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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือเดิม บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด ไดเร่ิมกอตั้งขึ้น ในป 2535  

มีทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท โดยมีจุดมุงหมาย คือ การผลิตและจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าแบบขายตรง ซ่ึงเร่ิมจากเคร่ือง

กรองนํ้าแบบทอคู และไดพัฒนาเร่ือยมาจนเปนเคร่ืองกรองนํ้าที่มีระบบการกรองหลายขั้นตอน เพื่อใหนํ้าที่ผานการ

กรองมีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งมีประโยชนตอรางกาย โดยในป 2556 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชน โดยใชชื่อวา บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเคร่ืองกรองนํ้า โดยใชระบบการขายแบบขายตรงแบบชั้นเดียวเปนหลัก 

(Single Level Direct Sale) ในการจําหนายเคร่ืองกรองนํ้ามาตั้งแตป 2519 รวมเปนเวลากวา 43 ป โดยลูกคาจะอยูใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสวนใหญ รวมถึงตามหัวเมืองหลักในตางจังหวัด บริษัทขยายกิจการโดย

การเปดสาขาเพื่อใหครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเนนการบริการลูกคาอยางทั่วถึงและมีการขายผานชองทาง

ขายใหม เชน การขายผานโมเดิรนเทรด การขายผานระบบ online 

นอกจากน้ี บริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย

เคร่ืองกรองนํ้าใหแกบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ) บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการจําหนายเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ เฟดเดอร บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด ดําเนินธุรกิจ

หลัก อาทิ การจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาแบบผอนชําระ สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ สินเชื่อทะเบียนรถ เปนตน 

และบริษัทรวมทุนคือ บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

และเคร่ืองใชไฟฟา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ในป 2561 บริษัทไดลงนามในสัญญาความรวมมือผลิตสินคาเคร่ืองกรองนํ้าให Successmore หรือ บริษัท   

ซัคเซสมอร บีอ้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค และอาหาร

เสริม ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

1.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัสาํคญั 

บริษัทไดพิจารณากําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 10/2561 เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ทั้งน้ี ไดเผยแพรผานทางเว็บไซต และการจัดประชุมนําเสนอเปาหมายของบริษัท ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เพื่อใหการดําเนินธุรกิจมีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกัน 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เปนผูนําในธุรกิจเคร่ืองกรองนํ้าด่ืม ในประเทศไทยและกลุมประเทศ CLMV 
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พนัธกิจ (Mission) 

- สรางสรรคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

- สรางความพึงพอใจถึงบานและความผูกพันแกลูกคา 

- ขยายฐานธุรกิจไปยังกลุมประเทศ CLMV 

- สรางผลตอบแทนที่ยั่งยืนแกผูถือหุน 

- สรางความผูกพันแกบุคลากรโดยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

- รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 

ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

เราคือ SAFE: SAFE คือเรา  

S (Satisfaction)  สรางความพึงพอใจใหลูกคา 

A (Adaptation)  พัฒนา ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

F (Firm Company) ลือเล่ือง บริษัทธรรมาภิบาล 

E (Excellent Service) การบริการเปนเลิศ 

 

ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะนําบริการดานสุขภาพ สรางคุณภาพความพอใจใหลูกคา 

เราจะสรางความมั่นคงตรงวาจา สรางพนักงานมีคุณคาปญหาคลาย 

เราจะสรางผลกําไรใหญไพศาล เพื่อเจือจานกระจายถวนลวนหลากหลาย 

ธรรมนูญองคกรไมคลอนคลาย หาขอไซรบรรลุจุดสูงสุดเอย” 

 

ความสามารถหลกัขององคก์ร 

S (Service Mind)  บริการดวยใจ 

M (Moral)  ยึดถือในจรรยาบรรณ 

A (Achievement)  มุงมั่นความสําเร็จ 

R (Responsibility)  สานเสร็จความรับผิดชอบ 

T (Team Work)  รอบคอบงานเปนทีม 

s (Self-Learning)  ใฝเรียนรู 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

2556 - บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยใชชื่อวา บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และ

ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 344.00 ลานบาท โดยเปนทุนชําระแลว 258.00 ลานบาท 

2557 - บริษัทเร่ิมซ้ือขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรก (First Day Trade) ภายใตชื่อยอ

หลักทรัพย “TSR” 

2558 - วันที่ 12 พฤษภาคม บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 344.00 ลานบาท เปน 602.00 ลานบาท โดยเปน

ทุนชําระแลว 344.00 ลานบาท 
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 - วันที่ 18 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 344.00 ลานบาท เปน 401.33 ลานบาท

เน่ืองจากไดมีการจายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม 

 - บริษัทซ้ือหุนสามัญของบริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด (“เฟดเดอร”) จากผูถือหุนรายเดิมโดยบริษัทถือหุนใน

สัดสวนรอยละ 59.99 

 - วันที่ 21 ธันวาคม บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1     

(TSR-W1) จํานวน 200,666,316 หนวย (โดยไมคิดมูลคา) ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ป นับจากวันที่ออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

 - บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้ารุนใหม 3 รุน ออกจําหนาย ไดแก 1) เคร่ืองกรองนํ้ายี่หอเซฟ             

รุน  ROMA Alkaline ที่มี คุณสมบัติ เดนในการกรองนํ้าสะอาดดวยระบบ RO (Reverse Osmosis)               

2) เคร่ืองกรองนํ้ายี่หอเซฟ รุน UV Alkaline ที่มีคุณสมบัติเดนในการฆาเชื้อโรคดวยรังสี UV โดยทั้ง 2 รุน

ชวยปรับสภาพนํ้าที่กรองใหเปนดางออน ๆ เพื่อใหเหมาะกับการด่ืมเพื่อสุขภาพ 3) เคร่ืองกรองนํ้ายี่หอเซฟ 

รุน i-Life ที่กรองนํ้าดวยระบบ UF Membrane ที่มีรูปแบบกะทัดรัด และมีประสิทธิภาพในการกรองสูง 

 - ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปดตัวและจําหนายเคร่ืองทํานํ้าอุนยี่หอ “SAFE Electrics” โดยวาง

จําหนายในโมเดิรนเทรด (เชน โฮมโปร) และผานเวปไซต (www.safealkaline.com) 

2559 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 401.33 ลานบาท เปน 467.18 ลานบาท 

เน่ืองจากไดมีการจายเงินปนผลบางสวนเปนหุนสามัญในวันที่ 19 พฤษภาคม และกําหนดใชสิทธิซ้ือหุน

สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 

 - วันที่ 11 กรกฎาคม ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกิจหลัก 

การใหสินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ เปนตน ซ่ึงตอมาในเดือนพฤศจิกายน ไดรับอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ บริษัทถือหุนรอยละ 100 เงินลงทุน 

50 ลานบาท 

 - วันที่ 16 ธันวาคม ไดจดทะเบียนบริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด (“TSR Lao”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซ่ึงไดรวมลงทุนกับกลุมบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจัดจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าและ

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ และเคร่ืองใชไฟฟา TSR Lao มีทุนจดทะเบียน 8,000 ลานกีบ หรือประมาณ 34.80 

ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 49 เปนจํานวนเงิน 3,920 ลานกีบ หรือประมาณ 17.05 ลานบาท ทั้งน้ี 

TSR Lao ถือเปนบริษัทรวมทุนของบริษัท  

 - บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้ารุนใหม 2 รุน ออกจําหนาย ไดแก 1) เคร่ืองกรองนํ้ายี่หอเซฟ     

รุน ROMA Plus ที่มีคุณสมบัติเดนในการกรองนํ้าสะอาดดวยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอมระบบ

ควบคุมการทํางานอัจริยะ “SMART CONTROL” สามารถทํางานไดแมแรงดันต่ํา และ LED แสดงผล แสดง

