

มาำรการ และแนวทางด าเนินงาน 

1. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึก

ในกำรต่อตำ้นทุจริต คอรร์ปัชัน่ รวมทั้งจัดใหม้ีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจริต คอรร์ัปชัน่ กำรให้

หรือรบัสินบน ในทุกรปูแบบ และทุกประเทศท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไดเ้ขำ้ไปลงทุน 

2. แนวปฏิบัติในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่        

กำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ

กำรใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงำน โดยก ำหนดใหผู้บ้ังคบับัญชำทุกระดับ มีหน้ำท่ีส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกับ
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พนักงำนผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เพื่อน ำไปใชป้ฏิบติัในกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีอยูใ่นควำมรบัผิดชอบ และควบคุมดูแล

กำรปฏบิติัใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิติัน้ี 

3. บริษัทจะใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงำน หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจง้เบำะแสหรือหลกัฐำนเร่ืองกำรทุจริต 

คอร์รัปชัน่ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท รวมถึงพนักงำนท่ีปฏิเสธ ต่อกำรกระท ำ โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครอง    ผู ้

รอ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริต คอรร์ปัชัน่ ตำมท่ีก ำหนดไวใ้น นโยบำยว่ำดว้ย

กำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือขอ้รอ้งเรียน และกำรใหค้วำมคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

4. ผูท่ี้กระท ำกำรทุจริต คอรร์ปัชัน่ ถือเป็นกำรกระท ำผิดตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนว่ำดว้ยกำรบริหำรงำน

บุคคล ส ำหรับพนักงำน ซ่ึงจะตอ้งไดร้ับกำรพิจำรณำโทษทำงวินัยท่ีก ำหนดไว ้รวมถึงอำจไดร้ับโทษตำม

กฎหมำย หำกกำรกระท ำน้ันผิดกฎหมำยดว้ย 

5. บริษัท จะสอบทำนแนวปฏบิติัและมำตรกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ำ่เสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลง

ของกฎหมำย และสภำพกำรด ำเนินธุรกิจ 

 

การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัท มีกำรแต่งตั้งผูบ้ริหำรของบริษัทเป็นผูร้บัเร่ืองรอ้งเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมกำรร่วมในกำรตรวจสอบ

ควำมถูกตอ้งอยำ่งเป็นธรรม ก ำหนดนโยบำยกำรจดัใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ มีกำรรำยงำนท่ีโปร่งใส 

และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้ำงใจ และเช่ือมัน่ในกระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นธรรม รวมถึงกำร

ก ำหนดนโยบำยกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสเกี่ยวกบักำรทุจริต และส ำหรบัผูท่ี้แจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียนท่ีเป็นพนักงำน 

ลกูคำ้ หรือบุคคลท่ีรบัจำ้งท ำงำนใหแ้ก่บริษัท จะไดร้บักำรคุม้ครองสิทธิตำมกฎหมำย ซ่ึงไดม้ีกำรก ำหนดรำยละเอียดไวใ้น

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

กรณีท่ีมีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นกำรกระท ำ ท่ีสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บังคบั หรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ หรือเป็นผูบ้ังคับบัญชำเหนือขึ้ นไป สำมำรถแจง้เบำะแสหรือ

รอ้งเรียน พรอ้มส่งรำยละเอียดหลกัฐำนต่ำงๆ ไดท่ี้ คณะกรรมกำรร่วมในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งไดท่ี้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั  (มหำชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชำติอนุสรณ ์4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศพัท ์02-819-8899 โทรสำร 02-962-6951-3 

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

หรือในกรณีเป็นเร่ืองเกี่ยวขอ้งกบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร หรือ ประธำนกรรมกำรบริหำร หรือ            กรรมกำร

ผูจ้ดักำร แจง้เร่ืองโดยตรงไดท่ี้ “คณะกรรมกำรตรวจสอบ” ไดเ้ช่นกนั 
 

เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั  (มหำชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชำติอนุสรณ ์4 ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศพัท ์02-819-8899 โทรสำร 02-962-6951-3 

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

 

โดยกรณีท่ีมีผูร้อ้งเรียนส่งขอ้มูลมำยงัเลขำนุกำรบริษัท เลขำนุกำรบริษัทจะตอ้งท ำกำรส่งเร่ืองรอ้งเรียนใหแ้ก่

คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนภำยใน 3 วนัท ำกำร และเมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัขอ้รอ้งเรียน

จะตอ้งพิจำรณำและรำยงำนผลสรุปเร่ืองรอ้งเรียนซ่ึงยุติแลว้ต่อคณะกรรมกำรบริษัทภำยใน 30 วนัท ำกำร 

กรณีมีควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในเวลำก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวท่ีก ำหนดไวข้ำ้งตน้

ได ้ใหผู้ต้รวจสอบขอ้รอ้งเรียนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมติัขยำยระยะเวลำกำรตรวจสอบไดค้รั้งละ     

ไม่เกิน 30 วนัท ำกำร 
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ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทไม่มีขอ้พิพำทใดๆ ท่ีมีนัยส ำคญักบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

หมวดที่ 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีนโยบำยเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทั้งขอ้มลูทำงกำรเงินและขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูทำงกำรเงิน

อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงท่ีเขำ้ถึงขอ้มลูไดง่้ำย มีควำมเท่ำเทียมกนัและน่ำเช่ือถือ 

 

 4.1 การควบคมุภายในและการท ารายการ/ธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทมีนโยบำยในกำรป้องกนัและขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้ น โดยก ำหนดใหก้ำรท ำ

รำยกำรและ/หรือธุรกรรมท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จะตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร

บริษัทก ำหนด และกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทจะด ำเนินกำรใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจท่ี

คลำ้ยคลึงหรือแขง่ขนัหรือมีรำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะท่ีมีผลประโยชน์อื่นท่ีอำจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดกบับริษทั 

หรือบริษัทย่อย โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณีจะตอ้งรำยงำนต่อบริษัท หำก

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท เขำ้ไปถือหุน้บริษัทท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินงำนคลำ้ยคลึง

กบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อใหบ้ริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำกำรถือหุน้ดงักล่ำวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือไม่ 

บริษัทยงัใหค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภำยในอิสระเพื่อตรวจสอบกำร

ปฏบิติังำนของแต่ละสำยงำน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลำดและปฏบิติังำนเป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส โดยมีกำรตรวจสอบ

เป็นระยะและจดัท ำรำยงำนส่งใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

4.2 การเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทก ำหนดใหก้ำรเผยแพร่ขอ้มลู และกำรส่ือสำรขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบำยหลกัของบริษัท โดยไดจ้ดัใหม้ี

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีจะเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นส่ือกลำงระหว่ำงฝ่ำยจดักำรในกำรส่ือสำร และ

เปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรเปิดเผยสำรสนเทศ เน่ืองจำกเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของ            

ผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งมีกำรควบคุม และก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งท่ีเป็น

สำรสนเทศทำงกำรเงิน และท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินใหถู้กตอ้งตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีสำระส ำคญัครบถว้นเพียงพอ เช่ือถือ

ได ้และทนัเวลำ ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำด

หลักทรัพยฯ์ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดโดยส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนอื่นของรัฐ      

อย่ำงเคร่งครดั ตลอดจนติดตำมกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่ำงสม ำ่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกฎหมำย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัท่ี

บริษัทถือปฏบิติัน้ันมีควำมถูกตอ้ง และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมำ 

เช่น 

1) เปิดเผยขอ้มลูกำรเงิน และขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูกำรเงินอยำ่ง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ 

2) จดัท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน และแสดงไวคู้่กบัรำยงำนผูส้อบ

บญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

3) ก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวขอ้ง  

ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑแ์ละ

วิธีกำรรำยงำน ดงัน้ี 

 รำยงำนเมื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรครั้งแรก 

 รำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูกำรมีส่วนไดเ้สีย 
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 รำยงำนเป็นประจ ำทุกส้ินปี 

 ในกรณีท่ีกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่ง และไดก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมกำร

ท่ำนน้ันไม่ตอ้งยืน่แบบรำยงำนใหม่หำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มลูกำรมีส่วนไดเ้สีย 

 ใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียแก่เลขำนุกำรบริษัท  และเลขำนุกำรบริษัท

จะตอ้งส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 

วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีไดร้บัรำยงำน พรอ้มทั้งระบุในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ไดม้ีกำรบรรจุ

วำระเร่ืองรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส 

4) เปิดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำร 

5) เปิดเผยขอ้มลูกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในคณะอนุกรรมกำร และจ ำนวนครั้งกำรเขำ้ประชุมเป็นรำยบุคคล 

6) เปิดเผยโครงสรำ้งกำรด ำเนินงำน และกำรลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมอยำ่งชดัเจน 

7) เปิดเผยขอ้มูลค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละคนได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรเป็น

รำยบุคคล 

8) เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมทั้งรปูแบบ ลกัษณะ และจ ำนวน

ค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ 

9) เปิดเผยนโยบำยกำรดแูลส่ิงแวดลอ้มและสงัคม และผลกำรปฏบิติัตำมนโยบำย 

10) รำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และผลกำรปฏบิติังำนตำมนโยบำย 

11) เปิดเผยโครงกำรลงทุนท่ีส ำคญัต่ำง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงกำรลงทุน โดยเปิดเผยขอ้มูล สำรสนเทศ

ผ่ำนระบบ SET Community Portal ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน 

ส่ือมวลชน และผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทรำบขอ้มลูท่ีถูกตอ้งทัว่ถึง และโปร่งใส 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธข์องบริษัท ไดท้ ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกบันักลงทุนสถำบนั  นักลงทุนรำยย่อย ผูถ้ือหุน้ 

รวมทั้งนักวิเครำะห  ์และหน่วยงำนภำครฐัที่เกี ่ยวขอ้งอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  โดยหำกผูถ้ือหุน้ตอ้งกำรขอ้มลู

เพิ่มเติมสำมำรถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ำยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ 

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ 

e-mail: IR@thiensurat.co.th 

หมำยเลขโทรศพัท์ 0-2819-8899  ต่อ 1536 ,1118  

ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธร์บัผิดชอบในกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ เพื่อใหผู้บ้ริหำรไดพ้บปะกบันักลงทุนรำยใหญ่และ   

นักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนสถำบนัและนักวิเครำะห์ อย่ำงสม ำ่เสมอ โดยไดน้ ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน งบกำรเงิน ฐำนะ

กำรเงิน ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร(Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมบริษัทจด

ทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน ำเสนอขอ้มลูผลประกอบกำรของบริษัท ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจใน

อนำคต 

โดยในปี 2558 ฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธไ์ดจ้ดักิจกรรม เพื่อใหผู้บ้ริหำรไดพ้บปะนักลงทุนรำยยอ่ย เพื่อช้ีแจง ส่ือสำร 

และสรำ้งควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งบนแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษัทโดยกำรจดั Company Visit ต่ำงๆ 

ตลอดจนกำรตอบขอ้ซกัถำมจำก นักวิเครำะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่ำนทำงอีเมลแ์ละโทรศพัทอ์ยำ่งสม ำ่เสมอ  
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หมวดที่ 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีควำมรูค้วำมสำมำรถ โดยเป็นผูม้ีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนด

นโยบำยและภำพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทใหเ้ป็นไปตำมแผนท่ีวำงไวอ้ยำ่งเป็นอิสระ  

ปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 11 ท่ำน ประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 5 ท่ำน และกรรมกำรท่ีไม่

เป็นผูบ้ริหำร 6 ท่ำน โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทน

ของผูถื้อหุน้ในกำรท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลด ำเนินงำนของบริษัทใหม้ีควำมถูกตอ้งและโปร่งใส 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทก ำหนดไวว้่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ถำ้

จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้งออก

จำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจบัฉลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรท่ีออกตำมวำระน้ันอำจไดร้ับ

เลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

และคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีเฉพำะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำหรือรบัทรำบ ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรแต่ละชุดมีสิทธิหน้ำท่ีตำมท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรแต่

ละชุด บริษัทได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้บริหำรอย่ำงชัดเจน โดย

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรในระดบันโยบำย ในขณะท่ี

ผูบ้ริหำรท ำหน้ำท่ีบริหำรงำนของบริษัทในดำ้นต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด ดงัน้ันประธำนกรรมกำรบริษัท และ

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรจึงเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทั้งสองต ำแหน่งตอ้งผ่ำนกำรคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัท

เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีควำมเหมำะสมท่ีสุด 

ทั้งน้ี บริษัทมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงท ำหน้ำท่ีใหค้ ำแนะน ำดำ้นกฎเกณฑต่์ำง ๆ ท่ีคณะกรรมกำร

จะต้องทรำบและปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ

คณะกรรมกำร 

5.2 บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู ้ทักษะและควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และมีภำวะผูน้ ำ       

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยุทธ ์นโยบำยแนวทำงในกำร

ประกอบธุรกิจ และก ำกบัดแูลกำรปฏบิติังำนของบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ และเพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกลชิ้ด คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้

จดัตั้งคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ เพื่อติดตำมและดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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10. ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

โปรดดรูำยละเอียดขอ้มลูควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทไดจ้ำก “รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื” 



บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”)  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง 

 

11.1 สรุปภาพรวมระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัใหม้ีและรกัษาไวซ่ึ้งระบบ

ควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดแูลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทาน

ให ้  บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหม้ีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ

สอบทานใหป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทได้จัดท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขต       

ความรับผิดชอบ อ านาจการตัดสินใจ และการสัง่การต่างๆ ตามระดับต าแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบาย            

การทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 ผูต้รวจสอบภายในอิสระ มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการตรวจประเมินผลอยา่งอิสระเกี่ยวกบัการควบคุม

ภายใน รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการ โดยบริษัทไดแ้ต่งตั้ง บริษัท เอซีเอ็ม           

คอนซัลติ้ ง จ  ากัด เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระของบริษัทในปี 2558 เพื่อท าการตรวจสอบและประเมินระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในอิสระไดม้ีขอ้เสนอแนะต่างๆ และบริษัทไดด้ าเนินการปรบัปรุงระบบ

ควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ือง 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 2/2558 ในวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2558 โดยมีคณะกรรมการ

อิสระทั้ง 4 ท่าน ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ

ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทภายใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้นท่ีมีนัยส าคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อนั

ไดแ้ก ่

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏบิติังาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

 การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยสิ์น

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท า

ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น 

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั แต่ขอใหบ้ริษัทไปด าเนินการพฒันาระบบการ

ปฏบิติังานส าหรบัระบบสารสนเทศ ท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่หเ้สร็จสิ้ นสมบรูณ ์เพื่อใหบ้ริษัทจะไดส้ามารถมีการท างานท่ี

มีประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วมากยิง่ขึ้ น และสามารถตรวจสอบได ้
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 จากความเห็นเบ้ืองตน้ของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร     

สรุปไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบัแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของส านักงานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกบับุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้

ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล าดับ     ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

 

11.2 ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บริษัทมีผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและ

บริษัทยอ่ย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

จะเป็นผูพ้ิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อใหข้อ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการ

ปรับปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

11.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2558 ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2558  ไดแ้ต่งตั้ง 

บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลต้ิง จ ากัด ใหป้ฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558        

ซ่ึงบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏบิติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัทประจ าปี 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลต้ิง จ ากัด แลว้เห็นว่ามีความ

เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้ตรวจสอบภายในบริษัท เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์          

ในการตรวจสอบภายในใหก้บับริษัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลายแห่ง 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดขึ้ นในระหว่ำงปี 2557 และปี 2558 ระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อย หรือระหว่ำงกัน

ภำยในบริษัทยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมของบริษัทแลว้ ทั้งน้ีรำยกำรระหว่ำงกนัซ่ึงมีสำระส ำคญั

ระหว่ำง บริษัทและบริษัทยอ่ย กบั บุคคล / นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี 

 

12.1 รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บุคคล / นิตบุิคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั  

 

ใหเ้ช่ำเคร่ืองท ำ

ไอศกรีม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ร่วมกบับริษัทไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู่* ซ่ึงถือหุน้ 

บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ำกดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช ำระแลว้  

 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั ถือหุน้

บริษัท รอ้ยละ 25.50 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้  

 มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท 3 ท่ำน ได้แก่ นำยวีรวัฒน์ แจ้งอยู่  

นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู ่และ นำงสำวสวิตำ แจง้อยู ่ 

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำย

น ้ำด่ืมแมกนีเซียม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รำยใหญ่ร่วมกบับริษัทไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู่* ซ่ึงถือหุน้ 

บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ำกัด รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช ำระแลว้  

 มีกรรมกำรร่วมกับบริษัท 3 ท่ำน ได้แก่ นำยวีรวัฒน์ แจ้งอยู่  

นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู ่และ นำงสำวสวิตำ แจง้อยู ่ 

3. นำยสหสั ตรีทิพยบุตร -  ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของบริษัท 

4. นำยวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ -  เป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558  

นำยวีรวัฒน์ แจ้งอยู่  ถือหุ ้นบริษัทร้อยละ 22.33 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้  

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัท 

5. นำยอศัวิน แจง้อยู ่ -  เ ป็นผู้ ถื อหุ ้นของบ ริษัท โดย ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2558  

นำยอศัวิน แจง้อยู ่ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 1.03 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช ำระแลว้  
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บุคคล / นิตบุิคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรของบริษัท รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

สำยงำนกฎหมำย และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

6. นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู ่ -  เ ป็นผู้ ถื อหุ ้นของบ ริษั ท โดย ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2558   

นำงสำวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.69 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้  

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำรของบริษัท รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรสำยงำนสนับสนุนธุรกิจ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

เลขำนุกำรบริษัท 

7. นำงขนิษฐำ แจง้อยู ่ -  เ ป็นผู้ ถื อหุ ้นของบ ริษั ท โดย ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2558   

นำงขนิษฐำ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 1.16 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 

8. นำงสำวสวิตำ แจง้อยู ่ -  เ ป็นผู้ ถื อหุ ้นของบ ริษั ท โดย ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2558  

นำงสำวสวิตำ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 6.17 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำรของบริษัท รองกรรมกำร

ผู้จัดกำรสำยงำนกำรตลำด กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

9. นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

นำยเอกรตัน์ แจง้อยู ่ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 5.94 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช ำระแลว้ และ กลุ่มแจง้อยู*่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 70.16 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 

 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรบริหำรของบริษัท รองกรรมกำร

ผู้จัดกำรสำยงำนช่องทำงกำรขำยใหม่และบริกำรลูกค้ำ และ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

10. นำงสำวปรียำพร ไกรศิริวฒิุ       

ด ำรงต ำแหน่งแทน นำยธณฏัฐ์

นันท ์พรหมสตอง (ผูจ้ดักำรฝ่ำย

บญัชีและกำรเงิน)**  

-  ด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบญัชีและกำรเงิน 

11. บริษัท ซี โอ แอล จ ำกดั 

(มหำชน) 

ขำยปลีกเคร่ือง

เขยีนและ

เคร่ืองใช้

ส ำนักงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยสหสั ตรีทิพยบุตร 
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บุคคล / นิตบุิคคล ที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และมีการท าธุรกรรมกบับริษทั 

และ / หรือบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

12. บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศ

ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ใหบ้ริกำร

เช่ือมต่อ

อินเทอรเ์น็ต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 มีกรรมกำรร่วมกบับริษัท 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยสหสั ตรีทิพยบุตร 

13. บริษัท เอส. เอส. แอร ์

เซอรว์ิส จ ำกดั  

จ ำหน่ำย

เคร่ืองปรบัอำกำศ 

รวมทั้งอุปกรณ์

และอะไหล่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558     

 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) ร่วมกนั 

โดย บริษัท เอส. เอส. แอร ์เซอรว์สิ จ ำกดั ถือหุน้ในบริษัทยอ่ย 

รอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ 

*รำยละเอียดเพิ่มเติมใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้: กลุ่มแจง้อยู ่ 

**รำยละเอียดเพิ่มเติมใน: โครงสรำ้งฝ่ำยบริหำรและรำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูม้ีอ ำนำจควบคุมของ

บริษัท 

 

12.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนัในปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  และ 2558 

12.2.1 รายการท่ีเกิดข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต: รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีอำจเกิดขึ้ นอยำ่งต่อเน่ือง

ในอนำคต โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

12.2.1.1 การซ้ือขายสินคา้และบริการ  

บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 

2558 

ปี 

2557 

1. บริษัท    

เบตเตอร ์

ดรีมส ์จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำระบบ 

บริษัทใหบ้ริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั   เช่ำ

ระบบงำนสำรสนเทศ 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.24 

 

 

0.02 

0.24 

 

 

-0- 

ปั น ส่ ว นตำมปร ะม ำณกำ ร

สดัส่วนกำรใชง้ำนตำมค่ำใชจ้่ำย

ท่ีเกิดขึ้ นจริง 

2. บริษัท      

ไอดีล วอเตอร ์

จ ำกดั 

2.1 ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรแต่งตั้งตวัแทนจ ำหน่ำย

น ้ำด่ืม  

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 

ไดร้บักำรแต่งตั้ง จำกบริษัท ไอดีล วอเตอร ์

จ ำกดั เพื่อเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยน ้ำด่ืมแก่

ลกูคำ้ของบริษัท 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.28 

 

 

 

 

 

0.05 

0.43 

 

 

 

 

 

0.02 

รำคำตำมวิธีต้นทุนบวกก ำไร

ส่วนเพิ่ม  

 2.2 ค่ำใชจ้่ำยซ้ือน ้ำด่ืม 1.18 

 

 

0.13 

 

 

รำคำปกติท่ีบริษัท ไอดีล      วอ

เตอร ์จ ำกดั จ ำหน่ำยใหแ้ก่
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ  

(ลา้นบาท) 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 

2558 

ปี 

2557 

บริษัทซ้ือน ้ ำด่ืมจำกบริษัท ไอดีล วอเตอร์ 

จ ำกดั เพื่อใชเ้ล้ียงรับรองภำยในบริษัท และ

น ำมำจ ำหน่ำยใหก้บัพนักงำน  

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่

แนล จ ำกดั 

3. นำยสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีปรึกษำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

บริษัทว่ำจำ้งนำยสหัส ตรีทิพยบุตร เป็นท่ี

ปรึกษำเ น่ืองจำกเ ป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้  

เช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในกำรบริหำร

จัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำร

บ ริ ห ำ ร บุ คล ำก ร แล ะก ำ ร ตล ำด  ซ่ึ ง มี

ควำมส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 

2.40 2.40 รำคำตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นรำคำ

ปกติในกำรว่ ำจ้ำ ง ท่ีป รึกษำ

ภำยนอกทัว่ไป 

 

4. ผูบ้ริหำร  รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ 

บริษัทจ ำหน่ำยสินค้ำแก่กรรมกำรและ

ผูบ้ริหำรของบริษัท ซ่ึงไดแ้ก่ นำยวีรวฒัน์ แจง้

อยู ่นำยอศัวิน แจง้อยู ่นำงสำวเธียรวรรณี แจง้

อยู่ นำยเอกรัตน์ แจง้อยู่      นำงสำวสวิตำ 

แจง้อยู ่นำยไพฑรูย ์            หอมจนัทร ์ นำย

ศิริพฒัน์ สหเมธำพฒัน์ และนำงสำวปรียำพร

ไกรศิริวุฒิ**  

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.19 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.11 

 

 

 

 

 

 

 

0.06 

รำคำตำมประกำศของบริษัท

จดัเป็นสวสัดิกำรพนักงำน 

 

5. บริษัท ซีโอ 

แอล จ ำกดั 

(มหำชน) 

ค่ำใชจ้่ำยซ้ืออปุกรณส์ ำนักงำน  

บริษัทซ้ือสินคำ้อปุกรณส์ ำนักงำนต่ำง ๆ เช่น  

แฟ้ม เทป น ้ำยำลบค ำผิด กระดำษต่อเน่ือง 

เป็นตน้ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.15 

 

 

 

 

0.12 

0.19 

 

 

 

 

0.01 

รำคำตำมปกติท่ีขำยใหก้บั

บุคคลทัว่ไป 

6. บริษัท 

อินเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จ ำกดั 

(มหำชน) 

ค่ำใชจ้่ำยเช่ำบริกำรระบบสญัญำณ

อินเทอรเ์น็ตและเคร่ืองชุดอปุกรณ์  

บริษัทเช่ำบริกำรระบบสญัญำณอินเทอรเ์น็ต

และเคร่ืองชุดอปุกรณ ์ จำกบริษัท 

อินเทอรเ์น็ต ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.34 

 

 

 

 

 

0.03 

0.03 

 

 

 

 

 

0.03 

รำคำตำมปกติท่ีคิดกบับุคคล

ทัว่ไป 
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12.2.1.2 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

