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ส่วนท่ี 1 

กำรประกอบธุรกิจ 

 

1.  นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด ไดเ้ริ่มก่อตั้งขึ้ น             

ในปี 2535 มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าแบบขายตรง             

ซึ่งเริ่มจากเครื่องกรองน ้ าแบบท่อคู่ และไดพ้ัฒนาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน ้ าท่ีมีระบบการกรองหลาย ขั้นตอน 

เพ่ือใหน้ ้ าท่ีผ่านการกรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บริษัทไดจ้ดทะเบียน    

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นหลัก 

(Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ามาตั้งแต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 42 ปี โดยลูกคา้จะอยู่ใน

เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงตามหวัเมืองหลักในต่างจังหวดั บริษัทขยายกิจการโดย

การเปิดสาขาเพ่ือใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ เพ่ือเน้นการบริการลูกคา้อย่างทัว่ถึงและมกีารขายผ่านช่องทาง

ขายใหม่ เช่น การขายผ่านโมเดิรน์เทรด การขายผ่านระบบ online 

นอกจากน้ี บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่าย

เครื่องกรองน ้ าใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากดั (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

ด าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่หอ้ เฟดเดอร ์บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั ด าเนินธุรกิจ

หลัก อาทิ การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนช าระ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นตน้ และบริษัทร่วมทุน

คือ บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

1.1 วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ปัจจยัส  ำคญั 

บริษัทไดพิ้จารณาก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 11/2560 

เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต ์ และการจดัประชุมน าเสนอเป้าหมายของบริษัท ซึ่ง

จดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2561 เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนกังานรบัทราบ และมจีุดมุง่หมายไปในทศิทางเดยีวกนั 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

เราจะเป็นผูน้ าในธุรกิจเครื่องกรองน ้าดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 

พนัธกิจ (Mission) 

- เราจะเป็นผูน้ าและส่งมอบคุณค่าของเราผ่านเครื่องกรองน ้าดื่มท่ีสะอาดเพ่ือสุขภาพท่ีดี เป็นอนัดับ 1  

ในประเทศไทย และขยายฐานธุรกิจไปยงักลุ่มประเทศ CLMV  

- เราจะสรา้งความประทบัใจในสินคา้และบริการใหก้บัทุกบา้นทุกครวัเรือน 
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ค่ำนิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

เราคือ SAFE : SAFE คือเรา  

S (Satisfaction)  สรา้งความพึงพอใจใหลู้กคา้ 

A (Adaptation)  พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 

F (Firm Company) ลือเล่ือง บริษัทธรรมาภิบาล 

E (Excellent Service) การบริการเป็นเลิศ 

 

ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะน าบริการดา้นสุขภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหลู้กคา้ 

เราจะสรา้งความมัน่คงตรงวาจา สรา้งพนักงานมีคุณค่าปัญหาคลาย 

เราจะสรา้งผลก าไรใหญ่ไพศาล เพ่ือเจือจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 

ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสูงสุดเอย” 

 

ควำมสำมำรถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  บริการดว้ยใจ 

M (Moral)  ยึดถือในจรรยาบรรณ 

A (Achievement)  มุ่งมัน่ความส าเร็จ 

R (Responsibility)  สานเสร็จความรบัผิดชอบ 

T (Team Work)  รอบคอบงานเป็นทีม 

s (Self-Learning)  ใฝ่เรียนรู ้

1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรที่ส  ำคญัในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

2556 - บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใชช้ื่อว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) และ

ด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 344.00 ลา้นบาท โดยเป็นทุนช าระแลว้ 258.00 ลา้นบาท 

2557 - บริษัทเริ่มซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใตช้ื่อย่อ

หลักทรพัย ์“TSR” 

2558 - วันท่ี 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพ่ิมทุนจากเดิม 344.00 ลา้นบาท เป็น 602.00 ลา้นบาท โดย

เป็นทุนช าระแลว้ 344.00 ลา้นบาท 

 - วันท่ี 18 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากเดิม 344.00 ลา้นบาท เป็น 401.33 ลา้นบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญัในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

 - บริษัทซื้ อหุน้สามญัของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (“เฟดเดอร”์) จากผูถื้อหุน้รายเดิมโดยบริษัทถือหุน้ใน

สัดส่วนรอ้ยละ 59.99 

 - วันท่ี 21 ธันวาคม บริษัทไดอ้อกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สามัญของบริษัทครั้งท่ี 1     

(TSR-W1) จ านวน 200,666,316 หน่วย (โดยไม่คิดมูลค่า) ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ี

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ  

 - บริษัทไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ ารุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ 1) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้เซฟ    

รุ่ น  ROMA Alkaline ท่ีมี คุณสมบัติ เด่นในการกรองน ้ าสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)               
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2) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้เซฟ รุ่น UV Alkaline ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการฆ่าเชื้ อโรคดว้ยรังสี UV โดยทั้ง 2 รุ่น

ช่วยปรบัสภาพน ้าท่ีกรองใหเ้ป็นด่างอ่อน ๆ เพ่ือใหเ้หมาะกบัการดื่มเพ่ือสุขภาพ 3) เครื่องกรองน ้ายี่หอ้เซฟ 

รุ่น i-Life ท่ีกรองน ้าดว้ยระบบ UF Membrane ท่ีมีรูปแบบกะทดัรดั และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง 

 - ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปิดตัวและจ าหน่ายเครื่องท าน ้ าอุ่นยี่หอ้ “SAFE Electrics” โดยวาง

จ าหน่ายในโมเดิรน์เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

2559 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากเดิม 401.33 ลา้นบาท เป็น 467.18 ลา้นบาท 

เน่ืองจากไดม้ีการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามัญในวันท่ี 19 พฤษภาคม และก าหนดใชสิ้ทธิซื้ อหุน้

สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 1 (TSR-W1) ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 - วนัท่ี 11 กรกฎาคม ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั (“TSRL”) เพ่ือประกอบธุรกิจหลัก 

การใหสิ้นเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เป็นตน้ ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ไดร้ับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั บริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เงินลงทุน 

50 ลา้นบาท 

 - วนัท่ี 16 ธันวาคม ไดจ้ดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั (“TSR Lao”) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซึ่งไดร้่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าและ

ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า TSR Lao มีทุนจดทะเบียน 8,000 ลา้นกีบ หรือประมาณ 34.80 

ลา้นบาท โดยบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจ านวนเงิน 3,920 ลา้นกีบ หรือประมาณ 17.05 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี TSR Lao ถือเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท  

 - บริษัทไดพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ ารุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ 1) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้เซฟ     

รุ่น ROMA Plus ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการกรองน ้ าสะอาดดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอ้มระบบ

ควบคุมการท างานอจัริยะ “SMART CONTROL” สามารถท างานไดแ้มแ้รงดันต า่ และ LED แสดงผล แสดง

สถานะการท างานพรอ้มแจง้เตือนขณะท างานผิดปกติ 2) เครื่องกรองน ้ ายี่หอ้เซฟ รุ่น UF Alkaline ท่ีมี

คุณสมบัติเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 

ไมครอน โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรบัสภาพน ้าท่ีกรองใหเ้ป็นด่างเพ่ือใหเ้หมาะกบัการดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 - เครื่องกรองน ้ า 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบ           

โดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่งเป็นสถาบันชั้นน าจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) ไดแ้ก่            

1)  SAFE Super AlkaLi 2)  SAFE Alkaline Mini 3)  SAFE ROMA Alkaline Plus 4)  SAFE UV Alkaline            

5)  SAFE UF Alkaline  

2560 - วนัท่ี 21 มีนาคม ไดม้ีพิธีเปิดบริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวียงจนัทร ์ 

 - วันท่ี 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จากเดิม 467.18 ลา้นบาท เป็น 516.73 ลา้นบาท  

จากก าหนดใชสิ้ทธิซื้ อหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 2 (TSR-W1) ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 

 - บริษัทไดร้ับอนุสิทธิบัตร สารกรองหนิแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mine) ซึ่งไดผ่้านการทดสอบตามมาตรฐาน

AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซ่ึ ง เ ป็นสถาบันชั้ นน าจาก             

ประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากน้ีบริษัทไดร้ับการขึ้ นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and 

Service Listings ในการ ใ ช ้ไ ส้ก ร อ ง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ท่ี ไ ด ้รับ รอ งม าต ร ฐ าน 

NSF/ANSI42 

 - บริษัทขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ขา้ถึงลูกคา้และใหบ้ริการไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศใหม้ากขึ้ น        

ณ ส้ินปี 2560 มีจ านวนสาขาและศูนยบ์ริการเท่ากบั 22 สาขาและ 2 ศูนยบ์ริการ (ส้ินปี 2559 มีจ านวน 

20 สาขาและ 3 ศูนยบ์ริการ 
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1.3 โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

  

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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1.4 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัท 

บริษัท ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจหลกั สดัสว่น 

กำรถือหุน้ 

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้า 

- เหยือกกรองน ้ า 

 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า เหยือกกรองน ้า 

และน ้าดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจ าหน่ายผ่าน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากดั 

99.98% 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย 

จ ากดั 

เครื่องปรับอากาศ          

ยี่หอ้ เฟดเดอร์ 

จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ ยี่หอ้ เฟดเดอร์ 59.99% 

บริษัท เธียรสุรตัน์    

ลีสซิ่ง จ ากดั 
- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- สินเชื่อส่วนบุคคล 

- สินเชื่อทะเบียนรถ 

จดัจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อนช าระ 

การใหสิ้นเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั 

และสินเชื่อทะเบียนรถ 

100.00% 

บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว 

จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้าและ 

   ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลิตภณัฑท่ี์

เกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

49.00% 
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2.  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

โครงสรำ้งรำยได ้

บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 2 ประเภทหลัก ไดแ้ก่  

 รายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: มีรายไดห้ลักจากการขายเครื่องกรองน ้ า และสารกรอง

ซึ่งใชส้ าหรบัเครื่องกรองน ้าของบริษัท และกลุ่มบริษัทเร่ิมมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศใน

ปลายปี 2557 และมีรายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้ามากขึ้ นจากการเพ่ิมผลิตภัณฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าใน 

ปี 2558 เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เช่น เครื่องท าน ้ าอุ่น โทรทัศน์ เครื่องซักผา้ เป็นตน้ 

รายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเติบโตมากขึ้ นใน ปี 2559 และ 2560 

 รายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่านบริษัทอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายสินคา้ผ่าน บริษัท         

กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงขนาดใหญ่ 

 

 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามแต่ละประเภท แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ด ำเนินกำร

โดย 

กำรถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

2560 2559 2558 

ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % ลำ้นบำท % 

รายไดจ้ากการขายตรง : 

-ขายตรงแบบเงินสด TSR 100.00 145.72 10.2 148.46 9.2 140.36 9.7 

-ขายตรงแบบผ่อนช าระ TSR/TSRL 100.00 1,229.36 85.9 1,389.33 86.5 1,241.33 85.5 

รวมรายไดจ้ากการขายตรง 1,375.08 96.1 1,537.79 95.7 1,381.69 95.2 

จดัจ าหน่ายสินคา้ผ่าน

บริษัทอ่ืน 

SAFE 

TRADE 

99.98 

 

56.61 3.9 69.83 4.3 70.50 4.8 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,431.69 100.0 1,607.62 100.0 1,452.19 100.0 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผ่าน Modern trade และตวัแทนจ าหน่าย รวมอยูใ่นรายไดจ้ากการขายตรงแบบเงินสด 

 

 

 

 

 



         บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 7  

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริกำร  

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) และ บริษัทยอ่ย 

 

ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 

1 เครื่องกรองน ้ำและสำรกรอง   

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Alkaline

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น ROMA Plus 

 
 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์  

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UF Alkaline 

 
 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบริษัท 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์   

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 



         บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 8  

ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Alkaline Plus 

 

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ 

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น RO Mineral Plus 

 
 

- โมเดิรน์เทรด 

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ 

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Plus 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 - เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Super Alkali 

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ 

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Alkaline Mini 

            
 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ 

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น i-Life - โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์   

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

  

- เหยือกกรองน ้ า SAFE รุ่น Ecomize 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(ผ่านเว็บไซต ์www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์ 

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 

2 เครื่องท ำน ้ำรอ้น-น ้ำเยน็ (UV  และ UF) 

เครื่องท าน ้ าร ้อน-น ้ าเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ        

แบบเทอรโ์มสตรทั และระบบกรองน ้าแบบ UV และ UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต ์ 

www.officemate.co.th 

- ช่องทางลูกคา้องคก์ร  

- ตวัแทนจ าหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ 

3.1 เครื่องท ำน ้ำอุ่น 

เครื่องท าน ้าอุ่นภายใตย้ี่หอ้ "SAFE Electrics" จ าหน่าย 2 รุ่น ไดแ้ก่ 

1) SAFE Electrics รุ่น P-Series 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์

           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์   

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

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

Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 
 

 

 

 

- โมเดิรน์เทรด  

(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้ว็บไซต์   

www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 

  

3.2 เครื่องปรบัอำกำศ 

บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใตย้ี่หอ้    

"ไดกิ้ น" (Daikin) 2 รุ่น คือ 

 

เครื่ องปรบัอากาศ Daikin รุน่ FT SMASH II R32 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,           

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

  

  

เครื่ องปรบัอากาศ Daikin รุน่ INVERTER R32 Super Smile 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดล้งทุนใน บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั และจ าหน่าย 

เครื่องปรบัอากาศภายใตย้ี่หอ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ บริษัทยอ่ย ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 
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เครื่องใชไ้ฟฟ้ำอื่น ๆ 

บริษัทเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ ใหก้บัแบรนด์    

ชั้นน า อาทิเช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

หมำยเหต ุ:  ในไตรมาส 3 ปี 2560 การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในระบบเงินผ่อนจ าหน่ายโดย บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จ ากดั  

 

2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ  ำกดั  

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด คือ เครื่องกรองน ้ าและเหยือกกรองน ้ า             

ในปัจจุบนัมีเครื่องกรองน ้ าท่ีผลิตขึ้ นโดยเฉพาะใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากดั โดยเป็นผูว้่าจา้งผลิตและ

เป็นลูกคา้หลักของบริษัทย่อยตลอดหลายปีท่ีผ่านมา และในปัจจุบันมีเครื่องกรองน ้ า และเหยือกกรองน ้ าทั้งหมด         

5 รุ่น  
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2.2 กำรตลำดและกำรแขง่ขนั 

2.2.1 ภำวะอุตสำหกรรม 

ในปี 2560 เป็นปีท่ีมีภาวะเศรษฐกิจค่อนขา้งชะลอตวั ประกอบกบัการแข่งขนัทางการตลาดสูงและรุนแรง

อนัเป็นผลจากก าลังซื้ อท่ีลดลงของผูบ้ริโภคและความไม่มัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลาดเครื่องกรองน ้ า

มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 12,000 ล้านบาท (ท่ีมา: หนังสือพิมพ์ผูจ้ัดการรายสัปดาห์          

ปี 2560) จากขอ้มูลทางการตลาดชี้ ว่า ตลาดน ้ าขวดมีอัตราเติบโตในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาซึ่งมีมูลค่ากว่า 45,000      

ลา้นบาทหรือประมาณ 4,200 ลา้นลิตร ในปี 2559 และมีอตัราการเติบโต 11% (ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์

ผูจ้ัดการ ปี 2560) เพราะกระแสใส่ใจสุขภาพมีมากขึ้ น โดยเลือกซื้ อจากยี่หอ้ท่ีมัน่ใจในผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีมี

ความตอ้งการประหยัดค่าใชจ่้ายจึงหันมาเลือกซื้ อเครื่องกรองน ้ ามากขึ้ น โดยศึกษาหาขอ้มูลจากท่ีต่าง ๆ เพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้ อสินคา้ ในปัจจุบันผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้ อสินคา้ทางช่องทางออนไลน์มากขึ้ น 

ส่งผลใหช้่องทางออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีระบบเงินผ่อนรองรบัการจบัจ่าย ท าใหจ้ านวนคนในส่วน

คา้ปลีกลดลงอย่างเห็นไดช้ัดซึ่งส่งผลใหส้ภาวะรา้นคา้ปลีกซบเซาและมีสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรง โดยในปีท่ีผ่านมา

ตลาดของสินคา้กลุ่มน ้าดื่มยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสินคา้เครื่องกรองน ้าอันเป็นผลมาจากในปัจจุบนั

คนส่วนใหญ่ใส่ใจและใหค้วามส าคัญต่อสุขภาพมากขึ้ นอย่างชัดเจนจากกระแสการรักสุขภาพ การใส่ใจในการ          

ออกก าลังกาย รวมถึงการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง โดยก าลังซื้ อของผูบ้ริโภคกลับมา

ฟ้ืนตวัในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีซึ่งไดร้บัปัจจยัเชิงบวกจากวนัหยุดยาวในช่วงส้ินปี เป็นตน้ 

  

2.2.2 ภำพรวมตลำดเครื่องกรองน ้ำส  ำหรบัใชใ้นครวัเรือน 

ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน ้ามีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในขณะท่ีมีผูผ้ลิตเพ่ิมขึ้ นเช่นกัน มีการพัฒนา

และปรบัปรุงผลิตภัณฑใ์หส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ในประเทศไทยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใชเ้ครื่องกรองน ้ า

เพ่ือกรองน ้าประปาส าหรับการอุปโภคและบริโภค อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อการขยายตลาด ปัจจยัหลักในการเลือกซื้ อ

เครื่องกรองน ้าคือ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกับประสิทธิภาพของระบบการกรองเป็นหลัก รวมทั้งรูปลักษณ์ของ

ตวัเครื่อง โดยเฉพาะลูกคา้กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีจ ากดั เช่น คอนโด และ ทาวเฮาส์ เป็นตน้ โดยเน้นเครื่อง

กรองท่ีมีรูปลักษณ์สวย ขนาดกะทดัรดั ใชง้านง่ายสามารถดูแลเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตวัเอง ซึ่งผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูซ้ื้ อท่ี

มกี าลังซื้ อสูง ในส่วนของลูกคา้ต่างจังหวดัหรือภูมิภาคท่ีไม่ไดม้ีขอ้จ ากดัทางดา้นพ้ืนท่ีจึงเน้นสินคา้ท่ีมีความคุม้ค่าและ

เพียงพอต่อการใชง้าน รวมถึงเหมาะสมกับสภาพน ้าในแต่ละพ้ืนท่ี ดังน้ันผูผ้ลิตส่วนใหญ่จึงไดป้รับเปล่ียนและพฒันา

สินคา้ผลิตภณัฑ ์ใหม้ีความสวยงามตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

 

2.2.3 สภำพกำรแขง่ขนั 

2.2.3.1 สภำวะกำรแขง่ขนั 

ในปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเครื่องกรองน ้ าไทยทวีความรุนแรงขึ้ นเน่ืองจากมี

ผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยจากในและต่างประเทศท่ีเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดมากขึ้ น ซึ่งส่งผล

ใหผู้ป้ระกอบการรายเดิมตอ้งปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแข่งขันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่ทั้งน้ี การขยายตัว

อย่างรวดเร็วของท่ีอยู่อาศัยท่ีมีหลากหลายประเภทมากขึ้ นประกอบกับตัวเลขการเติบโตของจ านวนผูใ้ช ้

น ้ าประปาทัว่ประเทศ และแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากขึ้ น นอกจากน้ี

ภาวะน ้ ากร่อยในหลายพ้ืนท่ี ยังคงเป็นปัจจัยบวกท่ีส่งผลใหค้วามตอ้งการเครื่องกรองน ้ าในครัวเรือนเพ่ิม

สูงขึ้ น บริษัทไดม้ีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ท่ีชัดเจนในกลุ่มตลาดเครื่องกรองน ้ าท่ีใช ้

ขั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบและการผลิตดว้ย

โรงงานผลิตของบริษัทเองเพ่ือใหเ้ป็นเครื่องกรองน ้ าท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพน ้าในแต่ละพ้ืนท่ี  และ

บริษัทยังสามารถควบคุมคุณภาพและตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ



         บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 14  

น าเสนอนวตักรรมการกรองท่ีทันสมยัอย่างต่อเน่ืองพรอ้มทั้งมีการตั้งราคาท่ีเหมาะสม ส่งผลใหบ้ริษัทยังคง

สามารถแข่งขนัในตลาดเครื่องกรองน ้าไดเ้ป็นอย่างดี 

บริษัทพิจารณาและด าเนินการทางธุรกิจเพ่ือรกัษารายไดโ้ดยรวมของบริษัทใหม้ีเสถียรภาพและ

ยัง่ยืน จึงพยายามส ารวจ ประเมินความเป็นไปไดใ้นธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองเพ่ือมองหาโอกาสใหม่ ๆ โดยหน่ึงใน

ธุรกิจน าร่องท่ีเรามีโอกาสด าเนินการในปีท่ีผ่านมา และประสบความส าเร็จคือการพัฒนาธุรกิจเครื่องท า

น ้ าอุ่น แมว้่าบริษัทจะค่อนขา้งกังวลต่อการหดตัวของตลาด รวมทั้งอ านาจซื้ อสินคา้ของผูบ้ริโภคท่ีลดลงท่ี

เป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเปราะบาง แต่บริษัทเชื่อว่าพฤติกรรมและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคต่อเครื่องท าน ้าอุ่นยงัคงเพ่ิมขึ้ นหากบริษัทสามารถสรา้งใหผู้บ้ริโภคเชื่อในสินคา้ และกระตุน้การซ้ือ

ดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหพ้วกเขาเหล่าน้ันสามารถมีสินคา้ไวค้รอบครองไดง้่ายขึ้ น 

 

2.2.3.2 วิเครำะหเ์ปรียบเทียบกำรแขง่ขนัของตลำด 

การน าเสนอสินคา้คุณภาพท่ีหลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยราคาท่ีเป็นเจา้ของ

ไดม้าพรอ้มกับบริการหลังการขายท่ีมีมาตรฐานเป็นนโยบายท่ีบริษัทยังคงเดินหน้าเพ่ือส่งมอบกลุ่มสินคา้

เครื่องกรองน ้า เครื่องท าน ้าอุ่น และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือนเขา้สู่ตลาด 

ในกลุ่มตลาดเครื่องกรองน ้ าท่ีใชข้ั้นตอนการกรองท่ีมีประสิทธิภาพสูงน้ันมีผูป้ระกอบการหลัก

จากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งผูป้ระกอบการท่ีเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ าหน่าย ผูป้ระกอบการท่ีเป็น  

ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่าย และผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเพียงอย่างเดียว โดยผูป้ระกอบการแต่ละราย

มีกลยุทธ์และวิธีการน าเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งกลยุทธ์ทางดา้นราคา คุณภาพ

การกรอง และการบริการหลังการขาย ซึ่งผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศมกัจะมีการจ าหน่ายโดย

ระบบขายตรงหลายชั้น (Multi-Level Marketing : MLM) ในขณะท่ีผูป้ระกอบการในประเทศส่วนใหญ่มีการ

จดัจ าหน่ายโดยผ่านสาขาของผูป้ระกอบการเอง โดยปัจจุบนับริษัทมีสาขาในภูมิภาคทัว่ประเทศจ านวน 22 

สาขา และศูนย์บริการอีก 2 แห่ง หรือการจัดจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ตัวแทนจ าหน่ายท่ีไดร้ับการแต่งตั้ง 

นอกจากน้ี ยังมีช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืน ๆ ท่ีผูป้ระกอบการรายย่อยในประเทศนิยมคือการจัดจ าหน่าย

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ี บริษัทซึ่งเป็นทั้งบริษัทผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง

ท่ีมีการจัดจ าหน่ายผ่านระบบขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) เป็นหลักโดยการมุ่งเน้นการ

ขายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรงผ่านพนักงานขายของบริษัทซึ่งมีความรูใ้นเร่ืองของผลิตภัณฑเ์ป็นอย่าง

ดี และบริษัทยังไดม้ีการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม้ีความหลายหลากเพ่ือใหต้อบสนองต่อทุกความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกนัการแข่งขนัภาพรวมบริษัทไดเ้พ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยงัระบบอี

คอมเมิร์ซเพ่ือใหค้รอบคลุมทุก segment ในตลาดรวมถึงการขายผ่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook 

และ Line เป็นตน้ 

นอกจากน้ี บริษัทไดผ้ลิตสินคา้เครื่องกรองน ้ าขายใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทขายตรงชั้นน าแห่งหน่ึงของประเทศ ท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าภายใต้ยี่ ห ้อ                   

“กิฟฟารีน” ผ่านเครือข่ายสมาชิกของบริษัทขายตรงดงักล่าว ซึ่งเป็นอีกช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์

ของบริษัท (จ าหน่ายผ่านบริษัทย่อย) 
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2.2.4  กลยุทธด์ำ้นกำรตลำด 

โ ด ย ใ น ปี น้ี บ ริ ษั ทมุ่ ง เ น้ น ก า ร ใ ห ้ค ว า ม รู ้ เ รื่ อ ง ร ะ บ บก า ร ก ร อ ง น ้ า แ ล ะ คุณ ปร ะ โ ย ช น์ ข อ ง                                      

“น ้าด่างหรือน ้าอลัคาไลน์” ซึ่งไดน้ าเอาเทคโนโลยี On-line ไดแ้ก่ Website, Facebook, Line@, Line Official, YouTube 

และ Off-line มาประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมือและเป็นส่ือในการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ผูบ้ริโภค 

โดยในปี 2561 บริษัทคาดว่าสินคา้ท่ีมีระดับราคาปานกลางจะมีโอกาสในการขยายตัวไดต้ามภาวะ

เศรษฐกิจมากกว่าในช่วงปีท่ีผ่านมา อันเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจท่ีค่อย ๆ ฟ้ืนตัวและกลับมาคึกคกั

มากขึ้ นตั้งแต่ช่วงปลายปีท่ีผ่านมา โดยบริษัทตอ้งการกระตุน้การรบัรูแ้บรนด์สินคา้ (Brand Awareness) และการให ้

ความรูเ้ร่ือง “น ้าด่างหรือน ้าอลัคาไลน์” ซ่ึงเป็นคุณสมบตัิเด่นและเป็นจุดขายของทางบริษัท ซ่ึงบริษัทเองถือเป็นผูผ้ลิต

ภายในประเทศท่ีใชเ้ทคโนโลยีการกรองระดบัสูงและมีระบบการกรองน ้าครบทุกระบบ คือ UV, RO, UF และสารกรองท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐาน NSF โดยบริษัทยงัคงมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีจะเขา้สู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง 

 

ช่องทำงกำรขำยตรง 

การขายตรงเป็นช่องทางการขายหลักของบริษัท บริษัทไดส้รรหาบุคลากรเพ่ิมขึ้ นและพัฒนาศักยภาพ

พนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรูค้วามสามารถในการใหค้วามรูแ้ละค าแนะน า     

แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัมีความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผู ้บริโภคในสภาพตลาดท่ีมีการซื้ อสินคา้ผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย โดยกลุ่มลูกคา้บางส่วนไดเ้ปล่ียนพฤติกรรมโดยการซื้ อสินคา้จากโมเดิร์นเทรด และบางส่วนมีการซื้ อ     

ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมมากขึ้ น ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในช่องทางดังกล่าว         

ทางบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญโดยเพ่ิมงบประมาณและบุคลากรเพ่ือเตรียมพรอ้มรับการเปล่ียนแปลงของตลาดเพ่ือให ้

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายผ่านกลยุทธ์ O2O: Online to Offline โดยไดก้ าหนดเป้าหมายให ้

น าเครื่องมือทางออนไลน์เขา้มาปรับใชใ้หส้อดคล้องกับสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบันท่ีมีความ

หลากหลาย ซึ่งทางบริษัทไดใ้หก้ารสนับสนุนโดยการฝึกอบรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมือเพ่ือสรา้ง

โอกาสการขาย และเป็นการปรบัตวัเพ่ือรองรบัการขายในอนาคต 

 

ช่องทำงโมเดิรน์เทรด 

ในช่วงปี 2560 ค่อนขา้งชะลอตวัและมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยแต่ยงัคงเป็นช่องทางท่ีมีการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองโดยเฉพาะพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่ีเป็นหวัเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีเน้นความสะดวกสบายและมีความพรอ้มของสินคา้รวมถึงพ้ืนท่ีในการจดัแสดง

สินคา้ใหส้ามารถเลือกซื้ อและเปรียบเทียบใหต้รงความตอ้งการ และเพ่ือสรา้งโอกาสการขายและเขา้ถึงผูบ้ริโภครวมถึง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีต่าง ๆ ไดม้ากขึ้ น โดยบริษัทมีแผนการขยายการขายไปสู่โมเดิร์นเทรดอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือกระจาย

สินคา้เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากขึ้ นรวมถึงกระตุน้ยอดขายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   

 

ช่องทำงออนไลน ์

จากสภาวะตลาดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในปัจจุบันบริษัทไดป้รับตวัเพ่ือใหท้นักับการ

เปล่ียนแปลงโดยเน้นสรา้งฐานลูกคา้จากกลุ่มออนไลน์เป็นพิเศษเพราะเป็นช่องทางท่ีมีการเติบโตเป็นอย่างมากและ

ต่อเน่ืองโดยไดเ้น้นรายการส่งเสริมการขายผ่านโปรแกรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งน้ี จากช่องทางออนไลน์ของบริษัทท่ีมี

ค่อนขา้งหลากหลาย เช่น Facebook , Line@ , Line Official ช่วยใหส้ามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่ายและรวดเร็วใน

งบประมาณท่ีถูกลง ซึ่งสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงไปของพฤติกรรมผูบ้ริโภค และไดน้ ามาประยุกตใ์ชท้ าการตลาด

ออนไลน์โดยปิดการขายดว้ยทีม Telesales ในส่วนของช่องทางขายหลักของบริษัทไดเ้น้นการส่ือสารและใหค้วามรู ้

พนักงานขายผ่านส่ือการขายทางออนไลน์ เพ่ือช่วยใหส้รา้งความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้และบริการ รวมถึงสามารถใชใ้น

การส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี 
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ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานท่ีจะสรา้งสุขภาพดีใหก้ับ

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการท าธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นท่ีลูกค้า (Customer Focus) ดว้ยการ

ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณ์ท่ีดีในการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษัท ทั้งท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป 

(Mass) และกลุ่มลูกคา้เฉพาะ (Niche) ลูกคา้บุคคล (Consumer) และลูกคา้องค์กร (Corporate) โดยมีกลยุทธ์หลัก

ดงัน้ี 

(1) มุ่งเนน้คุณภำพผลิตภณัฑ ์

บริษัทใหค้วามส าคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงท่ีน ามาใชใ้นการผลิตเครื่องกรองน ้ า 

เช่น การใชส้ารกรองท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ท่ีน าเขา้จาก

ยุโรป เป็นตน้ เครื่องกรองน ้ า “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหอ้งปฏิบัติการทดลอง 

Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออส เต ร เ ลี ย )ต ามม าตร ฐ าน  AS/NZS 4020:2005 

(รายละเอียดรุ่นท่ีผ่านการทดสอบแสดงในหวัขอ้ 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา) 

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าหน้าท่ีคน้ควา้วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหแ้ก่

บริษัทอย่างต่อเน่ือง ทั้งตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ า และไส้กรอง เพ่ือสรา้งความแตกต่างและ

เหนือกว่าคู่แข่งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแกไ้ขปัญหาคุณภาพน ้ าท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ีของ

ประเทศ เช่น น ้ ากร่อย และน ้ าบาดาล เป็นตน้ มีการคิดคน้ระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน ้า

SAFE รุ่น ROMA Plus ซึ่งเป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหส้ามารถท างานไดด้ีอย่างต่อเน่ือง          

แมม้ีแรงดันน ้ าท่ีลดลงก็ตาม และพัฒนาระบบ Flush Valve เพ่ือเพ่ิมความสะดวกส าหรับลูกคา้ใน

การดูแลรกัษาเครื่องกรองน ้า 

บริษัทไดร้ับ “อนุสิทธิบัตร” ระบบการปรับสภาพความเป็นด่างของน ้ าจากกรมทรัพย์สิน  

ทางปัญญา เป็นการตอกย ้าความมุ่งมัน่ท่ีจะน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพใหก้ับลูกคา้ สรา้งความมัน่ใจ