สถานะการทํางานพรอมแจงเตือนขณะทํางานผิดปกติ 2) เคร่ืองกรองนํ้ายี่หอเซฟ รุน UF Alkaline ที่มี

คุณสมบัติเดนคือไสกรอง UF (Ultra Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 

ไมครอน โดยทั้ง 2 รุนชวยปรับสภาพนํ้าที่กรองใหเปนดางเพื่อใหเหมาะกับการด่ืมเพื่อสุขภาพ 

 - เคร่ืองกรองนํ้า 5 รุนของบริษัทไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย 
Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซ่ึงเปนสถาบันชั้นนําจากประเทศออสเตรเลีย (AMS) ไดแก 1) SAFE 
Super AlkaLi 2) SAFE Alkaline Mini 3) SAFE ROMA Alkaline Plus 4) SAFE UV Alkaline 5) SAFE 
UF Alkaline  
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2560 - วันที่ 21 มีนาคม ไดมีพิธีเปดบริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด อยางเปนทางการ ณ นครหลวงเวียงจันทร  

 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 467.18 ลานบาท เปน 516.73 ลานบาท           

จากกําหนดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 2 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 

 - บริษัทไดรับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแรธรรมชาติ (Alkaline Mineral) ซ่ึงไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน

AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย  Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซ่ึ ง เป นสถาบันชั้ น นําจาก             

ประเทศออสเตรเลีย (AMS) นอกจากน้ีบริษัทไดรับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and 

Service Listings ใ นการ ใช ไ ส ก รอง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ ไ ด รั บ รองมาตรฐาน 

NSF/ANSI42 

 - บริษัทขยายสาขาอยางตอเน่ืองเพื่อใหเขาถึงลูกคาและใหบริการไดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศใหมากขึ้น        

ณ ส้ินป 2560 มีจํานวนสาขาและศูนยบริการเทากับ 22 สาขาและ 2 ศูนยบริการ (ส้ินป 2559 มีจํานวน 20 

สาขาและ 3 ศูนยบริการ 

2561 - วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 516.73 ลานบาท เปน 521.85 ลานบาท                

จากกําหนดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 3 (TSR-W1) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 

 - วันที่ 20 กันยายน บริษัทไดลงนามในสัญญาความรวมมือผลิตสินคาให Successmore หรือ บริษัท            

ซัคเซสมอร บีอ้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ดําเนินธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภค บริโภค 

อาหารเสริมและ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 - วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวจากเดิม 521.84 ลานบาท เปน 549.68 ลานบาท           

จากกําหนดใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 4 ซ่ึงเปนคร้ังสุดทาย (TSR-W1) ในวันที่ 20 

ธันวาคม ทั้งน้ี ใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ไดหมดอายุและส้ินสุดการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแลวตั้งแตเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

 - บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้ารุนใหมออกจําหนาย ไดแก เคร่ืองกรองนํ้ายี่หอเซฟ รุน lite โดยใช 

ไสกรอง Fibredyne Standard ซ่ึงเปนเทคโนโลยีใหมนําเขาจากอเมริกา ที่รวมกันระหวางไสกรอง PP และ 

Carbon เขาดวยกัน มีคุณสมบัติเดนสามารถกรองตะกอน และส่ิงปนเปอนไดมากกวา Carbon Block ทั่วไป  

มีความละเอียดการกรอง 0.5 ไมครอน สามารถกรอง เชื้อโรคซิสต (cysts)  แบคทีเรีย รวมทั้งสามารถยับยัง้

การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได (bacteriostatic) ไสกรอง Fibredyne Standard ไดรับรองมาตรฐาน 

NSF/ANSI42 รวมทั้งชั้นกรอง Activated Carbon ที่ได รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้นกรอง       

KDF-55 ที่ไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

  

โครงสรางการถือหุนของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
 

1.4 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

- เคร่ืองกรองนํ้า 

- เหยือกกรองนํ้า 

 

จัดจําหนายเคร่ืองกรองนํ้า เหยอืกกรองนํ้า 

และนํ้าด่ืมผสมแรธาตุ โดยจัดจําหนายผาน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด 

99.98% 

บริษัท เฟดเดอร ไทย 

จํากัด 

เคร่ืองปรับอากาศ          

ยี่หอ เฟดเดอร 

จําหนายเคร่ืองปรับอากาศ ยี่หอ เฟดเดอร 59.99% 

บริษัท เธยีรสุรัตน    

ลีสซ่ิง จํากัด 

- เคร่ืองใชไฟฟา 

- สินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับ 

- สินเชื่อทะเบียนรถ 

จัดจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาโดยการผอน

ชําระ การใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการ

กํากับ และสินเชื่อทะเบียนรถ 

100.00% 

บริษัท ทีเอสอาร ลาว 

จํากัด 

- เคร่ืองกรองนํ้าและ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
- เคร่ืองใชไฟฟา 

จัดจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าและผลิตภัณฑที่

เก่ียวของ และเคร่ืองใชไฟฟาในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

49.00% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายได้ 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

แบงรายไดจากการขายเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก  

 รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: เปนรายไดหลักที่มาจากการเดินตลาดแบบ Door to 

door ของพนักงานขายสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองกรองนํ้ายี่หอ Safe และสารกรอง ที่เปนของบริษัท

เร่ือยมา จนถึงปลายป 2557 บริษัทและกลุมบริษัทเร่ิมมีการจําหนายเคร่ืองปรับอากาศกับกลุมลูกคาของ

บริษัท โดยตอมามีการขยายการขายไปยังเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา อัน

ไดแก เคร่ืองทํานํ้าอุน โทรทัศน เคร่ืองซักผา เปนตน ซ่ึงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ จนกระทั่งไตรมาสที่สาม

ของป 2560 บริษัทจึงไดมีการแยกการขายเคร่ืองใชไฟฟาที่เปนการขายผอนชําระออกมาขายผาน 

บริษทั เธียรสุรัตน ลิสซ่ิง จํากัด 

 รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน: เปนรายไดจากการจัดจําหนายสินคาผานบริษัทขาย

ตรงอันไดแก  บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยู นิตี้  จํากัด (ยี่หอ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้           

(ประเทศไทย) จํากัด (ยี่หอ Adwell) และ บริษัท  ซัคเซสมอร บีอ้ิงค จํากัด (มหาชน) (ยี่หอ Alkamag) 

 รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing: บริษัทไดเร่ิมใหมีการขายผานชองทางน้ี 

ในปลายป 2560 และมีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอด เพื่อใหเขาถึงความตองการของลูกคาและ

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จนมาเปนการขายในลักษณะ Online to Offline ขึ้นในป 2561 

 

สัดสวนรายไดจากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเชาซ้ือ แสดงตามตาราง ดังน้ี 

รายได้จากการขาย 
2561 2560 2559 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ขายสดและขายเชื่อ 205.24 14.89 202.33 14.13 218.29 13.58 

ขายตามสัญญาเชาซ้ือ 1,173.26 85.11 1,229.36 85.87 1,389.33 86.42 

รวมรายได้จากการขาย 1,378.50 100.00 1,431.69 100.00 1,607.62 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจากการขายผาน Modern trade และตวัแทนจําหนาย รวมอยูในรายไดจากการขายสดและขายเชื่อ 
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

1 เครือ่งกรองน้ําและสารกรอง   

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน UV Alkaline

 

- ผานชองทางการขายตรงของบริษัท 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

 

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน ROMA Plus 

 
 

 

- ผานชองทางการขายตรงของบริษัท 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน UF Alkaline 

 
 

- ผานชองทางการขายตรงของบริษัท 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter”  

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน Alkaline Plus 

 
 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media Line : Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน RO Mineral Plus 

 
 

- โมเดิรนเทรด 

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน UV Plus 

 
 

- โมเดิรนเทรด  

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 
- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน Super Alkali 

 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน Power Health (P-Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรนเทรด  

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media Line : Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน Alkaline Mini 

            
 