บุคคล / นิติ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

1. บริษัท เบต

เตอร ์ดรีมส ์

จ ำกดั 

ค่ำใชจ้่ำยซ้ือยำนพำหนะและอปุกรณ ์

บริษัทซ้ือยำนพำหนะและอปุกรณส์ ำนักงำน

จำก บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.06 

 

 

0.06 

0.12 

 

 

-0- 

รำคำท่ีเทียบเคียงกบัรำคำตลำด  

 

 

12.2.1.3 การเช่าที่ดิน และ อาคาร 

บุคคล / นิต ิ

บุคคล 

ที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบายการก าหนดราคา 

รายการระหว่างกนั ปี 2558 

 

ปี 2557 

 

1. บริษัท   

เบตเตอร ์

ดรีมส ์จ ำกดั 

1.1 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำนใหญ่ 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั เช่ำพื้ นท่ี

อำคำรส ำนักงำนใหญ่ 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.16 

 

 

0.02 

0.16 

 

 

-0- 

รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำ

ตลำดในบริเวณใกลเ้คียง 

  

 1.2 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำอำคำรโรงงำน 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ำกดั เช่ำพื้ นท่ี

โรงงำน 

0.08  0.08 รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำ

ตลำดในบริเวณใกลเ้คียง 

 

2. บริษัท      

ไอดีล วอเตอร ์

จ ำกดั 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำอำคำรโรงงำน  

บริษัทให ้บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ำกดั เช่ำพื้ นท่ีใน

อำคำรโรงงำน 

ยอดคงคำ้งส้ินงวด 

0.12  

 

 

0.02 

0.12 

 

 

-0- 

รำคำใกลเ้คียงกบัรำคำ

ตลำดในบริเวณใกลเ้คียง 

 

12.2.2 รายการที่ไม่มีนโยบายในการท ารายการในอนาคต  

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวในอนำคต (เป็นรำยกำรท่ี

เกิดขึ้ นก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งเพื่อเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) หำกบริษัทมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำ

รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว จะตอ้งน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนกำรท ำรำยกำร 

รำยละเอียดมีดงัน้ี 
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12.2.2.1 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร  

บุคคล / นิติ

บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

1. บริษัท ไอดีล      

วอเตอร ์จ ำกดั 

ค่ำใชจ้่ำยซ้ือสินทรพัยถ์ำวร 

บริษัทซ้ือเคร่ืองจกัรจำกบริษัท ไอดีล วอเตอร ์

จ ำกดั 

-0- 

 

0.10 

 

 

รำคำท่ีตกลงร่วมกนั  

 
 

12.2.2.2 การรบัการสนบัสนุนการค ้าประกนัส าหรบัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน/เจา้หน้ีเงินกู ้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ โดยไดร้บักำรสนับสนุนกำรค ้ำประกนัส ำหรับเงินกูย้ืม

สถำบนักำรเงิน/เจำ้หน้ีเงินกู ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 

บุคคล / นิติ

บุคคลที่

เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 2557 

 1. นำยวีรวฒัน์      

แจง้อยู ่

 

นำยวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ค ้ำประกันหน้ี

เงินกู ้ระยะสั้นและหน้ีเงินกูร้ะยะยำว 

ภำยในประเทศแก่บริษัท 

553.41 

 

345.46 ตำมเง่ือนไขกำรกูย้ืมปกติของสถำบัน

กำรเงินทัว่ไป โดยกรรมกำรไม่ไดร้ับ

ค่ำตอบแทนจำกบริษัทจำกกำรค ้ำ

ประกนัดงักล่ำว 

2. นำยวีรวฒัน์  

แจง้อยู ่นำยอศัวิน 

แจง้อยู ่และ

นำงสำวเธียร

วรรณี แจง้อยู ่

ก ร ร ม ก ำ ร ข อ ง บ ริ ษั ท ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่   

นำยวีรวฒัน์ แจง้อยู่ นำยอศัวิน แจง้อยู่ 

และนำงสำว เ ธี ยรวรร ณี  แจ้งอยู่     

ค ้ำประกนัหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือรถยนต์

แก่บริษัท  

143.46 100.16 

 

ตำมเง่ือนไขกำรกูย้ืมปกติของสถำบัน

กำรเงินทัว่ไป โดยกรรมกำรไม่ไดร้ับ

ค่ำตอบแทนจำกบริษัทจำกกำรค ้ำ

ประกนัดงักล่ำว 

 

12.2.2.3 รายการเงินกูย้มื 

บุคคล / นิติ

บุคคลที่

เก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

(ลา้นบาท) 
นโยบายการก าหนดราคา 

ปี 2558 ปี 

2557 

1.  บ ริ ษั ท  เ อ ส . 

เอส. แอร ์เซอรว์ิส 

จ ำกดั 

ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกูย้มื 0.18 

 

-0- 

 

อัตรำดอกเบ้ียเป็นไปตำมท่ีก ำหนดใน

สญัญำ 

 

 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเขำ้ท ำสัญญำใด ๆ ก็ตำม หรือมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทย่อย      

บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภำยนอก บริษัทจะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น และได้ก ำหนดขั้นตอนกำรพิจำรณำ                

กำรสอบทำน กำรอนุมติั และกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย 
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ประกำศ ขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงำนก ำกบัดแูล โดยกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวตอ้งเป็นไปอย่ำง

โปร่งใส สมเหตุสมผลและกระท ำอย่ำงยุติธรรม ตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้เสมือนกับกำรท ำ

รำยกำรกบับุคคลภำยนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ

ควำมเหมำะสมในกำรเขำ้ท ำสญัญำน้ัน ๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกั 

 

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั 

 บริษัทมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละ       

ตลำดหลกัทรพัยแ์ละ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมกำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรือ

อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใด ๆ  กบับริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรพิจำรณำอนุมติักำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั

น้ัน ๆ  

 

12.5 นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกิดขึ้ นในอนำคตน้ัน กรรมกำรจะตอ้งปฏิบติัตำมระเบียบต่ำงๆ ท่ีไดก้ ำหนดขึ้ น และ

กรรมกำรจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงอนุมติัรำยกำรใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใน

ลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำ   

นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดขึ้ นน้ัน บริษัทจะจดัใหม้ีบุคคลท่ีมี

ควำมรู ้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินรำคำทรพัยสิ์นท่ีมีควำมเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเกี่ยวกบั

รำยกำรระหว่ำงกนั โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีควำมรูค้วำมช ำนำญพิเศษ จะถูกน ำไปใช้

ประกอบกำรตดัสินของคณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้ีควำมมัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำว

จะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของบริษัท  แต่เป็นกำรท ำ

รำยกำรท่ีบริษัทไดค้ ำนึงถึงประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหุน้ทุกรำย  

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป เช่น กำรใหบ้ริกำร และกำรซ้ือ

หรือขำยสินคำ้ เป็นตน้ บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัใหม้ีเง่ือนไขต่ำง ๆ เป็นไปตำม

ลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด ซ่ึงสำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัรำคำท่ีเกิดขึ้ นกบับุคคลภำยนอก 

และใหป้ฏิบติัเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั พรอ้มทั้งก ำหนดรำคำและเง่ือนไขรำยกำรต่ำง ๆ 

ใหช้ัดเจน เป็นธรรม และ  ไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภำยในอิสระจะท ำหน้ำท่ีใน

กำรตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ำรำยงำนเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและใหค้วำมเห็นถึงควำม

เหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรทุก ๆ ไตรมำส 

 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไม่มีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ทัว่ไป และรำยกำรระหว่ำงกนัอื่น 

ๆ ไดแ้ก่ รำยกำรเช่ำอำคำร และรำยกำรรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เช่น กำรกูย้ืม กำรค ้ำประกนั เป็นตน้ 

บริษัทมีนโยบำยใหเ้สนอใหป้ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมติั โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วม

ประชุมและใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัควำมสมเหตุสมผลและควำมจ ำเป็นของกำรท ำรำยกำรก่อนท ำรำยกำรน้ัน ๆ 

และจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่

หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมถึงกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผย

ขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกนัและกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ถำ้มี) และกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนบญัชี เร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกนัซ่ึง
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ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ ์โดยบริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี  

 

ส ำหรับแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตน้ัน จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ

ปกติของบริษัท เช่น กำรซ้ือขำยสินคำ้ระหว่ำงกนั เป็นตน้ นอกจำกน้ี ในอนำคต บริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งให้

ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในดำ้นกำรค ้ำประกันเงินกู ้และ/หรือกำรใหเ้งินกูย้ืม  และจะด ำเนินกำรท ำ

รำยกำรขำ้งต้นด้วยควำมโปร่งใสและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและสอดคล้องกับ

ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอยำ่งเคร่งครดั 



บริษทั เธียรสุรัตน ์จ ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”)  

 

 
สว่นที่ 3 92 

 

ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส  าคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

 13.1.1 ความเห็นผูส้อบบญัชี 

 รายงานความเหน็ผูส้อบบญัชีของงบการเงินของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับ

รอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2557 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี  

งบการเงนิ รายปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2558 

ผูส้อบบญัชี 

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 2982 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 

 

 

ความเห็น 

ผูส้อบบัญชีเหน็ว่า งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 
  

13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

กลุ่มเธียรสุรัตน์ ประกอบดว้ย บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ไดแ้ก่       

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั  

ในปี 2558 บริษัทซื้ อหุน้สามญัของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (“เฟดเดอร์”) จากผูถื้อหุน้รายเดิม โดย ณ 

ส้ินปี 2558 บริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 59.99 ท าใหบ้ริษัทมีอ านาจควบคุมในเฟดเดอร ์บริษัทจึงไดน้ างบการเงิน

ของเฟดเดอรม์าจดัท างบการเงินรวม 

 บริษัทถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย หลังจากตัดยอด

คงเหลือและรายการระหว่างกันท่ีเป็นสาระส าคัญแลว้ ซึ่งงบการเงินรวมท่ีจัดท าขึ้ นดังกล่าวไดร้ับการตรวจสอบและ

สอบทานโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากส านักงานก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ 
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 ทั้งน้ีงบการเงินของบริษัทปี 2556, 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

วนัที่ 31 ธนัวาคม  

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

สนิทรพัยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33.63 2.1 8.18  0.8  8.19  1.0  

เงินลงทุนชัว่คราว - - 20.00  1.8  -  -  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ 495.50 31.3 364.26  33.6  263.2  33.6  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 46.06 2.9 30.59  2.8  12.88  1.6  

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ์ิ 14.13 0.9 15.05  1.4  15.57  2.0  

สินคา้คงเหลือ 152.83 9.7 59.85  5.5  52.91  6.8  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 742.15 46.9 497.92  46.0  352.75  45.1  

       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีครบก าหนดเกิน 

1 ปี 

254.54 16.1 1.23  0.1  -  -  

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ์ิท่ีครบก าหนด

เกิน 1 ปี 

6.24 0.4 20.32  1.9  23.17  3.0  

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 21.80 1.4 96.20  8.9  0.16  0.0  

อสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 58.85 3.7 58.94  5.4  59.19  7.6  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   462.10 29.2 387.34  35.8  332.99  42.6  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 16.88 1.1 10.90  1.0  7.06  0.9  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.46 1.1 8.72  0.8  6.28  0.8  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.99 0.2 1.48  0.1  0.80  0.1  

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 840.86 53.1 585.13  54.0  429.65  54.9  

รวมสนิทรพัย ์ 1,583.01 100.0 1,083.05  100.0  782.41  100.0  
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน 

378.06 23.9 21.26  2.0  80.62  10.3  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 98.58 6.2 79.62  7.4  70.61  9.0  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 21.60 1.4 22.61  2.1  25.86  3.3  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี 

29.69 1.9 24.13  2.2  19.61  2.5  

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 30.52 1.9 12.60  1.2  5.85  0.7  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 558.45 35.3 160.22  14.8  202.56  25.9  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

เงินกูย้มืระยะยาว 41.12 2.6 57.95  5.4  62.20  8.0  

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 46.25 2.9 40.04  3.7  37.10  4.7  

ภาระผูกพนัประโยชน์พนักงาน 21.26 1.3 16.75  1.5  15.94  2.0  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 108.63 6.9 114.74  10.6  115.25  14.7  

รวมหน้ีสิน 667.08 42.1 274.96  25.4  317.81  40.6  

ส่วนของผูถื้อหุน้             

ทุนจดทะเบียน             

     หุน้สามญั 602 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 602.00          

     หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   344.00    344.00    

ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้           

     หุน้สามญั 401.33 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 401.33 25.4         