ในผลิตภณัฑ ์“SAFE”  

ในปี 2560 บริษัทไดร้ับอนุสิทธิบตัร สารกรองหินแร่ธรรมชาติ (Alkaline Mine) ซึ่งไดผ่้าน

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

ซึ่งเป็นสถาบนัชั้นน าจากประเทศออสเตรเลีย (AMS)  

นอกจากน้ีบริษัทไดร้ับการขึ้ นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings 

ในการใชไ้สก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ท่ีไดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

 

(2) พฒันำผลิตภณัฑใ์หม่อยำ่งต่อเน่ือง และเพิ่มกลุ่มสินคำ้ใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

แบบโซลชูัน่ (Solution) 

บริษัทไดม้ีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม้ีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริโภค การใชง้าน 

และรสนิยมของลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆ่าเชื้ อโรคดว้ยแสง UV) ระบบ RO 

(Reverse Osmosis)  แ ล ะ ระบบ  UF (Ultrafiltration)  มี ผ ลิ ตภัณฑ์ขนาด เ ล็ ก ท่ี เ หม า ะ กั บ          

ครอบครวัเดี่ยวในคอนโดมิเนียม อพารต์เมนต ์หรือท่ีมีสมาชิกในครอบครวัน้อย มีผลิตภณัฑ์หลาย

ระดับราคาท่ีลูกคา้สามารถเลือกตามก าลังซื้ อ เช่นในปี 2559 บริษัทไดอ้อกสินคา้รุ่น UF Alkaline 

มาเพ่ือตอบสนองลูกคา้ท่ีใชน้ ้ าประปา และตอ้งการระบบการกรองน ้ าท่ีมีความละเอียดในระดับ

ราคาปานกลาง บริษัทไดอ้อกผลิตภัณฑ์เครื่องท าน ้ ารอ้น-น ้ าเย็น คุณภาพสูง มีระบบการกรอง     

ในตัว มีแร่ธาตุ และน ้ าท่ีกรองเป็นด่างอ่อน ๆ ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งภายในส านักงานและภายใน

ครัวเรือน รวมไปถึงไดน้ าเสนอระบบกรองน ้ าใช ้“Water Mate” ท่ีช่วยเพ่ิมคุณภาพน ้ าท่ีใชก้าร

อุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึ้ น 
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จากการส ารวจตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของบริษัท 

พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความตอ้งการสินคา้ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้ นอย่างรวดเร็ว บริษัทได้

ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการน าเสนอสินค้าคุณภาพให ้กับลูกค้า นอกจาก               

เครื่องท าน ้ าอุ่น “Safe Electrics” ท่ีมีความปลอดภัยสูง และเครื่องปรับอากาศยี่หอ้ Fedders และ 

Daikin แลว้ บริษัทไดค้ดัสรรเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีไดร้ับความนิยม และมีคุณภาพดี น าเสนอใหก้บัลูกคา้ 

เช่น โทรทัศน์ยี่หอ้ Samsung ตูเ้ย็นยี่หอ้ Toshiba เครื่องซักผา้ยี่หอ้ LG เป็นตน้ และเพ่ิมทางเลือก

ใหก้บัลูกคา้ ภายใตโ้ปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ท่ีลูกคา้สามารถเลือกผ่อนช าระสินคา้

กบับริษัทได ้สรา้งความสุขและความสะดวกสบายใหก้บัครอบครวัไดด้ียิ่งขึ้ น  

 

(3) ใหค้วำมส  ำคญักบัควำมคุม้ค่ำและควำมสะดวกสบำยของลกูคำ้ 

ผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้า นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกคา้แลว้ ยงัช่วยใหลู้กคา้ประหยัด

ค่าใชจ่้ายในการบริโภคน ้ าดื่ม บริษัทมีการรับประกันสินคา้สูงสุดถึง 2 ปี ในระหว่างการรับประกนั

ลูกคา้จะไดร้บับริการถึงบา้นโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

บริษัท เห็นว่าความสะดวกของลูกคา้เป็นภารกิจส าคัญท่ีตอ้งปฏิบัติ เน้นการใหบ้ริการถึง

บา้น โดยเริ่มจากการมีพนักงานไปน าเสนอ และใหค้วามรูก้บัลูกคา้ท่ีบา้น การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว 

มีบริการผ่อนช าระสินคา้และเก็บค่างวด มีบริการหลังการขายทั้งการซ่อมแซมและการเปล่ียนสาร

กรองถึงบา้น เพียงโทร 1210 ท่ีมีพนักงานบริการลูกคา้ทางโทรศัพท์ พรอ้มใหบ้ริการทุกวัน และ

เพ่ิมความสะดวกในการติดต่อส่ือสารกบับริษัทผ่านทางช่องทาง Online ทั้งทาง Website, Facebook, 

Line official  

บริษัทไดพ้ัฒนาประสิทธิภาพการบริการใหก้ับลูกคา้ ใหส้ามารถครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของ

ประ เทศโดยได้น าระบบ CRM (Customer Relationship Management) มาใช ้อย่ างจริ ง จั ง                 

มีการพฒันาระบบ “Safe Mobile Application” ใชใ้นการขาย และการเก็บเงินค่างวด ในการบริการ

ดว้ยช่างท่ีมีความรูค้วามเชี่ยวชาญหลายรอ้ยคนท่ีประจ าอยู่ทัว่ประเทศ บริหารการใหบ้ริการดว้ย

ระบบ “I-Mind” ท าใหลู้กคา้มัน่ใจว่าจะไดร้ับการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อ

(CRM : Customer Relation Management) กับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP Telephony) เพ่ือใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงขึ้ นและพฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 

(4) เพิ่มประสทิธิภำพกำรรบัรู ้กำรเขำ้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

บริษัทไดข้ยายช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel) เพ่ิมขึ้ น จากการท่ีบริษัท      

มีความแข็งแกร่งในช่องทางการขายตรงสินคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) ซึ่งมีพนักงานขายและบริการกว่า 1,000 คน ทัว่ประเทศ  

บริษัทไดข้ยายสาขาโดยส้ินปี 2560 มีจ านวน 22 สาขา และ 2 ศูนย์บริการ ครอบคลุมหวั

เมืองหลักของประเทศในลักษณะท่ีเป็นเครือข่าย (Network) เพ่ิมความสะดวกในการน าเสนอขาย

และการบริการใหลู้กคา้ บริษัทมจี านวนพนักงานขายทางโทรศัพท ์ ประมาณ 80 ท่ีนัง่ การขายผ่าน

ช่องทางผ่านโมเดิรน์เทรด (โฮมโปร จ านวน 25 สาขา)  

จากกระแสความนิยมในการซื้ อสินคา้ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก บริษัทไดเ้พ่ิมทีมงาน 

Digital Marketing และ Online Telesales เพ่ือใชช้่องทาง Online ผ่านทาง Website, Facebook, Line 

official ของบริษัท และไดท้ าการสรา้งทางเชื่อมต่อและโฆษณาผ่านพนัธมิตรทางระบบออนไลน์ เช่น 

Lazada, Kaidee, OfficeMate เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถสั ่งซื้ อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์         

เพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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(5) สรำ้งควำมสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคำ้อยำ่งยัง่ยนื 

เครื่องกรองน ้ าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งการค าแนะน า บริษัทถึงเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใน

ผลิตภัณฑ์ และการดูแลสุขภาพของลูกคา้ และครอบครัว พนักงานจึงเป็นปัจจัยหลักส าคัญของ

ความส าเร็จ (Key Success Factor) 

บริษัทไดพ้ัฒนาวิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณภาพใหร้องรับการขยายตัวของ

ธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทใหค้วามส าคัญในการสรา้งความรู ้ทักษะ และมีการฝึกฝน     

อย่างจริงจัง นับตั้งแต่วันแรกท่ีเขา้มาปฏิบัติงาน ทั้งดา้นความรูด้า้นผลิตภัณฑ์ ทักษะการขายการ

บริการ การดูแลลูกคา้ สรา้งใหพ้นักงานมีทัศนคติ มีจิตใจบริการ เพ่ือส่งมอบสุขภาพดีใหก้บัลูกคา้ 

มีการจดัตั้งสถาบนัฝึกอบรมขึ้ น เพ่ือพฒันาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบมีระบบ

ครูฝึกภาคสนามใหแ้ก่พนักงาน บริษัทดูแลผลตอบแทน สวัสดิการ และความเป็นอยู่ต่าง  ๆ ของ

พนักงาน เพ่ือใหพ้นักงานมีความสุข และความมัน่คง ท่ีจะส่งมอบบริการท่ีดีมีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ได ้

ในทุกจุดท่ีลูกคา้ไดส้ัมผัสกับบริษัท เช่น เมื่อใกลค้รบระยะเวลาในการเปล่ียนสารกรอง พนักงาน 

Telesales โทรไปแจง้ใหก้บัลูกคา้ และมีพนักงานไปบริการถึงบา้น พนักงานท่ีเก็บเงินค่างวดจะถาม

ไถ่ปัญหาและสรา้งความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เป็นประจ า เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจึงน ามาซึ่งความพึงพอใจ

ของลูกคา้ เกิดการซื้ อซ ้าและบอกต่อใหก้บัญาติและเพ่ือนต่อไปดว้ย 

 

2.2.5 ช่องทำงกำรจ  ำหน่ำย 

2.2.5.1 กำรจดัจ  ำหน่ำยผ่ำนระบบขำยตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใชร้ะบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเป็นช่องทางหลักในการขายสินคา้ของบริษัท  เน่ืองจากบริษัท

เล็งเหน็ว่าเป็นช่องทางท่ีพนักงานขายสามารถน าเสนอคุณสมบัติของสินคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสัมพนัธ์ท่ี

ดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพ่ือสรา้งโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้อ่ืน ๆ ของบริษัทต่อไป ทั้งน้ี พนักงานขายและบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนกว่า 1,000 คน ทัว่ประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจ าท่ีส านักงานใหญ่

จังหวัดนนทบุรี ทั้งน้ี เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขายเครื่องกรองน ้ าและสารกรองและเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณภาพท่ี

บริษัทคัดสรรมาแลว้เป็นอย่างดี บริษัทไดข้ยายสาขา โดยจ านวนสาขาและศูนย์บริการ ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 22 

สาขาและ 2 ศูนยบ์ริการ (ส้ินปี 2559 มีจ านวน 20 สาขาและ 3 ศูนยบ์ริการ) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

รำยละเอียดสำขำ (22 สำขำ) 

 

ภำค สำขำ ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

เชียงราย 
866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน 1 ต.เวียง  

อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
053-719-288 

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

จ.เชียงใหม่ 50100 
053-271-378 

ล าปาง 
357/34-35 ถ.บุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก  

อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
054-222-901 

พิษณุโลก 
1191/11-12 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
055-005-000  

นครสวรรค ์
1102/86 หมู่ 10 ต.นครสวรรคต์ก อ.เมือง จ.

นครสวรรค ์60000 
099-380-3886 

เพชรบูรณ์ 
358 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 

67000 
056-713-446 
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ภำค สำขำ ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

ตะวนัออก 

ระยอง 
349/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง  

จ.ระยอง 21000 
038-621-277-8 

ชลบุรี 
600/23-24 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี  

จ.ชลบุรี 20130 
038-110-083 

 

กลาง 

 

นครปฐม 667/2 ถ.เพชรเกษม ต.หว้ยจรเข ้อ.เมือง  

จ.นครปฐม 73000 
034-275-383 

เพชรบุรี 
585/17 หมู่ 5 ต.บา้นหมอ้ อ.เมือง  

จ.เพชรบุรี 76000 
032-401-629 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 
118/9 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น  

จ.ขอนแก่น 40000 
043-043-500 

อุดรธานี 
392/20 หมู่ 5 ต.บา้นเล่ือม อ.เมือง  

จ.อุดรธานี 41000 
042-223-448 

อุบลราชธานี 
265/4-5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง 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 

บุรีรมัย์ 
999/13 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรมัย ์ 

จ.บุรีรมัย ์31000 
044-613-899 

มุกดาหาร 
122/4-5 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  

อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
042-042-000 

ใต ้

นครศรีธรรมราช 
180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 80000 
075-806-877-8 

สุราษฎรธ์านี 
20/1 ม.10 ต.วดัประดู่ อ.เมืองสุราษฎรธ์านี  

จ.สุราษฎรธ์านี 84000 
077-964-000 

ภูเก็ต 
32/4 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง  

จ.ภูเก็ต 83000 
076-619-111 

หาดใหญ่ 
1502, 1504 หมู่ท่ี 3 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร ์

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
074-250-420 

ตรงั 
239/23 ถ.กนัตงั ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 

92000 
075-290-539 

 

รำยละเอียดศูนยบ์ริกำร (2 แห่ง) 

 

ภำค ศูนยบ์ริกำร ที่อยู ่ เบอรโ์ทร 

กลาง 

ล าลูกกา 
38/16 หมู่ 3 ต.คูคต อ.ล าลูกกา  

จ.ปทุมธานี 12130 

02-819-8888  

ต่อ 2516 

สมุทรปราการ 
392/4-5 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง  

จ.สมุทรปราการ 10270 

02-819-3306  
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ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผันตามยอดขาย นอกจากน้ี  บริษัทยังมี

การก าหนดผลตอบแทนส าหรบัพนักงานขาย เพ่ือสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

 

2.2.5.2 กำรจดัจ  ำหน่ำยผ่ำนทำงโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทไดพ้ัฒนาขีดความสามารถในการจัดจ าหน่ายสินคา้ทางโทรศัพท์โดยการน าโปรแกรม

บริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation Management) เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP 

Telephony) และฐานขอ้มูลลูกคา้ของบริษัท (Customer Database) โดยไดเ้ร่ิมใชร้ะบบดังกล่าวในการขาย

สารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนักงานขายสารกรองแบบปกติ และต่อมาช่องทางการขายทางโทรศัพท์

ไดก้ลายเป็นช่องทางหลักในการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า บริษัทจึงไดข้ยายช่องทางการขายทางโทรศัพท์เพ่ือ

รองรับการขายท่ีจะเพ่ิมขึ้ นในอนาคต โดยส้ินปี 2560 มีจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ประมาณ 80     

ท่ีนั่ง ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถติดต่อหน่วยงานขาย สอบถามขอ้มูลหรือการบริการต่าง ๆ ไดโ้ดยโทรติดต่อ        

Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวม 120 คู่สาย บริษัทไดเ้พ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรบัลูกคา้ออนไลน์

จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line เป็นตน้ เพ่ือตอบรับการใหบ้ริการผ่านทางช่องทางใหม่ให ้

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพใหม้ากยิ่งขึ้ น อีกทั้งไดท้ าการเพ่ิมหมวดหมู่สินคา้ใหก้ับลูกคา้ นอกจาก

ผลิตภัณฑ์หลักคือเครื่องกรองน ้ าและชุดสารกรองแลว้บริษัทยังน าเสนอขายเครื่องปรับอากาศยี่หอ้ไดกิ้ น , 

เครื่องปรบัอากาศยี่หอ้เฟดเดอร,์ เครื่องท าน ้าอุ่น Safe Electrics และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น สินคา้ยี่หอ้

โตชิบา แอลจี และซัมซุง เป็นตน้ ทั้งน้ีการบริหารงานขายช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทางโทรศัพท์น้ีจะ

สามารถติดต่อลูกคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยังสามารถบริหารค่าใชจ่้ายได ้โดยมีโครงสรา้ง

ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งน้อยเมื่อเปรียบเทียบกบัช่องทางการขายดา้นอ่ืน ๆ 

2.2.5.3 กำรจดัจ  ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนบริษัทอื่น 

บริษัทย่อยเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้เครื่องกรองน ้ า และเหยือกกรองน ้ าใหแ้ก่บริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากดั (บริษัทขายตรงขนาดใหญ่) โดยบริษัทย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว 

เน่ืองจากปัจจัยความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น การคน้ควา้และวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 

คุณภาพของสินคา้ท่ีไดม้าตรฐาน การจัดส่งท่ีตรงตามเวลา บริการหลังการขาย การจัดอบรมความรู ้

ผลิตภณัฑใ์หแ้ก่สมาชิกเครือข่าย รวมทั้งความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางลูกคา้ 

 

2.3 กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

(ก) ลกัษณะกำรจดัใหไ้ดม้ำซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

ปัจจุบนับริษัทมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน ้าทั้งส้ิน 4 แหง่ ไดแ้ก่ 

 โรงงานท่ี 1 ผลิตเครื่องกรองน ้า และชุดสารกรอง 

 โรงงานท่ี 2  ผลิตเหยือกกรองน ้าและส่วนประกอบ  

 โรงงานท่ี 3  ประกอบเครื่องท าน ้าอุ่น 

 โรงงานท่ี 4  ผลิตเครื่องกรองน ้า และชุดสารกรอง 

โรงงานมีก าลังการผลิตรวมส าหรบัเครื่องกรองน ้ าเฉล่ียประมาณเดือนละ 30,000 เครื่อง โดยปัจจุบนั

ใชก้ าลังการผลิตอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 70 ของก าลังการผลิตทั้งหมด ต่อการท างาน 8 ชัว่โมง 
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 (ข) กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษัท 

กระบวนการด าเนินงานหลักต่าง ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน  กระบวนกำรผลิตเครื่องกรองน ้ำของบริษัท มีขัน้ตอนโดยสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

- กำรออกแบบเครื่องกรองน ้ำ: ด าเนินการโดยฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

ดา้นเครื่องกรองน ้ าโดยตรง โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการกรองน ้า ความสะดวกในการใชง้าน 

และรูปลักษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน ้า 

- กำรท ำแม่พิมพ:์ ภายหลังจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลิตท าแม่พิมพ์ส่วน

ต่าง ๆ และใหฝ่้ายควบคุมคุณภาพการผลิต เข ้าไปตรวจสอบชิ้ นงานแม่พิมพ์ต ้นแบบท่ี

โรงงานผลิตเพ่ือควบคุมรายละเอียดต่าง ๆ ของชิ้ นงานใหเ้ป็นไปตามท่ีออกแบบ 

- กำรคดัเลือกวสัดุสว่นประกอบและสำรกรองน ้ำ: 

วัส ดุ ส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน และมี           

ความเหมาะสมกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุท่ีสัมผัสน ้ าไดเ้ลือกใชว้ัสดุท่ีมีความ

ปลอดภัย สามารถน ามาใชก้ับน ้ าดื่มได ้(Food Grade) โดยบริษัทจะจัดส่งแม่พิมพ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิต

เพ่ือท าการฉีดพลาสติกขึ้ นเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึ่งบริษัทจะท าการคัดเลือกผูร้ับ

จา้งท่ีมีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการฉีดขึ้ นรูปเครื่องกรองน ้ าเท่าน้ัน 

สารกรองน ้ า คัดเลือกสารกรองน ้ าเกรดสูงทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ ท่ีมี

มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากน้ัน มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี ( Iodine Number)      

ทางหอ้งปฏิบัติการอย่างสม า่เสมอและมีการส่งไปยังหน่วยงานภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ

เป็นประจ าทุกปี อีกทั้งยังได ้มีการส่งเครื่องกรองน ้ าไปทดสอบดา้นคุณภาพการกรอง ณ 

หอ้งปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS Laboratories ประเทศออสเตรเลีย โดยการทดสอบ

ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นรสชาติของน ้ า 2. ดา้นลักษณะท่ีปรากฏ 3. ดา้นการเกิด    

จุลชีพของในน ้า 4. ดา้นสารเป็นพิษ 5. ดา้นสารก่อกลายพนัธ์ และ 6. ดา้นโลหะหนักในน ้า ซ่ึง

ถือไดว้่ามีความเชี่ยวชาญดา้นการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล และ

ในการคัดเลือกวัตถุดิบก่อนท่ีจะมีการผลิตจะตอ้งตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี

ก าหนดไว ้โดยบริษัทจะเน้นการคัดสรร ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบท่ีได ้มาตรฐาน เพ่ือใหไ้ดว้ัตถุดิบท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะน ามาใชก้บัเครื่องกรองน ้าของบริษัท 

ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทไดจ้ดัท าเป็นคู่มือมาตรฐานแสดงขั้นตอนท่ีชัดเจน 

เพ่ือใหก้ารผลิตสินคา้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไวโ้ดยบริษัทไดร้ับการรับรอง ISO 

9001:2015 นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนการผลิตท่ีชัดเจนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับยอดขาย 

ความตอ้งการสินคา้ และปริมาณสินคา้คงคลัง เพ่ือป้องกันปัญหาสินคา้ขาดแคลน หรือการ

ส ารองสินคา้มากเกินไป นอกจากน้ี บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ภายหลังจากผลิต

เสร็จ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กำรจ  ำหน่ำย และเก็บค่ำงวดกำรจ  ำหน่ำยเครื่องกรองน ้ำ มีขั้นตอน   

โดยสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายน าเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน 

ในกรณีการผ่อนช าระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกคา้โดยใหพ้นักงานขายคัดกรองใน

เบ้ืองตน้ จากน้ันหวัหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนท าสัญญาเช่าซื้ อ นอกจากน้ี ฝ่ายเครดิต

ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีเดินทางไปเก็บเงินค่าสินคา้ตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นตน้ไป จะเป็นผูต้รวจสอบ

คุณสมบตัิของลูกคา้ดว้ยเช่นกนั 
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2) ทีมขายน าส่งสัญญาการเช่าซื้ อพรอ้มเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งและเงินงวดแรกท่ีเก็บจากลูกคา้ใหแ้ก่

ฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือจดัท าฐานขอ้มูลลูกคา้ต่อไป 

3) ในกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนช าระ บริษัทได้ด าเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี            

โดยแผนกเร่งรัดหน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 2 ครั้ง 

บริษัทอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กำรจ  ำหน่ำยและเก็บค่ำงวดกำรจำ่ยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ มีขัน้ตอนโดยสรุป

ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายทางโทรศัพท์ติดต่อลูกคา้หรือพนักงานขายน าเสนอขอ้มูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกคา้      

โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อน 

2) กรณีผ่อนช าระ จะมีเจา้หน้าท่ีท าสัญญา เขา้ไปตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ และเอกสารประกอบ เช่น 

เอกสารทางการเงิน เพ่ือประเมินความสามารถในการผ่อนช าระของลูกคา้ก่อนท าสัญญาเช่าซื้ อ 

และลงนามในหนังสือใหค้วามยินยอมในการตรวจสอบขอ้มูลเครดิต 

3) เจา้หน้าท่ีพิจารณาเครดิต ตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรและพิจารณาร่วมกับปัจจัยอ่ืน ๆ ตาม

ขอ้ก าหนดของบริษัทถา้ผ่านก็แจง้ใหเ้จา้หน้าท่ีท าสัญญาด าเนินการต่อไป 

4) เจา้หน้าท่ีท าสัญญา ใหลู้กคา้ท าสัญญาเช่าซื้ อพรอ้มเก็บเงินดาวน์ 

5) ส่งมอบสินคา้พรอ้มติดตั้ง 

6) ในกรณีท่ีลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนช าระ บริษัทได้ด าเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี            

โดยแผนกติดตามทางโทรศัพท์ แผนกติดตามภาคสนาม แผนกเร่งรัดหน้ีสิน บริษัททวงถาม

หน้ีสิน และในกรณีท่ีบริษัทไดส่้งจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคา้รวม 2 ครั้งแลว้ลูกคา้ยังไม่

ช าระก็จะด าเนินการยึดสินคา้คืน และบริษัทอาจพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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นโยบำยทำงบญัชี  

บริษัทจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบขายผ่อนช าระประมาณรอ้ยละ 86 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ บริษัทจึงให ้

ความส าคญักบันโยบายทางบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1. การรบัรูร้ายได ้

2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และการตดัหน้ีสูญ 

3. ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

4. ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินคา้ โดยการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรับประกนั

คุณภาพสินคา้ 

ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 

1 การรบัรูร้ายได ้ ขายสินคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี

นัยส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้ับผูซ้ื้ อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคา

ในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรบัสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลังจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อรับรูต้ามอัตราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงตามระยะเวลา

ของสัญญา และจะหยุดรับรูร้ายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อเมื่อลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกิน

ก าหนด 3 งวด นับจากวนัครบก าหนดช าระ 

2 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ และการตดัหน้ี

สูญ 

ค่าเผื่ อหน้ีสงสัยจะสูญ 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ

เรียกช าระหน้ีได ้ดงัน้ี 

ลูกหน้ีขายเชื่อ 

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะห์อายุลูกหน้ี 

ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน จะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญรอ้ยละ 100 ของยอดลูกหน้ีคงคา้ง 

ลูกคา้ขายผ่อน 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีผ่อนช าระ โดย

ก าหนดอัตราค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นรอ้ยละของลูกหน้ีเช่าซื้ อหลังหกัดอกผลเช่าซื้ อรอตัด

บญัชีและภาษีขายรอตดับญัชีแลว้ ดงัน้ี 

 

สถานะบญัชีลูกหน้ี 

อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (รอ้ยละ) 

เครื่องกรองน ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า*** 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 2.5 1 

คา้งช าระ 1 งวด 6 2 

คา้งช าระ 2 งวด 30 10 

คา้งช าระ 3 งวด 50 20 

คา้งช าระ 4 งวด 50 และ 100* 30 

คา้งช าระ 5 งวด 50 และ 100* 40 

คา้งช าระ 6 งวด 50 และ 100* 50 

คา้งช าระเกิน 6 งวด 50 และ 100* 50 และ 100** 
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ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 

*ลูกหน้ีเครื่องกรองน ้า: คา้งช าระเกิน 3 งวดไม่ติดต่อกนั อัตราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 

50 และคา้งช าระเกนิ 3 งวดติดต่อกนัอตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 100 

**ลูกหน้ีเครื่องใชไ้ฟฟ้า: คา้งช าระเกนิ 6 งวดไม่ติดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 

50 และคา้งช าระเกนิ 6 งวดติดต่อกนัอตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญรอ้ยละ 100 

***ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าค านวณจากยอดลูกหน้ี

หลังจากหักดอกผลเช่าซ้ือและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลค่าซากของผลิตภัณฑ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายุการใชง้านและสภาพของหลักประกนั และราคาตลาด

สินคา้ยดึคืนเพือ่ขายต่อเป็นสินคา้มือสอง 

 

การตดัหน้ีสูญ 

กลุ่มบริษัทบันทึกหน้ีสูญส าหรับลูกหน้ีคา้งช าระ เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม 

ครบ 2 ครั้ง และลูกหน้ีไม่ช าระหน้ี 

 

3 ค่าเผ่ือการรบัคืน

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถคืนสินคา้

ภายในเวลา 30 วนันับจากวนัท่ีติดตั้ง ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ในปี 2560  อา้งอิงจากสถิติการ

คืนสินคา้ของลูกคา้ในปี 2558 และ 2559 

ปัจจุบันบริษัทบันทึกค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้เท่ากับรอ้ยละ 1.36 ของยอดขายสินคา้     

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้มีจ านวน 1.01 ลา้นบาท 

 

4 ประมาณการหน้ีสิน

จากการรับประกนั

สินคา้ 

บริษัทมีนโยบายเปล่ียนและซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายการรับประกันคุณภาพ

สินคา้ภายในเวลา 1-2 ปี นับจากวนัท่ีติดตั้ง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประมาณการ

หน้ีสินจากการรบัประกนัสินคา้มีจ านวน 2.71 ลา้นบาท 
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3. กำรจดัหำวตัถุดิบ 

3.1) วตัถุดิบในกำรผลิต 

วัตถุดิบท่ีส าคัญในการผลิตเครื่องกรองน ้ าของบริษัท ไดแ้ก่ ส่วนตัวของเครื่องกรองน ้ า 

(Housing) และสารกรอง (Filter Media) ส าหรับตัวเครื่องกรองน ้ าท่ีเป็นพลาสติก บริษัท

เป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบริษัทคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉี้ด ส่วนสารกรองบริษัทจัดซื้ อวตัถุดิบส่วนใหญ่

ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย และน าเขา้บางส่วนจากต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่

เป็นผูข้ายท่ีมีความสัมพันธ์มากกว่า 5 ปี โดยบริษัทมีนโยบายส ารองวัตถุดิบเพ่ือใชใ้นการ

ผลิตสินคา้ไดไ้ม่ต า่กว่า 15 - 20 วัน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับระยะเวลาในกระบวนการผลิตของ

วตัถุดิบแต่ละชนิด ทั้งน้ีจะมีการทดสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีน าส่งในแต่ละครั้ง 

3.2) พนกังำนขำย 

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายโดยคัดเลือกจากผูส้มัครท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

และรักงานขาย บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในสินคา้เป็นอย่างดี 

รวมถึง การจดัฝึกอบรมเพ่ือสรา้งทักษะการขายและเขา้ใจถึงจิตวิทยาการขาย และจดัท าคู่มือ

การขายเพ่ือใหพ้นักงานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสินคา้ ทั้งน้ี บริษัทยังจัดใหม้ี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นประจ า และมีกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมทักษะดา้นการขาย 

ส าหรับพนักงานขายท่ีสามารถท ายอดขายไดเ้กินเป้าท่ีตั้งไว ้บริษัทมีการใหร้างวลั เพ่ือเป็น

แรงบนัดาลใจใหพ้นักงานขายมีความมุ่งมัน่ในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายท่ี

มีคุณภาพใหท้ างานกบับริษัทในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิต 

 กำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยั 

กำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทมีการบริหารจัดการในกรณีท่ียึดเครื่องคืนมาจากลูกคา้ หรือรับคืนเครื่องเก่ามาจากลูกคา้ 

หรือของเสียในการผลิต ไดแ้ก่ พลาสติก และสารกรอง บริษัทไดจ้ าแนกสารกรองออกเป็นสารกรองท่ีดีกับ

สารกรองคุณภาพต า่ โดยสารกรองท่ีดีน้ัน บริษัทจะน ามาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือขายใหแ้ก่ผูผ้ลิตเครื่อง

กรองน ้ าท่ีไม่ใช่เครื่องกรองน ้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเช่น เครื่องกรองน ้ าส าหรับใชใ้น

อุตสาหกรรม เป็นตน้ ในส่วนของสารกรองคุณภาพต า่น้ัน บริษัทน ามาผ่านกระบวนการอดัท าเป็นอิฐมวล

เบาเพ่ือใชง้านภายใน นอกจากน้ัน บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิงตามมาตรฐานน ้าท้ิงของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั 

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีบริษัทใหค้วามส าคัญมาโดยตลอด โดยไดม้ีการ

ก าหนดขั้นตอนแห่งความปลอดภัยไวใ้นคู่มือการท างานของระบบผลิต เพ่ือใหพ้นักงานผลิตปฏิบัติตาม 

รวมทั้งจัดใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกับพนักงานใน แต่ละหน้าท่ี นอกจากน้ี 

บริษัทยงัมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด 

ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิตในปี 2560 ท่ีผ่านมาของบริษัทไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรา้ยแรงทั้งใน

ส านักงานและโรงงาน 

2.4 งำนที่ยงัไม่ไดส้่งมอบ 

-ไม่มี- 
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3. ปัจจยัควำมเสี่ยง 

 ปัจจัยความเส่ียงต่อไปน้ี เป็นเพียงปัจจัยความเส่ียงส าคัญบางประการท่ีอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบริษัท    

ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งน้ี อาจมีปัจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทยังไม่

สามารถทราบไดใ้นปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งปัจจัย          

ความเส่ียงเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได ้

3.1 ควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกิจ 

3.1.1 ควำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑภ์ำครฐั     

 ปัจจุบนัธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าของบริษัทยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกิจท่ีถูกควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน

ภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบริษัททางออ้ม กล่าวคือ  ส านักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผู ้บริโภค (สคบ.) ท าหน้าท่ีดูแลมิใหบ้ริษัทท่ีประกอบธุรกิจเช่าซื้ อเอาเปรียบผู ้บริ โภค           

ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ไดม้ีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยก าหนดใหผู้ป้ระกอบการขายตรงต้องมี