- โมเดิรนเทรด  

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน i-Life - โมเดิรนเทรด  

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line  Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

- เคร่ืองกรองนํ้า SAFE รุน lite

 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต

www.safealkaline.com 

www.shopee.co.th 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line  Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

http://www.safealkaline.com/
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- เหยือกกรองนํ้า SAFE รุน Ecomize 

 

- โมเดิรนเทรด  

(ผานเว็บไซต www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต 

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media : Facebook ภายใตชื่อ 

“เคร่ืองกรองนํ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผานระบบ Social Media : Line  Official ภายใต

ชื่อ "safealkaline" 
 

2 เครือ่งทาํน้ํารอ้น-น้ําเยน็ (UV  และ UF) 

เคร่ืองทํานํ้ารอน- นํ้าเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิ อัตโนมัติ        

แบบเทอรโมสตรัท และระบบกรองนํ้าแบบ UV และ UF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E-commerce ภายใตเว็บไซต  

www.officemate.co.th 

- ชองทางลูกคาองคกร  

- ตัวแทนจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

3.1 เครือ่งทาํน้ําอุ่น 

เคร่ืองทํานํ้าอุนภายใตยี่หอ "SAFE Electrics" จําหนาย 2 รุน 

ไดแก 1) SAFE Electrics รุน P-Series 3,800 วัตต และ 4,500 

วัตต 

           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โมเดิรนเทรด  

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานชองทางการขายทางโทรศพัท (Telesales) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,        

Line Official ภายใตชื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 2) SAFE Electrics รุน Q-Series 3,800 วัตต และ 4,500 วัตต  

Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 

 

 

 

 

- โมเดิรนเทรด  

(เชน โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผานระบบ E-commerce ภายใตเว็บไซต   

www.safealkaline.com 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,          

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

  

3.2 เครือ่งปรบัอากาศ 

บริษัทเปนตัวแทนจําหนายเคร่ืองปรับอากาศภายใตยี่หอ    

"ไดก้ิน" (Daikin) 2 รุน คือ 

 

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น FT SMASH II R32 

 

 

 

 

 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศพัท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,           

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

  

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น INVERTER R32 Super Smile 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศพัท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,        

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

 

บริษัทไดลงทุนใน บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด และจําหนาย 

เคร่ืองปรับอากาศภายใตยี่หอ "เฟดเดอร" (Fedders) 

 

 

 

 

 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศพัท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,        

Line Official ภายใตชื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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4 

  

  

  

เครือ่งใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

บริษัทเปนตวัแทนจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ ใหกับแบรนด    

ชั้นนํา อาทิเชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผานชองทางการขายทางโทรศพัท (Telesales) 

- ผานระบบ Social Media เชน Facebook,          

Line Official ภายใตชื่อ  "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  ในไตรมาส 3 ป 2560 การจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาในระบบเงินผอนจําหนายโดย บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด  

 

2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

ผลิตภัณฑหลักของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คือ เคร่ืองกรองนํ้าและเหยือกกรองนํ้า             

ในปจจุบันมีเคร่ืองกรองนํ้าที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะใหแกบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด โดยเปนผูวาจางผลิตและ

เปนลูกคาหลักของบริษัทยอยตลอดหลายปที่ผานมา และในปจจุบันมีเคร่ืองกรองนํ้าและเหยือกกรองนํ้าทั้งหมด 5 รุน  
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 ภาวะอตุสาหกรรม 

ภาพรวมของตลาดในชวงป 2561 ที่ผานมาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2560 ประกอบกับ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคยุคปจจุบัน ทําใหเกิดการแขงขันทางการตลาดสูงรวมถึงมีชองทางการเลือกซ้ือ

สินคาใหม ๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

จากกระแสการรักสุขภาพ สงผลโดยตรงกับการเลือกซ้ือสินคาที่มีผลดีตอสุขภาพ ทําใหเปนปจจัยสงเสริมให

ตลาดนํ้าขวดขยายตัวอยางตอเน่ืองในชวง 4-5 ปที่ผานมา จากขอมูลทางการตลาดชี้วา ตลาดนํ้าขวดมีอัตราการเติบโต

อยางตอเน่ืองในชวง 2 ปที่ผานมาโดยมีมูลคากวา 46,000 ลานบาทหรือประมาณ 4,900 ลานลิตร ในป 2561 และมี

อัตราการเติบโต 6.8% และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง (ที่มา: positioningmag ป 2561) 

ในสวนของสินคาเคร่ืองกรองนํ้ามีมูลคาตลาดรวมกวา 12,000 ลานบาท (ที่มา: หนังสือพิมพผูจัดการราย

สัปดาห ป 2560) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคและนักลงทุน โดยทางบริษัทไดวางเปาหมายรวมของบริษัท

เติบโตที่ 20% ในป 2562 จากป 2561 เพื่อกระตุนยอดขายดังที่กลาวมา บริษัทจึงเนนการพัฒนาและปรับปรุง

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ในการเลือกใชเคร่ืองกรองนํ้าเพื่อกรองนํ้าด่ืมที่มีคุณภาพและ

สงผลดีตอสุขภาพ โดยมีปจจัยในการเลือกซ้ือเคร่ืองกรองนํ้าคือ ความมั่นใจในระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพและ

ความคุมคาในการใชงาน รวมถึงการออกแบบตัวเคร่ืองเพื่อตอบโจทยความตองการของกลุมลูกคาสมัยใหมที่มีขอจํากัด

เร่ืองพื้นที่ที่อยูอาศัย เชน คอนโด และ ทาวนเฮาส เปนตน โดยเนนเคร่ืองกรองที่มีการออกแบบสวยงาม ทันสมัย 

กะทัดรัด ใชงานงายสามารถดูแลเบื้องตนและติดตั้งไดดวยตนเอง ในสวนของลูกคาพื้นที่ตางจังหวัดหรือภูมิภาคที่ไมได

มีขอจํากัดทางดานพื้นที่การใชงาน ทางบริษัทจึงเนนสินคาที่มีความคุมคาและครอบคลุมตอการใชงาน รวมถึงการเลือก

ระบบการกรองใหมีประสิทธิภาพความเหมาะสมกับสภาพนํ้าในแตละพื้นที่ 

 

2.2.2 ภาพรวมตลาดเครือ่งกรองน้ําสาํหรบัใช้ในครวัเรอืน 

ภาพรวมของตลาดเคร่ืองกรองนํ้ายังมีโอกาสในการขยายตัวอยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของ

ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดหัวเมืองหลักตาง ๆ ทั่วประเทศ  โดยมีที่อยูอาศัยใหม

เพิ่มขึ้นมา จํานวน 118,271 หนวย หรือประมาณ 3.6% ในป 2560 (ทีมา: ธนาคารอาคารสงเคราะห) 

จากพฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันที่มีความใสใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้นและกระแสความนิยมในการ           

ออกกําลังกาย การใสใจในพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงกิจกรรมทางดานกีฬาตาง ๆ ที่มีการจัดขึ้นอยางตอเน่ือง เชน 

การวิ่ง การปนจักรยาน เปนตน ลวนเปนปจจัยที่จะกระตุนใหคนสวนใหญหันมาใสใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น 

ประกอบกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาผานทางชองทางออนไลนมากยิ่งขึ้น 

อันเปนผลใหเกิดการขายในชองทางการขายใหม โดยในชองทางออนไลนน้ันทําใหทางบริษัทสามารถเขาถงึกลุมลูกคา

ไดงายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มยอดขายสูงขึ้น ด้ังน้ัน พฤติกรรมผูบริโภคในปจจุบันที่ ส่ือดิจิทัลเขามามีบทบาทใน

ชีวิตประจําวันทําใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลของสินคาและสามารถนํามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา

ไดงายและรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงในปจจุบันระบบการจัดสงสินคาพรอมติดตั้งของทางบริษัทมีความสะดวกรวดเร็ว และ 

ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จึงสรางความมั่นใจใหกับลูกคาในการส่ังซ้ือสินคาผานทางชองทางดังกลาว

บริษัทจึงมุงเนนพัฒนาศักยภาพในการทําการตลาดผานชองทางออนไลนอยางตอเน่ืองเพื่อรองรับการขยายตัวของ

ตลาดในอนาคต 
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2.2.3 วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขนั 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองนํ้าในชวงปที่ผานมามีการแขงขันทางดานการสรางแบรนดอยางเห็นได

ชัดผานทางส่ือ ทั้งทางส่ือโทรทัศนและส่ือปายโฆษณาตาง ๆ อีกทั้งชองทางออนไลน ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึง

ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซ้ือไดงาย ซ่ึงทําใหเกิดการแขงขันในการสรางคอนเทนตเพื่อดึงความไดเปรียบ

ในการสรางความเขาใจและสรางความเชื่อมั่นในสําหรับลูกคาในการเลือกซ้ือสินคาในแตละแบรนด อันเปนผลมาจาก

กระแสการใสใจเร่ืองสุขภาพ และอีกหน่ึงปจจัยสงเสริมคือการขยายตัวของที่อยูอาศัย ทั้งแนวราบคือบานเด่ียวและ

หมูบานจัดสรรตางๆ และแนวสูงคือคอนโดมิเนียมและอพารทเมนต ที่มีความตองการเคร่ืองกรองนํ้า โดยทางบริษัทเนน

สินคาที่มีมาตรฐานสูงและมีการรับประกันรับสินคาสูงสุด 2 ป แบบ On Site Service (บริการถึงบานคุณ) เพื่อสราง

ความมั่นใจในสินคาและบริการหลังการขายที่ดีตลอดอายุการใชงาน 

นอกจากน้ี บริษัทไดผลิตสินคาเคร่ืองกรองนํ้าขายใหแก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

ขายตรงชั้นนําแหงหน่ึงของประเทศไทยที่จําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้าภายใตยี่หอ “กิฟฟารีน” ผานเครือขาย

สมาชิกของบริษัทขายตรงดังกลาว ซ่ึงเปนอีกชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท (จําหนายผานบริษัทยอย) 

2.2.3.1 ผลการสาํรวจระดบัความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนประจําทุกปโดยมอบหมายใหฝายลูกคาสัมพันธและบริการเปน

ผูสอบถามขอมูลกับทางลูกคาและสรุปขอมูล ซ่ึงการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทพบวาผลสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคาประจําป 2561 เฉล่ีย 91.07% ทั้งน้ี บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาการบริการอยางตอเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคาใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองนํ้าของบริษัทในปที่ผานมามีการแขงขันทางดานการสรางแบรนดอยาง

เห็นไดชัดผานชองทางและส่ือตาง ๆ ทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการซ้ือสินคาไดงายขึ้น สงผลใหเกิดการสรางคอนเทนตเพื่อเรียกความสนใจจากผูบริโภคได 

สรางความเขาใจและความเชื่อมั่นในการเลือกซ้ือสินคาแตละแบรนด กระตุนและสรางความมั่นใจในการตัดสินใจซ้ือ

สินคาเปนปจจัยที่สงผลมาจากกระแสการใสใจเร่ืองสุขภาพ และอีกหน่ึงปจจัยคือ การขยายตัวของที่อยูอาศัยทั้ง

แนวราบคือ บานเด่ียวและหมูบานจัดสรรตางๆ และแนวสูงคือ คอนโดมิเนียมและอพารทเมนต เปนตน รวมถึงบริษัทได

กระตุนการขายอยางตอเน่ืองดวยสินคากลุมเคร่ืองทํานํ้าอุน โดยเนนสินคาที่มีมาตรฐานสูงและมีการรับประกันรับการ

ขาย สรางความมั่นใจใหกลุมผูบริโภค 

 

2.2.4 กลยุทธด้์านการตลาด 

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน ซ่ึงเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของชองทาง

การขายใหม ในชองทางออนไลน  โดยทางบริษัทมีการปรับตัวอยางตอเน่ืองในชวง 1-2 ปที่ผานมา และไดวางกลยุทธ

ทางการตลาด เพื่อรองรับกับสภาพตลาดในปจจุบัน 

ซ่ึงบริษัทมีจุดแข็งของทีมขายและทีมบริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงจุดแข็งและการ

ขยายตัวของชองทางกับออนไลน โดยการนํา Multi-Channel และ O2O (Online to Offline) เปนกลยุทธทางการตลาด

ที่ถูกนํามาปรับใชและสรางรูปแบบการขายเชิงรุก ของการทํางานของทีมขายเพื่อสรางโอกาสและความไดเปรียบในเชิง

ธุรกิจ ในการเขาถึงกลุมผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว โดยในปที่ผานมายอดขายผานชองทางออนไลนมีการเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง บริษัทไดเล็งเห็นความสําคัญการตลาดทางดานน้ีและไดมีการวางแผน ในการขยายหนวยงานรองรับ          

การเติบโตทางดานน้ีและเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานส่ือการตลาดออนไลน (Digital Marketing 

Specialist) เพื่อรองรับการเติบโตจากยอดขายในชองทางน้ีในอนาคต 

ในป 2562 บริษัทไดเนนสรางความเชื่อมั่นผานการสรางแบรนดสินคา (Branding) และการรับรูแบรนดสินคา  

(Brand Awareness) โดยนําจุดแข็งคือคุณภาพสินคาและบริการ ที่มีประสบการณกวา 43 ป นอกจากน้ันบริษัทไดวิจัย
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และพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภคยุคปจจุบัน คือ เนนเคร่ืองกรองนํ้าที่มีการออกแบบสวยงาม 

ทันสมัย กะทัดรัด ใชงานงายสามารถดูแลเบื้องตนและติดตั้งไดดวยตนเอง รวมถึงการสรางความรูความเขาใจเร่ือง

ระบบการกรองนํ้าและคุณภาพนํ้าผานส่ือตางๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน อยางตอเน่ือง เชน ความรูเร่ือง “นํ้าดางหรือ

นํ้าอัลคาไลน” ซ่ึงเปนคุณสมบัติเดนและเปนจุดขายของทางบริษัท รวมถึงการเปนผูผลิตสินคาจากภายในประเทศไทย 

ที่มีเทคโนโลยีการกรองในระบบที่เปนที่นิยมหลัก ๆ คือ  

UV (Ultraviolet Light) 

UF (Ultrafiltration Membrane)   

RO (Reverse Osmosis Membrane) 

โดยสารกรองและอุปกรณที่ใชมีคุณภาพตามมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) โดยบริษัท

ยังคงพฒันาผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางตอเน่ือง 

เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขัน บริษัทจึงไดมีการพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหตอบโจทยกลุม

ผูบริโภคใหเหมาะสมกับการบริโภคนํ้าด่ืมจากเคร่ืองกรองนํ้าในแตละพื้นที่ เน่ืองจากคุณภาพนํ้าประปาหรือนํ้าที่ใช

สําหรับเขาเคร่ืองกรองนํ้าของแตละพื้นที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองออกแบบระบบเคร่ืองกรองนํ้าที่มีความ

เหมาะสมในแตละพื้นที่ 

จากฐานลูกคากลุมเค ร่ืองกรองนํ้าและชุดสารกรอง ซ่ึงมียอดขายและติดตั้งไปแลวกวาลานราย                  

(ขอมูล: ฐานขอมูลลูกคาของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)) ดังน้ันบริษัทจึงตอยอดทางธุรกิจกลุมสินคา

เคร่ืองใชไฟฟาภายใตการทําการตลาดผานแบรนดและเพจ “ผอนสบาย” ซ่ึงมีการขยายฐานลูกคาอยางตอเน่ืองมาตลอด

ระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา โดยเพิ่มความสะดวกใหกับลูกคาในการเลือกผอนชําระสินคากลุมเคร่ืองใชไฟฟา แบบที่ไม