     หุน้สามญั 344 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   344.00  31.8    

     หุน้สามญั 258 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท       258.00  33.0  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 206.77 13.1 206.77  19.1   0.0 0.0  

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10.25 0.6 10.25  0.9  10.25  1.3  

ผลต่างจากการแปลงสดัส่วนการลงทุนในบริษัทยอ่ย (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.2) 

ก าไรสะสม           

     จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 17.59 1.1 10.46  1.0  5.93  0.8  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 272.45 17.2 237.96  22.0  191.77  24.5  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (2.59) (0.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 904.45 57.1 808.10  74.6  464.60  59.4  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 11.48  0.7 0.00  0.0  0.00  0.0  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 915.93 57.9 808.10  74.6  464.60  59.4  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,583.01 100.0 1,083.05  100.0  782.41  100.0  
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2558 2557* 2556* 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,452.19 89.8 996.83  88.6  902.25  89.1  

ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีรบัรู ้ 165.09 10.2 128.42  11.4  110.06  10.9  

รวมรายได ้ 1,617.28 100.0 1,125.25  100.0  1,012.31  100.0  

ตน้ทุน           

ตน้ทุนขาย (344.73) (21.3) (201.33) (17.9) (174.66) (17.3) 

ตน้ทุนทางการเงิน* (9.87) (0.6) (6.20) (0.6) (13.38) (1.3) 

รวมตน้ทุน (354.6) (21.9) (207.53) (18.4) (188.04) (18.6) 

ก าไรขัน้ตน้ 1,262.68 78.1 917.72  81.6  824.27  81.4  

รายไดอ่ื้น 28.47 1.8 35.30  3.1  17.47  1.7  

ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ย 1,291.15 79.8 953.02  84.7  841.74  83.2  

ค่าใชจ้า่ย           

ค่าใชจ่้ายในการขาย (711.80) (44.0) (564.33) (50.2) (524.93) (51.9) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (278.03) (17.2) (191.16) (17.0) (168.28) (16.6) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (118.46) (7.3) (81.53) (7.2) (59.61) (5.9) 

รวมค่าใชจ้า่ย (1,108.29) (68.5) (837.02) (74.4) (752.82) (74.4) 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษี

เงนิได ้
182.86 11.3 116.00  10.3  88.92  8.8  

ตน้ทุนทางการเงิน (0.59) 0.0 (0.31) (0.0) (0.12) (0.0) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 182.27 11.3 115.69 10.3 88.80 8.8 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (37.21) (2.3) (21.97) (2.0) (21.75) (2.1) 

ก าไร (ขาดทุน) ส  าหรบัปี 145.06 9.0 93.72  8.3  67.05  6.6  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

หรือขาดทุน ในภายหลัง 
      

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ 
      

 ประกนัภยั (3.24) (0.2) - - - - 

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได ้ 0.64 0.0 - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส  าหรับปี (2.60) (0.2) - - - - 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 142.46 8.8 93.72  8.3  67.05  6.6  

 

หมายเหตุ: *มีการจดัประเภทตน้ทุนทางการเงินในปี 2557 และ 2556 ใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัธุรกิจ 
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ผลการด าเนินงาน 

ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

ลา้น

บาท 

รอ้ย

ละ 

ลา้น

บาท 
รอ้ยละ 

การแบ่งก าไร (ขาดทุน)           

     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 145.95  93.72    67.05    

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.89)  0.00    0.00    

การแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม           

     ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 143.35  93.72    67.05    

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (0.89)  0.00    0.00    

       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้           

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.36  0.26    0.27    

     จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้) * 401.33  355.70    251.22    

       

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด           

     ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 0.36  0.26    0.27    

     จ านวนหุน้สามญัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้) * 405.73  355.70    251.22    

       

 

หมายเหตุ :  

*  ในระหว่างปี 2556 บริษัทเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท ดงัน้ัน 

เพ่ือใหง้บการเงินของบริษัทสามารถเปรียบเทียบได ้บริษัทจึงแสดงจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักโดยใหหุ้น้ท่ีตราไวมี้มลูคา่หุน้ละ 

1 บาท ในระหว่างปี 2558 บริษัทไดมี้การออกหุน้ปันผลจ านวน 57,332,928 หุน้ โดยจ่ายจากก าไรสุทธิปี 2557 ดงัน้ัน บริษัทจึงมี

การปรบัหุน้สามญัถัว่เฉล่ียยอ้นหลงั โดยใชจ้ านวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 344,000,000 หุน้ รวมกบัจ านวนหุน้ปัน

ผลท่ีจา่ยจ านวน 57,332,928 หุน้ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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 (3) งบกระแสเงนิสด 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

(ลา้นบาท) 

ปีบญัชี 

สิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 182.26 115.70  88.80  

รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินไดสุ้ทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)      

กิจกรรมการด าเนินงาน      

     ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 31.61 21.63  17.04  

     หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 118.46 81.53  59.61  

     ส ารองการปรับสภาพสินคา้คงเหลือ 1.58 (0.22) 0.70  

     ค่าเผ่ือส ารองการรบัคืนสินคา้ 1.03 0.26  0.62  

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 1.00 - - 

     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าในสินทรพัย์ - 0.25  - 

    ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 0.71 0.05 - 

     (ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (0.26) (0.21) (1.22) 

     ประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนักงาน 1.27 1.24  2.35  

     ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ ย 10.39 6.51  13.51  

     ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ - - 10.25  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 348.05 226.73  191.65  

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้ น) ลดลง      

     ลูกหน้ีการคา้ตามสัญญาเช่าซื้ อ (503.98) (183.72) (41.90) 

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (15.43) (18.06) 3.72  

     ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ์ิ 14.99 3.37  (6.29) 

     สินคา้คงเหลือ (94.57) (6.71) (7.65) 

     สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1.53) (0.68) 0.15  

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้ น (ลดลง)      

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20.39 6.08  (7.65) 

     ผลประโยชน์พนักงานท่ีจ่ายในงวด - (0.44) (0.27) 

เงนิสดรบั (จา่ย) จากกิจกรรมการด าเนินงาน (232.08) 26.56  131.75  

จ่ายดอกเบี้ ย (10.36) (6.69) (13.51) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (27.37) (17.66) (35.78) 

เงนิสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการด าเนินงาน (269.81) 2.21  82.46  
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กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมการจดัหาเงนิ (ต่อ) 

(ลา้นบาท)  

ปีบญัชี 

สิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมขึ้ น) ลดลง 74.41 (96.04) 5.67  

เงินลงทุนชัว่คราว 20.00 (20.00) - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 

เงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์ 0.52 0.33  1.79  

เงินสดรบัจากการไดม้าของบริษัทย่อย 15.52 - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (67.72) (57.96) (88.53) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้ อสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (7.06) (4.67) (0.22) 

เงนิสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการลงทุน 35.67 (178.34) (81.28) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการจดัหาเงนิ      

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึ้ น 

(ลดลง) 
356.80 (59.36) (57.92) 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกนัลดลง (15.00) - - 

เงินสดรบัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6.00 20.30  39.00  

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23.83) (27.80) (38.65) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (29.37) (6.78) 14.71  

รบัช าระค่าหุน้สามญั - 86.00  25.00  

เงินปันผลจ่าย (46.84) (43.00) - 

รบัช าระค่าหุน้สามญัของบริษัทย่อย – ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุม 
11.83     

เงินสดรบัช าระค่าหุน้สามญั-ส่วนเกินมลูค่าหุน้ - 206.77  - 

เงนิสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการจดัหาเงนิ 259.59 176.13  (17.86) 

       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ 25.45 (0.01) (16.68) 

       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 8.18 8.19  24.86  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ้ นงวด 33.63 8.18  8.19  
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 (4) อตัราสว่นทางการเงนิ 

อตัราสว่นทางการเงิน หน่วย 

ปีบญัชี  

สิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2558 2557 2556 

งบรวม งบรวม งบรวม 

อตัราสว่นสภาพคล่อง         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.33 3.11  1.74  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.06 2.73  1.48  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า (0.75) 0.01  0.35  

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 2.62 3.32 3.41  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 137.17 108.31  105.44  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 11.05 9.25  8.97  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 32.58 38.92  40.13  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 13.66 11.16  11.30  

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 26.36 32.26  31.86  

วงจรเงินสด วนั 143.39 114.98  113.71  

อตัราสว่นความสามารถในการท าก าไร        

อตัราก าไรขั้นตน้ รอ้ยละ 78.07 81.56  81.42  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 9.51 7.14  7.05  

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ (175.44) 2.75  115.61  

อตัราดอกเบ้ียรับ (ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ)  รอ้ยละ 38.40 40.93  40.45  

อตัราดอกเบ้ียจ่าย (เงินกูย้ืม)  รอ้ยละ 3.07 3.33  5.47  

ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ ย  รอ้ยละ 35.34 37.61  34.98  

อตัราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 8.97 8.33  6.62  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 16.83 14.73  16.22  

อตัราสว่นแสดงประสทิธิภาพในการท างาน        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ รอ้ยละ 10.88 10.05  8.78  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  รอ้ยละ 41.60 32.03  28.32  

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 1.21 1.21  1.33  

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน        

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.73 0.34  0.68  

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.56 0.21  0.49  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย เท่า (21.23) 4.67  8.23  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 0.93 0.01  0.46  

อตัราการจ่ายปันผล รอ้ยละ 32.29 45.88  - 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ค  าอธิบายและวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14.1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ ำ และจ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครัวเรือน        

โดยกำรขำยตรงซึ่งเป็นช่องทำงกำรขำยหลักของบริษัท ทั้งกำรขำยสดและขำยผ่อนช ำระ รำยไดข้องบริษัท

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดด้อกผลตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ในปี 2558 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเน่ือง แมว้่ำภำวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงชะลอตัว         

ตำมภำวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดกำรใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็นลง อย่ำงไรก็ตำม ภำวะน ้ ำแลง้และกระแส

นิยมรกัสุขภำพเป็นตวัผลักดนัใหผ้ลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ำของบริษัทยงัคงเป็นท่ีตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

ในดำ้นกลยุทธ์ บริษัทยังคงกลยุทธ์กำรขยำยตลำด โดยเพ่ิมจ ำนวนสำขำในต่ำงจังหวัดเพ่ือขยำย      

กำรขำยใหค้รอบคลุมลูกคำ้ทัว่ประเทศ และเพ่ิมศนูย์บริกำรเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้ น 

รวมทั้งเพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม้ีควำมหลำกหลำย เช่น กำรจ ำหน่ำยผ่ำน Modern Trade และตวัแทน

จ ำหน่ำย นอกจำกน้ี บริษัทยังคงเพ่ิมจ ำนวนพนักงำนขำยทำงโทรศัพทเ์พ่ือต่อยอดธุรกิจจำกฐำนลูกคำ้เดิม 

สนับสนุนกำรบริกำรหลังกำรขำยและน ำเสนอผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีจ ำเป็นต่อกำรครองชีพ อีกทั้งในดำ้นผลิตภณัฑ์ 

บริษัทพัฒนำผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ ำอย่ำงต่อเน่ืองและขยำยฐำนผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครัวเรือนให ้

ครอบคลุมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยบริษัทเริ่มจ ำหน่ำยเครื่องท ำน ้ำอุ่นในไตรมำส 4 ปี 

2558 และลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจหลักในกำรจ ำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศยี่หอ้ เฟดเดอร์        

จำกควำมโดดเด่นของสินคำ้และบริกำร รวมถึงกำรพฒันำศักยภำพของทีมงำนขำย ส่งผลใหบ้ริษัทสำมำรถ

ขยำยธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 

 

14.1.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน       

  รายไดจ้ากการขาย  

บริษัทไดร้ับรำยไดจ้ำกกำรขำยหลักใน 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ผ่ำนช่องทำง    

กำรขำยตรง ซึ่งมีทั้งกำรขำยแบบเงินสดและกำรขำยแบบผ่อนช ำระ และรำยไดจ้ำกกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้

ใหก้บับริษัทขำยตรงขนำดใหญ่แหง่หน่ึง 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดร้วมเท่ำกับ 1,012.31 ลำ้นบำท 

1,125.25 ล้ำนบำท และ 1,617.28 ลำ้นบำท เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2557 และ 2558 บริษัท           

มีรำยไดร้วมสูงกว่ำปีก่อนจ ำนวน 492.02 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 43.73 ซึ่งประกอบดว้ยรำยไดจ้ำก

กำรขำยสินคำ้จ ำนวน 1,452.19 ลำ้นบำท สูงขึ้ นจ ำนวน 455.36 ลำ้นบำท และดอกผลจำกกำรใหเ้ช่ำซื้ อ