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายหลักท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเส่ียงในกรณีท่ีหน่วยงานภาครัฐอาจบังคับใชก้ฎระเบียบเพ่ิมเติมท่ีเขม้งวดมากยิ่งขึ้ น

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางท่ีทางราชการ

ก าหนดในปัจจุบัน พรอ้มกับติดตามขอ้มูลเกี่ยวกบัแนวทางการปรับเปล่ียนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งดังกล่าวตลอดเวลา 

เพ่ือน ามาพฒันาปรบัปรุงใหก้ารด าเนินงานของบริษัทสอดคลอ้งกับกฎระเบียบของภาครฐัต่อไป 

3.1.2 ควำมเสีย่งจำกกำรจ  ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงขำยตรงเป็นหลกั 

 บริษัทจ าหน่ายสินคา้เครื่องกรองน ้ าส่วนใหญ่ผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

ซ่ึงมุ่งเน้นการขายสินคา้โดยทีมงานขายตรง และมีรายไดจ้ากการจัดจ าหน่ายดว้ยช่องทางการขายตรงประมาณรอ้ยละ 

95 ของรายไดจ้ากการขาย จากประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียวมาอย่างยาวนาน บริษัทมี

ความเชื่อมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดังกล่าวน้ีเป็นช่องทางท่ีเหมาะสม เน่ืองจากผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้าจ าเป็นตอ้ง

อาศัยการอธิบายรายละเอียดดา้นเทคนิคและคุณสมบัติโดยพนักงานขายอธิบายและสาธิตการใชง้านสินคา้ใหลู้กคา้

เห็นไดอ้ย่างชัดเจน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนปิดการขาย ซึ่งขึ้ นอยู่กับความสามารถ

เฉพาะตวัของพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานท่ีมีทกัษะการขายท่ีโดดเด่นอาจถูกดึงตวัไปเป็นพนักงานหรือตวัแทนขาย

ของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกว่าได ้บริษัทจึงมีนโยบายใหค้วามส าคัญแก่พนักงานขาย  โดยเสนอ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดงักล่าว และบริษัทไดจ้ัดฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะการขาย

แก่พนักงานขายของบริษัทและเพ่ือเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอย่างสม า่เสมอ  

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดค้ านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นจากการจ าหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงชั้นเดียว จึง

ไดพ้ยายามเพ่ิมช่องทางการขายในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดังกล่าว เพ่ือใหค้รอบคลุมลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้ น เช่น การจ าหน่ายสินคา้ในโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) การจ าหน่ายสินคา้ผ่านทาง

โทรศัพท์ (Telesales & Telemarketing) ช่องทางอินเตอร์เน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน์ เช่น Facebook, Line, 

Lazada และอ่ืน ๆ รวมถึงการแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายสินคา้เพ่ือใหส้ามารถน าเสนอสินคา้และบริการใหเ้ขา้ถึงลูกคา้ทุก

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้ น เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการขายอ่ืน ๆ อาทิ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ประเภท OEM 

แก่บริษัทขายตรงอ่ืน  
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3.1.3 ควำมเสีย่งจำกกำรเปิดเสรีกำรคำ้ และกำรกำ้วสูก่ำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ที่อำจส่งผล

ต่อยอดขำย และตน้ทุนกำรผลิต 

 การเปิดเสรีการคา้ และการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ อาเซียน (ASEAN) 10 

ประเทศ จะส่งผลใหม้ีการเปิดเสรีการเคล่ือนยา้ยทรพัยากรเงินทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาดอาเซียน 

อาจจะท าใหม้ีสินคา้จากประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตต า่ เขา้มาแข่งขันในไทยมากขึ้ น บริษัทจึงมีแผนการขยายช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย และการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหห้ลากหลายมากขึ้ นเพ่ือตอบสนองและเขา้ถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมาก

ยิ่งขึ้ น นอกจากน้ีบริษัทมีแผนท่ีจะขยายตลาดไปยงัประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง 

ๆ และความเป็นไปไดใ้นการท าการตลาด บริษัทไดเ้ร่ิมน าสินคา้เขา้ไปจ าหน่ายผ่านบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับนัก

ธุรกิจไทยในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศกมัพูชา พรอ้มทั้ง

ก าลังศึกษาท่ีจะน าสินคา้ไปจ าหน่ายในประเทศ AEC อ่ืน ๆ ต่อไป 

3.2 ควำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรผลิต 

3.2.1 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ 

กระบวนการผลิตเครื่องกรองน ้าประกอบดว้ย ส่วนประกอบและอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ทั้งในส่วนของตวัเครื่อง

และชุดสารกรอง ซึ่งส่วนใหญ่สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนตอ้งพ่ึงพาการน าเขา้จากผูน้ าเขา้รายใหญ่ 

โดยราคาวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาดและอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศซึ่งบริษัท

อาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทั้งอตัราแลกเปล่ียน ซึ่งในส่วนน้ีบริษัทได้

น าเครื่องมือทางการเงินมาใชใ้นการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เพ่ือลดผลกระทบบางส่วนจากความผนั

ผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

3.2.2 ควำมเสีย่งเกี่ยวกบัใบอนุญำตกำรประกอบธุรกิจ 

โรงงานผลิตเครื่องกรองน ้ าของบริษัทแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีสีสม้ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่น

โดยไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเ้งื่อนไขว่าใบอนุญาตดังกล่าวอาจ     

ถูกเพิกถอนได ้หากไดร้ับการรอ้งเรียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ชุมชน ส าหรับใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการโรงงานในปี 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

- โรงงานท่ี 1 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม            

เครื่องกรองน ้ า โดยใบอนุญาตฯ ไดห้มดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทไดม้ีการต่ออายุ

ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวแลว้ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ไดม้ีการอนุญาตใหต้่ออายุไปถึง

วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

- โรงงานท่ี 2 บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม             

เครื่องกรองน ้ าจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วันท่ี              

1 มกราคม 2563 

- โรงงานท่ี 3 บริษัทไดร้ับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจาก

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และ

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทซ่อม ประกอบเครื่องท าน ้ าอุ่นและเครื่องท าน ้ ารอ้นจาก

ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
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- โรงงานท่ี 4 บริษัทไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน ้ า

และบดเศษพลาสติก จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัท่ี    

1 มกราคม 2563   

ทั้งน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไม่ไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตของแต่ละโรงงาน อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหาร

ของบริษัทเชื่อมัน่ว่าจะสามารถไดร้ับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว เน่ืองจากการประกอบผลิตภัณฑ์ไม่สรา้งมลพิษ   

ใด ๆ และบริษัทยังไม่เคยไดร้ับการแจง้ตักเตือนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งหรือการรอ้งเรียนจากผูอ้ยู่อาศัยในบริเวณ

ใกลเ้คียงอย่างมีนัยส าคญัแต่อย่างใด  

3.3 ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ 

3.3.1 ควำมเสีย่งจำกกำรปล่อยสนิเชื่อ 

การขายเครื่องกรองน ้ าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นการขายผ่อนช าระตามสัญญาเช่าซื้ อ 

ซึ่งคุณภาพของลูกหน้ีเช่าซื้ อจะเป็นปัจจัยหลักในการรับรูร้ายไดข้องบริษัท โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม

บริษัทมียอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อส าหรับเครื่องกรองน ้ าท่ีคา้งช าระเกิน 3 งวดติดต่อกัน มีสัดส่วนรอ้ยละ  5.39  

ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 6 งวดติดต่อกนั มีสัดส่วนรอ้ยละ 3.12 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ 

(หลังหกัดอกเบี้ ยท่ียังไม่ถือเป็นรายไดแ้ละภาษีขายรอตัดบัญชี) ท่ีผ่านมาลูกคา้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อย

ในระดบัล่างถึงกลาง โดยบริษัทก าหนดนโยบายการคดัเลือกลูกคา้ท่ีผ่อนปรนเพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้ดังกล่าวสามารถเขา้ถึง

สินคา้และบริการของบริษัทได ้  อย่างไรก็ตาม บริษัทก าหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเชื่อ รวมทั้ง

ในกรณีท่ีลูกหน้ีคา้งช าระ บริษัทจะตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในระดบัท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกบัสัดส่วนหน้ีสูญในอดีต และ

หากลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูร้ายไดด้อกผลจากการเช่าซื้ อทั้งจ านวน รวมทั้งด าเนินการทาง

กฎหมายโดยออกหนังสือทวงถามไปยงัลูกคา้ รวม 2 ครั้ง  ก่อนการตดัลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสูญต่อไป ทั้งน้ีจากการท่ี

สินคา้ของบริษัทมีอัตราก าไรขั้นตน้ในระดับสูง ในปี 2560 อัตราก าไรขั้นตน้รอ้ยละ 75.73 เมื่อหกัค่าใชจ่้ายในการ

ขาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ บริษัทยงัมีก าไรจากการด าเนินการขายตรงแบบผ่อนช าระในเกณฑสู์งเพียงพอ โดย

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราก าไรสุทธิรอ้ยละ 4.51 

 ทั้งน้ี มาตรการป้องกนัเพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากลูกหน้ีเช่าซื้ อซึ่งอาจไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ในสัญญาของบริษัทสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 ก าหนดคุณสมบัติของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในเบื้ องตน้ เพ่ือเป็นแนวทางท่ีชัดเจนแก่ทีมงานขาย        

โดยตอ้งผ่านการพิจารณาเบื้ องตน้จากพนักงานขาย และหวัหน้าทีมพิจารณาอีกครั้งก่อนท าสัญญา 

จากน้ันมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ี โดยฝ่ายเครดิตประเมินความน่าเชื่อถือของลูกคา้แต่ละรายว่า

เหมาะสมกับแผนการผ่อนช าระสินคา้ พรอ้มทั้งตรวจสอบว่ามีการติดตั้งครบถว้นหรือไม่ และฝ่าย

เครดิตเป็นหน่วยงานท่ีเก็บค่างวดผ่อนช าระ ทั้งน้ี ส าหรบัการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าผ่อนช าระตั้งแต่เดือน

สิงหาคม 2560 บริษัทไดต้รวจสอบเครดิตบูโรของลูกคา้เพ่ือคดักรองลูกคา้ก่อนอนุมตัิการขาย 

 ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทีมพนักงานขาย โดยอา้งอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีท่ีเกิดหน้ี

สูญจากการขาย พนักงานขายและผูบ้ริหารฝ่ายขายท่ีเกี่ยวขอ้งจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบช าระค่าเสียหาย

แก่บริษัท เพ่ือทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑข์องบริษัท 

 ในกรณีท่ีลูกหน้ีเช่าซื้ อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากับบริษัท บริษัทจะด าเนินการติดตามทวงถาม

หน้ีสินคงคา้งจากลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินก าหนดโดยแผนกเร่งรัดหน้ีสินและฝ่ายกฎหมายของบริษัท 

รวมทั้งจะด าเนินการถอดเครื่องคืนจากลูกหน้ีดงักล่าว โดยเครื่องกรองน ้าหากเครื่องท่ียึดคืนยงัอยู่ใน

สภาพดี จะถูกส่งไปปรับปรุงสภาพท่ีโรงงาน และขายใหแ้ก่พนักงานของบริษัท (ยกเวน้พนักงาน     

ฝ่ายขาย) ในลักษณะสินคา้ตกเกรดในราคาถูก ส าหรบัสินคา้ท่ีอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ บริษัทจะท าการ
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ถอดชิ้ นส่วนโครงสรา้งเพ่ือจ าหน่ายเป็นเศษพลาสติกต่อไป ส าหรับเครื่องใชไ้ฟฟ้า บริษัทจะขายเป็น

สินคา้มือสอง 

 ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า เมื่อมีเครื่องจากการยึดคืนบริษัทจะน ามาขายเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้ามือสองต่อไป 

 

3.3.2 ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย      

 บริษัทเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพ่ือใชส้นับสนุนการด าเนินธุรกิจ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคงคา้งจ านวน 129.91 ลา้นบาท และมี

เงินกูย้ืมระยะยาวคงคา้งจ านวน 21.97 ลา้นบาท ในการบริหารตน้ทุนทางการเงิน บริษัทพิจารณาใชแ้หล่งเงินทุนท่ีมี

อตัราดอกเบี้ ยลอยตวั ทั้งน้ีจะพิจารณาเปรียบเทียบอตัราดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่

ละช่วงเวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงบางส่วนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ ยซึ่งอาจส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้ น

และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินเครดิตกบัสถาบนัการเงินหลายแหง่ เพ่ือ

รองรบัในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุน นอกจากน้ีบริษัทไดพิ้จารณาจดัหาเงินทุนดว้ยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม

ของสภาวะเศรษฐกิจ 

 

3.4 ควำมเสีย่งที่มีผลกระทบต่อสทิธิหรือกำรลงทุนของผูถ้ือหลกัทรพัย ์

ควำมเสีย่งจำกกำรมีผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ที่มีอ  ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 

 บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มแจง้อยู่ (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอ้มูลหลักทรพัยแ์ละผูถื้อหุน้) โดย ณ 

วันท่ี 29  ธันวาคม 2560 ถือหุน้รวมกันในบริษัทจ านวน 339,105,053 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 65.63 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้วทั้งหมดของบริษัท จึงท าใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบ

ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้

เรื่องกฎหมายหรือข ้อบังคับบริษัทก าหนดตอ้งใหไ้ด ้รับเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของท่ีประชุมผู ้ถือหุน้ ดังน้ัน               

ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้  ซึ่งบริษัท

ไดต้ระหนักถึงประเด็นความเส่ียงดังกล่าวจึงได้จัดโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปดว้ยบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ โดยมีการ

แต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นอิสระเขา้ร่วมในคณะกรรมการบริษัท จ านวน 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด        

10 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน รับหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ และ

พิจารณาใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการท ารายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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4. ทรพัยส์นิที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 

4.1 สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหลกั: ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์

 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน 471.03 

ลา้นบาท โดยมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ  

รายละเอียด ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 – 2560 ดงัน้ี 

รำยละเอียดสนิทรพัย ์

มูลค่ำสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

(ลำ้นบำท) 

2560 2559 2558 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน 241.69 241.57 241.05 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 117.73 122.45 124.75 

เครื่องมือเครื่องใช ้อุปกรณ์ เครื่องใชส้ านักงานและ

เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
39.15 42.55 35.79 

ยานพาหนะ 72.46 80.55 56.63 

งานระหว่างก่อสรา้งและงานระหว่างจา้งท า - 12.76 3.88 

รวม 471.03 499.88 462.10 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของสินทรัพย์หลัก มีมูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แบ่งตามการใชป้ระโยชน์และ

ท าเลท่ีตั้งแสดงดงัตาราง 

ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน 
มูลค่ำสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ์ 
ภำระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหญ ่ 

ท่ีตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 5-0-41.2 ไร่  

 

ท่ีตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 7 ตารางวา 

 

 

 

47.06 

 

 

0.50 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

ท่ีจอดรถตรงขำ้มส ำนักงำนใหญ่ 

ท่ีตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 2-2-73.9 ไร่  

 

 

34.36 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

ท่ีจอดรถตรงขำ้มส ำนักงำนใหญ่ 

ท่ีตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 3-2-15.7 ไร่ และส่วน

ปรบัปรุงท่ีดิน 

 

 

62.36 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

โรงงำนท่ี 1 

ท่ีตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  1-0-0 ไร่  

ท่ีตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  0-0-87 ไร่  

 

 

 

4.80 

 

 

2.06 

 

 

 

บริษัทย่อยเป็น

เจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนท่ี 2 

ท่ีตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  0-2-0 ไร่  

 

 

 

5.22 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

โรงงำนท่ี 3 

ท่ีตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  2-0-24.5 ไร่ และส่วน

ปรบัปรุงท่ีดิน 

 

 

25.45 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/
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ที่ดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน 
มูลค่ำสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ์ 
ภำระผกูพนั 

โรงงำนท่ี 4 

ท่ีตั้ง: ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.

ปทุมธานี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 8-3-30.3 ไร่ 

ท่ีตั้ง: ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.

ปทุมธานี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 2-1-53.9 ไร่ และส่วน

ปรบัปรุงท่ีดิน 

 

 

 

 

31.21 

 

 
 

8.34 

 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 
 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

 
 

ปลอดภาระจ านอง 

 

อำคำรพกัอำศัยพนกังำน 

ท่ีตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  0-3-91 ไร่  

 

 

20.33 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูกสรา้ง

เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

รวม 241.69   

 

หมำยเหตุ : 1/ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งบางสว่นของกลุม่บริษัทเป็นหลกัประกนัแก่วงเงินสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
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อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร มูลค่ำสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ์ 

ภำระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหญ ่(อำคำร) 68.47 

 

เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

ท่ีจอดรถตรงขำ้มส ำนักงำนใหญ ่(ลำนจอดรถ

และคลังสินคำ้) 

7.73 เป็นเจา้ของ 

 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

โรงงำนท่ี 1 (อำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำร) 

 
3.88 

 

 

2.06 

บริษัทย่อย

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

โรงงำนท่ี 2 (อำคำร) 

 

0.03 เป็นเจา้ของ จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

โรงงำนท่ี 3 (อำคำร) 2.88 เป็นเจา้ของ จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

โรงงำนท่ี 4 (อำคำร) 21.18 เป็นเจา้ของ จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

อำคำรพกัอำศัยพนกังำน 0.01 เป็นเจา้ของ จ านองท่ีดินพรอ้มส่ิงปลูก

สรา้งเพ่ือค ้าประกนัวงเงิน

สินเชื่อ 
1/

 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าส านักงานสาขาและ

ศูนยบ์ริการต่างจงัหวดั รวม 24 แหง่ 

 

11.49 

 

กรรมสิทธ์ิของ

ผูใ้หเ้ช่า 

กรรมสิทธ์ิของผูใ้หเ้ช่า 

รวม 117.73   

หมำยเหตุ : 1/ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งบางสว่นของกลุม่บริษัทเป็นหลกัประกนัแก่วงเงินสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ 
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4.1.1 อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 

 บริษัทใหเ้ช่าท่ีดินและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพ่ือใชเ้ป็นอาคารส านักงาน คลังสินค้า และโรงงาน          

โดยบริษัทไม่ใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์เพ่ือการด าเนินธุรกิจโดยตรง จึงจัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน           

ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนเป็นจ านวน 58.70 ล้านบาท โดยมี

รายละเอียดแสดงดงัตาราง 

อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
มูลค่ำสุทธิ 

(ลำ้นบำท) 

ลกัษณะ

กรรมสทิธิ์ 
ภำระผกูพนั 

ส ำนกังำนใหเ้ช่ำ  

ท่ีตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  0-0-50 ไร่  

 

 

0.70 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

ปลอดภาระจ านอง 

ส ำนกังำนใหเ้ช่ำ  

ท่ีตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี  0-3-1 ไร่ 

- อาคาร: สูง 4 ชั้น จ านวน 7 คูหา พ้ืนท่ีใช ้

สอยรวม 1,680 ตารางเมตร 

 

 

5.02 

0.69 

 

 

เป็นเจา้ของ 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองท่ีดินพรอ้ม      

ส่ิงปลูกสรา้งเพ่ือค ้า

ประกนัวงเงินสินเชื่อ 
1/

 

ท่ีดินรอกำรพฒันำ  

ท่ีตั้ง: ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

- ท่ีดิน: พ้ืนท่ี 4-1-43 ไร่  

 

 

 

52.29 

 

 

 

เป็นเจา้ของ 

 

 

 

จ านองเพ่ือค ้าประกนั

วงเงินสินเชื่อ 
1/

 

รวม 58.70   

หมำยเหตุ : 
1/
ท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งบางส่วนของบริษัทเป็นหลักประกนัแก่วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 

 

4.1.2 สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจ านวน 35.84 ล้านบาท        

โดยประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ระหว่างพัฒนา (ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 

และค่าความนิยม 

4.1.3 สญัญำเช่ำ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าท่ีส าคญัโดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 สญัญำเช่ำระหว่ำงบริษัทกบับริษัทยอ่ย 

สนิทรพัย ์ คู่สญัญำ ระยะเวลำ 

อาคารโรงงาน 1 ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล  

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2560 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2560 

อาคารส านักงานและคลังสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

เร่ิมตน้ : 1 พฤษภาคม 2560 

ส้ินสุด  : 30 เมษายน 2561 
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 สญัญำเช่ำระหว่ำงบริษัทหรือบริษัทยอ่ยกบับุคคลภำยนอก 

สนิทรพัย ์ คู่สญัญำ ระยะเวลำ 

อาคารส านักงานและคลังสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรีมส์  

เร่ิมตน้ : 1 พฤษภาคม 2560 

ส้ินสุด  : 30 เมษายน 2561 

พ้ืนท่ีโรงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรีมส์  

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2560 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2560 

พ้ืนท่ีโรงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. ไอดีล วอเตอร ์ 

เร่ิมตน้ : 1 มกราคม 2560 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2560 

ท่ีดินเปล่า 

(ท่ีจอดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า : นางจนัทนา อยู่หุน่ 

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

เร่ิมตน้ : 18 พฤษภาคม 2554  

ส้ินสุด  : 18 พฤษภาคม 2564 

ท่ีดินเปล่า 

(ท่ีจอดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า : นายประภาส โรจน์นิรนัดร์ 

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธียรสุรตัน์ 

เร่ิมตน้ : 2 มิถุนายน 2558 

ส้ินสุด  :  2 มิถุนายน 2561 

นอกจากการเช่าอาคารส านักงานและคลังสินค้า พ้ืนท่ีโรงงาน และท่ีดินเปล่า ตามตารางข้างต้น            

บริษัทยังมีการเช่าอาคารพาณิชย์เพ่ือเป็นสาขาและศูนย์บริการ รวมทั้งส้ิน 24 สัญญา มีระยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 ปี 

และระหว่าง 1-3 ปี และส าหรบัสัญญาเช่าบางฉบบัไม่มีก าหนดระยะเวลาการเช่า ทั้งน้ี บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญา

เช่าได ้
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4.1.4 เครื่องหมำยกำรคำ้ และอนุสทิธิบตัร 

เครื่องหมายการคา้ และอนุสิทธิบัตร ท่ีบริษัทด าเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์กับกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญากระทรวงพาณิชย ์สรุปไดด้งัน้ี 

รูปแบบเครื่องหมำย เลขทะเบียน/ 

เลขที่ค  ำขอ 

ออกให ้ณ วนัที่ หมดอำยุ 

 

895396 6 มิถุนายน 2556 5 มิถุนายน 2566 

กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนเคลือบ

เงินเพ่ือเป็นสารกรองน ้า 

1303001096 10 เมษายน 2558 17 กนัยายน 2562 

อิฐบล็อกคารบ์อนและกรรมวิธีผลิต 1303001370 4 กนัยายน 2558 30 ตุลาคม 2562 

กรรมวิธีการผลิตหนิแร่แคลไซต ์     

ท่ีอยู่ในสภาพกึ่งเปล่ียนรูปทาง

กายภาพเพ่ือใชป้รบัพีเอชน ้า 

1403000172 10 เมษายน 2558 24 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

4.1.5 ใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง             

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

ซึ่งบริษัทไดจ้ดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงดังกล่าวแลว้ อา้งอิงตามหนังสือจาก สคบ. เลขท่ี นร 0307/2909 

ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2546  

 ทั้งน้ี  โรงงานท่ี 1 และ โรงงานท่ี 2 ของบริษัทไดร้ับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภท

ประกอบและซ่อมเครื่องกรองน ้าจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี  ส่วนโรงงานท่ี 3 บริษัทไดร้บัใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดันนทบุรี และเมื่อปี 2560

โรงงาน 3 ไดร้ับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ซ่อม ประกอบเครื่องท าน ้ าอุ่นและเครื่องท าน ้ ารอ้น        

เพ่ิมอีก 1 ใบอนุญาต ส่วนโรงงานท่ี 4 บริษัทไดร้ับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ         

ซ่อมเครื่องกรองน ้ าและบดเศษพลาสติกจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัปทุมธานี ทั้งน้ี ใบอนุญาตของโรงงานท่ี 1 

หมดอายุ วันท่ี 1 มกราคม 2565 ในขณะท่ีใบอนุญาตของโรงงานท่ี 2 หมดอายุ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส่วน

ใบอนุญาตโรงงานท่ี 3 หมดอายุ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และ หมดอายุ วันท่ี 1 มกราคม 2465 ตามล าดับ ส่วน

ใบอนุญาตโรงงานท่ี 4 หมดอายุ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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4.2 เงนิลงทุน 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ซึ่งในการเขา้ลงทุนในบริษัทย่อยจะตอ้ง

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงแนวโน้มธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้ับจากการลงทุน ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายส่งตัวแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ

บริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพ่ือก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการบริหารงาน

อย่างเหมาะสม  

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมี เ งินลง ทุนในบริ ษัทย่อย  3 แห่ง  คื อ  บริ ษัท เซฟ  เทรด                           

อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึ่งด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าใหแ้ก่บริษัทขายตรงขนาดใหญ่แหง่หน่ึง โดยบริษัทมี

สัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 99.98 ในบริษัทย่อยดังกล่าว และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.00 ลา้นบาท บริษัท เฟดเดอร์ 

ไทย จ ากัด ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่หอ้เฟดเดอร์  โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 59.99               

ในบริษัทย่อยดังกล่าว มีมูลค่าเงินลงทุนรวม 18.60 ลา้นบาท และบริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด ด าเนินธุรกิจให ้

สินเชื่อรายย่อยและจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบริษัทย่อยดังกล่าว และมี

มูลค่าเงินลงทุนรวม 50.00 ลา้นบาท และบริษัทมีบริษัทร่วมทุน 1 แห่ง คือ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด ซึ่งด าเนิน

ธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 49 

ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นเงินลงทุน 3,920 ลา้นกีบ โดยเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2560 บริษัทไดจ่้ายช าระค่าหุน้

ดงักล่าวประมาณ 13.77 ลา้นบาท (เรียกช าระรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบียน) 
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5. ขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรพัย์ของบริษัทและ

บริษัทย่อย เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
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6.  ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส ำคัญอืน่ 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

6.1.1 ขอ้มูลเกี่ยวกบับริษัท 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรพัย์ 

เลขทะเบียนบริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบียน 

 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 

 

ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

 

โทรศพัท์ 

ศูนยบ์ริการลูกคา้ 

โทรสาร 

เว็บไซต์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)  

0107556000213 

ผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าใชใ้นครวัเรือน 

662,199,169 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 662,199,169 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  

516,730,430 บาท 

ประกอบดว้ยหุน้สามัญ 516,730,430 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

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

www.thiensurat.co.th 

โทรศพัท์  02-819-8899 ต่อ 1536, 1591 

อีเมล์ ir@thiensurat.co.th 

 

6.1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน้ตั้งแต่รอ้ยละ 10 ขึ้ นไป 

ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู่ 

และรำยละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น 

กำรถือหุน้ 

(%) 

ของบริษัท 

สดัสว่น

กำรถือ

หุน้ (%) 

ของ 

ผูร้่วมทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลำ้นบำท) 

ทุนช ำระ

แลว้ 

(ลำ้นบำท) 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ  ำกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0125538005592 

162, 164, 166 ถนนสามคัคี ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด ์: www.safetrade.co.th 

จัดจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ า 

และเหยือกกรองน ้า 

99.98  4.00 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 1 หน้าท่ี 40  
   

ชื่อนิติบุคคล/ที่อยู่ 

และรำยละเอียด 
ประเภทธุรกิจ 

สดัสว่น 

กำรถือหุน้ 

(%) 

ของบริษัท 

สดัสว่น

กำรถือ

หุน้ (%) 

ของ 

ผูร้่วมทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ลำ้นบำท) 

ทุนช ำระ

แลว้ 

(ลำ้นบำท) 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ  ำกดั 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105557169406 

59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา 

เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-936-8990 

โทรสาร : 02-510-1877 

เว็บไซด ์: www.fedders.co.th 

ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกบั

การจ าหน่าย

เครื่องปรับอากาศยี่หอ้เฟด

เดอร์ 

59.99 
 

60.00 31.00 

ผูร้่วมทุน :  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร ์เซอรว์ิส จ ากดั 

2. นายวิสิทธ์ิ วงศว์ิวฒัน์ 

 

 
 

 

 

40.000 

0.003 

  

บริษัท เธียรสุรตัน ์ลีสซ่ิง จ  ำกดั  

เลขทะเบียนบริษัท : 0125559017522 

43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4          

ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี 11120 

โทรศพัท ์: 02-032-8690  

 

 

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการ

จ าหน่ายเครื่องใช ้ไฟฟ้า

โดยการผ่อนช าระ การให ้

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้

การก ากบั และสินเชื่อ

ทะเบียนรถ 

 

 

100.00 
 

50.00 50.00 

TSR Lao Co., Ltd. 