ตองใชบัตรเครดิต โดยกับสามารถผอนชําระกับทางบริษัทไดโดยตรงและไดเลือกสรรสินคาเคร่ืองใชไฟฟาแบรนดชั้นนํา

ในตลาด ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคาเกา-ใหม ตลอดระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา 

 

 ช่องทางการขายตรง 

ชองทางการขายตรงยังคงเปนชองทางหลักของบริษัท ดังน้ันเพื่อการปรับตัวใหเขากับสภาวการณแขงขันใน

ปจจุบัน บริษัทจึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเน่ืองผานการฝกอบรมและพัฒนาโดยเนนการเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมาย ดวยการใหความรูในสวนขอมูลสินคาและบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคา จากกลยุทธหลักของบริษัทในการนําเคร่ืองมือทางการตลาดมาปรับใช ในการสรางฐานลูกคากลุมใหมและเพิ่ม

โอกาสการขายและรองรับการขายในอนาคตในรูปแบบตางๆ 

 

ช่องทางโมเดิรน์เทรด 

ยอดขายของโมเดิรนเทรดสูงขึ้นตามสาขาเพิ่มขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา แตเน่ืองจากตนทุนในการดําเนิน

ธุรกิจคอนขางสูง บริษัทจึงปรับลดสาขาลง โดยเนนใหโมเดิรนเทรดเปนจุดที่ลูกคาสามารถมาสัมผัสและเปนโชวรูม     

การแสดงสินคาเพื่อทดแทนสาขาของบริษัทที่ไมครอบคลุมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ในป 2562 บริษัทจะ

มุงเนนการพัฒนาพนักงานแนะนําสินคาใหมีความรู ความสามารถ ในการใหขอมูลสินคาและผลักดันรายการสงเสริม

การขายเพื่อกระตุนความตองการในการซ้ือสินคาอยางตอเน่ือง 

 

 ช่องทางออนไลน์ 

จากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบัน บริษัทไดดําเนินการและวางแผนเพื่อรองรับ          

การขยายตัวในชวง 1-2 ปที่ผานมา โดยผลักดันการขายและขยายฐานลูกคาผานชองทางออนไลนในทุก ๆ ชองทาง 

เชน  Facebook, Line@, Website และ Shopping  Application ตาง ๆ ซ่ึงเปนชองทางที่มีโอกาสในการเติบโตสูง ซ่ึง
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เปนชองทางที่ทําใหสามารถสรางฐานกลุมลูกคาใหมและมีการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยสามารถสรางความไดเปรียบ

ทางดานการแขงขันในการเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วผานขาวสารและส่ือสงเสริมการขาย   

ตาง ๆ ในชองทางออนไลนทุกชองทาง 

 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจอันยาวนานของบริษัท บริษัทยังยึดปณิธานที่จะสรางสุขภาพดีใหกับ

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการทําธุรกิจของบริษัทจึงมุงเนนที่ลูกคา (Customer Focus) ดวยการ

ตอบสนองความตองการ และสรางประสบการณที่ดีในการใชผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ทั้งที่เปนกลุมลูกคาทั่วไป 

(Mass) และกลุมลูกคาเฉพาะ (Niche) ลูกคาบุคคล (Consumer) และลูกคาองคกร (Corporate) โดยมีกลยุทธหลักดังน้ี 

 

(1) มุ่งเน้นคณุภาพผลิตภณัฑ ์

บริษัทใหความสําคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่นํามาใชในการผลิตเคร่ืองกรองนํ้า 

เชน การใชสารกรองที่ผานการรับรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ที่นําเขาจาก

ยุโรป เปนตน เคร่ืองกรองนํ้า “SAFE” ผานการตรวจสอบคุณภาพจากหองปฏิบัติการทดลอง 

Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลีย)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอียด

รุนที่ผานการทดสอบแสดงในหัวขอ 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผาน

มา) 

บริษัทมีฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ทําหนาที่คนควาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑใหแก

บริษัทอยางตอเน่ือง ทั้งตัวผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้า และไสกรอง เพื่อสรางความแตกตางและ

เหนือกวาคูแขงในตัวผลิตภัณฑ รวมทั้งแกไขปญหาคุณภาพนํ้าที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ของ

ประเทศ เชน นํ้ากรอย และนํ้าบาดาล เปนตน มีการคิดคนระบบ “SMART Control” ในเคร่ืองกรองนํ้า

SAFE รุน ROMA Plus ซ่ึงเปนระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหสามารถทํางานไดดีอยางตอเน่ือง          

แมมีแรงดันนํ้าที่ลดลงก็ตาม และพัฒนาระบบ Flush Valve เพื่อเพิ่มความสะดวกสําหรับลูกคาในการ

ดูแลรักษาเคร่ืองกรองนํ้า 

บริษัทไดรับ “อนุสิทธิบัตร” ระบบการปรับสภาพความเปนดางของนํ้าจากกรมทรัพยสิน    

ทางปญญา เปนการตอกย้ําความมุงมั่นที่จะนําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพใหกับลูกคา สรางความมั่นใจใน

ผลิตภัณฑ “SAFE”  

ในป 2560 บริษัทไดรับอนุสิทธิบัตร สารกรองหินแรธรรมชาติ (Alkaline Mineral stone) ซ่ึง

ไดผานการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories 

Pty Ltd ซ่ึงเปนสถาบันชั้นนําจากประเทศออสเตรเลีย (AMS)  

นอกจากน้ีบริษัทไดรับการขึ้นทะเบียนบน Website ของ NSF Product and Service Listings 

ในการใชไสกรอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ที่ไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

ในป 2561 บริษัท ไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 สําหรับการใชไสกรอง Fibredyne 

Standard รวมทั้งการใชชั้นกรอง Activated Carbon ที่ไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชั้น

กรอง KDF-55 ที่ไดรับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

(2) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้าแบบโซลูชัน่ (Solution) 

บริษัทไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริโภค การใชงาน 

และรสนิยมของลูกคา ทั้งที่เปนระบบการกรอง UV (ระบบการฆาเชื้อโรคดวยแสง UV) ระบบ RO 

(Reverse Osmosis)  แ ล ะ ร ะบ บ  UF (Ultrafiltration)  มี ผ ลิ ต ภัณฑ ข น าด เ ล็ กที่ เ ห ม า ะ กับ          
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ครอบครัวเด่ียวในคอนโดมิเนียม อพารตเมนต หรือที่มีสมาชิกในครอบครัวนอย มีผลิตภัณฑหลาย

ระดับราคาที่ลูกคาสามารถเลือกตามกําลังซ้ือ เชนในป 2559 บริษัทไดออกสินคารุน UF Alkaline มา

เพื่อตอบสนองลูกคาที่ใชนํ้าประปา และตองการระบบการกรองนํ้าที่มีความละเอียดในระดับราคา

ปานกลาง บริษัทไดออกผลิตภัณฑเคร่ืองทํานํ้ารอน-นํ้าเย็น คุณภาพสูง มีระบบการกรองในตวั  

เสริมแร่ธาตุท่ีร่างกายตอ้งการ และน้ําท่ีกรองมีค่า pH เป็นด่างอ่อนๆ ที่สามารถใชไดทั้งภายใน

สํานักงานและภายในครัวเรือน รวมไปถึงไดนําเสนอระบบกรองนํ้าใช “Water Mate” ที่ชวยเพิ่ม

คุณภาพนํ้าที่ใชการอุปโภคไดอยางปลอดภัยมากขึ้น 

จากการสํารวจตลาดพฤติกรรมผูบริโภค และความตองการของลูกคาที่ใชบริการของบริษัท

พบวา ลูกคาสวนใหญมีความตองการสินคาในกลุมเคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัทได

ตอบสนองความตองการดังกลาวดวยการนําเสนอสินคาคุณภาพให กับลูกคา นอกจาก              

เคร่ืองทํานํ้าอุน “Safe Electrics” ที่มีความปลอดภัยสูง และเคร่ืองปรับอากาศยี่หอ Fedders และ 