จ ำนวน 165.09 ลำ้นบำท สูงขึ้ นจ ำนวน 36.67 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 45.68 และ รอ้ยละ 28.55 

ตำมล ำดับ รำยไดท่ี้เพ่ิมขึ้ นมีสำเหตุหลักมำจำกยอดขำยเครื่องกรองน ้ ำรุ่นใหม่ซึ่งมีรำคำขำยสูงขึ้ น รวมทั้ง        

มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสำรกรองเพ่ิมขึ้ นอนัเป็นผลมำจำกกำรพฒันำระบบฐำนขอ้มลูลูกคำ้ และกำรเพ่ิมจ ำนวน

พนักงำนขำยสำรกรองทำงโทรศพัท ์

นอกจำกน้ีบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องปรบัอำกำศเพ่ิมขึ้ นอย่ำงเป็นรปูธรรม และเร่ิมมีรำยได้

จำกกำรขำยเครื่องท ำน ้ ำอุ่นในไตรมำส 4 ปี 2558 
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สัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Distribution Channels) แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

รายไดจ้ากการขาย 

 

 ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2556 

 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตรง               

     - ขำยตรงแบบเงินสด   140.36  9.7  136.02  13.6  126.49  14.0  

     - ขำยตรงแบบผ่อนช ำระ   1,241.33  85.5  792.34  79.5  687.12  76.2  

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยตรง   1,381.69  95.2  928.36  93.1  813.61  90.2  

จดัจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนบริษัทอ่ืน   70.50 4.8 68.47 6.9 88.65 9.8 

รวมรายไดจ้ากการขาย  1,452.19  100.0  996.83  100.0  902.25  100.0  

 

บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรงเป็นรำยไดห้ลัก โดยมีสัดส่วนเฉล่ียมำกกว่ำรอ้ยละ 

90 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยโดยรวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลักมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

(1) รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยตรงแบบผ่อนช ำระ

เป็นหลัก โดยในปี 2558 รำยไดจ้ำกกำรขำยตรงแบบผ่อนช ำระมีจ ำนวน 1,241.33 ลำ้นบำท ในขณะท่ี

รำยไดจ้ำกกำรขำยตรงแบบเงินสดมีจ ำนวน 140.36 ลำ้นบำท 

(2) รายไดจ้ากการจดัจ  าหน่ายสนิคา้ผ่านบริษัทอื่น บริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคำ้ใหก้บับริษัทขำยตรง

ชั้นน ำแห่งหน่ึง โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2556 2557 และ 2558 จ ำนวน 88.65 ลำ้นบำท 68.47 

ลำ้นบำท และ 70.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษัทสำมำรถสรำ้งควำมเชื่อมัน่ในคุณภำพผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัค ำสัง่ซื้ อจำกบริษัทขำยตรงดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขำยตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องกรองน ้ ำในปี 2556 

2557 และ 2558 เป็นจ ำนวน 770.45 ลำ้นบำท 825.87 ลำ้นบำท และ 1,201.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 

ปี 2558 ยอดขำยเครื่องกรองน ้ ำเพ่ิมขึ้ นจำกปีก่อนจ ำนวน 375.70 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 45.49 

เป็นผลมำจำกกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่ งมีรำคำขำยสูงขึ้ น เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนเครื่อง ท่ีขำย               

บริษัทสำมำรถรกัษำจ ำนวนกำรขำยไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อน 

ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรขำยสำรกรอง ในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ ำนวน 128.72 ลำ้นบำท 

165.14 ลำ้นบำท และ 179.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยปี 2558 ยอดขำยสำรกรองเพ่ิมขึ้ นจำกปีก่อน

จ ำนวน 14.40 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 8.72 เป็นผลจำกกำรพัฒนำระบบขำยตรงผ่ำนทำงโทรศัพท์ 

และบริษัทเพ่ิมจ ำนวนพนักงำนขำยทำงโทรศพัทเ์ป็นสองเท่ำจำกปี 2557 

บริษัทเริ่มขำยเครื่องปรับอำกำศในไตรมำส 4 ปี 2557 ดังน้ัน ในปี 2558 รำยไดจ้ำกกำรขำย

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ จึงเพ่ิมขึ้ นอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมียอดขำยจ ำนวน 71.08 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้ นจำกปี

ก่อนจ ำนวน 65.25 ลำ้นบำท (ปี 2557 ยอดขำยจ ำนวน 5.83 ลำ้นบำท) 
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สัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยแยกตำมผลิตภณัฑ ์(Products) แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

รายไดต้าม

ผลิตภณัฑ ์

 มูลค่า 

(ลา้นบาท) 

 รอ้ยละ 

เครื่องกรองน ้ำ  1,201.57  82.7 

สำรกรอง     179.54  12.4 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำและ

อ่ืน ๆ 

      71.08   4.9 

รวม  1,452.19  100.0 

 

ตน้ทุนขาย 

ตน้ทุนขำยแบ่งออกเป็น ตน้ทุนวัตถุดิบในกำรผลิต ตน้ทุนพนักงำนฝ่ำยผลิต โสหุย้กำรผลิต และ

ตน้ทุนอ่ืน ๆ โดยปี 2556 2557 และ 2558 ตน้ทุนขำยมีจ ำนวน 174.66 ลำ้นบำท 201.33 ลำ้นบำท 

และ 344.73 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดร้วม (“สัดส่วนตน้ทุนขำย”) รอ้ยละ 17.25 

รอ้ยละ 17.89 และรอ้ยละ 21.32 ตำมล ำดับ ปี 2558 ตน้ทุนขำยเพ่ิมขึ้ นจำกปีก่อน จ ำนวน 143.39     

ลำ้นบำท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 71.22 ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้ น สัดส่วนตน้ทุนขำยปี 2558 สูงขึ้ น

จำกปีก่อน เป็นผลมำจำกตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ใหม่ซึ่งมีคุณภำพสูงขึ้ น มีตน้ทุนกำรผลิตสูงกว่ำผลิตภณัฑเ์ดิม 

รวมทั้งกำรขำยเครื่องปรับอำกำศมีสัดส่วนกำรขำยต่อรำยไดร้วมสูงขึ้ น ซึ่งเครื่องปรับอำกำศมีสัดส่วนตน้ทุน

ขำยสูงกว่ำผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ำของบริษัท 

 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ดอกเบี้ ยจ่ำยเงินกูย้ืม ซึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจเช่ำซื้ อของบริษัทส่วนหน่ึงใช ้

เงินกูย้ืมเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่ำงรอกำรรับเงินผ่อนช ำระค่ำงวดจำกลูกคำ้ ดงัน้ัน ตน้ทุนทำงกำรเงิน

จึงจัดเป็นตน้ทุนหลักในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับตน้ทุนขำย ทั้งน้ีตน้ทุนทำงกำรเงินแบ่งออก เป็น 2 

ประเภทตำมวัตถุประสงค์กำรใชเ้งินกูย้ืม ไดแ้ก่ ตน้ทุนทำงกำรเงินจำกเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน และตน้ทุนทำงกำรเงินจำกเงินกูย้ืมระยะยำวเพ่ือรองรับกำรลงทุน ตน้ทุนทำง

กำรเงินรวมในปี 2556 2557 และ 2558 เป็นจ ำนวน 13.51 ลำ้นบำท 6 .51 ลำ้นบำท และ 10.46      

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ตน้ทุนทำงกำรเงินในปี 2557 อยู่ในระดับต ำ่เมื่อเทียบกับปี 2556 และ 2558 เน่ืองจำกบริษัทมี

สภำพคล่องเพ่ิมขึ้ นจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพ่ิมทุนในปี 2557 โดยน ำเงินท่ีไดร้ับบำงส่วนจ่ำยช ำระเงิน

กูย้ืมระยะสั้นท่ีเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดร้ับจำกกำรขำยหุน้

สำมญั และบริษัททยอยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีครบก ำหนดท ำใหด้อกเบี้ ยลดลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ

เงินกูย้ืมท่ีลดลง อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2558 บริษัทมีตน้ทุนทำงกำรเงินสูงขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับยอดขำยท่ี

เพ่ิมขึ้ นท ำใหบ้ริษัทตอ้งกำรเงินทุนหมุนเวียนมำกขึ้ น อีกทั้งเงินทุนส ำหรับกำรลงทุนต่ำง ๆ เช่น กำรสรำ้ง

โรงงำนใหม่และพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ กำรขยำยส ำนักงำนสำขำและศูนย์บริกำรต่ำงจังหวัด เพ่ือรองรับ

กำรขยำยธุรกิจในอนำคต 

 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเน้นกำรขำยสินคำ้ผ่ำนช่อง

ทำงกำรขำยตรง โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยท่ีส ำคญัประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเกี่ยวกับพนักงำน เช่น ค่ำนำยหน้ำ 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง ค่ำเบี้ ยเล้ียง เป็นตน้ ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยปี 2556 2557 และ 2558 มี จ ำนวน 

524.93 ล้ำนบำท 564.33 ล้ำนบำท และ 711.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ แมว้่ำค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยจะ
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เพ่ิมขึ้ นในแต่ละปี แต่สัดส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยต่อรำยไดร้วมมีสัดส่วนลดลง (2556: รอ้ยละ 51.85 , 

2557: รอ้ยละ 50.15, 2558: รอ้ยละ 44.01) แสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธิภำพของบริษัทท่ียงัสำมำรถควบคุม

สัดส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม 

 

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

บริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมกำรใหสิ้นเชื่อ โดยจัดตั้งฝ่ำยเครดิตเพ่ือประเมินควำมสำมำรถ

ในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินในแต่ละงวดจำกลูกหน้ี บริษัทยังมีนโยบำยใหพ้นักงำนขำยร่วม

รบัผิดชอบควำมเสียหำยโดยกำรหกัค่ำตอบแทนพนักงำนขำยหำกบริษัทไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีได ้

ทั้งน้ีมำตรกำรดังกล่ำวเป็นกำรป้องปรำมและลดควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้ นโดยพนักงำนขำยจะใชค้วำม

ระมดัระวงัอย่ำงเต็มท่ี เพ่ือลดผลกระทบของหน้ีสูญต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทไดใ้นระดบัหน่ึง 

ส ำหรบัลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระ บริษัทมีนโยบำยตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอำ้งอิงจำกมูลค่ำหน้ีท่ีคำด

ว่ำจะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ีและกำรวิเครำะห์ลูกหน้ีแต่ละรำยตำม

ควำมเห็นชอบของฝ่ำยบริหำร ซึ่งท่ีผ่ำนมำบริษัทมีหลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตำมอำยุ

ของลูกหน้ี (ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมท่ีตำรำงนโยบำยบัญชีในกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) และส ำหรบัลูกหน้ีท่ี

คำ้งช ำระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรบัรูร้ำยไดด้อกผลจำกกำรเช่ำซื้ อทั้งจ ำนวน และตดัลูกหน้ีดังกล่ำวเป็นหน้ี

สูญหลังจำกด ำเนินกำรทวงถำมอย่ำงถึงท่ีสุด ทั้งโดยวำจำและส่งจดหมำยทวงถำม จำกน้ันบริษัทจะ

ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งตำมขั้นตอนทำงกฎหมำยต่อไป 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 59.61 ล้ำนบำท 81.53          

ลำ้นบำท และ 118.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้ นตำมยอดขำยและยอด

ลูกหน้ีท่ีเพ่ิมขึ้ นในแต่ละปี ทั้งน้ี บริษัทก ำหนดนโยบำยและเพ่ิมมำตรกำรในกำรบริหำรคุณภำพลูกหน้ีให ้

เขม้งวดมำกขึ้ น โดยบริษัทยงัคงควำมระมดัระวงัในกำรปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมีกำรตรวจสอบอย่ำงเขม้งวดจำกฝ่ำย

เครดิตของบริษัท อีกทั้งระเบียบกำรหกัค่ำนำยหน้ำคืนจำกพนักงำนขำย ในกรณีท่ีมีกำรขำยสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้

ท่ีไม่มีคุณภำพเพียงพอ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่ำน้ีเป็นไปตำมระเบียบท่ีบริษัทไดก้ ำหนดไวแ้ละมีกำรทบทวนให ้

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์อยู่เสมอ  

 

รายไดอ้ื่น  

รำยไดอ่ื้น เป็นรำยไดท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งกับกำรขำยสินคำ้หลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยเม็ด

พลำสติกบดโดยปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดอ่ื้นจ ำนวน 17.47 ล้ำนบำท 

35.30 ลำ้นบำท และ 28.47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

  

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรประกอบดว้ย ค่ำใชจ่้ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำใชจ่้ำยดำ้น