Kamphaengmeuang Road,  

Thatluang Tai Village, 

Saysettha District,  

Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกิจจดัจ าหน่าย 

เครื่องกรองน ้าและ

ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง และ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ใน 

สาธารณรฐัประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 

49.00 
 

34.80 

(8,000 

ลา้นกีบ) 

27.83
1/
  

ผูร้่วมทุน :  

- กลุ่มบริษัท เจบี 
 

  

51.00 

  

หมำยเหตุ : 1/ช าระเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท : 230 กีบ) 
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6.1.3 บุคคลอำ้งอิงอื่นๆ 

บุคคลอำ้งอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 

 

โทรศพัท ์

โทรสำร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  

เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษัท ส  ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 

เลครชัดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ ์เลขท่ี 193/136-137 ชั้น 33 

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

นายเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 

นายกฤษดา  เลิศวนา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 

นางสาวมณี  รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

โทรศพัท ์: 02-264-0777, 02-661-9190 

โทรสาร  : 02-264-0789-90 
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7. ขอ้มูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุน้ 

7.1 จ  ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 662,199,169 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 

662,199,169 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีทุนช าระแลว้ 516,730,430 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 

516,730,430 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

7.2 ผูถ้ือหุน้ 

7.2.1 รายชื่อผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรก ตามขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 

 

ล ำดบั 
รำยชื่อผูถ้ือหุน้ จ  ำนวน (หุน้) สดัสว่น (รอ้ยละ) 

1 กลุ่มแจง้อยู่ 339,105,053 65.63 

 1.1 ตระกูลแจง้อยู่ 337,121,317 65.25 

 - บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 
1/

 131,230,594 25.40 

 - นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 96,768,025 18.73 

 - นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 36,421,415 7.05 

 - นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 34,159,538 6.61 

 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 33,408,413 6.47 

 - นางขนิษฐา แจง้อยู่ 5,133,332 0.99 

 1.2  ตระกูลวชัรธรรม 1,983,736 0.38 

 - นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 1,780,000 0.34 

 - นายวชัรชยั วชัรธรรม 203,736 0.04 

2 นายมนตช์ยั ลีศิริกุล 17,000,000 3.29 

3 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร ์จ ากดั 15,487,098 3.00 

4 นางสาวดรุณีย ์ลีศิริกุล 12,253,620 2.37 

5 นายไพฑูรย ์หอมจนัทร์ 4,495,532 0.87 

6 นายอศัวิน แจง้อยู่ 4,466,500 0.86 

7 นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,082,665 0.79 

8 นายพรพงษ์ พรประภา 

โดย บมจ. หลักทรพัย์จดัการกองทุน กรุงไทย 

3,257,600 0.63 

9 นายวิทิต พงศ์พิโรดม 2,500,001 0.48 

10 นางสาวชนมนิ์ภา ล าโกน 2,213,016 0.43 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก 404,861,085 78.35 

ผูถื้อหุน้อ่ืน 111,869,345 21.65 

รวมทั้งสิ้ น 516,730,430 100.00 
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หมายเหตุ : 
1/ 
บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส ์จ ากัด มีรายไดจ้ากการถือหุน้ในบริษัทอ่ืนเป็นหลกั มีรายช่ือผูถื้อหุน้และสดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท่ี 

22 มีนาคม 2559 ดงัน้ี 
ล ำดบั รำยช่ือผูถื้อหุน้ จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ 

1 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 88,250 11.14 

3 น.ส.สวิตา แจง้อยู ่ 77,150 9.74 

4 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 71,600 9.04 

5 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

 

7.2.2 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษัท

อย่างมีนัยส าคญั คือ ตระกูลแจง้อยู่ และตระกูลวชัรธรรม  

ล ำดบั รำยชื่อผูถ้ือหุน้ จ  ำนวนหุน้ รอ้ยละ  

1 ตระกูลแจง้อยู่ 337,121,317 65.25 

1.1 บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 131,230,594 25.40 

1.2 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ 96,768,025 18.73 

1.3 น.ส.เธียรวรรณี แจง้อยู่ 36,421.415 7.05 

1.4 น.ส.สวิตา แจง้อยู่ 34,159,538 6.61 

1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 33,408,413 6.47 

1.6 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 5,133,332 0.99 

2 ตระกูลวชัรธรรม 1,983,736 0.38 

2.1 นายวชัรินทร ์วชัรธรรม 1,780,000 0.34 

2.2 นายวชัรชยั วชัรธรรม 203,736 0.04 

รวม 339,105,053 65.63 
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7.3 กำรออกหลกัทรพัยอ์ื่น 

 บริษัทไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สามญัของบริษัท (TSR-W1) 

มีรำยละเอียดโดยสรุปดงัน้ี   

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนหุน้ท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิ 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: 

: 

: 

200,666,316 หน่วย 

200,666,316 หุน้ 

21 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : 

 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้

ในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ  ทั้ ง น้ี  วันใช ้สิทธิครั้ งแรกจะตรงกับวันท่ี           

31 พฤษภาคม 2559 และวันใช ้สิทธิครั้ ง สุดท้ายจะตรงกับ               

วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกบัวนัท่ี 20 ธันวาคม 

2561 ในกรณีท่ีวันใชสิ้ทธิในแต่ละครั้งตรงกับวันหยุดท าการของ

บริษัทใหเ้ล่ือนวันใช ้สิทธิเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนวันใชสิ้ทธิ         

ในแต่ละครั้ง 

อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใชสิ้ทธิ
1/
  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้ อหุน้สามญั 1.100 หุน้  

(เวน้แต่จะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ราคาใชสิ้ทธิ
1/

 : 1.818 บาทต่อหุน้ 

จ านวนหน่วยท่ีใชสิ้ทธิแลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

: 68,422,237 หน่วย 

จ านวนหน่วยท่ียงัไม่ใชสิ้ทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560  

: 132,244,079 หน่วย 

หมายเหตุ: 
1/
ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 วนัท่ี 22 เมษายน 2559 ไดมี้มติใหจ้่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุน้สามญั จึงตอ้งปรบั

ราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ก าหนดสิทธิโดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

 

7.4 นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผล  

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหกั

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งน้ี            

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัท จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่าย      

เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้และรายงานใหท่ี้ประชุม      

ผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีน้อยกว่าอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ หรือ

งดจ่ายเงินปันผลโดยขึ้ นอยู่กบัภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย 

และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย  
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ในปี 2560 บริษัทมีก าไรส าหรบัปี จ านวน 87.42 ลา้นบาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 

บาท และเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายในวนัที 8 กนัยายน 2560 หุน้ละ 0.06 บาท ท าใหค้ิดเป็นเงินปันผลจ่าย

ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 0.14 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 82.75 ของก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท หรือรอ้ยละ 87.10 ของก าไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจัดสรรทุนส ารองตาม

กฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดใหจ่้ายในอัตราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 รายละเอียดการ

จ่ายเงินปันผล 3 ปีทีผ่านมา ของบริษัท เป็นดงัน้ี 

รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล 2560 2559 2558 

1. ก าไรสุทธิส าหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 87.42 80.84 142.55 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)    

 2.1 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลระหว่างกาล  516.73
2/

 467.18
1/

 401.33 

 2.2 จ านวนหุน้ท่ีจ่ายปันผลประจ าปี  516.73
2/

 - 401.33 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)    

 3.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.06 0.11 0.10 

 3.2 จ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 0.08
3/

 - 0.12 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.14 0.11 0.22 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท)    

 4.1 จ านวนเงินปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  31.00 51.39 40.13 

 4.2 จ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี  41.34 - 48.16 

รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 72.34 51.39 88.29 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปี 82.75 63.57 61.94 

    ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ)    

6. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิภายหลังการหัก

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

87.10 66.91 65.20 

 

หมำยเหตุ : 1/ 
บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 602.00 ลา้นบาท เป็น 662.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 

และเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 467.18 ลา้นบาท 

2/ 
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2560 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้เป็น 516.73 ลา้นบาท 

3/ 
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมติัการจ่าย          

เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
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8. โครงสรำ้งกำรจดักำร 

โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัท่ี 7 ธันวาคม 2560 ดงัน้ี 

 

 

 
 

 

 

    คือ ผูบ้ริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 

จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัท 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งตั้ง 

ครั้งแรก 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 31 ตุลาคม 2555 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  กรรมการ 

 กรรมการก ากับดูแลกิจการ    

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ประธานกรรมการบริหาร 

 ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

12 กุมภาพนัธ์ 2556 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 กรรมการผูจ้ดัการ 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่
 1/

  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 
2/

 

 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินผล 

ติดตามและพฒันาองคก์ร 

12 กุมภาพนัธ์ 2556 

6. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8 พฤศจิกายน 2555 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 
3/

  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการก ากับดูแลกิจการ   

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม 

 ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

 

18 เมษายน 2556 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
วนัที่ไดร้บักำรแต่งตั้ง 

ครั้งแรก 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

12 กุมภาพนัธ์ 2556 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการ   

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

ความรบัผิดชอบต่อสังคม 

24 เมษายน 2558 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 

24 เมษายน 2558 

หมายเหตุ : รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

 

 กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 

 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท ไดแ้ก่ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่           

นางสาวสวิตา แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการสองในส่ีเป็นผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิ้จารณาอนุมัติจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแล และการบริหารงานใหม้ี

มาตรฐานท่ีถูกตอ้งโปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการรายงานท่ีน่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและ 

ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยไดป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด       

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการท างานอย่างเต็มท่ีและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับองค์ประกอบและ คุณสมบัติให ้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ               

ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอ านาจหน้า ท่ีและความรับ ผิดชอบได้ก าหนด ให ้เ ป็นไปตามมาตรฐาน ท่ี                                

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบัตรไวอ้ย่างชัดเ จน โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผู ้

ตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน  4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์                 

บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ เป็นผูม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และมีประสบการณ์การท างานดา้นบัญชีและการเงินท่ีสามารถสอบ

ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได ้โดยท าหน้าท่ีสอบทานการด าเนินงานใหถู้กตอ้งตามนโยบายและระเบียบ

ขอ้บังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล ส่งเสริมใหพ้ัฒนาระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหม้ีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรดักุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีและ

แสดงความคิดเหน็ไดอ้ย่างอิสระ 
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โดยมีส านักตรวจสอบภายในเป็นผูดู้แลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมี

การปรึกษาหารื อกับ ผู ้ส อบบัญชี  ท่ีปรึกษา และ ผู ้เชี่ ย วชาญด้านกฎหมายและบัญชี เ ป็นประจ า  โดย                    

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่าง ๆ ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 4 ท่าน โดย

เป็นกรรมการอิสระทุกท่าน ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 
3/

 กรรมการ 

3. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการ 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช อมัโภชน์ กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 
3/

 ประธานคณะกรรมการ 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
1/

 กรรมการ 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการ 

6. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์ กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
1/

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการบริหาร / รักษาการรองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน

พัฒนาธุรกิจ / ท่ีปรึกษาด้านการประเมินผล ติดตามและ

พฒันาองคก์ร 

5. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์
4/

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหาร 

งานกลาง / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

6. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

7. นายสยาม อุฬารวงศ ์
5/

 กรรมการบริหาร / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารบัญชีลูกหน้ี /            

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และ 

บริการลูกคา้ 

8. นายไพฑูรย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 
6/

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ัดการบริหารสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ ประธานคณะกรรมการ 

2 นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการ 

3 นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วันท่ี 31 มกราคม 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีจ านวน        

3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายกริช อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม 
3/

 กรรมการ 

3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตาม

ความจ าเป็น ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจ านวน 12 ครั้ง  

รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ตามรายละเอียด 

ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

8.2 ผูบ้ริหำร 

 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 คณะผูบ้ริหารมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ 
1/

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ 
2/

 กรรมการบริหาร / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ัดการสายงาน

พัฒนาธุรกิจ / ท่ีปรึกษาดา้นการประเมินผล ติดตามและ

พฒันาองคก์ร 

5. นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์
4/

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู ้จัดการสายงาน

บริหารงานกลาง / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน

การตลาด 

6. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

7. นายสยาม อุฬารวงศ ์
5/

 ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / กรรมการบริหาร /       

รองกรรมการผู ้จัดการสายงานบริหารบัญชี ลูกหน้ี /           

รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานช่องทางการขายใหม่และ

บริการลูกคา้ 

8. นายไพฑูรย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 
6/

 กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ัดการบริหารสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ 

9. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
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ทั้งน้ี รายชื่อผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทขา้งตน้เป็นไปตามนิยาม “ผูบ้ริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศท่ี    

ทจ.23/2551 ผูบ้ริหารระดบัสูงจะไดร้ับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีใหด้ าเนินงานภายใตน้โยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว ้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการจัดท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด

ขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารระดับสูงทั้ง       

9 คน ไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้ม ดงัน้ี  

1. ไม่มีประวตัิการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรัพย์ ซึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต  

2. ไม่มีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

8.3 เลขำนุกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ เป็นเลขานุการบริษัทแทน นางสาวสุรีย์พร    

สาดแสง เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพ่ือท าหน้าท่ี จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด

ต่าง ๆ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ รายงาน

ประจ าปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยเลขานุการบริษัทท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้ นเป็นผูท่ี้

คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดูแลงานดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท  

 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษัทไดก้ าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารระดับสูง โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ                    

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมตัิท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือจ่าย

ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา

จากหน้าท่ีความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัท โดยทั้งน้ี              

จะน าเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบต่อไป  

 

8.4.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

8.4.1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร  

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดร้บัแต่งตั้งจากคณะกรรมการบรษัิท 

โดยใหจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการ ก าหนดเป็นจ านวนไม่เกิน 3.50 ลา้นบาท  โดยทั้งน้ี ไดจ้ัดสรรในรูป

ค่าตอบแทนจากเบี้ ยประชุมประจ าไตรมาส และค่าเบ้ียประชุมครั้งอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ๆ โดยใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไปด าเนินการจัดสรรใน

รายละเอียดต่อไป 
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ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ ยประชุมมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

 

 

             (หน่วย: บาท) 

ต ำแหน่ง 

ประจ  ำปี 2560  

ค่ำเบ้ียประชุม 

(รำยไตรมำส) 
ค่ำเบ้ียประชุม

1/
 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 25,000   8,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000   8,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการฯ - 12,000 

กรรมการ -   8,000 

หมายเหตุ : 
1/
นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 
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 ค่าตอบแทนท่ีกรรมการบริษัทไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 3.50 ลา้นบาท  ซึ่งจ่ายตามจ านวนครั้งท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมถึงค่าบ าเหน็จ ดังน้ี  

     (หน่วย: บาท) 

รำยช่ือ 

ค่ำเบ้ียประชุม (รำยไตรมำส) ค่ำเบ้ียประชุม 

ค่ำบ ำเหน็จ รวม 

คณะ 

กรรมกำร 

บริษัท 

คณะ 

กรรมกำร 

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมกำร 

บริษัท 

คณะ 

กรรมกำร 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 

สรรหำและ 

ก ำหนด 

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร 

ก ำกบัดูแล 

กิจกำรท่ีดีฯ 

 

คณะกรรมกำร 

บริหำร 

ควำมเส่ียง 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 140,000 - 120,000 - - - - 53,000 313,000 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 75,000 - 64,000 - - 16,000 24,000 40,000 219,000 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร์ 100,000 - 64,000 - - - 24,000 40,000 228,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
1/

 75,000 - 56,000 - - - 16,000 40,000 187,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่
2/

 75,000 - 48,000 - 64,000 - 16,000 40,000 243,000 

6. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม  วมิุกตะนันทน์ 120,000 120,000 80,000 108,000 - - - 40,000 468,000 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม 
3/

 120,000 100,000 80,000 72,000 - 16,000 36,000 40,000 464,000 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 120,000 100,000 80,000 72,000 96,000 - - 40,000 508,000 

9. นายกริช อมัโภชน์ 120,000 100,000 80,000 72,000 - 24,000 - 40,000 436,000 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ 120,000 - 80,000 - 144,000 - - 40,000 384,000 

11. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 
6/

 30,000 - 20,000 - - - - - 50,000 

รวม 1,095,000 420,000 772,000 324,000 304,000 56,000 116,000 413,000 3,500,000 

หมายเหตุ : รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ”
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8.4.1.2 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 

ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารของบริษัท ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ปัจจุบัน  บริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุน้ใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหารของบริษัทประจ าปี 

2558 ปี 2559 และ ปี 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 34.88 ลา้นบาท 33.85 ลา้นบาท และ 34.36 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

8.5 บุคลำกร 

 จ  ำนวนบุคลำกรหรือพนกังำน 

 จ านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 1,709 คน โดยแบ่งตาม

กลุ่มงานไดด้งัน้ี 

(หน่วย : คน) 

กลุ่มพนกังำน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 
บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) 

พนักงานขายและบริการ 1,198 

พนักงานปฏิบตัิการ 492 

ผูบ้ริหาร 19 

รวม 1,709 

 

ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 

 ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุน   

ส ารองเล้ียงชีพ และเงินไดอ่ื้น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากับ 784.00 

ลา้นบาท 

 

กองทุนส  ำรองเล้ียงชีพ 

 บริษัทไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีวตัถุประสงคห์ลักเพ่ือสรา้งขวัญและ

ก าลังใจใหแ้ก่พนักงาน และเพ่ือจูงใจใหพ้นักงานท างานกบับริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560  

บริษัทมีเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นเงินจ านวน 3.25 ล้านบาท 3.94 ล้านบาท และ 4.20 ล้านบาท 

ตามล าดบั  

 

นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ดัท านโยบายการพัฒนา

และการฝึกอบรมขึ้ น โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ ใหพ้นักงานทุกประเภท รวมถึงพนักงานใหม่ เขา้ใจถึงทิศทาง วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจของบริษัท และมีองคค์วามรูค้วามสามารถและทกัษะท่ีเพียงพอต่อการด าเนินงานท่ีไดร้ับมอบหมายใหบ้รรลุผล 

ตามมาตรฐานการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทเธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)  

การพัฒนาและฝึกอบรมจะด าเนินการโดยยึดกรอบแผนการพัฒนาและฝึกอบรมท่ีก าหนดขึ้ น เพ่ือให ้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการด าเนินธุรกิจ ขั้นตอนการก าหนดแผนพัฒนาและฝึกอบรมน้ัน        

สถาบนัฝึกอบรมจะด าเนินการส ารวจและวิเคราะหข์อ้มูลความตอ้งการทั้งในระดับองค์กรและในระดับสายงาน และให ้

สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ โดยแผนการพัฒนาและฝึกอบรมจะครอบคลุมทั้งการอบรมความรูพ้ื้นฐานจ าเป็นเบื้ องตน้

และการพัฒนาทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน ซึ่งจะน าเสนอใหค้ณะการบริหารบริษัทพิจารณา

เหน็ชอบ รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะสัน้  

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพ่ือใหท้ราบขอ้มูลท่ีส าคัญและจ าเป็นต่าง ๆ โดยพิจารณา

ตามความเหมาะสมของประเภทการจา้งงาน อันประกอบดว้ย พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว 

พนักงานว่าจา้งรายปี พนักงานว่าจา้งจากหน่วยงานภายนอก ในเร่ืองต่าง ๆ อาทิเช่น 

- วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตรข์องบริษัท 

- นโยบายดา้นทรพัยากรบุคคล 

- มาตรฐานความปลอดภยัและชีวอนามยั 

- นโยบายดา้นสารสนเทศและขอ้ก าหนดการใช ้Social Media 

- ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 

- Risk Management and Safety 

- ความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัเรื่องน ้า 

- การสาธิตประสิทธิภาพเครื่องกรองน ้า 

- การปฐมนิเทศในหน่วยงาน เพ่ือรบัมอบหมายหน้าท่ีรบัผิดชอบ (OJT) เป็นตน้ 

2. การอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ (Competency Training) ผูบ้ังคับบัญชาแต่ละสายงานมีหน้าท่ี ร่วมกับ

สถาบนัฝึกอบรมใหม้ีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในสมรรถนะแต่ละดา้นดงัน้ี 

- สมรรถนะหลักขององคก์รและสมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า 

- สมรรถนะของแต่ละสายงาน 

บริษัทไดม้ีการจัดอบรมใหก้ับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทั้งในรูปแบบการอบรมภายใน 

(In-house Training) จ านวน 46 หลักสูตร และการอบรมภายนอก (Public Training) จ านวน  41 หลักสูตร ซ่ึงไดผ้ล

ตอบรบัในการเขา้ฝึกอบรมและพฒันาจากพนักงานทุกระดบัเป็นอย่างดี 

 

  โดยในปี 2560 บริษัทมีจ านวนชัว่โมงในการอบรม ดงัน้ี 

 จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน/ปี 

ชัว่โมงอบรมผูบ้ริหาร(ตั้งแต่ระดบัผูอ้ านวยการขึ้ นไป) 43.24 

ชัว่โมงอบรมพนักงาน(รวมพนักงานขายอิสระ) 15.67 

 

 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะกลำง 

เป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือยกระดับการปฏิบัติงานใหเ้ป็นมืออาชีพและยกระดบัมาตรฐานการบริการ

ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งปี 2560 บริษัทไดพ้ัฒนาหลักสูตรการขายและการบริการใหแ้ก่ ฝ่ายขาย        

ส านักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารสาขา และฝ่ายขายทางโทรศพัท ์ไดแ้ก่หลักสูตรครูพ่ีเล้ียง และหลักสูตร Telesales Academy 

 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะยำว 

บริษัทตระหนักดีว่า ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรท่ีคุณค่าท่ีสุดขององค์กร ดังน้ัน พนักงานจึงควรไดร้ับ

โอกาสใหพ้ฒันาตนเองไดต้ามศักยภาพ บริษัทจึงไดว้างแผนการท า Career Path ท่ีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัสมรรถนะ 

(Competency) ของพนักงานซึ่งเป็นเกณฑ์หน่ึงของเสน้ทางหรือแผนผังความกา้วหน้าในสายอาชีพของพนักงานท่ีเร่ิม

ตั้งแต่กา้วเขา้สู่องคก์รจนกระทัง่เกษียณอาย ุ  
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 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 

ในปี 2560 บริษัทไดน้ าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ (Performance Review System) โดย

ประกอบไปด้วยตัวชี้ วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) น ามาใชใ้น         

การประเมินผลงานพนักงาน เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรในดา้นปัจจัยผลส าเร็จของงานท่ี

สอดคลอ้งกบันโยบายองคก์รประจ าปี และพฤติกรรมในการท างานท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการบรรลุผลงาน โดยไดน้ าผลการ

ประเมินมาใชใ้นการบริหารจดัการ ทางดา้นการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนา และความกา้วหน้าในสาย

อาชีพ เป็นตน้ 

 

กำรพฒันำทศันคติและกำรอยูร่่วมกนัในสงัคม 

นอกจากพฒันาศกัยภาพของพนักงานใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ บริษัทไดป้ลูกฝังและ

ปรับทัศคติในการปฏิบัติงานใหพ้นักงานไดรู้จ้ักการเป็นผูเ้สียสละเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ รูร้ักสามัคคี และการอยู่ร่ วมกันใน

สังคมหรือองค์กรอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา

กิจกรรมบริจาคเครื่องกรองน ้าใหก้บัโรงเรียน กิจกรรมต่ออายุไสก้รองใหก้บัโรงเรียน เป็นตน้  

 

ขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนที่ส  ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 

 -ไม่มี-  
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9. กำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 ในปี 2560 บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ไดร้ับผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน ประจ าปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) ในระดบั 4 ดาว อยู่ใน

กลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) ซึ่งบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 226 บริษัทจดทะเบียนท่ีไดร้ับคะแนน

อยู่ในระดบัดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนท่ี ไดร้บัการประเมินทั้งส้ิน 620 บริษัท จากการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2560 จดัโดยตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรพัย ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

 บริษัทไดจ้ัดใหม้ีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งน้ี คณะกรรมการจะไดจ้ัดใหม้ีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตาม

นโยบายดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 นอกจากน้ี ภายหลัง

จากท่ีหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทปฏิบัติตามกฎและขอ้บงัคบั

ต่าง ๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ก าหนดทุกประการ 

9.2 คณะกรรมกำร 

 โครงสรำ้งกรรมกำรบริษัท 

 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม  

 

9.2.1 คณะกรรมกำรบริษัท (Board of Directors) 

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อ

วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556  

 

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัทใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และใหม้ีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทควบคุมก ากับดูแลการบริหารการ

จัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่งกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซื้ อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทหรือการ

รวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน การแกไ้ขหรือเลิกสัญญา
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เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจ

ของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์อาทิเช่น การท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั

และการซื้ อหรือขายทรัพย์สินท่ีส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหค้ณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหาร

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการหรือมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดใหด้ าเนินกิจการของบริษัท

ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือใหบุ้คคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจดังกล่าวได ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทไดม้อบอ านาจใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการหรือบุคคลอ่ืนท าหน้าท่ีแทนในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอ านาจดงักล่าว

ตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบคัดคา้นการมอบ

อ านาจน้ัน ตอ้งบนัทึกความเหน็ของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมใหช้ดัเจน ทั้งน้ี การมอบอ านาจ

ดงักล่าวจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน และตอ้ง

ไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าใหผู้ร้ับมอบอ านาจสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย 

6. คณะกรรมการบริษัทก ากบัใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดย

จัดใหม้ีผูต้รวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผูต้ิดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทตอ้งจัดใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกบั

จรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายใน

องคก์ร 

8. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด หรือเป็น

กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบทนัที หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญาท่ีบริษัทท า

ขึ้ น หรือถือหุน้หรือหลักทรพัยอ่ื์นเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งลาออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม ถา้

จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม  และเพ่ือสอดคลอ้ง

กับแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกิน 5 

บริษัท 
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กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ

น้ีอาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 

9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

1/2561  เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2561  
 

1. สอบทานใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการน าส่งงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

3. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทัว่ไป  

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณ                

และบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย 

และประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเหน็ต่อระบบการตรวจสอบภายใน 

ท่ีเหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทัว่ไป  

6. พิจารณาอนุมตัิกฎบตัรส านักตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

7. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมทุกดา้น และมีประสิทธิผล 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเหน็ท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนหรือผูเ้ชี่ยวชาญ  

เฉพาะเร่ืองได ้เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษัท โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัท  

ทั้งน้ี การด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของบริษัท 

9. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี ซึ่ง

รายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน 

ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนท่ีเหน็ว่า

คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 

10. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทาน

กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 

12. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การก ากับดูแลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของขอ้มูลและระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

13. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเขา้มาใหม่ และเลิกจา้ง ผูส้อบบญัชีภายนอกของบริษัท รวมถึง

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหค้วามเหน็ชอบในการ

น าเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีผูบ้ริหารเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

14. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
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15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั้งผูส้อบบัญชี และส านักงานตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งติดตามเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเพียงพอ 

มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้งมารายงาน หรือ

น าเสนอขอ้มูล ร่วมประชุม หรือจดัส่งเอกสารตามท่ีเหน็ว่าเกี่ยวขอ้งและจ าเป็น 

17. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ

บริษัท และจดัใหม้ีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

18. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ งรายงาน

ดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี  

18.1 ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท 

18.2 ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

18.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

18.4 ความเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

18.5 ความเหน็เกี่ยวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

18.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

18.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (Charter)  

18.8 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

19. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

20. ในกรณีท่ีพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

20.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

20.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

20.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจไดร้ับแต่งตั้งต่อไปตาม

วาระท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ 
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9.2.3 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 9/2560 

เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 

1. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการด าเนินงานของบริษัท ใหถู้กตอ้งตาม

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอใหก้บัผูถื้อหุน้และผูท่ี้

เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายและใหม้ีการบริหารงานอย่างโปร่งใสรวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากบั ดูแลการบริหารการ

จัดการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดังต่อไปน้ี ซึ่งกรรมการตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับ การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้ หรือการออกหุน้กู ้

การซื้ อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซื้ อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นบริษัทหรือการรวม

กิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก าไรขาดทุนกัน การท า แกไ้ขหรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จัดการ

ธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 

4. ก ากบัใหบ้ริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยจดัใหม้ีผูต้รวจสอบ

และดูแลการปฏิบตัิงานภายในเป็นผูต้ิดตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดใหม้ีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร และพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิภายในองคก์ร 

อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับคณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ

อ่ืนใดท่ีขัดแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

การอ่ืนใดนอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดร้ับมอบหมาย

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายในการด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่

เกิน 40 ลา้นบาท แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจ่้ายเงินลงทุน

ส าคัญ ท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีจะไดร้ับมอบหมาย หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทไดเ้คยมีมติอนุมตัิในหลักการไวแ้ลว้ 

7. พิจารณาเขา้ท าสัญญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีรับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจ่้ายเงินลงทุนส าคัญ ท่ีก าหนดไวใ้น

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามท่ีจะไดร้บัมอบหมาย  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกูย้ืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือ การขอสินเชื่อใด  ๆ ของบริษัทแต่ละ

รายการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และกรณีท่ีตอ้งใชสิ้นทรัพย์ของบริษัทเพ่ือเป็นหลักประกัน ตอ้ง

น าเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

9. พิจารณาอนุมตัิการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ส าหรับพนักงาน ยกเวน้กรรมการบริหาร  
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอี้ก ทั้งน้ี กรรมการบริหารพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานของ

บริษัท 

 

9.2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) 

 เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทก าหนด รวมทั้งเพ่ือ

ขับเคล่ือนองค์กรใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืนและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพ่ือเป็นการรอ งรับสภาวการณ์

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท  

 อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง   

1. ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งการบริหารความเส่ียง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยใชแ้นว

ทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธ์ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหส้ามารถประเมิน ติดตามและควบคุม

ความเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรับได ้โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหาร

และควบคุมความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันใหอ้ยู่ในระดับท่ียอมรบัได ้

รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอท่ีจะ

ควบคุมความเส่ียง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งมาชี้ แจงขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งกับปัจจยัความเส่ียงของบริษัท รวมถึง

การแต่งตั้งและก าหนดบทบาทท่ีใหผู้ป้ฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าท่ีบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม 

และใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงบรรลุวตัถุประสงค์ 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าและพิจารณาปรบัปรุงคู่มือการบริหารความเส่ียง 

8. ระบุความเส่ียงดา้นต่าง ๆ พรอ้มทั้ง วิเคราะห ์และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ น รวมทั้งแนวโน้มท่ีจะ

มผีลกระทบต่อบริษัท  

9. จดัท าแผนงานเพ่ือป้องกนั หรือลดความเส่ียง 

10. ประเมินผล และจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จดัวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเหน็สมควร 

 

 วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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9.2.5 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได ้

จัดตั้งขึ้ นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือ

ส่งเสริมหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรบัผิดชอบในการก าหนดหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดา้นอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้ับ

มอบหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา    

ความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของ

กรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมัติ

แลว้แต่กรณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัทท่ีครบวาระ 

และ/หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบริหารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท 

 

2. การก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลักเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท

เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพิ้จารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และ

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอต่อ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมตัิ 

2.3 รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีใหค้ าชี้ แจง ตอบค าถามเรื่อง/ประเด็นค่าตอบแทน

ของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ

รายงานประจ าปีของบริษัท 

2.5 ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ  จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งต่อ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของ คณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดร้ับการแต่งตั้งกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าเหมาะสม 
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3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่ง

เมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ิมเติม              

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพ่ือทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน ท่ีพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. หรือ 3. ได ้โดยบุคคลท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเขา้เป็น กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3. จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่าน้ัน 

 

9.2.6 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Governance and Corporate 

Social Responsibility Committee) 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (The Good Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ไดจ้ดัตั้งขึ้ นครั้งแรกโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง

ท่ี 2/2558 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 เพ่ือมีบทบาทในการก าหนดและทบทวนหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี

ดีของบริษัท และเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการรวมทั้งใชเ้ป็นแนวปฏิบัติของผูบ้ริหารและพนักงาน  เพ่ือสรา้งความ

เชื่อมัน่ของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งหลาย  ตลอดจนการส่ือใหบุ้คคลท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอก

องคก์ารไดท้ราบถึงแนวปฏิบตัิท่ีเป็นมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

มีหน้าท่ีดูแลใหก้ารด าเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการก ากบั

ดูแลกิจการ ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลบริษัทในส่วนท่ีก าหนด  และสอดคลอ้งกับหลักการท่ีเป็นมาตรฐานสากลและแนว

ทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีทางการใหค้วามเหน็ชอบ 

 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม  

1. ก าหนดหลักการและขอ้พึงปฏิบัติท่ีส าคญัของกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม

ส าหรบับริษัท 

2. พฒันา/ประกาศรวมถึงก าหนดหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) 

3. จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่หรือส่ือสารต่อผูท่ี้เกี่ยวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบัติ 

และเพ่ือใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทัว่กนั 

4. พฒันาและจดัท าแผนการก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีประกาศก าหนด 

5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการจดัท า และเสนอรายงานของบริษัท 

6. พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices) ส าหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

ก าหนด ขอ้บังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการท่ีบริษัท

แต่งตั้งทุกชุด 

7. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิและหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีใชป้ฏิบตัิใหม้ีความต่อเน่ืองและเหมาะสม

กบัธุรกิจของบริษัท 

8. ทบทวนและเสนอประกาศขอ้ความเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีออกสู่สาธารณะ 

9. ดูแลการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 

10. ทบทวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และให ้

ความเหน็ในแนวปฏิบตัิรวมถึงเสนอแนะแนวทางเพ่ือแกไ้ขปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

11. ดูแลใหห้ลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบตัิ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้บั

การแต่งตั้งกลับเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั้งใหม่ได ้

2. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 

 

ประธำนกรรมกำรบริษัท 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

2. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

3. การลงคะแนนเสียงชี้ ขาดในกรณีท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 

2 ขา้งเท่ากนั 

 

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 

อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 

1. บริหารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการด าเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชง้บประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งควบคุมดูแลการเปล่ียนแปลงใด ๆ  ในการใชง้บประมาณและ

แผนด าเนินงาน 

2. มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีบริษัทก าหนด โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ค าสัง่ หรือ

มติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งด าเนินการตามสมควรเพ่ือใหบ้ริษัท

ด าเนินกิจการและพฒันาธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัท มติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้หรือคณะกรรมการบริษัท 

3. ก าหนดโครงสรา้งองค์กรโดยน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือขอความ

เหน็ชอบจากน้ันจึงน าเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป และก าหนดวิธีการ

บริหาร โดยใหค้รอบคลุมถึงรายละเอียดในการคดัเลือก การจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออกและเลิกจา้ง 

และก าหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ ส าหรบัพนักงานของบริษัท 

4. มีอ านาจอนุมัติการเขา้ท าสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา โดยใหเ้ป็นไปตามท่ี

ก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ  

5. มอี านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายเงินในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ี

ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าในการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่การ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษา
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ระเบียบวินัยภายในองค์กร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสัง่ หนังสือแจง้ใด ๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

8. สรา้งและรกัษาทีมผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษัทอย่างมีประสิทธิผล 

9. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบตัิการ

ใด ๆ ตามท่ีก าหนด โดยกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

 ทั้งน้ี อ านาจของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือ

รายการใดท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์

ในลักษณะอ่ืนใดขัดแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ

รายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและ

อนุมตัิรายการดงักล่าวตามท่ีขอ้บงัคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมผู ้จัดกำร   ตามมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท                 

ครั้งท่ี 9/2560 เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 

1. บริหารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ แผนการด าเนินงาน  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชง้บประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

2. จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณและตัวชี้ วัดผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อ

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางท่ีบริษัท

ก าหนด 

3. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและบริหารงานอนัเป็นกิจวตัรประจ าวนัของบริษัท 

4. ก าหนดโครงสรา้งองค์กรโดยน าเสนอประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพ่ือความเห็นชอบก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือขอความเห็นชอบจากน้ันจึงน าเสนออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป และก าหนดวิธีการบริหาร โดยใหค้รอบคลุมถึง

รายละเอียดในการคัดเลือก การจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออกและเลิกจา้ง และก าหนดอัตราค่าจา้ง 

เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดิการต่าง ๆ ส าหรบัพนักงานของบริษัท ในส่วนท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

5. มีอ านาจตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และจะตอ้งด าเนินการตามสมควรเพ่ือใหบ้ริษัทด าเนินกิจการและ

พัฒนาธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ขอ้บังคับของบริษัท มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือ

คณะกรรมการบริษัท 

6. มีอ านาจอนุมัติการเขา้ท าสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

การลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ  

7. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ่้ายเงินในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแต่ละรายการ ตามท่ี

ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

8. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท พรอ้มทั้งควบคุมติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับ

งบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
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9. มีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่การ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษา

ระเบียบวินัยภายในองค์กร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสัง่ หนังสือแจง้ใด ๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ 

10. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

มอบหมาย และปฏิบตัิการใด ๆ ตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี อ านาจของกรรมการผูจ้ัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง้ หรือรายการใด ท่ี

กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนักับกรรมการผูจ้ัดการมีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขดัแยง้กับ

บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลักษณะดงักล่าวจะตอ้ง

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมตัิรายการดังกล่าวตามท่ีขอ้บังคับ

ของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด 

 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

1) กำรสรรหำกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบตัิเบ้ืองตน้และพิจารณาคดัเลือกตามเกณฑคุ์ณสมบัติตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวขอ้งตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในดา้นอ่ืน  ๆ มาประกอบกัน เช่น 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ และความเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนดงัต่อไปน้ี :  

1. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือ

คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนใด ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ใน

การลงมติแต่ละครั้งผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนท่ีมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือ

คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันใหผู้เ้ป็น

ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี้ ขาด 

 บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ี

ประชุมเป็นผูช้ี้ ขาด 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม โดย

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ี

อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

3. กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด และ 

พระราชบญัญตัิหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งไดร้ับแต่งตั้งเขา้เป็นกรรมการ
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แทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน และ มติดังกล่าว

ของคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู่  

5. กรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ ใหค้ณะกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งยงัคงรักษาการในต าแหน่ง

เดิมเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหน้าท่ี เวน้แต่ศาล

จะมีค าสัง่เป็นอย่างอ่ืนในกรณีท่ีคณะกรรมการพน้ต าแหน่งตามค าสัง่ศาล ซึ่งคณะกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันพน้

จากต าแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าสิบส่ีวนัก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวัน

ติดต่อกนั 

6. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายใหม้ีความหลากหลายของกรรมการบริษัทท่ีตอ้งสรรหาส าหรับผูท่ี้

จะมาปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง

วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากัด เพศ ท่ีจะมาปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีความเขม้แข็งมากยิ่งขึ้ น 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง

ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

2) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระน้ัน ทุกครั้งท่ีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ

จ าเป็นท่ีจะตอ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระเพ่ิม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการ

ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมทั้งดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงมีคุณสมบตัิขั้นต า่ตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  เพ่ือพิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษัทต่อไป 

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน โดยไดก้ าหนด

คุณสมบตัิของกรรมการอิสระไวใ้หส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของ

บริษัททุกท่านมีคุณสมบตัิครบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหนั้บรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย

น้ัน ๆ ดว้ย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับขอ้ก าหนดขั้นต า่ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกนั หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู ้

มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท 

หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ

เคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ตามท่ี

กล่าวขา้งตน้รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให ้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การใหห้รือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด ้วยการรับหรือใหกู้ ้ยืม ค ้าประกัน การใหสิ้นทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลท าใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย

หน่ึง ตั้งแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป แลว้แต่

จ านวนใดจะต า่กว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ

รายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ในการท า

รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวใหนั้บรวมภาระหน้ี ท่ีเกิดขึ้ นในระหว่าง

หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผู ้จัดการของ

ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 

ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการ 

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสอง

ปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือก่อนวันท่ีไดร้ับแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งขึ้ นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของผูข้ออนุญาตหรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนหรือบุคคลท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวน

หุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของ

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจด

ทะเบียน 
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11. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวันท่ีไดร้ับการแต่งตั้งใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก กรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระน้ันใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

จะแจง้พรอ้มกับการรายงานขอ้มูลประวตัิกรรมการ ณ ส้ินปี ส าหรับการจัดท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และ

รายงานประจ าปีของบริษัท 

3) กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ โดยทั้งหมดตอ้งเป็นกรรมการอิสระ       

ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ

ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนตอ้งมีความรูด้า้นบัญชี และ/หรือการเงิน เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและก ากับดูแลการ

ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงก ากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูส้อบบัญชี และการ

พิจารณาขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

4) กำรสรรหำผูบ้ริหำร 

 การสรรหาผูบ้ริหารระดับสูง บริษัทไดพิ้จารณาสรรหาผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ทักษะและประสบการณ์ท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเหมาะสมท่ีจะไดร้ับการ

คดัเลือกเพ่ือมาด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี บริษัท

ไดจ้ัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึ้ นเมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพ่ือจะไดช้่วยดูแลการสรร

หาผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 

9.4 กำรก ำกบัดูแลกิจกำรกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ดงัน้ี 

บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 99.98 

บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 49.00 

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 59.99 

 

บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั 

ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากับดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการ

ด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมี

การส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของ

บริษัทซึ่งไดร้บัมติเหน็ชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ไดม้ีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ท่ีทางผูส้อบบัญชีภายนอกไดม้ีการตรวจสอบแลว้ น าเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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ส าหรับการท ารายการอ่ืนท่ีมีนัยส าคัญ อาทิ การท ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง หรือไดม้าหรือจ าหน่ายไป        

ซึ่งสินทรพัย ์(ถา้มี) จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณา

เพ่ือเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตัิ และ

เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดงักล่าว จะมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญต่อการ

ด าเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 

9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใชข้อ้มูลภำยใน 

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้ อขายหลักทรพัย ์ดงัน้ี 

 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรพัย์ของตน คู่สมรส และ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59                    

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันท่ีเกิดรายการ

เปล่ียนแปลงพรอ้มทั้งจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษัทในวันเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานทุกครั้งท่ีมีการซื้ อ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลักทรัพย์ ทั้งน้ีในปี  2560 กรรมการและผู ้บริหารของบริษัทได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดย

เปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้ น (ลดลง) ระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดงัน้ี 

ล ำดบั รำยช่ือ 

จ ำนวน (หุน้) 
จ ำนวนหุน้

เพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ระหว่ำงปี 

(หุน้) 

29 ธนัวำคม 2560 30 พฤศจิกำยน 2559 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภำวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภำวะ 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร 0 0 0 0 0 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 33,408,413 192,175 29,233,386 0 4,367,202 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 926,498 0 641,666 0 284,832 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
1/

 36,421,415 0 32,521,415 0 3,900,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่
2/

 34,159,538 0 30,259,538 0 3,900,000 

6. รองศาสตราจารยบุ์ญเสริม วมิุกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 

7. ศาตราเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม 
3/

 0 0 0 0 0 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 0 0 0 0 0 

9. นายกริช อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ 55,256 0 55,256 0 0 

11. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์
4/

 4,495,532 0 4,561,332 0 (65,800) 

12. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม  1,780,000 0 1,943,000 0 (163,000) 

13. นายสยาม อุฬารวงศ ์
5/

 0 0 0 0 0 

14. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 
6/

 0 0 0 0 0 

15. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวฒิุ 0 0 0 0 0 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 72  
 

บริษัทจะก าหนดใหก้รรมการ ผู ้บริหาร และผู ้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข ้องท่ีได ้รับทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็น

สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะตอ้งระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลัง

การเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัน้ันต่อบุคคลอ่ืน 

 บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเร่ิมตั้งแต่การ

ตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจา้ง พักงานชัว่คราวโดยไม่ไดร้ับค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะพิจารณา

จากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดน้ัน ๆ 

9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชี

ตามหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ

ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพ และผูส้อบบัญชีตอ้งมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามประกาศ

ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2560 ซึ่งรายชื่อ

ของผูส้อบบญัชีในปี 2560 ไดแ้ก่ 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ 

นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

ในปี 2560 บริษัทไดจ่้ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ านวน 2.10 ลา้นบาท ไม่มีค่าตอบแทนส าหรบั

บริการอ่ืน 

9.7 กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

 (1) จรรยำบรรณธุรกิจ 

บริษัทจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและก าหนดให ้กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ยึดถือและ

ปฏิบตัิตาม ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ปฏิบตัิต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีดี  โดยใช ้ความรู ้

ความสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยความระมัดระวัง ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถอา้งอิงได ้

รวมทั้งถือปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตนไดล่้วงรูม้าเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าท่ีตามกฎหมาย 

5. เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้กี่ยวกบัความไม่สมบูรณ์ของสินคา้และบริการ 

6. เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้และบริการอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏิบัติตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามขอ้ตกลงหรือเงื่อนไข

ไม่ได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบ เพ่ือหาทางออกร่วมกนั 
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(2) ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of interest) 

บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั และไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้โดยก าหนดใหผู้ท่ี้มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งหรือเกี่ยวโยงกับรายการท่ีพิจารณาตอ้งแจง้ใหบ้ริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนใน

รายการดงักล่าว ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมัติรายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัรายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ่งไดม้ีการ

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และ

ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี

เกี่ยวขอ้ง รวมตลอดถึงการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนั และ

การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีส าคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบัญชี

โดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทจะจัดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ชี่ยวชาญอิสระแลว้แต่กรณี 

พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และ

จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

(3) ระบบกำรควบคุมภำยใน 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพ่ือใหเ้กิดความ

มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน บริษัทจึงไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงานและผูบ้ริหาร

ไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยก

หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

และมีผูต้รวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานหลักท่ีส าคัญของบริษัทไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและ        

มีประสิทธิภาพ 

(4) กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือท า

หน้าท่ีก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเรื่องการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซึ่ง

ครอบคลุมในเร่ืองต่าง ๆ รวมทั้งก ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบันโยบายการบริหาร

ความเส่ียง กลยุทธ์และการวดัความเส่ียงโดยรวมเพ่ือใหม้ีการปฏิบตัิดา้นบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(5) รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูส้อบ

บญัชีมาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท

เป็นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการ

บัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคัญ ทั้งขอ้มูล

ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน บนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอย่างครบถว้นและสม า่เสมอ 

(6) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทน้ัน บริษัทจดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจดัให ้

มีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณี
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จ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละครั้งไดม้ีการก าหนดวาระในการประชุมอย่าง

ชดัเจนมีเอกสารประกอบการประชุมท่ีครบถว้นเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อน

เขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูร้่วมกันก าหนดวาระการประชุม

และพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ือง  

ต่าง ๆ เพ่ือเขา้รบัพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้ โดยท่ีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเปิดเผย และมีประธานท่ีประชุมเป็นผูป้ระมวลความเห็นและขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการประชุม ทั้งน้ีในการลงมติในท่ี

ประชุม คณะกรรมการบริษัทใหถื้อมติเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้

เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในท่ี

ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกหน่ึงเสียงเพ่ือชี้ ขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร

ภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอ้มให ้

คณะกรรมการบริษัทและผูท่ี้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบได ้
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รำยชื่อ 

จ  ำนวนครั้งท่ีเขำ้รว่มประชุม / จ  ำนวนครั้งท่ีประชุมในปี 2560 
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คณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 

บริหำร 

ประชุมผูถ้ือหุน้

ปี 2560 

คณะกรรมกำร 

บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร 

ก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดีและ

ควำม

รบัผิดชอบตอ่

สงัคม 

คณะกรรมกำร 

สรรหำและ

ก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

1.  นายสหสั ตรีทิพยบุตร 12/12 - - 1/1 - - - 

2.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 11/12 - 20/20 1/1 5/5 2/2 - 

3.  นายวริชั วงศนิ์รนัดร์ 12/12 - 20/20 1/1 5/5 - - 

4.  นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู ่
1/

 10/11 - 18/20 1/1 4/5 - - 

5.  นางสาวสวติา แจง้อยู ่
2/

 9/12 - 12/20 0/1 4/5 - 8/12 

6.  รองศาสตราจารย ์ 

บุญเสริม วมิุกตะนันทน์ 
12/12 13/13 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธี  

ดร.สุปรีด์ิ วงศ์ดีพรอ้ม
3/

 
12/12 13/13 - 1/1 3/3 2/2 - 

8.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ 12/12 13/13 - 1/1 - - 12/12 

9.  นายกริช อมัโภชน์ 12/12 13/13 - 1/1 - 2/2 - 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ 12/12 - - 1/1 - - 12/12 

11. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์
4/

 - - 18/20 - 4/5 - - 

12. นายวชัรินทร ์วชัรธรรม - - 18/20 - - - - 

13. นายสยาม อุฬารวงศ ์
5/

 - - 18/18 - - - - 

14. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 
6/

 3/3 - 3/3 - - - - 

15. นายพทัธนนท์ เปรมสมิทธ ์
7/

 - - 16/16 - - - - 

หมายเหตุ : 
1/
 นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2560 และไดร้บัแต่งตั้งเป็นรอง

กรรมการผูจ้ดัการ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

2/
 นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ลาคลอดตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2560 ถึง วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จึงท าใหเ้ขา้ประชุมไม่ครบ และ

ไดร้บัแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม และพฒันาองคก์ร เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน 2560 และไดร้บัแต่งตั้งเป็น

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560 
3/
 ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี์พรอ้ม ไดร้บัแต่งตั้งเป็นไดร้บัแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี                       

11 พฤษภาคม 2560 

4/
 นายไพฑูรย ์หอมจนัทร ์ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นรกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 

5/
 นายสยาม อุฬารวงศ ์ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2560 และไดร้บัแต่งตั้งเป็นรองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานบริหารบญัชีลูกหน้ี และรองกรรมการผูจ้ดัการบริหารสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลูกคา้ เม่ือ

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 

6/
 นายไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 มี และลาออกจากต าแหน่ง

กรรมการอิสระ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และ ไดร้บัแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ัดการบริหาร

สายงานสนับสนุนธุรกิจ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560  

7/
 นายพทัธนนท ์เปรมสมิทธ ์กรรมการบริหาร ไดล้าออกจากบริษัทเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 
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(7) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริษัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีความรู ้

ความสามารถ และตอ้งผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี  ทั้งน้ีบริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผย

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารตามรูปแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรพัยก์ าหนด 

 (8) กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหม้ีการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่กรรมการผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบก ากับดูแลกิจการของ

บริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษัท เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัใหม้ีการแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เพ่ือส่งเสริมใหก้ารปฏิบตัิหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ืองภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 

 กำรเขำ้อบรมของกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งในระบบการก ากับดูแล

กิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษัท เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้ นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ อย่างสม า่เสมอและ

ต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏิบัติงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีใหม้ีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้ น โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้ริหาร เพ่ือแจง้

หลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ 

 โดยในปี 2560 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรท่ีจดัโดยสถาบนัอ่ืน ดงัน้ี 

 

หลักสูตรท่ีจดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถัมภ:์ 

ชื่อ ชื่อหลักสูตร 

รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ การบริหารความเส่ียง (ขั้นพ้ืนฐาน) 

รุ่นท่ี 1/2560 วนัท่ี 7-8 ธันวาคม 2560 

 

 

หลักสูตรท่ีจดัโดยคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 

ชื่อ ชื่อหลักสูตร 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit :  

Future Fast-Forward 

วนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 
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 กรรมการบริษัทท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดงัน้ี 

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรจำก IOD 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร -  DAP 28/2004 

-  HMS 2/2013 

-  SFE 7/2013 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ -  DAP SET/2012 

-  FBS 1/2014 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ -  SFE 11/2010 

-  DCP 135/2010 

-  APC 37/2011 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ -  DAP 98/2012 

-  CSP 68/2016 

-  ACPG 31/2016 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ -  DAP 99/2012 

-  FBS 1/2014 

6. รองศาสตราจารย ์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ -  DAP 100/2013 

-  ACP 42/2013 

7. ศาสตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม -  DAP SET/2012 

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ -  DAP 103/2013 

9. นายกริช อมัโภชน์ -  DCP 0/2000 

-  AACP 3/2010 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ -  DAP 47/2005 

 

 

กำรประเมินผลคณะกรรมกำร   

คณะกรรมการบริษัท ไดด้ าเนินการประเมินผลงานประจ าปีทุกปี เป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใชแ้บบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพ่ือ

ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมินไดก้ าหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ดา้น ไดแ้ก่ โครงสรา้งและ

คุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การ

ท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑก์ารวดัผลไดแ้บ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กน้อย; 0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองน้ัน ทั้งน้ี 

เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ โดยหากคะแนนมากกว่ารอ้ยละ 85 = ดีเยี่ยม        

ช่วงรอ้ยละ 75-85 = ดี ช่วงรอ้ยละ 65-75 = ดีพอสมควร ช่วงรอ้ยละ 50-65 = พอใช ้และต า่กว่ารอ้ยละ 50 = ควร

ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะท าหน้าท่ีสรุปและรายงานต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2560 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ไดร้บัการประเมินท่ีค่าเฉล่ียมากกว่ารอ้ย

ละ 85 หรืออยู่ในเกณฑท่ี์ดีเยีย่ม 

คณะกรรมการยังไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใชว้ิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานของบริษัท  การปฏิบัติงานของ

กรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซึ่ง
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เกณฑก์ารวดัผลใชรู้ปแบบเดียวกบัการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2561 เลขานุการบริษัท เป็นผูส้รุปผล

การประเมินของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑท่ี์ดีเยี่ยม 

 

กำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

คณะกรรมการฯไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผูส้รุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่

ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการฯ ในปี 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉล่ียอยู่ใน

เกณฑท่ี์ดีเยี่ยม 

 

กำรประเมินผลกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษัท ไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลงานกรรมการผูจ้ัดการโดยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี    

เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ัดการไดน้ าเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช ้             

ซึ่งครอบคลุมความเป็นผูน้ าการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนทางการเงินและผลการ

ด าเนินงาน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

แผนการสืบทอดต าแหน่งความรูท้างดา้นผลิตภณัฑ์/การบริการ และคุณภาพส่วนบุคคล  

 

แผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ี

จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบริหารท่ีส าคญัอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายแผนการสืบ

ทอดต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงท่ีวางไว ้โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าท่ี พิจารณา ประเมิน คัดเลือก

บุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัท  

 

กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 

เพ่ือเสริมสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะท าใหเ้กิดความเชื่อมัน่

ในกลุ่มผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีการก าหนดหลักการการก ากับ

ดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และหลักการการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที่ 1 สทิธิของผูถ้ือหุน้ (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบนั ทั้งในฐานะ

ของเจา้ของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย ์ เช่น สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิใน

การไดร้ับขอ้มูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการท่ีจะไดร้ับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท สิทธิต่าง  ๆ ในการประชุม  

ผูถื้อหุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล 

การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท เป็นตน้ 

นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษัทยังไดด้ าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเป็นการอ านวยความ

สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้และนักลงทุนสถาบนั ดงัน้ี : 

1. บริษัทจะจัดใหม้ีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบ

บญัชีในแต่ละปี พรอ้มทั้งจดัส่งหนังสือนัดประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ใหผู้ถื้อ

หุน้รบัทราบล่วงหน้า 7 วนั ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็น
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เวลา 3 วันติดต่อกันก่อนท่ีจะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็ นของ

คณะกรรมการประกอบไปดว้ย โดยในปี 2560 บริษัทจัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา 14 วนั 

2. บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พรอ้มทั้งชี้ แจง

สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ

ใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึง

ท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสือนัดประชุม 

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซักถามได้

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 

5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตั้งขอ้ซักถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ี

ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี ในการประชุมผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีเกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม  

6.  บริษัทคดัเลือกสถานท่ีจดัประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถเดิน

ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

หมวดที่ 2 กำรปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 บริษัทจะใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันทุกราย และก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตาม

จ านวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียงและไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผูถื้อหุน้ต่างชาติ ทั้งน้ีบริษัทก าหนดให ้

กรรมการอิสระเป็นผูม้ีหน้าท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนน้อย โดยผูถื้อหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็หรือขอ้

รอ้งเรียนไปยงักรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรียน กรรมการ

อิสระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวิธีการแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส าคญัและมี

ผลต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคับบริษัท ตามล าดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ

วาระครบถว้น มีการแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตัดสินใจ 

ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งไปพรอ้มกับหนังสือนัดประ

ชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล าดับวาระท่ีก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ ้

ถือหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายคน ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคล

เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ รายละเอียดในเว็บไซต์ของ

บริษัท ช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัท 

นอกจากน้ันบริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ ( Insider trading) ของบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยหา้มบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปีและควรรอคอยอย่าง

น้อย 24 ชัว่โมงภายหลังการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทั้งหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลน้ันต่อบุคคล

อ่ืนดว้ย 
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บริษัทไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเกี่ยวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลักทรพัยใ์นบริษัท 

และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซื้ อขายหลักทรัพยข์องบริษัทตอ้งรายงานการถือหลักทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการ ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยท์ราบ 

เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดที่ 3 บทบำทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนักงาน

และผูบ้ริหารของบริษัท หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่คา้ ลูกคา้ เป็นตน้ โดยบริษัทตระหนักดีว่า การ

สนับสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

ดงัน้ันบริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้ับการดูแลเป็น

อย่างดี นอกจากน้ันบริษัทยังส่งเสริมใหม้ีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสรา้งความ

มัน่คงใหแ้ก่บริษัทตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี : 

(ก) ผูถื้อหุน้ บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองคก์รใหม้ีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองซึ่งจะส่งผลใหบ้ริษัทมีรายได้

และผลก าไรเพ่ิมขึ้ นได ้เป็นการเพ่ิมมูลค่าของบริษัทและส่งผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัท

ไดร้บัผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคา้ บริษัทค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้ดว้ยความซื่อสัตยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คา้ บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้

และ/หรือขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกัน เพ่ือก่อใหเ้กิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) คู่แข่ง บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติ

ตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี 

(จ) พนักงาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให ้

ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาความรู ้

ความสามารถของพนักงาน 

(ฉ) ชุมชนและสังคม บริษัทใหค้วามส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยด าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม และใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกื้ อกูลและสรา้งสรรคต์่อสังคมตาม

ความเหมาะสม 

(ช) ส่ิงแวดลอ้ม บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดัและ

วางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ีบริษัทจะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพ่ือใหสิ้ทธิของผูม้ีส่วนได้

เสีย เหล่าน้ันไดร้บัการดูแลอย่างดี 
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กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือจะไดเ้ขา้ร่วมเป็นบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  แต่ทั้งน้ีบริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึ้ น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง  ๆ  อาทิเช่น 

การจัดท ารายงานทางการเงินเท็จ การท าใหสู้ญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ

ควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคัญ การไดม้า

หรือใชไ้ปซึ่งทรพัยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

1. วตัถุประสงค ์

บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้

ก าหนดนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 

Policy) บริษัทคาดหวังว่ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือยอมรับ

การทุจริตคอร์รปัชัน่ ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครวั เพ่ือนและคน

รูจ้กั หรือเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งของบริษัทและ

บริษัทย่อย และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างสม า่เสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวทางปฏิบัติ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมกับ

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้มก็ตาม จะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  

ทั้งน้ี บริษัทไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่โดยผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 

2. ค ำนิยำม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้ สัญญา

ว่าจะให ้มอบให ้ใหค้ ามัน่ว่าจะให ้รวมถึงการเรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด

ซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรือผูม้ีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให ้

ไดม้าหรือรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าให ้

 กำรทุจริตคอรร์ัปชัน่ (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบัติในต าแหน่ง

หน้าท่ี รวมถึงการใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใหห้รือรับสินบน การ

น าเสนอ หรือการใหค้ ามัน่ว่าจะให ้การขอ หรือการเรียกรอ้งรับผลตอบแทน ทั้งท่ีเป็นทรัพย์สิน เงิน 

ส่ิงของ สิทธิหรือผลประโยชน์อ่ืนใด อ่ืนใดท่ีด าเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

ประโยชน์หรือปกป้องสิทธิท่ีมิควรไดอ้ันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง พรรคพวกหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 กำรรบัสนิบน หมายถึง การรบัดว้ย เงิน ส่ิงของ การบริการ หรืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือผสมกนั โดยมี

พนักงานเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดใหแ้ก่ตนเอง พรรคพวก 

ผูเ้กี่ยวขอ้ง หรืออย่างใดอย่างหน่ึง 

 เจำ้หนำ้ที่ของรัฐ” หมายถึง ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินซึ่งมี

ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผูป้ฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินซึ่งมิใช่ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง เจา้พนักงานตาม



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 82  
 

กฎหมายว่าดว้ยลักษณะการปกครองทอ้งท่ี และใหห้มายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้ง

ของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรฐัและบุคคล หรือคณะบุคคล ซึ่งใชอ้ านาจหรือไดร้ับ

มอบใหใ้ชอ้ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ

เป็นการจดัตั้งขึ้ นในระบบราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรฐั 

 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง” หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน การ

ใหท้รัพย์สิน หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด แก่กิจกรรม

ทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ีการช่วยเหลือทางการเงินสามารถรวมถึงการใหกู้เ้งิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) 

เช่น การใหส่ิ้งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุน หรือ

บริจาคเงินใหแ้ก่องค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลช้ิดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ ทั้งน้ีเวน้แต่การสนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตยท่ีกระท าไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด 

 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน”์ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชจ่้ายเงิน

โดยไม่มีผลตอบแทนท่ีมีตวัตน การบริจาคเพ่ือการสาธารณประโยชน์ คือ การใชจ่้ายเงินเพ่ือโครงการ 

กิจกรรม เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กลุ่มประชาชน โดยบริษัทอาจไม่ไดร้ับผลตอบแทนท่ีมี

ตวัตน 

 ผูเ้กี่ยวขอ้ง” หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องหรือญาติสนิท ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหติ 

รวมถึงเพ่ือนและคนรูจ้กัของกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัของบริษัท 

3. ขอบเขตและแนวทำงปฏิบตัิ 

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทุกระดบัของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางท่ีไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) ปฏิบตัิตามนโยบายการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ การใหห้รือรบัสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ 

รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของบริษัท โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกับการทุจริต คอร์รัปชัน่ในทุก

รูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(2) ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบน แก่ผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัทในเร่ืองท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออ้ม เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ง

ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

(3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รปัชัน่ท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท โดยถือ

เป็นหน้าท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

(4) ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 

และพนักงาน ทุกระดบัของบริษัท จะตอ้งปฏิบตัิโดยเฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

(5) การให ้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏิบัติท่ีดีท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ

ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต คอรร์ปัชัน่การใหห้รือรบัสินบน 

(6) การใหเ้งินบริจาคเพ่ือการกุศล จะตอ้งกระท าในนามบริษัทแก่องค์กรใด  ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประโยชน์ต่อสังคม โดยตอ้งเป็นองค์กรท่ีเชื่อถือได ้มีใบรับรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ

ตรวจสอบ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

(7) การใหเ้งินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ตอ้งมีการระบุชื่อ

บริษัท โดยการใหก้ารสนับสนุนน้ันตอ้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัท ซึ่ง
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ตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทท่ีก าหนดไว ้ และถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(8) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้ อ จัดจา้งกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครฐั

หรือเจา้หน้าท่ีภาครฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่า

ในประเทศหรือต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซื่อสัตย ์และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(9) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ รวมถึง

การน าทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท ไปใชเ้พ่ือด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท าใหบ้ริษัท 

สูญเสียความเป็นกลางหรือไดร้ับความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งและการใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเมือง 

4. หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลใหม้ีระบบท่ี

สนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนักถึง

ความส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และน าไปปฏิบัติ รวมถึงปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม

องคก์ร 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและ

บัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงานให ้

เป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความ

รดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

(3) ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะผูบ้ริหำร มีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการ

ก าหนดใหม้ีระบบ และใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือ

ส่ือสารไปยงัพนักงาน และผูท่ี้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการ

ต่าง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(4) ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และ

กฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีระบบการควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและ

เพียงพอต่อความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้ น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำน มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องการทุจริตคอรร์ัปชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกัน หรือตัวแทนทำงธุรกิจของบริษัท  ท่ีบริษัทมีอ านาจควบคุม 

ตอ้งยอมรบัท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่อง

การทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

5. มำตรกำร และแนวทำงด ำเนินงำน 

(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ เหน็ถึงความส าคัญ

และมีจิตส านึกในการต่อตา้นทุจริต คอรร์ปัชัน่ รวมทั้งจดัใหม้ีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ การใหห้รือรบัสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศท่ีบริษัทไดเ้ขา้ไปลงทุน 

(2) แนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่น้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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และการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดใหผู้บ้ังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีส่ือสารท าความ

เขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ตบ้งัคับบัญชา เพ่ือน าไปใชป้ฏิบตัิในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและ

ควบคุมดูแลการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบัติน้ี 

(3) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีแจง้เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ

ทุจริต คอร์รัปชัน่ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชัน่ ตามท่ีก าหนดไวใ้น 

นโยบายการรับเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) และการ

ใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

(4) ผูท่ี้กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บังคับเกี่ยวกับการท า งานว่าดว้ยการ

บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะตอ้งไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว ้รวมถึงอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมายดว้ย 

(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม า่เสมอ เพ่ือใหส้อดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

6. ช่องทำงในกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัทมีช่องทางการส่ือสารใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถจะแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้รอ้งเรียนกรณี

เกี่ยวกบัการทุจริต และมีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการมอบหรือรับของก านัล ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียงรับรอง 

หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจ ากดั ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑข์องบริษัท และแนวทางปฏิบตัิดา้นการจดัซื้ อจดัจา้ง การ

ใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งด าเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบตัิของบริษัท 

โดยบริษัทไดม้ีการแจกระเบียบขอ้บงัคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท ใหแ้ก่ผูบ้ริหารทุกท่านและถ่ายทอดสู่

พนักงานของบริษัททุกท่านเพ่ือทราบและลงนามรับทราบเพ่ือถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือใหพ้นักงาน

บริษัททุกคนเขา้ใจ และปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี หากพนักงานพบเห็นการกระท า สงสัย หรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือ

บุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัท ได้เข ้าไปมีส่วนร่วมในการใหสิ้นบนหรือการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานให ้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทีหรือรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแส

กำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบริษัทไดร้ับการรายงานแลว้จะด าเนินการอย่างจริงจังและ

จะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานท่ีใหข้อ้มูลดว้ยเจตนาสุจริต 

กำรแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

1. วตัถุประสงค ์

บริษัท ยึดมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจ ดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมทั้งการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ นอกจากน้ีบริษัทคาดหวงัว่ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงาน

จะยึดมัน่ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามหลักการดงักล่าว 

ดว้ยความมุ่งมัน่ดงักล่าว บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิด

และการทุจริต (WHISTLE BLOWING) ขึ้ นเพ่ือสนับสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษัท ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

โดยบริษัทไดก้ าหนดช่องทางท่ีปลอดภัยและเป็นความลับในการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต

เพ่ือช่วยใหบุ้คคลใดก็ตาม สามารถใหข้อ้มูลในเร่ืองท่ีตนเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

ทั้งน้ี บริษัทมีการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผิดและการทุจริตหรือขอ้รอ้งเรียน รวมทั้งใหค้วาม

ร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัท ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานท่ี

ท างาน พกังาน ไล่ออก หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 
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2. กำรรบัแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

บริษัท มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษัทเป็นผูร้ับเรื่องรอ้งเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานท่ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ร้อ้งทุกขห์รือผูร้อ้งเรียนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็น

ธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และส าหรับผูท่ี้แจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียนท่ีเป็นพนักงาน ลูกคา้ หรือบุคคลท่ีรบัจา้งท างานใหแ้ก่บริษัท จะไดร้ับการคุม้ครองสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งไดม้ี

การก าหนดรายละเอียดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท 

กรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ มีขอ้สงสัย หรือพบเห็นการกระท า ท่ีสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเป็นผูบ้งัคับบัญชาเหนือขึ้ นไป สามารถแจง้เบาะแสหรือ

รอ้งเรียน พรอ้มส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ไดท่ี้ คณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งไดท่ี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศพัท์ 02-819-8899 โทรสาร 02-962-6951-3 

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

เลขานุการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั  (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  

โทรศพัท์ 02-819-8899 โทรสาร 02-962-6951-3 

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

ในกรณีเป็นเร่ืองเกี่ยวขอ้งกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการ 

แจง้เร่ืองโดยตรงไดท่ี้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ไดเ้ช่นกนั 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาขอ้มูลความลับ และคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเป็นอย่างดี และผูแ้จง้เบาะแสไม่ตอ้งรับ

โทษแต่อย่างใดหากกระท าโดยเจตนาดี 

3. กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัแจง้เบำะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ดงัน้ี 

1. ผูร้อ้งเรียน สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน มาตามช่องทางการรอ้งเรียน 

2. ช่องทางการรอ้งเรียน (เพ่ิมเติมจากขอ้มูลในขอ้ 2.) 