Daikin แลว บริษัทไดคัดสรรเคร่ืองใชไฟฟาที่ไดรับความนิยม และมีคุณภาพดี นําเสนอใหกับลูกคา 

เชน โทรทัศนยี่หอ Samsung ตูเย็นยี่หอ Toshiba เคร่ืองซักผายี่หอ LG เปนตน และเพิ่มทางเลือก

ใหกับลูกคา ภายใตโปรแกรม “ผอนสบาย” (“PONSABUY”) ที่ลูกคาสามารถเลือกผอนชําระสินคากับ

บริษัทได สรางความสุขและความสะดวกสบายใหกับครอบครัวไดดียิ่งขึ้น  

 

(3) ให้ความสาํคญักบัความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของลูกค้า 

ผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้า นอกจากจะชวยดูแลสุขภาพของลูกคาแลว ยังชวยใหลูกคา

ประหยัดคาใชจายในการบริโภคนํ้าด่ืม บริษัทมีการรับประกันสินคาสูงสุดถึง 2 ป ในระหวางการ

รับประกันลูกคาจะไดรับบริการถึงบานโดยไมมีคาใชจาย 

บริษัท เห็นวาความสะดวกของลูกคาเปนภารกิจสําคัญที่ตองปฏิบัติ เนนการใหบริการถึงบาน 

โดยเร่ิมจากการมีพนักงานไปนําเสนอ และใหความรูกับลูกคาที่บาน การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว มี

บริการผอนชําระสินคาและเก็บคางวด มีบริการหลังการขายทั้งการซอมแซมและการเปล่ียนสารกรอง

ถึงบาน เพียงโทร 1210 ที่มีพนักงานบริการลูกคาทางโทรศัพท พรอมใหบริการทุกวัน และเพิ่มความ

สะดวกในการติดตอส่ือสารกับบริษัทผานทางชองทาง Online ทั้งทาง Website, Facebook, Line 

official  

บริษัทไดพัฒนาประสิทธิภาพการบริการใหกับลูกคา ใหสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ของ

ประเทศโดยไดนําระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใชอยางจริงจังมีการพัฒนา

ระบบ “Safe Mobile Application” ใชในการขาย และการเก็บเงินคางวด ในการบริการดวยชางที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญหลายรอยคนที่ประจําอยูทั่วประเทศ บริหารการใหบริการดวยระบบ “I-Mind” 

ทําใหลูกคามั่นใจวาจะไดรับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการเชื่อมตอ (CRM: Customer 

Relation Management) กับระบบโทรศัพท (Cisco-IP Telephony) เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ

พัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการรบัรู ้การเข้าถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทไดขยายชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel) เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัท      

มีความแข็งแกรงในชองทางการขายตรงสินคาผานชองทางการขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level 

Direct Sales) ซ่ึงมีพนักงานขายและบริการประมาณ 1,000 คน ทั่วประเทศ  
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บริษัทไดขยายสาขาโดยส้ินป 2561 มีจํานวน 22 สาขา ครอบคลุมหัวเมืองหลักของประเทศ

ในลักษณะที่เปนเครือขาย (Network) เพิ่มความสะดวกในการนําเสนอขายและการบริการใหลูกคา 

บริษัทมีจํานวนพนักงานขายทางโทรศัพท ประมาณ 120 ที่ น่ัง การขายผานชองทางผาน                  

โมเดิรนเทรด (โฮมโปร) จํานวน 13 สาขา 

จากกระแสความนิยมในการซ้ือสินคาผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรก บริษัทไดเพิ่มทีมงาน 

Digital Marketing และ Online Telesales เพื่อใชชองทาง Online ผานทาง Website, Facebook, 

Line official ของบริษัท และไดทําการสรางทางเชื่อมตอและโฆษณาผานพันธมติรทางระบบออนไลน 

เชน Lazada, Kaidee, OfficeMate เปนตน โดยลูกคาสามารถส่ังซ้ือผลิตภัณฑผานระบบออนไลน         

เพิ่มความสะดวกในการเขาถึงผลิตภัณฑและบริการไดอยางรวดเร็ว 

บริษัทไดเพิ่มชองทางเพื่อใหลูกคาไดรับรูถึงผลิตภัณฑและการบริการของทางบริษัทที่มี

ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําโฆษณาผานทางชองทางโทรทัศน (ดิจิตอลทีวี) และมีเดียออนไลน 

โดยไดทําการลงนามสัญญาวาจางศิลปน “ นีโน ” คุณเมทนี  บุรณศิริ เปนพรีเซนเตอรใหกับบริษัท 

โดยออกอากาศในชองทีวีดิจิตอล เชน ชอง One ชอง Workpoint และชองอ่ืน ๆ อีกทั้งยังได

จัดเตรียม ชองทางอ่ืน เชน Out of home media, สปอตวิทยุ และ งานอีเวนท ตาง ๆ ตลอดป 2562 

รวมกับศิลปนดังกลาว เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและมั่นใจใน

ผลิตภัณฑและบริการของทางบริษัทมากยิ่งขั้น 
 

(5) สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้าอย่างยัง่ยืน 

เคร่ืองกรองนํ้าเปนผลิตภัณฑที่ตองการคําแนะนํา บริษัทจึงเนนการใหความรูความเขาใจใน

ผลิตภัณฑ และการดูแลสุขภาพของลูกคา และครอบครัว พนักงานจึงเปนปจจัยหลักสําคัญของ

ความสําเร็จ (Key Success Factor) 

บริษัทไดพัฒนาวิธีการสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพใหรองรับการขยายตัวของ

ธุรกิจอยางรวดเร็วของบริษัท บริษัทใหความสําคัญในการสรางความรู ทักษะ และมีการฝกฝน     

อยางจริงจัง นับตั้งแตวันแรกที่เขามาปฏิบัติงาน ทั้งดานความรูดานผลิตภัณฑ ทักษะการขายการ

บริการ การดูแลลูกคา สรางใหพนักงานมีทัศนคติ มีจิตใจบริการ เพื่อสงมอบสุขภาพดีใหกับลูกคา มี

การจัดตั้งสถาบันฝกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานอยางตอเน่ืองและเปนระบบมีระบบ

ครูฝกภาคสนามใหแกพนักงาน บริษัทดูแลผลตอบแทน สวัสดิการ และความเปนอยูตาง ๆ ของ

พนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความสุข และความมั่นคง ที่จะสงมอบบริการที่ดีมีคุณภาพใหกับลูกคาได 

ในทุกจุดที่ลูกคาไดสัมผัสกับบริษัท เชน เมื่อใกลครบระยะเวลาในการเปล่ียนสารกรอง พนักงาน 

Telesales โทรไปแจงใหกับลูกคา และมีพนักงานไปบริการถึงบาน พนักงานที่เก็บเงินคางวดจะถาม

ไถปญหาและสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเปนประจํา เปนตน ดวยเหตุน้ีจึงนํามาซ่ึงความพึงพอใจ

ของลูกคา เกิดการซ้ือซํ้าและบอกตอใหกับญาติและเพื่อนตอไปดวย 

 

2.2.5 ช่องทางการจาํหน่าย 

2.2.5.1 การจดัจาํหน่ายผา่นระบบขายตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใชระบบการขายตรงแบบชั้นเดียวเปนชองทางหลักในการขายสินคาของบริษัท เน่ืองจากบริษัท

เล็งเห็นวาเปนชองทางที่พนักงานขายสามารถนําเสนอคุณสมบัติของสินคาไดชัดเจน และสามารถสรางความสัมพันธที่

ดีกับกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อสรางโอกาสในการจําหนายสินคาอ่ืน ๆ ของบริษัทตอไป ทั้งน้ี พนักงานขายและบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนประมาณ 1,000 คน ทั่วประเทศ โดยพนักงานสวนใหญประจําที่สํานักงานใหญ
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จังหวัดนนทบุรี ทั้งน้ี เพื่อสนับสนุนและรองรับการขายเคร่ืองกรองนํ้าและสารกรองและเคร่ืองใชไฟฟาที่มีคุณภาพที่