สำธำรณูปโภค เป็นตน้ ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรจ ำนวน 

168.28 ล้ำนบำท 191.16 ลำ้นบำท และ 278.03 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ค่ำใชจ่้ำยหลักท่ีเพ่ิมขึ้ น คือ 

ค่ำใชจ่้ำยเกี่ยวกบัพนักงำนเพ่ิมขึ้ นจำกกำรเพ่ิมจ ำนวนพนักงำนและกำรเตรียมบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพ เพ่ือสรำ้ง

ควำมพรอ้มในกำรขยำยตัวของธุรกิจ  ค่ำเส่ือมรำคำเพ่ิมขึ้ น เน่ืองจำกกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ และอำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ น โดยสรุป ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรเพ่ิมขึ้ นจำกกำรขยำยธุรกิจ และ

เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบัรำยไดร้วมท่ีเพ่ิมขึ้ น 
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ก าไรสุทธิ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 67.05 ลำ้นบำท 93.72 

ลำ้นบำท และ 145.95 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ รอ้ยละ 6.62 รอ้ยละ 8.33 และ

รอ้ยละ 8.97 ตำมล ำดับ ในปี 2558 ถึงแมว้่ำสัดส่วนตน้ทุนขำยต่อรำยไดร้วมสูงขึ้ น บริษัทยังคงสำมำรถ

รกัษำอตัรำก ำไรสุทธิใหไ้ม่ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 8 ตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้แสดงใหเ้ห็นถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำร

จัดกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ (ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2556 บริษัทมี

ค่ำใชจ่้ำยพิเศษจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑจ์ ำนวน 10.25 ลำ้นบำทซึ่งหำกไม่นับรวมรำยกำรดังกล่ำว 

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 2556 จะเท่ำกบั 77.30 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัรอ้ยละ 7.64) 

 

รายการพิเศษที่เกิดขึ้ น (ไม่ใช่รายการประจ  า) 

ในปี 2558 บริษัทบันทึกผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกันภัย จ ำนวน 

2.60 ลำ้นบำท (สุทธิจำกผลกระทบของภำษีเงินได)้ โดยแสดงรำยกำรใน “ส่วนของผูถื้อหุน้” และ “ก ำไร 

(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน” ซึ่งไม่ถูกรวมในกำรค ำนวณก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 

 

14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

14.1.3.1 สนิทรพัย ์

สินทรพัยข์องบริษัทเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองตำมกำรเติบโตของรำยได ้โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 

2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 782.41 ลำ้นบำท 1,083.05 ลำ้นบำท 

และ 1,583.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้งน้ีสินทรัพย์หลักของบริษัทไดแ้ก่ ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้ อ ท่ีดิน 

อำคำร และอุปกรณ์ และสินคำ้คงเหลือ โดยลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้ อไดแ้ก่ลูกหน้ีจำกกำรขำยสินคำ้แบบผ่อน

ช ำระ ซึ่งเป็นรำยไดห้ลักของบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลงทุนในท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือ    

รองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ  ทั้งในส่วนของโรงงำนผลิตและอำคำรส ำนักงำน อีกทั้ง สินคำ้คงเหลือท่ีมี

จ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้ น เน่ืองจำกกำรสัง่ซื้ อวตัถุดิบเพ่ือกำรผลิตสินคำ้รุ่นใหม่ 

 

อตัรำส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม แสดงตำมตำรำง ดงัน้ี 

  

สนิทรพัย ์(ลำ้นบำท)  ปี 2558  ปี 2557  ปี 2556 

สินทรพัยร์วม  1,583.01  1,083.05  782.41 

สินทรพัยห์มุนเวียน  742.14  497.92  352.75 

อตัราสว่นสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม 

(รอ้ยละ) 

 46.88  45.97  45.09 

 

 

อตัรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรพัย์รวมเพ่ิมขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง เกิดจำกลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำ

ซื้ อ และสินคำ้คงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้ น ซึ่งเป็นไปตำมยอดขำยท่ีเพ่ิมขึ้ น และกำรสัง่ซื้ อวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้ นเพ่ือรองรับ

กำรผลิตสินคำ้รุ่นใหม่ 

 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้ อ (สุทธิ) ซึ่งไดแ้ก่ลูกหน้ีจำกกำรขำยสินคำ้แบบผ่อนช ำระ (สุทธิ จำกดอกผล

เช่ำซื้ อรอตัดบัญชี ภำษีขำยรอตัดบัญชี ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และค่ำเผ่ือส ำรองกำรรับคืนสินคำ้) เป็น

สินทรพัยท่ี์มีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 



        บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน)  แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (“แบบ 56-1”)  

 
สว่นที่ 3 105 

 

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ดังกล่ำวเป็นจ ำนวน 263.20 ลำ้นบำท 364.26 ลำ้นบำท และ 495.50 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 

ความเพียงพอของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษัทมีลูกหน้ีกำรคำ้ส่วนใหญ่จำกกำรผ่อนช ำระเครื่องกรองน ้ ำตำมสัญญำเช่ำซื้ อ โดยบริษัทมี

นโยบำยในกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรบัลูกหน้ีท่ีคำดว่ำไม่สำมำรถช ำระหน้ีได ้ดงัน้ี 

  

นโยบายบญัชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส าหรบัลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

   

งวดที่ผิดนดัช าระ  อตัราการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2558  ปี 2557  ปี 2556 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  2.5  1  - 

ลูกหน้ีคำ้งช ำระ 1 งวด  6  6  5 

ลูกหน้ีคำ้งช ำระ 2 งวด  30  30  15 

ลูกหน้ีคำ้งช ำระ 3 งวด  50  50  30 

คำ้งช ำระเกิน 3 งวด  100  100  100 

 

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้ อแยกตำมอำยุลูกหน้ี และอตัรำค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2556 - 2558  แสดงดงัตำรำงดำ้นล่ำง 

ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่าซ้ือ (หลงัหกั

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ

เป็นรายได-้สุทธิ) 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

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

ยงัไมถ่ึงก ำหนด

ช ำระ 

674.16 82.8 329.78 85.2 234.51 85.7 16.88 2.5 3.30 1.0 - 0.0 

คำ้งช ำระ 1 งวด 69.83 8.6 30.64 7.9 20.16 7.4 4.19 6.0 1.84 6.0 1.01 5.0 

คำ้งช ำระ 2 งวด 28.72 3.5 11.15 2.9 8.01 2.9 8.61 30.0 3.34 30.0 1.20 15.0 

คำ้งช ำระ 3 งวด 17.71 2.2 6.36 1.6 4.68 1.7 8.85 50.0 3.18 50.0 1.40 30.0 

คำ้งช ำระเกิน 3 

งวด 

23.81 2.9 9.27 2.4 6.22 2.3 23.82 100.0 9.27 100.0 6.22 100.0 

รวม 814.23 100.0 387.20 100.0 273.58 100.0 62.35 - 20.93 - 9.83 - 

 

ขอ้มลูคุณภำพของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่ำคุณภำพ

ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซื้ อแยกตำมอำยุของลูกหน้ีค่อนขำ้งใกลเ้คียงกนั ซึ่งตั้งแต่ปลำยปี 2557 บริษัทไดม้ีกำร

พิจำรณำทบทวนอัตรำค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยยึดหลักควำมระมดัระวังตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจและระยะเวลำกำรผ่อนช ำระซึ่งนำนขึ้ นตำมควำมสัมพนัธ์กับมลูค่ำสินคำ้ 

ส่งผลใหค้่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้ น โดยค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 

2558 มีจ ำนวน 9.83 ลำ้นบำท 20.93 ลำ้นบำท และ 62.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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สนิคา้คงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือจ ำนวน 

52.91 ลำ้นบำท 59.85 ลำ้นบำท และ 152.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยสินคำ้คงเหลือมีจ ำนวนเพ่ิมมำก

ขึ้ น เน่ืองจำกกำรสัง่ซื้ อวตัถุดิบเพ่ือกำรผลิตสินคำ้รุ่นใหม่ 

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุ์ทธิ         

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ เป็นจ ำนวน 

332.99 ลำ้นบำท 387.34 ลำ้นบำท และ 462.10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสินทรัพย์ประเภทน้ีส่วนใหญ่

ไดแ้ก่ ท่ีดินและอำคำรท่ีเป็นท่ีตั้งของส ำนักงำนใหญ่และโรงงำน ซึ่งสินทรพัยท่ี์ดิน อำคำร และอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ น

อย่ำงต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมขึ้ นปี 

2558 เน่ืองจำกยำนพำหนะท่ีเพ่ิมขึ้ นจ ำนวน 45.25 ล้ำนบำท ส ำหรับทีมขำยท่ีเพ่ิมขึ้ น และเครื่องมือ

เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ เครื่องใชส้ ำนักงำน คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ นจ ำนวน 19.62 ลำ้นบำท ซึ่งรวมถึง

ระบบ Call Center เพ่ือรองรบักำรขำยสำรกรองทำงโทรศพัทแ์ก่ฐำนลูกคำ้เดิมของบริษัท 

 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อตดับญัชี       

 ภำษีเงินไดร้อตัดบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีลักษณะเป็นสินทรัพย์ซึ่งเกิดจำกเกณฑ์กำรรับรู ้

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบัญชีและทำงภำษีท่ีแตกต่ำงกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีจ ำนวน 6.28 ลำ้นบำท 8.72 ลำ้นบำท และ 17.46 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ 

ซึ่งจ ำนวนท่ีเพ่ิมขึ้ นส่วนใหญ่เน่ืองมำจำกกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำนท่ี

เพ่ิมขึ้ น 

สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน        

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสินทรัพย์ระหว่ำงพัฒนำ           

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเป็นจ ำนวน 

7.06 ลำ้นบำท 10.90 ลำ้นบำท และ 16.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ทั้งน้ีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้ นอย่ำงมี

นัยส ำคัญอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกบริษัทลงทุนในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรขำย

และกำรเก็บเงิน และรองรบักำรเปิดสำขำใหม่ในอนำคต 

 

14.1.3.2 หน้ีสนิ 

หน้ีสินของบริษัทประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้ หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

กำรเงิน ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย และหน้ีสินอ่ืน ๆ โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมจ ำนวน 317.81 ลำ้นบำท 274.96 

ลำ้นบำท และ 667.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยหน้ีสินท่ีส ำคญัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้ นอย่ำงเป็น

สำระส ำคัญ โดยในปี 2558 ยอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

เพ่ิมขึ้ นจำกปี 2557 จ ำนวน 356.80 ลำ้นบำท เพ่ือกำรลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษัท เน่ืองจำกกำรขยำยธุรกิจ 

- เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีเจำ้หน้ีกำรคำ้

จ ำนวน 28.97 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรสัง่ซื้ อวตัถุดิบส ำหรบักำรผลิตสินคำ้รุ่นใหม่  

- เงินกูยื้มระยะยาว บริษัทช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำว ท ำใหย้อดคงเหลือ ณ 31 ธันวำคม 2558 

ลดลงจำกปี 2557 จ ำนวน 17.84 ลำ้นบำท 
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- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หน้ีสินประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจำกกำรจดัหำรถยนต์

เพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำน บริษัทท ำสัญญำเช่ำกำรเงินส ำหรับยำนพำหนะเพ่ิมขึ้ นเพ่ือขยำยทีม

ขำยของบริษัทโดยภำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินปี 2558 เพ่ิมขึ้ นจำกปี 2557 จ ำนวน 

11.77 ลำ้นบำท 

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เ น่ืองจำกจ ำนวนพนักงำนท่ีเพ่ิมขึ้ น ในปี 2558           

บริษัทบันทึกภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพ่ิมขึ้ น จ ำนวน 4.52 ล้ำนบำท จำกกำร

ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตรป์ระกนัภยั 

 

14.1.3.3 สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผูถื้อหุน้

ทั้งหมดจ ำนวน 464.60 ลำ้นบำท 808.10 ลำ้นบำท และ 904.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษัทเพ่ิมขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลจำกกำรท ำก ำไรอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัท

สำมำรถจ่ำยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทท่ีก ำหนดไว ้

ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญในปี 2558 นอกเหนือจำกก ำไรประจ ำปีของส่วนของผูถื้อหุน้ มี

รำยละเอียดดงัน้ี 

-  เงินปันผลจ่าย บริษัทจ่ำยเงินปันผลจ ำนวนทั้งส้ิน 104.35 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเป็นหุน้