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

2.2 โทรสาร: 02-926-6675 

2.3 จดหมาย 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120 

2.4 โซเชียลเน็ตเวิรต์ ดงัน้ี 

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

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

Line: @ponsabuy 

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
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Line: @safe1210 

Line: @TSR.NEWS 

2.5 อีเมล์ภายใตเ้ว็บไซต ์ดงัน้ี 

www.ponsabuy.com/ 

www.safealkaline.com/contacts 

2.6 ทางกล่องแสดงความคิดเหน็ของบริษัท 

3. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสกระท าผิดและการทุจริต ดว้ยความเป็นอิสระ

และเท่ียงธรรม เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งหลักฐานท่ีสารถใชย้ืนยันหรือโตแ้ยง้กบัขอ้มูลท่ีไดร้บั โดยจะเสนอแนะแนวทางในการ

ด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาสัง่การและก าหนดแนวทางการ

ด าเนินการแกไ้ข และพิจารณาวางก าหนดโทษตามสมควรแห่งความผิดท่ีไดก้ระท า เช่น 

1. ตกัเตือนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตือนดว้ยหนังสือ ตกัเตือนเป็นลายลักษณ์อกัษร 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลิกจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4. มำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

บริษัทส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกระดับ ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และ

สามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเพ่ือ

สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนดว้ยเจตนาท่ีสุจริตจะไดร้ับการปกป้องคุม้ครองจากบริษัท

ตามมาตรการ ดงัน้ี 

(1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย

ชื่อ ชื่อสกุล ท่ีอยู่ และขอ้มูลอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้แลว้ด าเนินการสืบสวนว่ามีมูลความ

จริงเพียงใดหรือไม่ 

(2) บริษัทจะเก็บขอ้มูลท่ีเกี่ยวข ้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความ

ปลอดภัย และความเสียหายของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลเกี่ยวขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เหน็ว่าตน

อาจไดร้บัความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย สามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนด

มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแส 

หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้ หากเห็นว่า

เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

(4) ผูท่ี้ไดร้ับความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสม

และเป็นธรรม 

(5) บริษัทจะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการ

เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิก

จา้ง หรือ การอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 
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5. นโยบำยและคู่มือที่เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

2. คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

4. นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต 

5. ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบริษัท 

 

6. ค ำนิยำม 

“การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ๆ ของกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารหรือ

พนักงาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของ

บริษัท ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใชอ้ านาจท่ีไดม้าหรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยู่ในทางมิชอบ เพ่ือ

ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรูจ้ัก หรือประโยชน์อ่ืนใดอันมิควรได ้ซึ่งก่อใหเ้กิดความ

เสียหายต่อประโยชน์ของผูอ่ื้น การทุจริตอาจเกิดไดห้ลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจา้พนักงานดว้ย

การใหห้รือการรับสินบนทั้งท่ีเป็นเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชน์ทับซอ้น การฟอกเงิน การยักยอก 

การปกปิดขอ้เท็จจริง การขดัขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นตน้ 

 

หมวดที่ 4  กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลส าคัญท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทาง

การเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

 4.1 กำรควบคุมภำยในและกำรท ำรำยกำร/ธุรกรรมที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและขจัดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้ น โดยก าหนดใหก้าร

ท ารายการและ/หรือธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

คณะกรรมการบริษัทก าหนด และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง 

บริษัทจะด าเนินการใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขันหรือมีรายการระหว่างกันในลักษณะท่ีมีผลประโยชน์อ่ืนท่ีอาจขัดแยง้กับผลประโยชน์ท่ีดี

ท่ีสุดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทแลว้แต่กรณีจะต้อง

รายงานต่อบริษัท หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท เขา้ไปถือหุน้บริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์

ในการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพ่ือใหบ้ริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุน้

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่ 

บริษัทยงัใหค้วามส าคัญกบัระบบการควบคุมภายในท่ีดี และไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือตรวจสอบ

การปฏิบตัิงานของแต่ละสายงาน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดและปฏิบตัิงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมีการ

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานส่งใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

4.2 กำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษัทก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูล และการส่ือสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลักของบริษัท โดยไดจ้ัด

ใหม้ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีจะเป็นตวัแทนบริษัท และเป็นส่ือกลางระหว่างฝ่ายจัดการในการส่ือสาร 

และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามส าคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ของผูล้งทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งท่ี
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เป็นสารสนเทศทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงินใหถู้กตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคัญครบถว้น

เพียงพอ เชื่อถือได ้และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบ  SET 

Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บังคับ

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนติดตามการแกไ้ขเปล่ียนแปลงอย่างสม า่เสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า

กฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัท่ีบริษัทถือปฏิบตัิน้ันมีความถูกตอ้ง และเป็นหลักประกนัใหผู้ถื้อหุน้เชื่อมัน่ในการด าเนิน

ธุรกิจท่ีโปร่งใสถูกตอ้งตรงไปตรงมา เช่น 

1) เปิดเผยขอ้มูลการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลการเงินอย่าง ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

2) จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบ

บญัชีในรายงานประจ าปี 

3) ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีมีความ

เกี่ยวขอ้ง ซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียท่ีเกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  โดยมี

หลักเกณฑแ์ละวิธีการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเมื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครั้งแรก 

 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

 รายงานเป็นประจ าทุกส้ินปี 

 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง 

กรรมการท่านน้ันไม่ตอ้งยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 

 ใหก้รรมการและผูบ้ริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตอ้งส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียน้ีใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีไดร้ับรายงาน พรอ้มทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  

ไดม้ีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีส่วนไดเ้สียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 

4) เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5) เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัิหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการ และจ านวนครั้งการเขา้ประชุมเป็นรายบุคคล 

6) เปิดเผยโครงสรา้งการด าเนินงาน และการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชดัเจน 

7) เปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดร้ับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเป็น

รายบุคคล 

8) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้ งรูปแบบ ลักษณะ และ

จ านวนค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

9) เปิดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย 

10) รายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 

11) เปิดเผยโครงการลงทุนท่ีส าคัญต่าง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูล 

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท เพ่ือใหผู้ถื้อ

หุน้ นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเ้กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทัว่ถึง และโปร่งใส 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ไดท้ าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งนักวิเคราะห ์และหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการขอ้มูล

เพ่ิมเติมสามารถติดต่อโดยตรงท่ี ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 

E-mail: ir@thiensurat.co.th 

หมายเลขโทรศัพท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 หรือ 1591  
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ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์รบัผิดชอบในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะกับนักลงทุนรายใหญ่และ   

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห ์อย่างสม า่เสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน งบการเงิน 

ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion & Analysis) และได้เข ้าร่วม

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพ่ือน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจน

แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต 

โดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ไดจ้ัดกิจกรรม เพ่ือใหผู้บ้ริหารไดพ้บปะนักลงทุนรายย่อย เพ่ือชี้ แจง ส่ือสาร และ

สรา้งความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งบนแนวทางการด าเนินธุรกิจ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษัทโดยการจดั Company Visit ตลอดจน

การตอบขอ้ซกัถามจาก นักวิเคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศพัทอ์ย่างสม า่เสมอ  

หมวดที่ 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

 5.1 โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ โดยเป็นผูม้ีบทบาทส าคัญในการก าหนด

นโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน

ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 

50 ของคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผูถื้อหุน้ในการท าหน้าท่ีก ากับดูแลด าเนินงานของบริษัทใหม้ี

ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม 

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีจับฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตาม

วาระน้ันอาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการแต่ละชุด บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอย่าง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั

นโยบาย ในขณะท่ีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดังน้ัน

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต าแหน่งตอ้งผ่านการ

คดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

ทั้งน้ี บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งท าหน้าท่ีใหค้ าแนะน าดา้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะตอ้งทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

5.2 บทบำท หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ ทกัษะและความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผูน้ า       

ซึ่งเป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน

การประกอบธุรกิจ และก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของ

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทอย่างใกลช้ิด คณะกรรมการ

บริษัทจึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษัท 
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10. ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

โปรดดูรายละเอียดขอ้มูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทไดจ้าก “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”               

บนเว็บไซต ์http://www.thiensurat.co.th/investor ภายใตห้ว้ขอ้นักลงทุนสัมพนัธ์ > เอกสารเผยแพร่เพ่ือนักลงทุน > 

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง 

 

11.1 สรุปภำพรวมระบบควบคุมภำยใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหม้ีและรกัษาไวซ้ึ่งระบบ

ควบคุมภายใน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดงัน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหน้าท่ีในการสอบทาน

ใหบ้ริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหม้ีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และ

สอบทานใหป้ฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง              

ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทไดจ้ัดท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขต       

ความรับผิดชอบ อ านาจการตัดสินใจ และการสัง่การต่าง  ๆ ตามระดับต าแหน่งหน้าท่ี ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบาย           

การทบทวนคู่มือดงักล่าวทุกปี เพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลใหก้ารปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เพ่ือท า

หน้าท่ีในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ทางการ ซึ่งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มีขึ้ นเพ่ือใหม้กีารปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง 

  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2561 ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการ

อิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดว้ยไดม้ีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการ

ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลว้สรุปไดว้่าจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทภายใตอ้งค์ประกอบ 5 ดา้นท่ีมีนัยส าคญัต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อนั

ไดแ้ก่ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ

ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรัพยสิ์น

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท า

ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัท ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการ

เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกัน แต่ขอใหบ้ริษัทไปด าเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

ส าหรับระบบสารสนเทศ ท่ีก าลังด าเนินการอยู่ใหเ้สร็จส้ินสมบูรณ์ เพ่ือใหบ้ริษัทจะไดส้ามารถมีการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพถูกตอ้งรวดเร็วมากยิ่งขึ้ น และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
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 จำกควำมเห็นเบ้ืองตน้ของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบกบักำรซักถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำร     

สรุปไดว้่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกับแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน

ของส านักงานก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวกบัการท าธุรกรรม

กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกับบุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน

ประจ าปี 2560 ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานสอบบัญชีว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทตามล าดับ  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560       

ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

11.2 ระบบควบคุมภำยในของบริษัท 

 บริษัทมสี านักตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิหน้าท่ี

เป็นไปอย่างอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีไดร้ับการยอมรับในระดบั

สากล (The Institute of Internal Auditor : IIA) โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพ่ือใหข้อ้เสนอแนะท่ีจ าเป็นในการ

ปรบัปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบภายในและเพ่ือปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ

จะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษัท 

 

11.3 หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยในและหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2560  ไดแ้ต่งตั้ง 

นางสาวสุนิสา แพมณี เป็นหวัหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน ใหป้ฏิบตัิหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันท่ี 

10 มกราคม 2560 และเป็นผูร้ับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัทประจ าปี 2560 เพ่ือ

ติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างใกลช้ิด 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบัติของ นางสาวสุนิสา แพมณี  แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม

เพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในบริษัท  
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 

 

รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างปี 2559 และปี 2560 ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือระหว่างกนั

ภายในบริษัทย่อย ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทั้งน้ีรายการระหว่างกันซึ่ง  

มีสาระส าคัญระหว่าง บริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยสรุป  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

12.1 รำยละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

บุคคล/นิติบุคคล ที่อำจมี 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

และมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั  

 

บริษัทผูถื้อหุน้  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษัท ไดแ้ก่ 

ตระกูลแจง้อยู่* ซึ่งถือหุน้ บริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จ ากดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช าระแลว้  

 เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จ ากดั ถือหุน้บริษัท รอ้ยละ 25.40  

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 3 คน ไดแ้ก่                 

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ นางสาวสวิตา 

แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายน ้าดื่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มีกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกบับริษัท ไดแ้ก่ 

ตระกูลแจง้อยู่* ซึ่งถือหุน้ บริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จ ากดั รอ้ยละ 100  

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 2 คน ไดแ้ก่                

นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ และ 

นางสาวสวิตา แจง้อยู่  

3. นายสหสั ตรีทิพยบุตร -  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบริษัท** 

 เป็นท่ีปรึกษาของบริษัทดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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บุคคล/นิติบุคคล ที่อำจมี 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

และมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

4. นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 

18.73 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 เป็นท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

5. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560   

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัท 

รอ้ยละ 7.05 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

เลขานุการบริษัท** 

6. นางขนิษฐา แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทและเป็นภรรยาของ 

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นางขนิษฐา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 0.99 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

7. นางสาวสวิตา แจง้อยู่ -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นางสาวสวิตา แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัท 

รอ้ยละ 6.61 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร  

ท าหน้าท่ีท่ีปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม 

และพฒันาองคก์ร (เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 

2560) และเป็นกรรมการบริหารความเส่ียง

และกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน** 
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บุคคล/นิติบุคคล ที่อำจมี 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

และมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  -  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ถือหุน้บริษัท 

รอ้ยละ 6.47 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุน้บริษัทรอ้ยละ 65.63 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบ 

ต่อสังคม และกรรมการบริหารความเส่ียง** 

9. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ -  ด ารงต าแหน่งกรรมการ** 

 ท่ีปรึกษาดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร 

และเทคนิคการบริหารจดัการ 

10. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์       

วงศด์ีพรอ้ม 

-  ด ารงต าแหน่งกรรมการ** 

 ท่ีปรึกษาดา้นการพัฒนากลยุทธ์                

ดา้นการตลาด กลยุทธ์ดา้นการขาย  

กลยุทธ์เทคนิคการบริหารการตลาดและ 

การขาย และกลยุทธ์การขยายและรกัษาตลาด 

11. บริษัท ซี โอ แอล จ ากดั 

(มหาชน) 

ขายปลีกเครื่องเขียน 

และเครื่องใชส้ านักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 คน            

ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

12. บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศ

ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ใหบ้ริการเชื่อมต่อ

อินเทอรเ์น็ตและบริการ

ครบวงจรท่ีเกี่ยวขอ้ง 

กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัท 1 คน            

ไดแ้ก่ นายสหสั ตรีทิพยบุตร 

13. บริษัท เอส. เอส. แอร ์

เซอรว์ิส จ ากดั  

ใหบ้ริการและจ าหน่าย

เครื่องปรับอากาศ รวมทั้ง

อุปกรณ์และอะไหล่ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

(บริษัทย่อย) ร่วมกนั  

โดย บริษัท เอส. เอส. แอร ์เซอรว์ิส จ ากดั  

ถือหุน้ในบริษัทย่อย รอ้ยละ 40  

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 
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บุคคล/นิติบุคคล ที่อำจมี 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

และมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษัท 

และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ลกัษณะ 

กำรประกอบธุรกิจ 
ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

14. บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั จ าหน่ายเครื่องกรองน ้า

และผลิตภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง

และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 เป็นกิจการร่วมคา้ระหว่างบริษัทและกลุ่ม

บริษัท เจ.บี. โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน

รอ้ยละ 49 

 

15. บริษัท วีสุ เซลล์ จ ากดั จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 มีกรรมการร่วมกบับริษัทผูถื้อหุน้               

ในบริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (บริษัทย่อย) 

*รายละเอียดเพ่ิมเติมใน: ขอ้มูลหลักทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้: กลุ่มแจง้อยู่ และตระกูลแจง้อยู่ 

**รายละเอียดเพ่ิมเติมใน: โครงสรา้งสรา้งการจดัการ 
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12.2 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคล/นิติบุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกันในปีบัญชี

สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 

12.2.1 รำยกำรที่เกิดขึ้ นอยำ่งต่อเน่ืองในอนำคต: รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึ้ นอย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

12.2.1.1 กำรซ้ือขำยสนิคำ้และบริกำร  

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร  

(ลำ้นบำท) 

 

นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ ปี 2560 ปี 2559 

1. บริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 

บริษัทใหบ้ริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

เช่าระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.24 

 

 

-0- 

0.24 

 

 

-0- 

ปันส่วน 

ตามประมาณการ

สัดส่วนการใชง้านตาม

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง 

2. บริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จ ากดั 

2.1 ค่าใชจ่้ายซื้ อน ้ าดื่ม 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั ไดร้บัการแต่งตั้งจาก 

บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั  

เพ่ือเป็นตวัแทนจ าหน่ายน ้าดื่มแก่ลูกคา้

ของบริษัท 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั ซื้ อน ้าดื่มจากบริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จ ากดั เพ่ือจ าหน่ายใหก้ับลูกคา้

ของบริษัท 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

ก าไรส่วนเพ่ิม  

 2.2 ค่าใชจ่้ายซื้ อน ้ าดื่ม 

บริษัทซื้ อน ้ าดื่มจาก  

บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั  

เพ่ือใชเ้ล้ียงรบัรองภายในบริษัท  

และน ามาจ าหน่ายใหก้ับพนักงาน  

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.40 

 

 

 

 

0.01 

1.28 

 

 

 

 

0.01 

ราคาปกติ 

ท่ีบริษัท ไอดีล วอเตอร ์

จ ากดั จ าหน่ายใหแ้ก่

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

3. นายสหสั 

ตรีทิพยบุตร 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
บริษัทว่าจา้งนายสหสั ตรีทิพยบุตร  

เป็นท่ีปรึกษาการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร

บุคลากรและการตลาด 
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสัญญา ซึ่ง

เป็นราคาปกติในการ

ว่าจา้งท่ีปรึกษา

ภายนอกทัว่ไป 

 

4. นายวีรวฒัน์ 

แจง้อยู่ 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท  

2.76 

 

0.35 

 

ราคาตามสัญญา ซึ่ง

เป็นราคาปกติในการ
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บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร  

(ลำ้นบำท) 

 

นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ ปี 2560 ปี 2559 

บริษัทว่าจา้งนายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ เป็น 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารของบริษัท 
ยอดคงคา้งส้ินงวด 

 

 

-0- 

 

 

-0- 

ว่าจา้งท่ีปรึกษา

ภายนอกทัว่ไป 

 

 

5. นางสุมนา   

วงษ์กะพนัธ์ 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท  

บริษัทว่าจา้งนางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ เป็น

ท่ีปรึกษาเป็นครั้งคราวดา้น 

(1) การพฒันาบริษัทในดา้นทรพัยากร
มนุษย ์

(2) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผูบ้ริหาร 

(3) เทคนิคการบริหารจดัการ 
ยอดคงคา้งส้ินงวด: 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาปกติในการว่าจา้ง 

ท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 

 

6. ศาสตรเมธี  

ดร.สุปรีดิ์   

วงศด์ีพรอ้ม 

ค่าใชจ่้ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท  

บริษัทว่าจา้ง ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์      

วงศด์ีพรอ้ม เป็นท่ีปรึกษาเป็นครั้งคราว

ดา้น 

(1) การพฒันากลยุทธ์ดา้นการตลาด 

(2) การพฒันากลยุทธ์ดา้นการขาย 

(3) การพฒันากลยุทธ์เทคนิคการ
บริหารการตลาดและการขาย 

(4) การพฒันากลยุทธ์การขยายและ
รกัษาตลาด 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาปกติในการว่าจา้ง 

ท่ีปรึกษาภายนอกทัว่ไป 

 

7. บริษัท ซีโอ แอล 

จ ากดั (มหาชน) 

7.1 ค่าใชจ่้ายซื้ ออุปกรณ์ส านักงาน  

บริษัทซื้ ออุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ  

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.12 

 

0.01 

0.15 

 

0.02 

ราคาตามปกติท่ีขาย

ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 7.2 ค่าโฆษณา 

บริษัทลงโฆษณาในแคตตาล็อกสินคา้ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด  

0.15 

 

-0- 

-0- 

 

-0- 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบั

บุคคลทัว่ไป 

7.3 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 

บริษัทจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแก่     

บริษัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.05 

 

 

0.05 

-0- 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

ก าไรส่วนเพ่ิม 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร  

(ลำ้นบำท) 

 

นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ ปี 2560 ปี 2559 

8. บริษัท 

อินเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

8.1 ค่าใชจ่้ายเช่าระบบสัญญาณ

อินเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์  

บริษัทเช่าระบบสัญญาณอินเทอรเ์น็ต

และเครื่องชุดอุปกรณ์  

จากบริษัท อินเทอรเ์น็ต ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

5.95 

 

 

 

 

 

0.28 

0.70 

 

 

 

 

 

0.41 

ราคาตามปกติท่ีคิดกบั

บุคคลทัว่ไป 

8.2 รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ 

บริษัทจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแก่    

บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั 

(มหาชน) 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.03 

 

 

 

0.03 

-0- 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

ก าไรส่วนเพ่ิม 

9. บริษัท ที

เอสอาร ์ลาว 

จ ากดั 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้  

บริษัทจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า 

ใหก้บับริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

9.17 

 

 

2.34 

-0- 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

ก าไรส่วนเพ่ิม 

10. บริษัท วีสุ 

เซลล์ จ ากดั 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้  

บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั จ าหน่าย

เครื่องปรับอากาศใหก้บั                

บริษัท วีสุ เซลล์ จ ากดั 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

5.10 

 

 

 

-0- 

7.15 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตน้ทุนบวก

ก าไรส่วนเพ่ิม 

 

12.2.1.2 กำรซ้ือขำยสนิทรพัยถ์ำวร 

                           -ไม่มี- 

12.2.1.3 กำรเช่ำที่ดิน และ อำคำร 

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 
นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

ปี 2560 ปี 2559 

1. บริษัท เบตเตอร ์

ดรีมส์ จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

ส านักงานใหญ่ 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จ ากัด 

เช่าพ้ืนท่ีอาคารส านักงานใหญ่ 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.16 

 

 

 

-0- 

0.16 

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดในบริเวณใกลเ้คียง 

  



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    
 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 100 
 

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

ลกัษณะของ มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 
นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรระหว่ำงกนั 

ปี 2560 ปี 2559 

1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน 

บริษัทให ้บริษัท เบตเตอร ์ดรีมส์ จ ากดั 

เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.08 

 

 

-0-  

0.08  

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดในบริเวณใกลเ้คียง 

 

2. บริษัท ไอดีล  

วอเตอร ์จ ากดั 

 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  

บริษัทให ้บริษัท ไอดีล วอเตอร ์จ ากดั 

เช่าพ้ืนท่ีโรงงาน 

ยอดคงคา้งส้ินงวด 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คียงกบัราคา

ตลาดในบริเวณใกลเ้คียง 

 

12.2.2 รำยกำรที่ไม่มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรในอนำคต  

รายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีกลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายในการท ารายการดังกล่าวในอนาคต (เป็นรายการท่ี

เกิดขึ้ นก่อนการปรับโครงสร้างเพ่ือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หากกลุ่มบริษัทมีความ

จ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนัดังกล่าว จะตอ้งน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนการ

ท ารายการ รายละเอียดมีดงัน้ี 

 

12.2.2.1 กำรรบักำรสนบัสนุนกำรค ้ำประกนัส  ำหรบัเงนิกูย้มืสถำบันกำรเงนิ/เจำ้หน้ีเงินกู ้

กลุ่มบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ  โดยไดร้ับการสนับสนุนการค ้าประกันส าหรับเงินกูย้ืม

สถาบนัการเงิน/เจา้หน้ีเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

บุคคล/นิติบุคคล 

ที่เกี่ยวขอ้ง 
ลกัษณะของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 
นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ 
ปี 2560 ปี 2559 

 1. นายวีรวฒัน์      

แจง้อยู่ 

 

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่  

ค ้าประกนัหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้น 

และหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว 

ภายในประเทศแก่บริษัท 

940.30 

 

940.30 

 

ตามเงื่อนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบนัการเงินทัว่ไป        

โดยผูค้ ้าประกนัไม่ไดร้บั

ค่าตอบแทนจากบริษัทจาก

การค ้าประกนัดงักล่าว 

2. นางสาวเธียรวรรณี 

แจง้อยู่ 

 

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่  

ค ้าประกนัหน้ีตามสัญญาเช่า

ซื้ อรถยนตแ์ก่บริษัท  

(ยอดเงินตน้ ณ วนัท าสัญญา) 

 

1.12 5.20 ตามเงื่อนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบนัการเงินทัว่ไป โดย

กรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทน

จากบริษัทจากการค ้าประกนั

ดงักล่าว 
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12.2.2.2 รำยกำรเงนิกูย้มื 

บุคคล/นิติบุคคล

ที่เกี่ยวขอ้ง 
ลกัษณะของ 

รำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำร 

(ลำ้นบำท) 
นโยบำย 

กำรก ำหนดรำคำ 
ปี 2560 ปี 2559 

1. บริษัท เอส. เอส. 

แอร ์เซอรว์ิส 

จ ากดั 

เงินกูย้ืม 

                  (หน่วย:ลา้นบาท) 

ยอดยกมา  

1 ม.ค. 60 

-0- 

กูเ้พ่ิมระหว่างปี 0.40 

ช าระคืนระหว่างปี - 

ยอดคงเหลือ  

31ธ.ค. 60 

0.40 

 

ดอกเบี้ ยจ่าย    

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 
-0- 

อัตราดอกเบี้ ยเป็นไปตามท่ี

ก าหนดในสัญญา ซึ่งใกลเ้คียง

กับเงื่อนไขการกูย้ืมปกติของ

สถาบนัการเงินทัว่ไป  

 

12.3 ควำมจ  ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยเขา้ท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย            

บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และได้ก าหนดขั้นตอนการพิจารณา                

การสอบทาน การอนุมตัิ และการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทย่อย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

ประกาศ ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากับดูแล โดยการท ารายการดังกล่าวตอ้งเป็นไป

อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้เสมือนกับการ

ท ารายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความเหมาะสมในการเขา้ท าสัญญาน้ัน ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก 

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป ผูต้รวจสอบภายในจะท า

หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ารายงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกไตรมาส 

รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายใหเ้สนอให ้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความ

สมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการน้ัน ๆ  

 

12.4 มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

 บริษัทก าหนดขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ ตลาด

หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้

ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกนัน้ัน ๆ  

 

 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    
 

ส่วนท่ี 2 หน้าท่ี 102 
 

12.5 นโยบำยหรือแนวโนม้กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคตน้ัน กรรมการจะตอ้งปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดขึ้ น 

และกรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมตัิรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมทั้งจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน

ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญ บริษัทจะจัดใหม้ีบุคคลท่ีมีความรู ้ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบัญชี

หรือผูป้ระเมินราคาทรัพย์สิน ท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู ้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช ้ประกอบการตัดสิน ใจของ

คณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือใหม้ีความมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย 

หรือถ่ายเทผลประโยชน์ใหก้ับบริษัทหรือบุคคลอ่ืน แต่เป็นการท ารายการท่ีไดค้ านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้      

ทุกราย  

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้ริการ และการ

ซื้ อหรือขายสินคา้ เป็นตน้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันใหม้ีเงื่อนไขต่าง  ๆ  เป็นไป

ตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดขึ้ นกับ

บุคคลภายนอก และใหป้ฏิบัติเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พรอ้มทั้งก าหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งน้ี ผูต้รวจสอบภายใน

จะท าหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลและจัดท ารายงานเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให ้

ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุกไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ืม การค ้าประกัน    

เป็นตน้ บริษัทมีนโยบายใหเ้สนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการ

ก่อนท ารายการน้ัน ๆ และจะตอ้งปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ

ขอ้บังคับ ประกาศ ค าสัง่หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตาม

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ี

ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล

เกี่ยวกบับุคคล หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกนัซึ่งก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ ์ โดยบริษัทจะ

เปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงาน

ประจ าปี  

 

ส าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตน้ัน จะยงัคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทางธุรกิจ

ปกติของบริษัท เช่น การซ้ือขายสินคา้ระหว่างกัน เป็นตน้ นอกจากน้ี ในอนาคต บริษัทอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให ้

ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่บริษัทย่อย ในดา้นการค ้าประกันเงินกู ้และ/หรือการใหเ้งินกูย้ืม   และจะด าเนินการท า

รายการขา้งตน้ดว้ยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันขอ งบริษัทและสอดคล้องกับ

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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ส่วนท่ี 3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 

13. ขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีส  ำคัญ 

13.1 งบกำรเงนิ 

13.1.1 ควำมเห็นผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

งบกำรเงนิรำยปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2560 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 

นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 4501 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

 

 

ควำมเห็น 

ผูส้อบบัญชีเหน็ว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน          

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทโดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน     

ทางการเงิน 

 
  

13.1.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงนิ 

กลุ่มเธียรสุรัตน์ (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบดว้ย บริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) และ        

บริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั บริษัท เฟดเดอร ์ ไทย จ ากดั และบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง 

จ ากดั (“บริษัทย่อย”) 

บริษัทไดเ้ข ้าท าสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมค้าเพ่ือจัดตั้ง  บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจจ าหน่าย

เครื่องกรองน ้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งและเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 มูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 17.1 ลา้นบาท 

เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 บริษัทไดจ่้ายช าระค่าหุน้ดังกล่าวเป็นจ านวน 13.8 ลา้นบาท และยังคงเหลือ 

ค่าหุน้ท่ียงัไม่เรียกช าระอีก 3.3 ลา้นบาท 

ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษัทปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สนิทรพัย ์

งบกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  

2560 2559* 2558* 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

 

สนิทรพัยห์มุนเวียน 

            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32.57 2.2 101.40 5.4 33.63 2.1 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 23.77 1.6 24.45 1.3 24.21 1.5 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 611.21 41.3 903.76 48.5 495.50 31.3 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 1.35 0.1 - - - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 3.47 0.2 3.92 0.2 5.72 0.4 

สินคา้คงเหลือ 158.51 10.7 161.02 8.7 152.84 9.7 

สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 27.69 1.9 18.28 1.0 30.25 1.9 

รวมสนิทรพัยห์มุนเวียน 858.57 58.0 1,212.83 65.1 742.15 46.9 

       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 2.89 0.2 18.70 1.0 21.80 1.4 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 9.04 0.6 9.43 0.5 254.54 16.1 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 1.06 0.1 - - - - 