บริษัทคัดสรรมาแลวเปนอยางดี โดยจํานวนสาขา ณ ส้ินป 2561 จํานวน 22 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

รายละเอียดสาขา (22 สาขา) 
 

ภาค สาขา ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

 
 
 

เหนือ 

เชียงราย 866/10-11 ถ.ทางหลวงแผนดิน 1 ต.เวียง  
อ.เมือง จ.เชยีงราย 57000 

053-719-288 

เชียงใหม 
221/7-8 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม 50100 

053-271-378 

ลําปาง 
357/34-35 ถ.บุญวาทย(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก  
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 

054-222-901 

 
พิษณุโลก 298/2-3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก 65000 
055-005-000  

 

 
นครสวรรค 

95/15-16 หมู 9 ต.วัดไทร อ.เมอืง  
จ.นครสวรรค 60000 

099-380-3886 

เพชรบูรณ 358 ม.10 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ. เพชรบูรณ 67000 056-713-446 

ตะวันออก 
ระยอง 

349/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมอืง  
จ.ระยอง 21000 

038-621-277 

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

038-110-083 

กลาง 
นครปฐม 667/2 ถ.เพชรเกษม ต.หวยจรเข อ.เมือง  

จ.นครปฐม 73000 
034-275-383 

เพชรบุรี 
585/17 หมู 5 ต.บานหมอ อ.เมอืง  
จ.เพชรบุรี 76000 

032-401-629 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแกน 
118/9 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน  
จ.ขอนแกน 40000 

043-043-500 

อุดรธานี 
289/13-14 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000 

042-223-448 

อุบลราชธานี 
265/4-5 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 
34000 

045-243-495 

นครราชสีมา 
901/7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 

044-262-900 

รอยเอ็ด 
426 หมู 23 ต.เหนือเมือง อ.เมือง  
จ.รอยเอ็ด 45000 

043-515-027 

บุรีรัมย 
999/13 หมู 1 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย  
จ.บุรีรัมย 31000 

044-613-899 

มุกดาหาร 
122/4-5 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 

042-042-000 
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ภาค สาขา ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

ใต 

นครศรีธรรมราช 
180/26-27 หมู 5 ต.ปากพูน อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

075-806-877 

สุราษฎรธานี 
20/1 ม.10 ต.วัดประดู อ.เมืองสุราษฎรธานี  
จ.สุราษฎรธานี 84000 

077-964-000 

ภูเก็ต 
32/4 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง  
จ.ภูเก็ต 83000 

076-619-111 

หาดใหญ 
1502, 1504 หมูที่ 3 ถ.สนามบนิ-ลพบุรีราเมศวร  
ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

074-250-420 

ตรัง 239/23 ถ.กันตัง ต.ทบัเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-290-539 

ในระบบการขายตรงของบริษัท พนักงานขายจะไดรับคานายหนาแปรผันตามยอดขาย นอกจากน้ี บริษัทยังมี

การกําหนดผลตอบแทนสําหรับพนักงานขาย เพื่อสนับสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

 

2.2.5.2 การจดัจาํหน่ายผา่นทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทไดพัฒนาขีดความสามารถในการจัดจําหนายสินคาทางโทรศัพทโดยการนําโปรแกรม

บริหารงานลูกคา (CRM : Customer Relation Management) เชื่อมตอกับระบบโทรศัพท (Cisco-IP 

Telephony) และฐานขอมูลลูกคาของบริษัท (Customer Database) โดยไดเร่ิมใชระบบดังกลาวในการขาย

สารกรองควบคูไปกับการขายผานพนักงานขายสารกรองแบบปกติ และตอมาชองทางการขายทางโทรศัพท

ไดกลายเปนชองทางหลักในการขายเคร่ืองใชไฟฟา บริษัทจึงไดขยายชองทางการขายทางโทรศัพทเพื่อ

รองรับการขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยส้ินป 2561 มีจํานวนพนักงานขายทางโทรศัพทประมาณ          

120 ที่น่ัง ทั้งน้ี ลูกคาสามารถติดตอหนวยงานขาย สอบถามขอมูลหรือการบริการตาง ๆ ไดโดยโทรติดตอ            

Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวม 120 คูสาย บริษัทไดเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับลูกคาออนไลนจาก

ชองทางตาง ๆ เชน Facebook และ Line กวา 20 ที่น่ัง ซ่ึงเปนฐานขอมูลลูกคาใหม เพื่อตอบรับการ

ใหบริการผานทางชองทางใหมใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพใหมากยิ่งขึ้น อีกทั้งไดทําการเพิ่มหมวดหมู

สินคาใหกับลูกคา นอกจากผลิตภัณฑหลักคือเคร่ืองกรองนํ้าและชุดสารกรองแลวบริษัทยังนําเสนอขาย

เคร่ืองปรับอากาศยี่หอไดก้ิน, เคร่ืองปรับอากาศยี่หอเฟดเดอร, เคร่ืองทํานํ้าอุน Safe Electrics และ 

เคร่ืองใชไฟฟาอ่ืน ๆ เชน สินคายี่หอโตชิบา แอลจี พานาโซนิค มาสเตอรคูล และซัมซุง เปนตน ทั้งน้ีการ

บริหารงานขายชองทางการจัดจําหนายผานทางโทรศัพทน้ีจะสามารถติดตอลูกคาไดตรงกลุมเปาหมายของ

งานขายและยังสามารถบริหารคาใชจายได โดยมีโครงสรางคาใชจายต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับชองทาง 

การขายดานอ่ืนๆ 

 

2.2.5.3 การจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน 

บริษัทยอยเปนผูจัดจําหนายสินคาเคร่ืองกรองนํ้า และเหยือกกรองนํ้าใหแกบริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด (บริษัทขายตรงขนาดใหญ) โดยบริษัทยอยไดรับความไววางใจใหผลิตสินคาดังกลาว 

เน่ืองจากปจจัยความพรอมในดานตาง ๆ อาทิเชน การคนควาและวิจัยเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเน่ือง 

คุณภาพของสินคาที่ไดมาตรฐาน การจัดสงที่ตรงตามเวลา บริการหลังการขาย การจัดอบรมความรู

ผลิตภัณฑใหแกสมาชิกเครือขาย รวมทั้งความสัมพันธอันดีกับทางลูกคา 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

ปจจบุันบริษัทมีโรงงานผลิตเคร่ืองกรองนํ้าทั้งส้ิน 4 แหง ไดแก 

 โรงงานที่ 1 ผลิตเคร่ืองกรองนํ้า และชุดสารกรอง 

 โรงงานที่ 2  ผลิตเหยือกกรองนํ้า และสวนประกอบ  

 โรงงานที่ 3  ประกอบเคร่ืองทํานํ้าอุน 

 โรงงานที่ 4  ผลิตเคร่ืองกรองนํ้า และชุดสารกรอง 

โรงงานมีกําลังการผลิตรวมสําหรับเคร่ืองกรองนํ้าเฉล่ียประมาณเดือนละ 30,000 เคร่ือง โดยปจจุบันใช

กําลังการผลิตอยูที่ประมาณรอยละ 70 ของกําลังการผลิตทั้งหมด ตอการทํางาน 8 ชั่วโมง 

 

 (ข) กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการดําเนินงานหลักตาง ๆ ของบริษทั ไดแก 

1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  กระบวนการผลิตเครือ่งกรองน้ําของบริษทั มีขัน้ตอนโดยสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 

- การออกแบบเครื่องกรองน้ํา: ดําเนินการโดยฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ซ่ึงมีความ

เชี่ยวชาญดานเคร่ืองกรองนํ้าโดยตรง โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการกรองนํ้า ความสะดวกในการ