ปันผลจ ำนวน 57.33 ลำ้นบำท และเป็นเงินสดปันผลจ ำนวน 47.01 ลำ้นบำท ตำม

มติของท่ีประชุม ดงัน้ี 

1) ท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558 เมื่อวันท่ี 24 เมษำยน 2558 มีมติอนุมัติ

ใหจ่้ำยเงินปันผล ส ำหรบัปี 2557 จ ำนวน 64.21 ลำ้นบำท โดยจ่ำยเป็นหุน้ปันผล 

จ ำนวน 57.33 ลำ้นบำท และเป็นเงินสดปันผล จ ำนวน 6.88 ลำ้นบำท 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 14 สิงหำคม 2558 มีมติ

อนุมตัิใหจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัปี 2558 จ ำนวน 40.13 ลำ้นบำท โดย

จ่ำยเป็นเงินสดปันผลทั้งจ ำนวน 

-  ทุนจดทะเบียน บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 57.33 ลำ้นบำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำย

หุน้ปันผล ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 มีจ ำนวน 401.33 

ลำ้นบำท (ปี 2557 จ ำนวน 344.00 ลำ้นบำท) 

-  บริษัทบันทึกผลขาดทุนโครงการผลประโยชนพ์นกังานจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย จ ำนวน 2.60 ลำ้นบำท (สุทธิจำกผลกระทบของภำษี

เงินได)้ ตำมท่ีกล่ำวใน “รำยกำรพิเศษท่ีเกิดขึ้ น (ไม่ใช่รำยกำรประจ ำ)” 

14.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้อยู่ในระดับ 0.68 เท่ำ 0.34 เท่ำ และ 0.73 เท่ำ ตำมล ำดับ ในขณะท่ีมีอัตรำส่วนหน้ีสินท่ีมี

ภำระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดับ 0.49 เท่ำ 0.21 เท่ำ และ 0.56 เท่ำ ตำมล ำดับ 

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงขึ้ น เน่ืองจำก

บริษัทมีควำมตอ้งกำรเงินทุนในกำรขยำยธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้

ของบริษัทยงัอยู่ในอตัรำท่ีต ำ่มำกเมื่อเทียบกบับริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมขำยผ่อน 
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14.1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

รำยละเอียดแหล่งท่ีมำและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตำมตำรำง 

   

 

บริษัทและบริษัทย่อย สำมำรถบริหำรสภำพคล่องไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยสำมำรถ

บริหำรกระแสเงินสดท่ีไดร้ับเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และมีกำรจ่ำยเงินสดปันผล 

(Cash Dividend) จ ำนวน 47.01 ลำ้นบำท ในปี 2558 (เงินปันผลส ำหรบัปี 2557 จ ำนวน 6.88 

ลำ้นบำท และเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรบัปี 2558 จ ำนวน 40.13 ลำ้นบำท) 

 

14.1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพ่ิมขึ้ นจำกรอ้ยละ 14.73 ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 16.83 ในปี 2558 

โดยผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 

(1)  ประสิทธิภำพในกำรบริหำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำย อตัรำก ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ิมขึ้ น

จำกรอ้ยละ 8.33 เป็นรอ้ยละ 8.97 เป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึ้ นของรำยไดแ้ละกำรบริหำรตน้ทุน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลกระทบทำงบวกต่ออตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ 

(2) ประสิทธิภำพในกำรใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพย ์อตัรำกำรหมุนของสินทรพัย ์(Asset Turnover) 

อยู่ในระดับไม่เปล่ียนแปลง 1.21 เท่ำ ถึงแมว้่ำบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้ นในปี 2558 

จ ำนวน 499.95 ลำ้นบำท แสดงใหเ้ห็นถึงกำรบริหำรกำรใชท้รัพย์สินใหเ้กิดประโยชน์ของ

บริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(3) โครงสรำ้งทำงกำรเงิน อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เพ่ิมขึ้ นจำก 0.34 เท่ำ 

เป็น 0.73 เท่ำ เน่ืองจำกบริษัทตอ้งกำรเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรด ำเนินกำรและ

กำรขยำยธุรกิจ 

 

14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 

การขยายตวัของชุมชนเมือง และสดัสว่นการขาย 

บริษัทเน้นกำรจัดจ ำหน่ำยในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชำกรอำศัยอยู่หนำแน่น เพ่ือใหพ้นักงำนขำย

สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ทั้งน้ีแนวโน้มกำรเติบโตของเศรษฐกิจภำยในประเทศส่งผลใหชุ้มชน

เมืองขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ือง เป็นผลดีต่อกำรวำงแผนกำรขำยสินคำ้ของบริษัท และยังเป็นกำรเพ่ิมพื้ นท่ีท่ีมีศกัยภำพแห่ง

ใหม่ จึงเป็นโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทในอนำคต 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

บริษัทและบริษัทย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2557) และฉบบัใหม่

ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2558 มำถือ

หน่วย : ลา้นบาท 
 ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 2556 

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน  (269.81)  2.21  82.46 

กิจกรรมกำรลงทุน  35.68 (178.34) (81.28) 

กิจกรรมกำรจดัหำเงิน  259.59  176.13  (17.86)  

เงนิสด เพิ่มขึ้ น (ลดลง)  25.45 (0.00) (16.68) 

เงินสด ณ ตน้ปี  8.18  8.19  24.86 

เงนิสด ณ ปลายปี  33.63  8.18  8.19 
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ปฏิบัติ กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ           

งบกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย 

ส ำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ ท่ีก ำหนดใหถื้อปฏิบตัิกับงบกำรเงินส ำหรับ

รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ดงักล่ำว ณ วนัท่ีรำยงำน เน่ืองจำกยงัไม่มีกำรบงัคบัใช ้

บริษัทคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรบัปรุงใหม่ตำมประกำศสภำวิชำชีพบญัชีมำ

ใช ้และถือปฏิบัติ โดยผูบ้ริหำรอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวต่องบกำรเงินของบริษัท (ดูรำยละเอียดมำตรฐำนทำงกำรเงินท่ี

ออกและปรบัปรุงใหม่ในส่วนของรำยงำนทำงกำรเงิน) 

 

แผนการด าเนินธุรกิจส  าหรบัปี 2559 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตวัดีขึ้ นจำกปีก่อน กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะไดร้บัแรง

หนุนจำก มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจภำครัฐ รวมถึงภำคท่องเท่ียวท่ีจะยงัมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง จะช่วย

หนุนใหก้ำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัว ถึงแมว้่ำยงัคงมีปัจจัยเส่ียงท่ีรุมลอ้มต่อเน่ืองมำจำกปี

ก่อน โดยเฉพำะภยัแลง้ท่ีรุนแรง แต่ปัจจยัดงักล่ำวส่งผลในทำงบวกส ำหรบักำรขำยผลิตภณัฑข์องบริษัท  

ในปี 2559 บริษัทจะยงัคงกลยุทธ์กำรขยำยตลำด ดงัน้ี 

- เพ่ิมจ ำนวนสำขำและศนูยบ์ริกำรในต่ำงจงัหวดัเพ่ือขยำยกำรขำยใหค้รอบคลุมลูกคำ้ทัว่ประเทศ 

- เพ่ิมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม้ีควำมหลำกหลำย 

- เพ่ิมกำรขำยผ่ำน Modern Trade และตวัแทนจ ำหน่ำย 

- เพ่ิมจ ำนวนพนักงำนขำยทำงโทรศัพท์เพ่ือต่อยอดธุรกิจจำกฐำนลูกคำ้เดิม สนับสนุนกำรบริกำรหลังกำร

ขำยและน ำเสนอผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีจ ำเป็นต่อกำรครองชีพ 

- เพ่ิมควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ์ ทั้งเครื่องกรองน ้ ำ และเครื่องใชไ้ฟฟ้ำในครวัเรือนใหค้รอบคลุมควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

- อีกทั้ง บริษัทยงัมีแผนท่ีจะขยำยกำรเติบโตไปยงัตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ซึ่งเป็นหน่ึงในกล

ยุทธ์ในกำรขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกคำ้ในต่ำงประเทศ 

 

นอกจำกกำรขยำยตลำดไปสู่กลุ่มลูกคำ้ใหม้ำกขึ้ นแลว้ บริษัทยงัคงวิจยัและพฒันำผลิตภัณฑ์และเพ่ิมคุณภำพ

ของกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือใหส้ำมำรถสรำ้งกำรเติบโตไดอ้ย่ำงยัง่ยืน 



                บริษทั เธียรสุรัตน ์จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558  
 

  | รับรองควำมถูกตอ้ง 
 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล  

บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบับน้ีแล้ว และดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี 

บริษัท ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

แลว้ 

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่า บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดแูลใหม้ีการปฏบิติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ต่อผูส้อบบัญชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว้  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุม

ภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้  บริษัทได้

มอบหมายใหน้ายวิรชั วงศนิ์รนัดร์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นาย

วิรชั วงศนิ์รนัดร ์ก ากบัไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษัท ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

บริษทั เธียรสรุตัน ์จ  ากดั (มหาชน)  

 

 ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นายวรีวฒัน์  แจง้อยู ่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร .......................................... 

2 นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการผูจ้ดัการ .......................................... 

3 นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกจิ .......................................... 

4 นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด .......................................... 

5 นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม ่

และบริการลกูคา้ 

 

.......................................... 

6 นางสาวปรียาพร  ไกรศิริวุฒิ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 

 

.......................................... 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ 

  

 ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการผูจ้ดัการ  .......................................... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                         เอกสารแนบ 1 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            111 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

เอกสารแนบ 1   รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 
  คุณวุฒิทางการศึกษา 

 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร 
• ประธานกรรมการบริษทั 

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

- พาณิชยศาสตร์บญัฑิต (สถิติ) คณะพณิชย
ศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

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

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

  

ไม่มี -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – 2555 
2550 – 2551 
2549 – 2550 
 
2546 – 2550 

ประธานกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ท่ีปรึกษา  
กรรมการบริษทั / คณะกรรมการ 
กรรมการบริษทั 
กรรมาธิการวสิามญั 
 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ออฟฟิศเมท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอ็ม บี เค รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เนทเบย ์จ ากดั 
วฒุิสมาชิกสายการเงินการธนาคาร 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
พิจารณาร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 
บริษทั เทรดสยามดอทคอม จ ากดั   

2. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• ประธานกรรมการบริหาร 
•ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

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

- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์ 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. 

23.49 (โดย
เป็นของ
ภรรยาร้อย
ละ 1.16) 

- บิดาของบุคคลในขอ้ 4. 
- บิดาของบุคคลในขอ้ 5. 
- บิดาของบุคคลในขอ้ 6. 
- พี่ชายของบุคคลในขอ้ 12. 
- นา้ของบุคคลในขอ้ 14. 

2556 – ปัจจุบนั 
 
2548 – 2556 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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 อสังหาริมทรัพย ์จ ากดั 
 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            112 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

3. นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ 
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผูจ้ดัการ 

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

กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั, กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั, ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้ริหารฝ่าย  
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ
คอมพิวเตอร์ 
ผูจ้ดัการสาขา Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รองผูจ้ดัการสาขา New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

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



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

4. นางสาวเธียรวรรณี               
แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานสนบัสนุนธุรกิจ 
• เลขานุการบริษทัไดรั้บการ
แต่ตั้งเม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2558 จากมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 7/2558 

35 - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการ
จดัการ) มหาวิทยาลยั Denver ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั 
Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

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

- Management Accounting for Non-
Financial Executive สภาวชิาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์

 
 

6.69 - บุตรสาวของบุคคลในขอ้ 2. 
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 5.  
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 6. 

มี.ค. 2556 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2556 
2552- มี.ค.2556 
2548 – 2551 
2549 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการบริษทั /รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
สนบัสนุนธุรกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

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

5. นางสาวสวติา  แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานการตลาด 

  
 

34 
 

- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขา 
ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and 
Management) มหาวทิยาลยั 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 
 

- บุตรสาวของบุคคลในขอ้ 2. 
- นอ้งสาวของบุคคลในขอ้ 4. 
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 6. 
  

2556 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2556 
2554 – 2556 
2548 – 2553 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
การตลาด 
กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานโลจิสติกส์ 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
 

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



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            114 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

6. นายเอกรัตน์  แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ สาย
ช่องทางการขายใหม่ และ
บริการลูกคา้ 

  

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

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการ
บญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

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

 
 

5.94 - บุตรชายของบุคคลในขอ้ 2.  
- นอ้งชายของบุคคลในขอ้ 4. 
- นอ้งชายของบุคคลในขอ้ 5. 
  