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิท่ีครบก าหนดเกิน 1 ปี 4.16 0.3 4.63 0.3 3.96 0.2 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 13.78 0.9 - - - - 

อสังหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน 58.70 4.0 58.78 3.2 58.85 3.7 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   471.03 31.8 499.88 26.8 462.10 29.2 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 35.84 2.4 25.05 1.3 16.88 1.1 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.99 1.2 26.55 1.4 17.99 1.1 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8.25 0.5 8.23 0.4 5.27 0.3 

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 622.74  42.0 651.25 34.9 841.39 53.1 

รวมสนิทรพัย ์ 1,481.31  100.0 1,864.08 100.0 1,583.54 100.0 

 

 

 

 

  



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

ส่วนท่ี 3 หน้าท่ี 105 
 

หน้ีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ 

งบกำรเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  

2560 2559* 2558* 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั 

   การเงิน 

129.91  8.8  596.92 32.0 378.06 23.9 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 0.40 0.0 - - - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 97.30  6.6  102.83 5.5 86.02 5.4 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด 

   ช าระภายใน 1 ปี 

28.65  1.9  28.22 1.5 29.69 1.9 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 12.27  0.8  21.83 1.2 21.60 1.4 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8.44  0.6  9.29 0.5 30.52 1.9 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16.39 1.1 25.57 1.4 12.57 0.8 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 293.36  19.8  784.66 42.1 558.46 35.3 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 

จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 

36.56  

 

2.5  

 

53.92 

 

2.9 

 

46.25 

 

2.9 

เงินกูย้ืมระยะยาว – สุทธิ 

จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

 

9.70  

 

0.7  

 

19.27 

 

1.0 

 

41.12 

 

2.6 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับัญชี 3.45 0.2 1.64 0.1 0.53 0.1 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16.88  1.1  22.27 1.2 21.26 1.3 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 66.59  4.5  97.10 5.2 109.16 6.9 

รวมหน้ีสิน 359.95  24.3  881.76 47.3 667.62 42.2 

สว่นของผูถ้ือหุน้         

ทุนจดทะเบียน         

   หุน้สามญั 662 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 662.20  662.20    

   หุน้สามญั 602 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท     602.00  

ทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแลว้       

   หุน้สามญั 517 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 516.73  34.9      

   หุน้สามญั 467 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท   467.18 25.1   

   หุน้สามญั 401 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท     401.33 25.4 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 268.34  18.1  227.80 12.2 206.77 13.1 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 10.25  0.7  10.25 0.6 10.25 0.6 

ผลต่างจากการแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย (1.35)  (0.1)  (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 

ก าไรสะสม       

   จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 26.00  1.7  21.63 1.2 17.59 1.1 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 294.33  19.9  246.84 13.2 269.85 17.0 

สว่นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 1,114.30  75.2  972.35 52.2 904.44 57.1 

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

ของบริษัทย่อย 

 

7.06  

 

0.5  

 

9.97 

 

0.5 

 

11.48  

 

0.7 

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,121.36  75.7  982.32 52.7 915.92 57.8 

รวมหน้ีสินและสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,481.31  100.0 1,864.08 100.0 1,583.54 100.0 
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(2) งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงนิรวม ส  ำหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 

2560 2559* 2558* 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,431.69 86.8 1,607.62 87.6 1,452.19 89.8 

รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ 

รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ 

217.63 

0.24 

13.2 

0.0 

228.53 

- 

12.4 

- 

165.09 

- 

10.2 

- 

รวมรำยได ้ 1,649.56 100.0 1,836.15 100.0 1,617.28 100.0 

ตน้ทุน       

ตน้ทุนขาย (400.42) (24.3) (421.59) (23.0) (356.66) (22.1) 

รวมตน้ทุน (400.42) (24.3) (421.59) (23.0) (356.66) (22.1) 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,249.14 75.7 1,414.56 77.0 1,260.62 77.9 

รายไดอ่ื้น 43.82 2.7 28.41 1.6 28.47 1.8 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ้ำ่ย 1,292.96 78.4 1,442.97 78.6 1,289.09 79.7 

ค่ำใชจ้ำ่ย       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (595.00) (36.1) (666.30) (36.3) (610.54) (37.8) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (427.89) (25.9) (416.38) (22.7) (367.36) (22.7) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (159.45) (9.7) (235.29) (12.8) (118.46) (7.3) 

รวมค่ำใชจ้ำ่ย (1,182.34) (71.7) (1,317.97) (71.8) (1,096.36) (67.8) 

ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงิน

และค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้

110.62 

 

6.7 

 

125.00 

 

6.8 

 

192.73 

 

11.9 

 

ตน้ทุนทางการเงิน (16.03) (1.0) (25.56) (1.4) (10.46) (0.6) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

การร่วมคา้ 
0.01 0.0 - - - - 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได ้ 94.60 5.7 99.44 5.4 182.27 11.3 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.14) (1.2) (20.36) (1.1) (37.21) (2.3) 

ก ำไรส  ำหรบัปี 74.46 4.5 79.08 4.3 145.06 9.0 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น       

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วน

ของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
      

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ

ประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภัย  

– สุทธิจากภาษีเงินได ้

 

 

 

5.50 

 

 

 

0.3 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

(2.60) 

 

 

 

(0.2) 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส  ำหรบัปี 79.96 4.8 79.08 4.3 142.46 8.8 

หมำยเหตุ: *งบการเงินปี 2559 และ 2558 ถูกจดัประเภทใหมใ่หส้อดคลอ้งกบังบการเงินปี 2560 
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ผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

งบกำรเงนิรวม ส  ำหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 

2560 2559 2558 

ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กำรแบ่งปันก ำไร      

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 77.37 80.59 145.95 

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

      ของบริษัทย่อย 
(2.91) (1.51) (0.89) 

    

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม    

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 82.87 80.59 143.35 

   ส่วนท่ีเป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

      ของบริษัทย่อย 
(2.91) (1.51) (0.89) 

    

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้ นฐำน    

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาท) 0.16 0.18 0.33 

   จ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้)** 496.10 456.40 441.47 

    

ก ำไรต่อหุน้ปรบัลด    

   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท (บาท) 0.13 0.11 0.33 

   จ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก (ลา้นหุน้)** 602.51 766.22 441.47 

    

   หมำยเหตุ: ** ในระหวา่งปี 2559 บริษัทออกหุน้สามญัเพ่ือจา่ยหุน้ปันผลจ านวน 40.13 ลา้นหุน้ บริษัทจึงปรบัจ านวนหุน้สามญั           

ถวัเฉล่ียยอ้นหลงัเพ่ือค านวณก าไรตอ่หุน้ส าหรบัปี 2558  
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(3) งบกระแสเงนิสด 

กิจกรรมด ำเนินงำน 

 

งบกำรเงนิรวม ส  ำหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 

2560 2559 2558 

ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 94.60 99.44 182.26 

รายการปรบักระทบก าไรเป็นเงินไดสุ้ทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)    

กิจกรรมการด าเนินงาน    

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 52.39 45.16 31.61 

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 159.45 235.29 118.46 

   ปรบัลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้บั

(โอนกลับ)  

 

1.02 

 

(1.95) 

 

1.58 

   ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ (โอนกลับ) (0.36) (0.54) 1.03 

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (0.01) - - 

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน - - 1.00 

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1.06) (1.03) 0.45 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.72 3.79 1.27 

   ตน้ทุนทางการเงิน 16.03 25.56 10.39 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 323.78 405.72 348.05 

ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน    

สินทรพัยด์ าเนินงาน(เพ่ิมขึ้ น) ลดลง    

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.62 (0.18) (10.78) 

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ 134.84 (397.96) (503.98) 

   ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ (2.41) - - 

   ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิ 0.92 1.14 14.99 

   สินคา้คงเหลือ 1.49 (6.24) (94.57) 

   สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน (10.31) 11.96 (13.08) 

   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (0.02) (2.96) 6.90 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้ น (ลดลง)    

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3.64) 14.08 18.59 

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9.18) 13.00 1.80 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (0.24) (2.78) - 

เงนิสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 435.85 35.78 (232.08) 

จ่ายดอกเบี้ ย (16.06) (25.61) (10.36) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (12.00) (49.05) (27.37) 

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 407.79 (38.88) (269.81) 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหำเงิน 

 

งบกำรเงนิรวม ส  ำหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 

2560 2559 2558 

ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 15.82 3.10 74.41 

เงินลงทุนชัว่คราว - - 20.00 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (13.77) - - 

เงินสดรบัสุทธิจากการไดม้าของบริษัทย่อย - - 15.52 

ซื้ อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (15.70) (55.67) (67.72) 

ซื้ อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (13.45) (4.64) (7.06) 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1.51 1.35 0.52 

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (25.59) (55.86) 35.67 

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจดัหำเงนิ    

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  

เพ่ิมขึ้ น(ลดลง) 

(467.01) 

 

        218.86 

 

356.80 

 

ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (22.17) (24.33) (29.37) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 0.40 - - 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - (6.00) 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน - - (9.00) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว - - 6.00 

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (19.14) (21.62) (23.83) 

เงินสดรบัจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 90.08 46.75 - 

จ่ายเงินปันผล (33.19) (57.15) (46.84) 

เงินสดรบัจากการลงทุนในบริษัทย่อยของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทย่อย 
- - 11.83 

เงนิสดสุทธิจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิ (451.03) 162.51 259.59 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ (68.83) 67.77 25.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี  101.40 33.63 8.18 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 32.57 101.40 33.63 
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(4) อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ 

อตัรำสว่นทำงกำรเงิน หน่วย 

 

งบกำรเงนิรวม ส  ำหรบัปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 

2560 2559* 2558* 

อตัรำสว่นสภำพคล่อง         

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.93 1.55 1.33 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.29 1.32 1.00 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า 0.76 (0.06) (0.75) 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 1.89 1.96 2.62 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วนั 190.32 183.84 137.17 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  เท่า 6.31 8.44 11.43 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 57.09 42.66 31.49 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  เท่า 11.41 12.29 14.13 

ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย วนั 31.55 29.30 25.48 

วงจรเงินสด วนั 215.86 197.20 143.18 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร      

อตัราก าไรขั้นตน้ รอ้ยละ 75.73 77.04 77.95 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 3.08 3.87 9.51 

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 803.08 (54.73) (175.43) 

อตัราดอกเบ้ียรับ (ดอกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ)  รอ้ยละ 28.73 32.66 38.40 

อตัราดอกเบ้ียจ่าย (เงินกูย้ืม)  รอ้ยละ 3.42 4.13 3.07 

ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ ย  รอ้ยละ 25.31 28.53 35.34 

อตัราก าไรสุทธิ รอ้ยละ 4.51 4.31 8.97 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 7.08 8.33 16.83 

อตัรำสว่นแสดงประสทิธิภำพในกำรท ำงำน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม  รอ้ยละ 4.45 4.59 10.88 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  รอ้ยละ 26.13 25.83 41.60 

อตัราการหมุนของสินทรพัย ์ เท่า 0.99 1.07 1.21 

อตัรำสว่นวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.32 0.90 0.73 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยต่อ           

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เท่า 

 

0.19 

 

0.73 

 

0.56 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ ย เท่า 27.69 0.28 (21.23) 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั เท่า 0.72 0.65 1.03 

อตัราส่วนเงินปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรบัปี รอ้ยละ 82.75 63.57 61.94 

   หมำยเหตุ: * อตัราสว่นทางการเงินปี 2559 และ 2558 ค านวณจากงบการเงินท่ีจดัประเภทใหมเ่พ่ือใหเ้ปรียบเทียบไดก้บัปี 2560 
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

14.1 ค  ำอธิบำยและวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

14.1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ า และจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน โดยการ 

ขายตรงซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักของกลุ่มบริษัท ทั้งการขายสดและขายผ่อนช าระ อีกทั้ง ในปี 2560 บริษัท           

เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ไดเ้ริ่มด าเนินการใหสิ้นเชื่อรายย่อยและมีรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ 

ดงัน้ัน รายไดห้ลักของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อและ

รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดล้ดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยงัคงชะลอ

ตัวตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่งผลใหผู้บ้ริโภคลดการใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง รวมถึงกลุ่มบริษัทก าหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม ปัญหาคุณภาพน ้าดื่มและน ้ าใชใ้นครวัเรือน กระแสนิยมรัก

สุขภาพ อีกทั้งความตอ้งการเครื่องใชไ้ฟฟ้ายังเป็นตัวผลักดนัใหผ้ลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้า และเครื่องใชไ้ฟฟ้าของกลุ่ม

บริษัทยังคงเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภค ส่งผลใหร้ายไดร้วมของกลุ่มบริษัทมีจ านวน 1,649.56 ลา้นบาท ซึ่งลดลง   

จากปีก่อนและมาตรการในการควบคุมค่าใชจ่้ายท าใหก้ลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 77.37 ลา้นบาท (ก าไรสุทธิ 

หมายถึง ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท) 

ในปี 2560 ในดา้นกลยุทธ์ กลุ่มบริษัทยงัคงกลยุทธ์การขยายตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นในการเพ่ิมและ

พัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ทั้งการขายตรงและการจัดจ าหน่ายผ่าน Modern Trade รวมถึงการขายผ่านตัวแทน

จ าหน่าย (Dealers) โดยบริษัทไดน้ าระบบ Mobile Application มาใชใ้นการขายและการเก็บเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ของการขายและการเก็บเงินใหม้ากขึ้ น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าดื่มท่ีครอบคลุมทุกรูปแบบการ

ด าเนินชีวิต (Lifestyle) โดยมีผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยลู์กคา้ในทุกสภาพน ้า และความตอ้งการของทุกกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย  รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ าใชใ้นครัวเรือน เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในการบรรเทาปัญหา

คุณภาพน ้า และส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการน ้ ากรองส าหรับใชใ้นชีวิตประจ าวัน อีกทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น 

เครื่องปรบัอากาศ เครื่องท าน ้าอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ เป็นตน้ มียอดขายเพ่ิมขึ้ นจากปีท่ีผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยการขายผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม การขายผ่าน Social Network 

และการขายออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านทาง Line, Facebook, Lazada และอ่ืน ๆ พรอ้มทั้งการใหค้วามส าคญักับการขยาย

การขายทางโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ส่งผลใหย้อดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีดว้ยการ

ด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งของหน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบริษัทไดข้ยายธุรกิจการใหบ้ริการทางการเงิน (Financial Services) 

โดยลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือด าเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล บริษัทย่อยดังกล่าวไดร้ับหนังสืออนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับจากกระทรวงการคลัง ในไตรมาส 4 ปี 2559 และเริ่มด าเนินการปล่อยสินเชื่อให ้

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายในปี 2560 นอกจากน้ี บริษัทยังร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจในประเทศลาว เพ่ือขยายธุรกิจไป

ต่างประเทศ โดยบริษัทไดส่้งออกผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าชุดแรกในไตรมาส 1 ปี 2560 และในปี 2560 บริษัทไดท้ า

สัญญาแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าในประเทศกมัพูชา และไดส่้งออกผลิตภณัฑชุ์ดแรกใน        ไตรมาส 3 ปี 

2560 

ดา้นผลิตภณัฑ ์บริษัทวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้ทั้งในดา้นการกรองน ้ า

ใหม้ีความสะอาด ปรับสภาพน ้าใหม้ีความเป็นด่าง (ซึ่งบริษัทไดจ้ดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัรดงักล่าวมีอายุ 4-5 ปี นับแต่วนัท่ีจดทะเบียน) และมีแร่ธาตุท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม้ีความทันสมัย การใช ้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวย                

ความสะดวกในการใชง้านใหก้บัผูบ้ริโภค 
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14.1.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษัทไดจ้ัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 

ใหม่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

ต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

กลุ่มบริษัทไดร้ับรายไดจ้ากการขายหลักใน 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายสินคา้ผ่านช่องทางการขาย

ตรง ซึ่งมีทั้งการขายแบบเงินสดและการขายแบบผ่อนช าระ และรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหก้บับริษัทขายตรง

ขนาดใหญ่แหง่หน่ึง 

 

ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วม (รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ 

และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ) เท่ากบั 1,617.28 ลา้นบาท 1,836.15 ลา้นบาท และ 1,649.56 ลา้นบาท เมื่อ

เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมลดลงจากปีก่อนจ านวน 186.59 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 10.16 ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 1,431.69 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 175.93 

ลา้นบาท และดอกผลจากการใหเ้ช่าซื้ อรวมรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อจ านวน 217.87 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 

10.66 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.94 และ รอ้ยละ 4.66 ตามล าดับ รายไดจ้ากการขายท่ีลดลง เป็นผลมาจาก

ยอดขายเครื่องกรองน ้ าลดลงซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 รวมถึงการ

ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม ดว้ยความตอ้งการเครื่องใชไ้ฟฟ้าของ

ผูบ้ริโภค กอปรกบัการเพ่ิมโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้ามีสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้ น 

 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channels) แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 

 ส ำหรบัปี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2558 

 ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายตรง 
 

 
            

     - ขายตรงแบบเงินสด
(a)

 
 

 145.72  10.2  148.46  9.2  140.36  9.7   

     - ขายตรงแบบผ่อนช าระ 
 

 
1,229.36  85.9  1,389.33  86.5  1,241.33 85.5  

รวมรายไดจ้ากการขายตรง 
 

 
1,375.08  96.1  1,537.79   95.7  1,381.69 95.2  

จดัจ าหน่ายสินคา้ 

ผ่านบริษัทขายตรงแหง่หน่ึง 

 

 
56.61 3.9 69.83 4.3 70.50 4.8 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย  1,431.69  100.0  1,607.62   100.0  1,452.19 100.0  

(a)
รวมการขายผา่น Modern Trade และตัวแทนจ าหน่าย (Dealers) 

 

กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายผ่านช่องทางการขายตรงเป็นรายไดห้ลัก โดยมีสัดส่วนเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 

95 ของรายไดจ้ากการขายโดยรวม 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลักมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรง กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนช าระเป็น

หลัก โดยในปี 2560 รายไดจ้ากการขายตรงแบบผ่อนช าระมีจ านวน 1,229.36 ลา้นบาท ในขณะท่ีรายไดจ้ากการ

ขายตรงแบบเงินสดมีจ านวน 145.72 ลา้นบาท 
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(2) รำยไดจ้ำกกำรจดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนบริษัทขำยตรงแห่งหน่ึง บริษัทเป็นผูผ้ลิตสินคา้ใหก้ับบริษัทขาย

ตรงชั้นน าแห่งหน่ึง โดยมีรายได้จากการขายในปี 2558 2559 และ 2560 จ านวน 70.50 ล้านบาท 69.83         

ลา้นบาท และ 56.61 ลา้นบาท ตามล าดับ กลุ่มบริษัทสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 

ส่งผลใหก้ลุ่มบริษัทไดร้บัค าสัง่ซื้ อจากบริษัทขายตรงดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก รายไดจ้ากการขายเครื่องกรองน ้ าในปี 2558 2559 และ 

2560 เป็นจ านวน 1,201.57 ล้านบาท 1,286.83 ล้านบาท และ 1,119.79 ล้านบาท ตามล าดับ ปี 2560 

ยอดขายเครื่องกรองน ้ าลดลงจากปีก่อนจ านวน 167.04 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.98 เป็นผลมาจากการ

ก าหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ น 

ส าหรบัรายไดจ้ากการขายสารกรอง ในปี 2558 2559 และ 2560 เป็นจ านวน 179.54 ลา้นบาท 180.16 

ลา้นบาท และ 130.24 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยปี 2560 ยอดขายสารกรองลดลงจากปีก่อนจ านวน 49.92 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 27.71 เป็นผลจากการรับประกนัสารกรองนานขึ้ นท าใหย้งัไม่ถึงก าหนดท่ีลูกคา้จะเปล่ียนสารกรอง 

ส่งผลใหลู้กคา้สัง่ซื้ อสารกรองลดลง 

บริษัทเริ่มขายเครื่องปรบัอากาศในไตรมาส 4 ปี 2557 และน าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีหลากหลาย

มากขึ้ น เช่น เครื่องท าน ้ าอุ่น โทรทัศน์ เครื่องซักผา้ เป็นตน้ ดังน้ัน ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า       

จึงเพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมียอดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ จ านวน 181.66 ลา้นบาท  

 

สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์(Products) ปี 2560 แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รำยไดต้ำมผลิตภณัฑ ์  มูลค่ำ (ลา้นบาท)  รอ้ยละ 

เครื่องกรองน ้า  1,119.79  78.2 

สารกรอง  130.24  9.1 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอ่ืน ๆ  181.66   12.7 

รวม  1,431.69  100.0 
 

ตน้ทุนขำย 

ตน้ทุนขายแบ่งออกเป็น ตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต ตน้ทุนพนักงานฝ่ายผลิต โสหุย้การผลิต และตน้ทุนอ่ืน ๆ 

โดยปี 2558 2559 และ 2560 ตน้ทุนขายมีจ านวน 356.66 ลา้นบาท 421.59 ลา้นบาท และ 400.42 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม (“สัดส่วนตน้ทุนขาย”) รอ้ยละ 22.05 รอ้ยละ 22.96 และรอ้ยละ 

24.27 ตามล าดับ ปี 2560 ตน้ทุนขายลดลงจากปีก่อน จ านวน 21.17 ล้านบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5.02 ซึ่ง

สอดคลอ้งกับยอดขายท่ีลดลง สัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วม ปี 2560 สูงขึ้ นจากปีก่อน เป็นผลมาจากการขาย

เครื่องใช ้ไฟฟ้ามีสัดส่วนการขายต่อรายได้รวมสูงขึ้ น ซึ่งเครื่อง ใช ้ไฟฟ้ามีสัดส่วนต้นทุนขายสูงกว่าผลิตภัณฑ์                

เครื่องกรองน ้าของกลุ่มบริษัท 

 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบี้ ยจ่ายเงินกูย้ืม ซึ่งในการด าเนินธุรกิจเช่าซื้ อของกลุ่มบริษัทส่วนหน่ึงใชเ้งิน

กูย้ืมเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนระหว่างรอรบัเงินผ่อนช าระค่างวดจากลูกคา้ ดงัน้ัน ตน้ทุนทางการเงินจึงจดัเป็นตน้ทุน

หลักในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับตน้ทุนขาย ทั้ง น้ีตน้ทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์          

การใชเ้งินกูย้ืม ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน และ       

ตน้ทุนทางการเงินจากเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือรองรับการลงทุน ตน้ทุนทางการเงินรวมในปี 2558 2559 และ 2560 

เป็นจ านวน 10.46 ลา้นบาท 25.56 ลา้นบาท และ 16.03 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ตน้ทุนทางการเงินในปี 2558 อยู่ในระดบัต า่เมื่อเทียบกบัปี 2559 และ 2560 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสภาพ

คล่องเพ่ิมขึ้ นจากการเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนในปี 2557 โดยน าเงินท่ีไดร้ับบางส่วนจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ี

เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใชเ้งินเพ่ิมทุนท่ีไดร้ับจากการขายหุน้สามัญ และบริษัททยอย
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ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีครบก าหนดท าใหด้อกเบี้ ยลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับเงินกูย้ืมท่ีลดลง  ในปี 2559  

กลุ่มบริษัทไดร้บัเงินจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 46.75 ลา้นบาท อย่างไรก็

ตาม กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนทางการเงินสูงขึ้ น ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้ นท าใหบ้ริษัทตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนมาก

ขึ้ น อีกทั้งเงินทุนส าหรับการลงทุนต่าง ๆ เช่น การสรา้งอาคารโรงงานใหม่และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การขยาย

ส านักงานสาขาและศูนยบ์ริการต่างจงัหวดั เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ิมขึ้ น 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไดร้ับเงินจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 90.08 ลา้น

บาท ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้ นและช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน ท าให ้

ตน้ทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 

 

ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำย 

ค่าใชจ่้ายในการขายเป็นค่าใชจ่้ายส าคัญในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งเน้นการขายสินคา้ผ่านช่องทาง     

การขายตรง โดยค่าใชจ่้ายในการขายท่ีส าคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใชจ่้ายใน

การเดินทาง ค่าเบี้ ยเล้ียง เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการขายปี 2558 2559 และ 2560 มีจ านวน 610.54 ล้านบาท 

666.30 ล้านบาท และ 595.00 ล้านบาท ตามล าดับ สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมมีสัดส่วนลดลง 

(2558: รอ้ยละ 37.75, 2559: รอ้ยละ 36.29, 2560: รอ้ยละ 36.07) แสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธิภาพของกลุ่มบริษัท

ท่ียงัสามารถควบคุมสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

 

หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 

กลุ่มบริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสิ้นเชื่อ โดยจดัตั้งฝ่ายเครดิตเพ่ือประเมินความสามารถในการ

ช าระหน้ีของลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินในแต่ละงวดจากลูกหน้ี บริษัทยังมีนโยบายใหพ้นักงานขายร่วมรับผิดชอบ       

ความเสียหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้ทั้งน้ี มาตรการ

ดงักล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้ นโดยพนักงานขายจะใชค้วามระมัดระวงัอย่างเต็มท่ี เพ่ือลด

ผลกระทบของหน้ีสูญต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทไดใ้นระดับหน่ึง 

ส าหรบัลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ กลุ่มบริษัทมีนโยบายตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงจากมูลค่าหน้ีท่ีคาดว่าจะ

เก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและการวิเคราะหลู์กหน้ีแต่ละรายตามความเห็นชอบของ

ฝ่ายบริหาร ซึ่งท่ีผ่านมากลุ่มบริษัทมีหลักเกณฑใ์นการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามอายุของลูกหน้ี (ดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีตารางนโยบายบัญชีในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) และส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 3 งวดติดต่อกัน  

กลุ่มบริษัทจะตัดลูกหน้ีดังกล่าวเป็นหน้ีสูญหลังจากด าเนินการทวงถามอย่างถึงท่ีสุด ทั้งโดยวาจาและส่งจดหมาย     

ทวงถาม จากน้ันบริษัทจะด าเนินการฟ้องรอ้งตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 118.46 ลา้นบาท 235.29 ลา้น

บาท และ 159.45 ลา้นบาท ตามล าดบั ยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้ นและลดลงตามยอดขายและยอดลูกหน้ี

ในแต่ละปี ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทก าหนดนโยบายและเพ่ิมมาตรการในการบริหารคุณภาพลูกหน้ีใหเ้ข ้มงวดมากขึ้ น          

โดยกลุ่มบริษัทยังคงความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งมีการตรวจสอบอย่างเขม้งวดจากฝ่ายเครดิตของบริษัท    

อีกทั้งระเบียบการหกัค่านายหน้าคืนจากพนักงานขาย ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่มีคุณภาพเพียงพอ           

ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่าน้ีเป็นไปตามระเบียบท่ีกลุ่มบริษัทไดก้ าหนดไวแ้ละมีการทบทวนใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์        

อยู่เสมอ  

 

รำยไดอ้ื่น  

รายไดอ่ื้น เป็นรายไดท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการขายสินคา้หลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายเม็ดพลาสติกบด 

ขายสินคา้พรีเมี่ยม และหน้ีสูญรบัคืน โดยปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดอ่ื้นจ านวน 28.47 ลา้นบาท 

28.41 ลา้นบาท และ 43.82 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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 ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบริหำร 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงาน ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นตน้ ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 367.36 ล้านบาท 416.38  

ลา้นบาท และ 427.89 ลา้นบาท ตามล าดับ ค่าใชจ่้ายหลักท่ีเพ่ิมขึ้ น คือ ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนักงานเพ่ิมขึ้ นจากการ

เพ่ิมจ านวนพนักงานและการเตรียมบุคลากรท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือสรา้งความพรอ้มในการขยายตวัของธุรกิจ ค่าเส่ือมราคา

เพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้ น โดยสรุป ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารเพ่ิมขึ้ นเพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต 

 

ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 145.95 ล้านบาท 80.59 ล้านบาท และ 

77.37 ลา้นบาท ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ก าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท ปี 2560 ลดลง 3.22 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 4.00 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีรายไดร้วมลดลง และมีค่าใชจ่้ายในการบริหารสูงขึ้ นเพ่ือเตรียมพรอ้มต่อ

การขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งในดา้นบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีอตัราก าไรสุทธิซึ่งค านวณ

จากก าไรสุทธิท่ีแสดงในงบการเงินรวมของปี 2558 2559 และ 2560 คิดเป็นรอ้ยละ 8.97 รอ้ยละ4.31 และรอ้ยละ 

4.51 ตามล าดบั  

 

รำยกำรพิเศษที่เกิดขึ้ น (ไม่ใช่รำยกำรประจ  ำ) 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทบันทึกผลก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย จ านวน 5.50 

ล้านบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได)้ โดยแสดงรายการใน “ส่วนของผูถื้อหุน้” และ “ก าไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน” ซึ่งไม่ถูกรวมในการค านวณก าไรสุทธิส าหรบัปี 2560 

 

14.1.3 กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิ 

14.1.3.1 สนิทรพัย ์

สินทรพัยข์องกลุ่มบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีสินทรพัยร์วมจ านวน 1,583.54 

ล้านบาท 1,864.08 ล้านบาท และ 1,481.31 ล้านบาท ตามล าดับ ทั้งน้ีสินทรัพย์หลักของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่      

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินคา้คงเหลือ โดยลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ  ไดแ้ก่ ลูกหน้ี    

จากการขายสินคา้แบบผ่อนช าระ ซึ่งเป็นรายไดห้ลักของกลุ่มบริษัท ในขณะท่ีบริษัทลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

อย่างต่อเน่ืองทั้งในส่วนของโรงงานผลิต อาคารส านักงาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมถึงสินคา้คงเหลือท่ีจัดหาและ

ผลิตใหม้ีจ านวนท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจ 

 

อตัราส่วนสินทรพัย์หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

สนิทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558 

สินทรพัยร์วม  1,481.31  1,864.08  1,583.54 

สินทรพัยห์มุนเวียน  858.57  1,212.83  742.15 

อตัรำสว่นสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  57.96  65.06  46.87 

ปี 2559 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้ น เกิดจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ และ    

สินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้ น ซึ่งเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้ น และการสัง่ซื้ อวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้ นเพ่ือรองรับการผลิตสินคา้     

รุ่นใหม่ ปี 2560 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2559 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซื้ อลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากหลักเกณฑก์ารพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้ น 
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ลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ (สุทธิ) ซึ่งไดแ้ก่ ลูกหน้ีจากการขายสินคา้แบบผ่อนช าระ (สุทธิ จากดอกผลเช่าซื้ อ   

รอตดับญัชี ภาษีขายรอตดับัญชี ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และส ารองการรบัคืนสินคา้) เป็นสินทรพัยท่ี์มีสัดส่วนสูงสุดใน

กลุ่มสินทรัพย์หมุนเวียน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น

จ านวน 750.04 ลา้นบาท 913.19 ลา้นบาท และ 620.25 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ควำมเพียงพอของค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

กลุ่มบริษัทมีลูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการขายผ่อนช าระเครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าตามสัญญาเช่าซื้ อ  

โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรบัลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ดงัน้ี 

  

เครื่องกรองน ้ำ: นโยบำยบญัชีในกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

งวดที่ผิดนดัช ำระ 
 อตัรำค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  2.5  2.5  2.5 

คา้งช าระ 1 งวด  6  6  6 

คา้งช าระ 2 งวด  30  30  30 

คา้งช าระ 3 งวด  50  50  50 

คา้งช าระเกิน 3 งวด  50 และ 100*  100  100 

*คา้งช าระเกิน 3 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกิน 3 งวดติดต่อกนั  

อตัราคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ: นโยบำยบญัชีในกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

งวดที่ผิดนดัช ำระ 
 อตัรำค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (รอ้ยละ) 

 ปี 2560  ปี 2559  ปี 2558 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  1  2.5  2.5 

คา้งช าระ 1 งวด  2  6  6 

คา้งช าระ 2 งวด  10  30  30 

คา้งช าระ 3 งวด  20  50  50 

คา้งช าระ 4 งวด  30  100  100 

คา้งช าระ 5 งวด  40  100  100 

คา้งช าระ 6 งวด  50  100  100 

คา้งช าระเกิน 6 งวด  50 และ 100*  100  100 

*คา้งช าระเกิน 6 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกิน 6 งวดติดต่อกนั 

อตัราคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
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ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อ (หลังหกัดอกผลเช่าซื้ อและภาษีขายรอตัดบัญชี) แยกตามอายุลูกหน้ี และค่าเผ่ือ    

หน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2560  แสดงดงัตารางดา้นล่าง 

 

เครื่ องกรองน ้า 

 

ลูกหน้ี 

ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 

2560 

31 ธนัวำคม 

2559 

31 ธนัวำคม 

2558 

31 ธนัวำคม 

2560 

31 ธนัวำคม 

2559 

31 ธนัวำคม 

2558 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 

447.42 79.36 710.13 75.76 639.74 82.49 11.29 2.5 17.82 2.5 16.02 2.5 

คา้งช าระ 1 งวด 49.24 8.73 106.86 11.40 67.89 8.75 2.95 6 6.41 6 4.07 6 

คา้งช าระ 2 งวด 21.33 3.78 44.63 4.76 27.58 3.56 6.40 30 13.39 30 8.27 30 

คา้งช าระ 3 งวด 15.42 2.74 30.74 3.28 17.06 2.20 7.71 50 15.37 50 8.53 50 

คา้งช าระเกิน 3 

งวด 

30.39 5.39 45.04 4.80 23.27 3.00 25.26 50 และ 

100* 

45.05 100 23.27 100 

รวม 563.80 100.00 937.40 100.00 775.54 100.00 53.61  98.04  60.17  

*คา้งช าระเกิน 3 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกิน 3 งวดติดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 

เครื่ องใชไ้ฟฟ้า 

 

ลูกหน้ี 

ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี** 

31 ธนัวำคม 

2560 

31 ธนัวำคม 

2559 

31 ธนัวำคม 

2558 

31 ธนัวำคม 

2560 

31 ธนัวำคม 

2559 

31 ธนัวำคม 

2558 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

ยงัไม่ถึงก าหนด

ช าระ 

73.75 62.29 66.34 79.77 34.42 88.97 0.45 1 1.66 2.5 0.86 2.5 

คา้งช าระ 1 งวด 13.14 11.10 6.36 7.65 1.94 5.01 0.17 2 0.38 6 0.12 6 

คา้งช าระ 2 งวด 8.47 7.15 4.73 5.69 1.14 2.95 0.56 10 1.42 30 0.34 30 

คา้งช าระ 3 งวด 6.06 5.12 2.34 2.81 0.65 1.68 0.80 20 1.17 50 0.33 50 

คา้งช าระ 4 งวด 5.51 4.65 1.44 1.73 0.31 0.80 1.11 30 1.44 100 0.31 100 

คา้งช าระ 5 งวด 4.33 3.66 1.05 1.26 0.09 0.23 1.17 40 1.05 100 0.09 100 

คา้งช าระ 6 งวด 3.45 2.91 0.33 0.40 0.12 0.31 1.18 50 0.33 100 0.12 100 

คา้งช าระเกิน 6 

งวด 

3.69 3.12 0.57 0.69 0.02 0.05 1.93 50 และ 

100* 

0.56 100 0.02 100 

รวม 118.40 100.00 83.16 100.00 38.69 100.00 7.37  8.01  2.19  

*คา้งช าระเกิน 6 งวดไมติ่ดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกิน 6 งวดติดต่อกนั อตัราค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

**คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัลูกหน้ีผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าค านวณจากยอดลูกหน้ีหลงัจากหกัดอกผลเชา่ซ้ือและภาษีขายรอตดับญัชีและสุทธิจากมลูค่า

ซากของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยพิจารณาจากอายุการใชง้านและสภาพของหลกัประกนั และราคาตลาดสินคา้ยึดคืนเพ่ือขายต่อเป็นสินคา้มือสอง 

 

ขอ้มูลคุณภาพของลูกหน้ีการคา้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

พบว่า คุณภาพของหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อแยกตามอายุของลูกหน้ีมีสัดส่วนค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั  ซึ่งในปี 2560 กลุ่ม

บริษัทปรบัอตัราและวิธีการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกนั กลุ่มบริษัทไดพิ้จารณา

ทบทวนอตัราและวิธีการค านวณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอย่างสม า่เสมอ โดยยึดหลักความระมดัระวงัตามหลักการบัญชีท่ี

รบัรองทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อเครื่องกรองน ้ า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจ านวน 60.17 ลา้นบาท 

98.04 ลา้นบาท และ 53.61 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 มีจ านวน 2.19 ล้านบาท 8.01 ล้านบาท และ 7.37 ล้านบาท 

ตามล าดบั 

 

สนิคำ้คงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินคา้คงเหลือจ านวน 152.84 ล้านบาท 

161.02 ลา้นบาท และ 158.51 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยสินคา้คงเหลือมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ นในปี 2559 เน่ืองจาก

การสัง่ซื้ อวัตถุดิบเพ่ือการผลิตสินคา้รุ่นใหม่ บริษัทไดก้ าหนดมาตรการในการบริหารสินคา้คงเหลือใหม้ีปริมาณท่ี

เหมาะสมส่งผลใหย้อดสินคา้คงเหลือ ปี 2560 มีจ านวนลดลง 

 

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ ์และสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 462.10 

ลา้นบาท 499.88 ลา้นบาท และ 471.03 ลา้นบาท ตามล าดับ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 16.88 ลา้นบาท 

25.05 ล้านบาท และ 35.84 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ท่ีดินและอาคารท่ีเป็นท่ีตั้งของ

ส านักงานใหญ่และโรงงาน บริษัทได้จัดหาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ท่ี

เพ่ิมขึ้ นปี 2559 และ 2560 ไดแ้ก่ ยานพาหนะเพ่ิมขึ้ นส าหรับทีมขายท่ีเพ่ิมขึ้ น อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

เครื่องมือเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ เครื่องใชส้ านักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงระบบ 

Call Center ระบบขายทางโทรศัพท ์ (Telesales) เพ่ือรองรับการขายสารกรองและเครื่องใชไ้ฟฟ้าทางโทรศัพทแ์ก่ฐาน

ลูกคา้เดิมของบริษัท และระบบ Mobile Application ซึ่งเป็นระบบส าหรับการขายและการเก็บเงิน ในปี 2560 บริษัท

ลงทุนในระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการขอ้มูลและกระบวนการท างานภายในองคก์ร (ERP: Enterprise Resource 

Planning) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานและการจดัท ารายงาน ซึ่งระบบจะสามารถใชไ้ดใ้นไตรมาส 2 ปี 2561 

 

สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิภำษีเงนิไดร้อตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชีเกิดจากเกณฑ์การรับรู ้รายได้และค่าใชจ่้ายทางบัญชีและทางภาษีท่ีแตกต่างกัน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจ านวน 17.99 ลา้นบาท 

26.55 ลา้นบาท และ 17.99 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี จ านวน 0.53 ลา้นบาท 1.64 

ล้านบาท และ 3.45 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่ งทรัพย์สินและหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของกลุ่มบริ ษัท  

ส่วนใหญ่เกิดจาก การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

14.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสินของกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย เงินกูย้ืมจากสถาบันการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม 

ระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย และหน้ีสิน 

อ่ืน ๆ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินรวมจ านวน 667.62 ล้านบาท 

881.76 ลา้นบาท และ 359.95 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึ่งหน้ีสินของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้ นใน ปี 2559 สอดคลอ้งกับ

จ านวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีเพ่ิมขึ้ น และใน ปี 2560 หน้ีสินลดลง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้ นจาก

จ านวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิ ซึ่งน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หน้ีสินท่ีส าคญัมีรายละเอียดดงัน้ี 
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- เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบัน

การเงินเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 129.91 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและ

เพ่ือการขยายธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการช าระคืนเงินตน้และดอกเบี้ ยตามก าหนดและ   

ไม่เคยผิดนัดช าระหน้ีแต่อย่างใด 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ลดลงเล็กน้อย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเจา้หน้ีการคา้

และเจา้หน้ีอ่ืนจ านวน 97.30 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากมาตรการในการควบคุมสินคา้

คงเหลือใหอ้ยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

- หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หน้ีสินประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการจัดหายานพาหนะ     

เพ่ือขยายทีมขายของบริษัทโดยภาระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินปี 2560 มีจ านวน 65.21 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2559 จ านวน 16.93 ลา้นบาท 

- เงินกูยื้มระยะยาว บริษัทช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว ท าใหย้อดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือ 

21.97 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 19.13 ลา้นบาท 

- ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีส ารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวน 16.88 ลา้นบาท 

ลดลงจากปี 2559 จ านวน 5.39 ลา้นบาท เน่ืองจากจ านวนพนักงานลดลงจากการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาช่วยในการขายและการเก็บเงิน 

 

14.1.3.3 สว่นของผูถ้ือหุน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งหมดจ านวน 904.44 ลา้นบาท 

972.35 ลา้นบาท และ 1,114.30 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง     

ซึ่งเป็นผลจากการท าก าไรอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในปี 2560 นอกเหนือจากก าไรประจ าปี              

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- เงินปันผลจ่าย บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนทั้งส้ิน 31.00 ลา้นบาท ตามมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2560 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลทั้งจ านวน 

- ทุนจดทะเบียน ในปี 2559 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 60.20 ล้านบาท เพ่ือรองรับการจ่าย    

หุน้ปันผลในปี 2559 และการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สามัญของบริษัท ส่งผลให ้      

ทุนจดทะเบียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจ านวน 662.20 ลา้นบาท ทุนออกจ าหน่าย

และช าระเต็มมูลค่าแลว้ ปี 2560 มีจ านวน 516.73 ลา้นบาท (ปี 2559: 467.18 ลา้นบาท) เพ่ิมขึ้ น 

49.55 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญ จ านวน 268.34 ล้านบาท (ปี 2559: 227.80 ลา้นบาท) 

เพ่ิมขึ้ น 40.54 ลา้นบาท เน่ืองจากผูถื้อหุน้ของบริษัทใชสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิซื้ อหุน้สามญัของบริษัท

ในราคาท่ีสูงกว่าราคาตามมูลค่า (Par Value) 

- กลุ่มบริษัทบนัทึกผลก าไรโครงการผลประโยชนพ์นกังานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ในปี 2560 จ านวน 5.50 ล้านบาท (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได)้ ตามท่ีกล่าว 

ใน “รายการพิเศษท่ีเกิดขึ้ น (ไม่ใช่รายการประจ า)” 
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14.1.3.4 โครงสรำ้งทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ในระดับ 

0.73 เท่า 0.90 เท่า และ 0.32 เท่า ตามล าดบั ในขณะท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้อยู่ใน

ระดับ 0.56 เท่า 0.73 เท่า และ 0.19 เท่า ตามล าดับ ปี 2560 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และหน้ีสิน 

ท่ีมีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้ นจากจ านวนลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซื้ อท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งน าไปใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนและช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

 

14.1.3.5 สภำพคล่อง 

กระแสเงินสด 

รายละเอียดแหล่งท่ีมาและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงินสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดท่ีไดร้ับ        

เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจ่ายเงินสดปันผล (Cash Dividend) จ านวน 33.19 ลา้นบาท ในระหว่าง          

ปี 2560 (ปี 2559: 57.15 ลา้นบาท) 

 

14.1.4 กำรวิเครำะหผ์ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 8.33 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 7.08 ในปี 2560 โดยผลตอบแทน

ต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 

(1)  การบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้าย อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ิมขึ้ นจากรอ้ยละ 4.31 เป็น     

รอ้ยละ 4.51 เป็นผลจากการลดลงของหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ และการบริหารค่าใชจ่้ายในการขายและต้นทุน

ทางการเงิน ท าใหส้ัดส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและตน้ทุนทางการเงินต่อรายไดร้วมลดลง 

(2) ประสิทธิภาพในการใช ้ประโยชน์จากสินทรัพย์  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Asset Turnover)       

ส าหรับปี 2560 เท่ากับ 0.99 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกลเ้คียงกับปีก่อน (ปี 2559: 1.07 เท่า) กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์

รวมลงลงในปี 2560 จ านวน 382.77 ลา้นบาท แสดงใหเ้หน็ถึงการบริหารการใชท้รพัยสิ์นใหเ้กิดประโยชน์ของบริษัท

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) โครงสรา้งทางการเงิน อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.90 เท่า เป็น  

0.32 เท่า เน่ืองจากบริษัทมสีภาพคล่องมากขึ้ นจากจ านวนลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อท่ีลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจาก

การออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งน าไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและช าระเงินกูย้ืมจาก

สถาบนัการเงิน 

 

 

หน่วย : ลำ้นบำท 
 ปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2558 

กิจกรรมด าเนินงาน  407.79  (38.88)  (269.81)  

กิจกรรมลงทุน  (25.59) (55.86) 35.67 

กิจกรรมจดัหาเงิน  (451.03)  162.51  259.59  

เงนิสด เพิ่มขึ้ น (ลดลง)  (68.83) 67.77 25.45 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้ปี  101.40  33.63  8.18  

เงนิสดและรำยเทียบเท่ำเงนิสด ณ ปลำยปี  32.57  101.40  33.63  
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14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัที่อำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงนิในอนำคต 

กำรขยำยตวัของชุมชนเมือง และสดัสว่นกำรขำย 

กลุ่มบริษัทเน้นการจัดจ าหน่ายในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เพ่ือใหพ้นักงานขาย

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศส่งผลใหชุ้มชน

เมืองขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็นผลดีต่อการวางแผนการขายสินคา้ของบริษัท และยงัเป็นการเพ่ิมพื้ นท่ีท่ีมีศกัยภาพแห่ง

ใหม่ จึงเป็นโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 

 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนทำงบญัชี 

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใชส้ าหรับ      

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจัดใหม้ีขึ้ นเพ่ือใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศัพท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบัติทางการบัญชีกับ

ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได ้

ประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรบัปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 

มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรือจดัใหม้ีขึ้ นเพ่ือใหม้ีเน้ือหาเท่าเทียม

กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเกี่ยวกับการ

เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง               

จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 

 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล หน้าท่ี 122  

กำรรบัรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูล  

บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดังกล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคัญผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

นอกจากน้ี บริษัท ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ

บริษัทย่อยแลว้ 

(2) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่า บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระส าคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติ

ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ

บริษัทไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้  ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดร้ับรองความถูกตอ้งแลว้    

บริษัทไดม้อบหมายใหน้ายวิรัช วงศ์นิรันดร์ เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือชื่อของ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ก ากบัไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษัท ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน)  

 

 ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

    

1 นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร .......................................... 

2 นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ .......................................... 

 

 

ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

  

 ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ .......................................... 

 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1  
 

 

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ

(ปี) 
  คุณวุฒทิางการศึกษา 

 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบตุร 
• ประธานกรรมการบริษทั 

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

- พาณิชยศาสตร์บณัฑิต (สถิติ)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

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

ไม่มี -ไม่มี- 2557 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
2556 - 2560 
2556 - 2560 
2551 - ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร 
 
 

บริษทั ออริจิ้น พร้อพเพอร์ตี้  จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เนทเบย ์จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอ็ม บ ีเค รีสอร์ท จ  ากดั 
บริษทั ซีโอแอล จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

2. นายเอกรัตน์ แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี และความรับผดิชอบตอ่
สงัคม 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 
• ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
 
 

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

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ  
ภาควิชาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Director Accreditation Program (DAP) 
Class SET/2012 Thai Institute of Directors 
Family Business Sustainability (FBS) 
Class 1/2014 Thai Institute of Directors 

-  
 

6.47 - นอ้งชายของบคุคลในขอ้ 4.และขอ้ 5. 
  
  

2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ก.ค. 2559 
 
2557 - ปัจจุบนั 
2556 - 2557 
2556 
2555 - 2556 
2555 

ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการก  ากบัดูแลกจิการทีดี่และความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม / กรรมการบริหารความเส่ียง  
รองกรรมการผุจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และ
บริการลูกคา้ 
กรรมการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานลูกคา้ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  
เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ 

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



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 2  
 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

3. นายวิรัช วงศนิ์รันดร์ 
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
 

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

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

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

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

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

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

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

0.19 -ไม่มี- 2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ก.พ. 2560 
2555 - 2556 
2554 - 2557 
 
2553 - 2559  
2552 - 2555 
 
2545 - 2552 
 
 
2544 - 2545 
2534 - 2541 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหารความเส่ียง 
ผูอ้  านวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 
กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มวางแผนการเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย  
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบคอมพิวเตอร์ 
ผูจ้ดัการสาขา Los Angeles ประเทศสหรัฐอเมริกา 
รองผูจ้ดัการสาขา New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชีวิต จ  ากดั 
 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ  ากดั 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 
 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 
 
 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 
 

4. นางสาวเธียรวรรณี               
แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั  
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 26 ม.ค. 2560 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• กรรมการบริหาร 
 
 

37 - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจดัการ) 
มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลยั 
Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

7.05 - พี่สาวของบุคคลในขอ้ 2. และขอ้ 5. พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั 
ก.ค. 2560 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ม.ค.2560 
มี.ค. 2556 - พ.ค. 2559  
2552 - มี.ค. 2556 
2548 - 2551 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /   
กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการบริษทั 
เลขานุการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั  



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 3  
 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 14 พ.ย. 2560 
• เลขานุการบริษทั 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 14 ก.ค. 2560 
 

- Company Secretary Program (CSP) Class 
68/2016 Thai Institute of Directors 

- Anti Corruption: The practical Guide 
(ACPG) Class 31/2016  
Thai Institute of Directors 

- Management Accounting for Non-Financial 
Executive สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

- Sale Incentives Design 10-11 มีนาคม 2559 
โดยสมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศ
ไทย (Thailand Management Association) 

- Financial Analysis for Strategic Planning 
11-12 กรกฎาคม 2559 โดยสมาคมการ
จดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย (Thailand 
Management Association) 

2549 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรธรรม อสงัหาริมทรัพย ์จ  ากดั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 

5. นางสาวสวิตา แจง้อยู ่
• กรรมการบริษทั 
• กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดค่าตอบแทน 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• กรรมการบริหาร 
• ที่ปรึกษาดา้นการประเมิน 
ติดตาม และพฒันาองคก์ร
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 7 ก.ย. 2560 
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- ปริญญาตรี  
วิทยาศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing and 
Management) มหาวิทยาลยัLoughborough   
ณ สหราชอาณาจกัร  

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

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

6.61 
 

- นอ้งสาวของบคุคลในขอ้ 4. 
- พี่สาวของบุคคลในขอ้ 2. 
  

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 - ปัจจุบนั 
2556 - 2560 
2556 
2554 - 2556 
2548 - 2553 
2548 - ปัจจุบนั 

ที่ปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม และ 
พฒันาองคก์ร 
รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
กรรมการบริษทั  
กรรมการบริษทั / กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริษทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
ผูอ้  านวยการสายงานโลจิสติกส์ 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เฟดเดอร์ ไทย จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 4  
 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

• รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงานพฒันา
ธุรกจิ 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 9 ต.ค. 2560 

2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 

6. รองศาสตราจารย ์  
บุญเสริม วิมุกตะนนัทน์ 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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- M.B.A. (Accounting),  
Arizona State University, USA. 

- บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต (เกยีรตินิยมอนัดบั 2) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 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. 

- การบริหารความเส่ียง (ข ั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 
1/2560 โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

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

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริษทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
อิสระ  
อาจารยพ์ิเศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
อาจารยพ์ิเศษ 
ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม และ
กรรมการโครงการอบรม 
คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบตัิงานเก ีย่วกบัการ
สอบบญัชี 

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

7. ศาสตรเมธี  
ดร.สุปรีด์ิ   วงศดี์พร้อม 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

64 - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกจิ ดา้นการ
จดัการทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ.2548  มูลนิธิ
ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากุล  
ในพระบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

-ไม่มี- -ไม่มี- พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการที่ดี และความรับผดิชอบ 
ต่อสงัคม 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ผูท้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไรภาครัฐ 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)  
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)  
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)   
ส านกันายกรัฐมนตรี  



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 5  
 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

• กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี และความรับผดิชอบตอ่
สงัคม 
 
• ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 11 พ.ค. 2560 
  
  
  
  
  

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพฒันาองคก์ร
ดุษฎีบณัฑิต (DODT.) สาขาวิชาการปฏิรูป
และพฒันาองคก์ร  มหาวิทยาลยัแพทยซี์บู 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

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

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

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

2558 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 
 

รองประธาน  
รองประธาน  
 
ประธานฝ่ายวิชาการ 
ที่ปรึกษาพิเศษ 
 
อาจารยพ์ิเศษ 
 

มูลนิธิการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ คนที่ 1 
มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมในพระราชูปภมัภ ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 
สถาบนัวิจยัโสมซานซี มณฑลเหวินซาน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
มหาวทิยาลยัภาครัฐและเอกชน 
  

8. นายสุธี ตรีพรชยัศกัด์ิ   
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดค่าตอบแทน 
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- 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 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและก  าหนดคา่ตอบแทน /  
กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารกลุ่ม 

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

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
กริช อมัโภชน์ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานคณะกรรมการ
ก  ากบัดูแลกจิการที่ดีและ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

77 - Advanced Management Program, Harvard 
Business School 

- Strategic Human Resource Management, 
Harvard Business School 

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

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการก  ากบัดูและกจิการทีดี่และความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 
วิทยากรประจ า 
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและก  าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
บริษทั ไทยบริติชซีเคียวริตี้  พร้ินติ้ง จ  ากดั (มหาชน) 
 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 6  
 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP) 
Class 0/2000 Thai Institute of Directors. 

- Advanced Audit Committee Program 
(AACP) Class 3/2010 Thai Institute of 
Directors 

2550 - 2557 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก  าหนดค่าตอบแทน  
 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ  ากดั 
(มหาชน) 

10. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหา
และก  าหนดค่าตอบแทน 
 
 

67 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ  
Southeastern Oklahoma State USA    
(ปี 2518) 

- ปริญญาตรี (เกยีรตินิยม) สาขานิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515) 

- Strategic Human Resource Management, 
Harvard Business School. 

- Bangking Management ADB. Japan. 
- Director Accreditation Program (DAP) 

47/2005 

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

 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษาประธานบริหาร 
ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน)  
 
บริษทั ศูนยฝึ์กอบรมทพิย จ  ากดั 
บริษทั ทพิยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิบริการ จ  ากดั 
บริษทั กรุงไทยธุรกจิลีสซ่ิง จ  ากดั 
บริษทั เคทีบี แอดไวซ์เซอร่ี จ  ากดั 
 

11. นายไพฑูรย ์ 
ศุกร์คณาภรณ์ 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ
บริหารสายงานสนบัสนุน
ธุรกจิ 
 

58 - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั 
 
ส.ค. - พ.ย. 2560 
พ.ย. 59 - ก.ค. 60 
2552 - ต.ค. 2559 
พ.ค. 50 - ธ.ค. 51 
ต.ค. 48 - เม.ย. 50 

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ดัการบริหารสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิ 
กรรมการอิสระ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
กรมการ และผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ยนิูไทยชิปยาร์ดแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ  
วนัที่ 15 พ.ย. 2560 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช 

- Director Certification Program (DCP) 
Class 110/2008 

- TLCA Executive Development Program 
(EDP)                                

 
 
 

 
 
 

 
 

12. นายสยาม อุฬารวงศ ์
• ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 1 ก.พ. 2560 
• กรรมการบริหาร 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 24 มี.ค. 2560 
• รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบริหารบญัชีลูกหน้ี 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ
บริหารสายงานช่องทางการ
ขายใหม่และบริการลูกคา้ 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 16 มิ.ย. 2560 

49 - ปริญญาโท M.B.A. Internation Business 
Nova Southeastern University 
Florida, USA 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ  
ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

- NUS Certification of General 
Management, NUS University. 

- Director Certification Program (DCP) 
Class 181/2013 
Thai Institute of Directors. 

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

 

-ไม่มี- -ไม่มี- มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั 
 
 
มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั 
ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั 
2555 - 2559 
2551 - 2555  
2549 - 2551  
2546 - 2549  
2542 - 2546   
 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารบญัชีลูกหน้ี / 
รองกรรมการผูจ้ดัการบริหารสายงานช่องทางการขายใหม่
และบริการลูกคา้ 
กรรมการบริหาร 
ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้านวยการฝ่ายสินเช่ือ  
ผูอ้านวยการฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด  
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เอสจี แคปปิตอล จ  ากดั 
บริษทั ซิงเกอร์ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั ซิงเกอร์ ประเทศไทย จ  ากดั (มหาชน) 
 
 
 

13. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบริหารงานกลาง 
 
 
 

56 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 

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

   
  
  
  

0.87 
 
 
 

-ไม่มี- 
  
  

ก.ย.2560 - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2556 - ปัจจุบนั 
2556 
2553 - 2556 
2548 - 2552 

รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานการตลาด 
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง /  
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั / ผูอ้  านวยการสายงานบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
ผูอ้  านวยการสายบริหารงานกลาง 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั 
บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  



  บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง อายุ
(ปี) 

  คุณวุฒทิางการศึกษา 
 
 

สัดส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ 
 

• รักษาการรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 7 ก.ย. 2560 

  
  
 

2548 - 2556 
2548 - 2556 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกลาง 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ  ากดั  
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 
บริษทั เบตเตอร์ ดรีมส์ จ  ากดั 
บริษทั ไอดีล วอเตอร์ จ  ากดั 

14. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม 
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ 
สายงานการผลิต 

41 
 
 
 

- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

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

  
  
  

0.34 
 

- ญาติของบุคคลในขอ้ 2.  ขอ้ 4 และขอ้ 5 
 

 

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. นายพทัธนนท ์  
เปรมสมิทธ์  
• กรรมการบริหาร 
• รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานพฒันาธุรกจิ 
ไดรั้บแต่งต ั้งเม่ือ 
วนัที่ 26 ม.ค. 2560 และ
ลาออกจากบริษทัเม่ือ 
วนัที่ 6 ต.ค. 2560 

53 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต.(กฎหมายธุรกจิ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- 
 

ม.ค. - ต.ค.  2560 
2558 - ต.ค.2560 
2558 - ม.ค. 2560 
2554 - 2557 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกจิการสาขา 
Senior Vice President บริหารความสมัพนัธ์และการขาย 
 

บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
บริษทั เธียรสุรัตน์ จ  ากดั (มหาชน) 
ธนาคาร กรุงเทพ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

16. นางสาวปรียาพร     
ไกรศิริวุฒิ 
• ผูอ้  านวยการกลุ่มบญัชีและ
การเงิน 

 

43 - ปริญญาโท การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- 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 
ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานดูแลการปฏบิตัิงาน 
เจา้หนา้ที่บญัชี ฝ่ายบญัชีการเงิน 
ผูจ้ดัการอาวุโส หน่วยงานใหค้  าปรึกษาดา้นความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 

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

 



                บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 2 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 

 

รำยชื่อกรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
บริษัท 

(TSR) 

บริษัทยอ่ย 

(เซฟ เทรด) 

บริษัทยอ่ย 

(เฟดเดอร)์ 

บริษัทยอ่ย 

(TSRL) 

บริษัทร่วมทุน 

(TSR Lao) 

1. นายสหสั  ตรีทิพยบุตร X     

2. นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ /  / / / 

3. นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์ /   / X 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ / / /   

5. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่ / / / /  

7. รศ.บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ /     

6. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  วงศดี์พรอ้ม /     

8. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ /     

9. นายกริช  อมัโภชน์ /     

10. นางสุมนา วงษก์ะพนัธ ์ /     

11. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร ์ // /    

12. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม // /    

13. นายสยาม อุฬารวงศ ์ //     

14. นายไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ ์ //     

 

หมำยเหตุ :  

X = ประธานกรรมการ          / = กรรมการ          // = กรรมการบริหาร 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของประกาศน้ี 

 - TSR หมายถึง บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 - เซฟ เทรด หมายถึง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากัด ซ่ึงบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากัด (มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 

99.98   

 - เฟดเดอร ์หมายถึง บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั จ ากดั ซ่ึงบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 59.99   

 - TSRL หมายถึง บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จ ากดั ซ่ึงบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัสว่น           รอ้ยละ 100.00   

 - TSR Lao หมายถึง บริษัท ทีเอสอาร ์ลาว จ ากดั ซ่ึงบริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ในสดัสว่น           รอ้ยละ 49.00   

รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 



                บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน และหวัหนำ้งำนก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิงำนของบริษัท 

(Compliance) 

 

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้ง       

นางสาวสุนิสา  แพมณี เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระเพ่ือด าเนินการ

ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพ่ือสอบทานและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของระบบงานส าคัญตามแนวทางของ 

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

2. เพ่ือตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกับระบบงานท่ีส าคญั ว่าไดถื้อปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการท่ีบริษัท

ก าหนดไว ้และเป็นรายการท่ีถูกตอ้งตามควร รวมถึงไดถื้อปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งแลว้ 

3. เพ่ือสอบทานการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ว่าเป็นไปตามแนวทางก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีก าหนด 

โดยตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4. เพ่ือเสนอรายงานต่อบริษัทถึงขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข 

 

นางสาวสุนิสา  แพมณี ผูไ้ดร้ับมอบหมาย มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการใหบ้ริการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกับระบบงานท่ีส าคญั รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง  

โดยใชเ้กณฑม์าตรฐานจากคู่มือการปฏิบตัิงานของกิจการ รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีดีรวมทั้งไดใ้ชว้ิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนท่ีเหน็ว่าจ าเป็น เพ่ือจะไดผ้ลสรุปเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบท่ีเป็น

มาตรฐาน และเสนอรายงานต่อบริษัทถึงขอ้เท็จจริงท่ีพบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ผูบ้ริหาร

ของบริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบในการพิจารณาว่าวิธีการตรวจสอบดังกล่าวมีความเพียงพอหรือไม่ โดยระบบงานท่ี จะ

ด าเนินการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการก ากบัดูแล 

2) กระบวนการขายสินคา้และการรบัช าระเงิน (Sale Processes) 

3) กระบวนการดา้นสินคา้คงเหลือ (Inventory management processes) 

4) กระบวนการดา้นจดัซื้ อจดัจา้ง 

5) กระบวนการดา้นบุคลากรและเงินเดือน 

6) กระบวนการดา้นสาขา/ศูนย์บริการ 

7) งานตรวจสอบบริษัทย่อย 

 

ส าหรับการตรวจสอบกระบวนการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดเ้ป็นผู ้

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในดงักล่าว โดยผูบ้ริหารของบริษัทและส านักตรวจสอบภายในรับทราบผล

การตรวจสอบ พรอ้มร่วมติดตามและพฒันาระบบการควบคุมภายในใหด้ียิ่งขึ้ น 

 

อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวขอ้งกับระบบงานส าคัญ มิไดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใช ้

วิธีทดสอบเท่าน้ัน นอกจากน้ันแลว้การสอบทานระบบการควบคุมภายในมีวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง

ระบบงานใหม้ีประสิทธิภาพ และเพียงเพ่ือใหค้วามมัน่ใจว่างบการเงินน่าเชื่อถือ การด าเนินการต่าง ๆ มีการถือปฏิบัติ

ตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดของบริษัท  ดงัน้ัน จึงไม่อาจชี้ ใหเ้หน็ขอ้บกพร่องทั้งหมดท่ีอาจมีอยู่ในระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทได ้วิธีการตรวจสอบท่ีบริษัทใชม้ีความมุ่งหมายเพียงเพ่ือช่วยใหบ้ริษัททราบถึงความเพียงพอ และ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีทางบริษัทจัดใหม้ี ดังน้ัน รายงานผลการตรวจสอบภายในจึงไม่เหมาะท่ีจะ

น าไปใชเ้พ่ือความมุ่งหมายอ่ืนใด และเป็นขอ้มูลจ าเพาะท่ีพึงใชโ้ดยบริษัทเท่าน้ัน 



                บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2560 

 

    

 

เอกสารแนบ 4  

รำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยส์นิ 

 

-ไม่มี- 
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