  

ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2556-2557 
2556 
2555-2556 
2555 
2553 – 2554 
2550 
 

กรรมการบริษทั / รองกรรมการผูจ้ดัการสายช่อง
ทางการขายใหม่ และบริการลูกคา้ 
กรรมการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยวางแผนการขาย 
พนกังานบญัชี 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั 
บริษทั เอก-ชยั ดิสทริบิวชัน่ซิทเทม จ ากดั  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั 
 

7. รองศาสตราจารย ์  
บุญเสริม วมุิกตะนนัทน์ 
• กรรมการบริษทั 
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
• กรรมการอิสระ 
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- M.B.A. (Accounting), Arizona State 
University, USA. 

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั2) คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- 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. 

 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2551 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
 
 2554 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ  
กรรมการบริษทั /ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ  
อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม และ
กรรมการโครงการอบรม 
คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบติังาน
เก่ียวกบั การสอบบญัชี 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) 
 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั 
  
สภาวชิาชีพการบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            115 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

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

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

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองคก์ร
ดุษฎีบณัฑิต (DODT.) สาขาวชิาการปฏิรูป
และพฒันาองคก์ร  มหาวทิยาลยัแพทยซี์บู 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(M.B.A.) สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิต
วทิยาลยั   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

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

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 2556 - ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
 
2545 – ปัจจุบนั 
2551 – ปัจจุบนั 
2553 – 2557 
2549 – 2552 
2546 – 2550 
2545 – 2547 
2544 - 2545 
 
2543 - 2545 
2542 – 2544 
2542 
2539 – 2540 
2538 - 2539 
 
 

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 
ผูท้รงคุณวฒุิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไร
ภาครัฐ  
รองประธาน  
รองประธาน  
 
อุปนายก 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษาพิเศษ 
 
อาจารยพ์ิเศษ 
เลขาธิการ 
สมาชิกสภาท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
อาจารยป์ระจ า 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
   
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
ท่ีปรึกษา 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)   
 
ส านกันายกรัฐมนตรี  
  
มูลนิธิการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ คนท่ี 1 
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปภมัภส์มเด็จพระศรีนค
รินทราบรมชนนี 
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 
สถาบนัวจิยัโสมซานซี มณฑลเหวนิซาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
มหาวทิยาลยัภาครัฐและเอกชน 
สมาคมพ่อตวัอยา่งแห่งชาติ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สถาบนัการแพทยไ์ทย – จีน เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต 
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผูแ้ทนฯ 
คณะกรรมาธิการ การวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการพลงังาน 
วฒุิสภา 
สมาคมสมาพนัธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว สภาผูแ้ทนฯ 
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคม 
เลขานุการรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธาณณสุข  
   
   
   



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            116 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

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

65 
 

- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

- ปริญญาตรี.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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

 

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

กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการอิสระ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารกลุ่ม 
 

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

10. นายกริช อมัโภชน์ 
• กรรมการบริษทั  
• กรรมการอิสระ   
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 

75 -  Advanced Management Program, 
Harvard Business School 

-  Strategic Human Resource Management, 
Harvard Business School 

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

-  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 

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

กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากบัดู
และกิจการท่ีดีและความรับผดิชอบต่อสังคม 
วทิยากรประจ า 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จ ากดั(มหาชน) 
 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากดั(มหาชน) 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            117 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

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

 

65  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ “ 
Southeastern Oklahoma State USA”   (ปี 
2518) 

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั          (ปี 2515) 

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

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษาประธานบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและทรัพยากรบุคคล  
ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานกรรมการ
ผูจ้ดัการ  
ประธานคณะกรรมการคดัเลือก กรรมการ
ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน 
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษทัภิบาล  
 
 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ศูนยฝึ์กอบรม บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากดั 
บริษทั เคทีบี แอดไวซ์เซอร่ี จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั 
 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลิสซ่ิง จ ากดั 
 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            118 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

12. นายอศัวนิ  แจง้อยู ่
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานกฎหมาย 

  
  
  
  
  
  

62 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

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

  
  
  
  
  
  
  
  

1.03 
 
 
 

- นอ้งชายของบุคคลในขอ้ 2.  
  
  
  
  

2558 – ก.พ. 59 
2556 – 2557 
2556 
2554 – 2556 
2553 
 
2548 – 2552 
2548 – ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2550 – 2552 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกฏหมาย 
รองกรรมการผูจ้ดัการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทัและผูอ้  านวยการสายงานกฎหมาย
และการผลิต 
กรรมการบริษทัและผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทัและผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

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 อสังหาริมทรัพย ์จ ากดั 
 
 

13. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ สาย
งานบริหารงานกลาง 

  
  
  
  
  

54 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัครูเพชรบุรีวทิยาลงกรณ์ 

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

   
  
  
  
  
  
  

0.82 
 
 
 

-ไม่มี- 
  
  

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

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั / ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงาน
กลาง 
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 อสังหาริมทรัพย ์จ ากดั 
 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            119 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

14. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานการผลิต 

39 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

  
  
  

0.44 
 

- หลานชายของบุคคลในขอ้ 2.   
- หลานชายของบุคคลในขอ้ 12. 
 

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

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

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

15. นางภทัรนุช                            
ธนะนิรันดร์ *    
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานส านกักรรมการ
ผูจ้ดัการ 
**ลาออกมีผลวนัท่ี 1 สค.58 

40 - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต สาขาบญัชี             
การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) สาขาวชิาการบญัชี  
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

-  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
(CPA) 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

2557 – ก.ค. 58 
 
2556 – 2557 
2555 – 2556 
 
2544 - 2555 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่าย /  
ฝ่ายวเิคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ 
รองผูอ้  านวยการฝ่าย  
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

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

16. นายพทัธนนท ์  
เปรมสมิทธ์ ** 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานกิจการสาขา 
แต่งตั้งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 
1/2558 เม่ือวนัท่ี 15 
มกราคม 2558 ให้ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
มีผลบงัคับใช้ตัง้แต่วนัท่ี 5 
มกราคม 2558 

51  - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต.(กฎหมายธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- นิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Mini MBA มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- Senior Executive Program สถาบนัศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

2558 - ปัจจุบนั 
2554-2557 
 
2550-2554 
2549-2550 
2546-2548  
 
2543-2545  
2540-2543 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานกิจการสาขา 
Senior  Vice  President  บริหารความสัมพนัธ์และ
การขาย 
Vice President  ผูจ้ดัการภาคนครหลวง3 
Vice President บริหารทรัพยากรบุคคล 
Vice President  บริหารการเรียนรู้เพื่อพฒันา
บุคลากร 
Vice President , IIBG HR Unit ฝ่ายผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูอ้  านวยการทรัพยากรบุคคล และกิจการทัว่ไป 

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 คิงพาวเวอร์ดิวต้ีฟรี 



  บริษัท เธียรสรัุตน์ จ ำกดั (มหำชน)     เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้ริหารและผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
                   แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
 

                            120 | เ อ ก ส ำ ร แ น บ 1  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ 
 

17. นายศิริพฒัน์                       
สหเมธาพฒัน์  
• กรรมการบริหาร 
• ผูอ้  านวยการสายงาน
บริหารงานกลาง 
**ลาออกมีผลวนัท่ี 13 สค 
58 

38 - ปริญญาโท สาขา  Information technology 
มหาวทิยาลยั South Australia ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขา
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 

0.03 -ไม่มี- 
 

2557 - 2558 
2553  – 2557 
2552 - 2553 
2546 – 2547 
2541 - 2546 

ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานกลาง 
Planning Manager 
Connectivity Engineer 
เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

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

18. นางสาวปรียาพร    
ไกรศิริวฒุิ 
• ผูอ้  านวยการกลุ่มบญัชีและ
การเงิน 

 **ไดรับการแต่งตั้ง มีผล
วนัท่ี 2 มิ.ย. 58 

41 - ปริญญาโท การจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล 
- ปริญญาตรี การบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

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

ผูอ้  านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวโุส หน่วยงานดูแลการปฏิบติังาน 
 
เจา้หนา้ท่ีบญัชี ฝ่ายบญัชีการเงิน 
 
ผูจ้ดัการอาวโุส หน่วยงานให้ค  าปรึกษาดา้นความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน 

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

21. นางสาวจรูญลกัษณ์  
หร่องกระโทก 
• เลขานุการบริษทั 
• ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุน
สัมพนัธ ์

 **ลาออก มีผลวนัท่ี 30 ก.ย.
58 

39 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและ
การธนาคาร มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป (การ
บญัชี) มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

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

0.0001 -ไม่มี- 
 

2556 – ก.ย. 58 
2553 – 2556 
2551 – 2552 
2550 – 2551 
2548 – 2549 
2539 – 2547 

เลขานุการบริษทั /  ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  
เลขานุการบริษทั /   ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  
หัวหนา้แผนกนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
หัวหนา้หน่วยประสานงานตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกฎหมาย 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั 
บริษทั ลิฟวิง่แลนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการของบริษัทยอ่ยตามตาราง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 รายช่ือ 
บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ  ากดั 
บริษทั เฟดเดอร ์ไทย จ  ากดั 

1. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่  ประธานกรรมการ  

2. นางขนิษฐา  แจง้อยู ่ กรรมการ  

3. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการ  

4. นายอศัวิน แจง้อยู ่ กรรมการ  

5. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม กรรมการ  

6. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ กรรมการ 

7. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ กรรมการ กรรมการ 

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่  กรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

                         เอกสารแนบ 3 



  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน)    แบบ 56-1 ประจ าปี 2558 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั 

(Compliance) 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2558 มีมติแต่งตั้ง  บริษัท 

เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั ส านักงานตั้งอยู ่เลขท่ี 100/20 ซอยโยธินพฒันา ถ.ประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบาง

กะปิ กรุงเทพฯ 10240 เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทและแต่งตั้ง นางสาวอัจฉราพร มานะศานต์ หัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระเพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

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

2. เพื่อตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบงานท่ีส าคญั ว่าไดถื้อปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการทีบริษัท
ก าหนดไว ้และเป็นรายการท่ีถูกตอ้งตามควร รวมถึงไดถื้อปฏบิติัตามขอ้กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้ 

3. เพื่อสอบทานการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท ว่าเป็นไปตามแนวทางก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนดโดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. เพื่อเสนอรายงานต่อบริษัทถึงขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข 

นางสาวอจัฉราพร มานะศานต์ ผูไ้ดร้ับมอบหมายในนามบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลต้ิง จ ากดั มีหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบในการสอบทานการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบงานท่ีส าคญั รวมถึงการปฏิบติั

ตามขอ้กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานจากคู่มือการปฏิบัติงานของกิจการ  รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานการ

ปฏบิติังานท่ีดีตามแนวทางของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง

ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจ าเป็น เพื่อจะไดผ้ลสรุปเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบ

ท่ีเป็นมาตรฐาน และเสนอรายงานต่อบริษัทถึงขอ้เท็จจริงท่ีพบจากการตรวจสอบภายในดังกล่าว ผูบ้ริหารของบริษัท 

เธียรสุรัตน์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูร้ับผิดชอบในการพิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบดังกล่าวมีความเพียงพอหรือไม่ โดย

ระบบงานท่ีบริษัท เอซีเอ็ม คอนซลัต้ิง จ ากดั จะด าเนินการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการก ากบัดแูล 

2) ระบบงานขาย 

3) ระบบงานคลงัสินคา้ 

4) ระบบงานจดัซ้ือ-จดัจา้ง 

5) ระบบงานการเงิน การลงทุน และงบประมาณ 

6) ระบบงานสินทรพัยแ์ละซ่อมบ ารุง 

7) ตรวจติดตามประเด็จขอ้เสนอแนะในไตรมาสก่อนๆ ทุกระบบงาน 

 

อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบงานส าคญั มิไดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใชว้ิธี

ทดสอบเท่าน้ัน นอกจากน้ันแลว้การสอบทานระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการปรับปรุง

ระบบงานใหม้ีประสิทธิภาพ และเพียงพอเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่างบการเงินน่าเช่ือถือ การด าเนินการต่างๆ มีการปฏิบัติ

ตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดของบริษัท ดังน้ันจึงไม่อาจช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องทั้งหมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทได ้นอกจากน้ันแลว้รายงานของส านักงานจดัท าขึ้ นเพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ รายงานของส านักงานจึงไม่

เหมาะท่ีจะน าไปใชเ้พื่อความมุ่งหมายอื่นใด และเป็นขอ้มลูจ าเพาะท่ีพึงใชโ้ดยบริษัทเท่าน้ัน 
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เอกสารแนบ 4 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 

 

-ไม่มี- 

 