ใชงาน และรูปลักษณความสวยงามของเคร่ืองกรองนํ้า 

- การทาํแม่พิมพ:์ ภายหลังจากขั้นตอนการออกแบบ บริษัทจะสงแบบใหผูผลิตทําแมพิมพสวน

ตาง ๆ และใหฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เขาไปตรวจสอบชิ้นงานแมพิมพตนแบบที่

โรงงานผลิตเพื่อควบคุมรายละเอียดตางๆ ของชิ้นงานใหเปนไปตามที่ออกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสารกรองน้ํา: 

วัสดุสวนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมี          

ความเหมาะสมกับรูปลักษณของผลิตภัณฑ ในสวนวัสดุที่สัมผัสนํ้าไดเลือกใชวัสดุที่มีความ

ปลอดภัย สามารถนํามาใชกับนํ้าด่ืมได (Food Grade) โดยบริษัทจะจัดสงแมพิมพใหแกผูผลิต

เพื่อทําการฉีดพลาสติกขึ้นเปนสวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองซ่ึงบริษัทจะทําการคัดเลือกผูรับ

จางที่มีมาตรฐานและมีประสบการณในการฉีดขึ้นรูปเคร่ืองกรองนํ้าเทาน้ัน 

สารกรองนํ้า คัดเลือกสารกรองนํ้าเกรดสูงทั้งจากในประเทศและจากตางประเทศที่มี

มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากน้ัน มีการทดสอบคาการดูดซับสารเคมี (Iodine Number)      

ทางหองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอและมีการสงไปยังหนวยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

เปนประจําทุกป อีกทั้งยังไดมีการสงเคร่ืองกรองนํ้าไปทดสอบดานคุณภาพการกรอง ณ 

หองปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยการ

ทดสอบประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1. ดานรสชาติของนํ้า 2. ดานลักษณะที่ปรากฏ 3. ดานการ

เกิดจุลชีพในนํ้า 4. ดานสารเปนพิษ 5. ดานสารกอกลายพันธ และ 6. ดานโลหะหนักในนํ้า ซ่ึงถือ

ไดวามีความเชี่ยวชาญดานการทดสอบอาหารและเคร่ืองด่ืม เปนที่ยอมรับในระดับสากล และใน

การคัดเลือกวัตถุดิบกอนที่จะมีการผลิตจะตองตรวจรับวัตถุดิบวามีคุณสมบัติเปนไปตามที่

กําหนดไว โดยบริษัทจะเนนการคัดสรร ผูจําหนายวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหไดวัตถุดิบที่ดี

ที่สุดที่จะนํามาใชกับเคร่ืองกรองนํ้าของบริษัท 
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ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน บริษัทไดจัดทําเปนคูมือมาตรฐานแสดงขั้นตอนที่ชัดเจน 

เพื่อใหการผลิตสินคามีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่วางไวโดยบริษัทไดรับการรับรอง ISO 

9001:2015 นอกจากน้ี บริษัทมีการวางแผนการผลิตที่ชัดเจนเพื่อใหสอดคลองกับยอดขาย ความ

ตองการสินคา และปริมาณสินคาคงคลัง เพื่อปองกันปญหาสินคาขาดแคลน หรือการสํารองสินคา

มากเกินไป นอกจากน้ี บริษัทจะทําการตรวจสอบคุณภาพสินคาภายหลังจากผลิตเสร็จ เพื่อให

เปนไปตามมาตรฐานของบริษัท 

2. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่าย และเกบ็ค่างวดการจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ํา มีขัน้ตอน   

โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคา โดยแจงวาจําหนายทั้งระบบเงินสดและเงินผอน 

ในกรณีการผอนชําระ บริษัทมีนโยบายในการคัดกรองลูกคาโดยใหพนักงานขายคัดกรองใน

เบื้องตน จากน้ันหัวหนาทีมขายจะประเมินอีกรอบกอนทําสัญญาเชาซ้ือ นอกจากน้ี ฝายเครดิต

ซ่ึงเปนหนวยงานที่เดินทางไปเก็บเงินคาสินคาตั้งแตงวดที่สองเปนตนไป จะเปนผูตรวจสอบ

คุณสมบัติของลูกคาดวยเชนกัน 

2) ทีมขายนําสงสัญญาการเชาซ้ือพรอมเอกสารที่เก่ียวของและเงินงวดแรกที่เก็บจากลูกคาใหแก

ฝายที่เก่ียวของ เพื่อจัดทําฐานขอมูลลูกคาตอไป 

3) ในกรณีที่ ลูกคามีปญหาในการผอนชําระ บริษัทไดดําเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี           

โดยแผนกเรงรัดหน้ีสิน และในกรณีที่บริษัทไดสงจดหมายทวงถามหน้ีไปยังลูกคารวม 2 คร้ัง 

บริษัทอาจพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่ายและเกบ็ค่างวดการจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขัน้ตอนโดย

สรปุดงัต่อไปน้ี  

1) พนักงานขายทางโทรศัพทติดตอลูกคาหรือพนักงานขายนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑแกลูกคา      

โดยแจงวาจําหนายทั้งระบบเงินสดและเงินผอน 

2) กรณีผอนชําระ จะมีเจาหนาที่ทําสัญญา เขาไปตรวจสอบขอมูลลูกคา และเอกสารประกอบ เชน 

เอกสารทางการเงิน เพื่อประเมินความสามารถในการผอนชําระของลูกคากอนทําสัญญาเชาซ้ือ 

และลงนามในหนังสือใหความยินยอมในการตรวจสอบขอมูลเครดิต 

3) เจาหนาที่พิจารณาเครดิต ตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโรและพิจารณารวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ตาม

ขอกําหนดของบริษัทถาคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จะดําเนินการทําสัญญาตอไป 

4) เจาหนาที่ทําสัญญา ใหลูกคาทําสัญญาเชาซ้ือพรอมเก็บเงินดาวน 

5) สงมอบสินคาพรอมติดตั้ง 

6) ในกรณีที่ลูกคามีปญหาในการผอนชําระ บริษัทจะดําเนินการติดตามและเรียกเก็บหน้ี โดย

หนวยงานที่เก่ียวของตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนด สําหรับกรณีที่บริษัทไดสงจดหมายทวงถาม

หน้ีไปยังลูกคารวม 2 คร้ังแลวลูกคายังไมชําระก็จะดําเนินการยึดสินคาคืน และบริษัทอาจ

พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
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นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจําหนายสินคาในรูปแบบขายผอนชําระประมาณรอยละ 85.1 ของรายไดจากการขายสินคา บริษัทจึงให

ความสําคัญกับนโยบายทางบัญชีที่เก่ียวของ ดังน้ี 

1. การรบัรูร้ายได ้

2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และการตดัหน้ีสูญ 

3. ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

4. ประมาณการหน้ีสินจากการรบัประกนัสินคา้ โดยการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรบัประกนั

คุณภาพสินคา้ 

ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

1 การรับรูรายได ขายสนิคา้ 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มี

นัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคา

ในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อ 

 รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือรับรูตามอัตราผลตอบแทนที่แทจริงตามระยะเวลา

ของสัญญา และจะหยุดรับรูรายไดดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือเมื่อลูกหน้ีคางชําระคางวดเกิน

กําหนด 3 งวด นับจากวันครบกําหนดชําระ 

2 คาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ และการตัดหน้ี

สูญ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

กลุมบริษัทมีนโยบายตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีที่คาดวาจะไมสามารถ

เรียกชําระหน้ีได ดังน้ี 

ลูกหน้ีขายเชื่อ 

กลุมบริษัทตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากรายงานวิเคราะหอายุลูกหน้ี 

ลูกหน้ีที่คางชําระเกิน 3 เดือน จะตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรอยละ 100 ของยอดลูกหน้ีคงคาง 

ลูกคาขายผอน 

กลุมบริษัทมีนโยบายการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีผอนชําระ โดย

กําหนดอัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเปนรอยละของลูกหน้ีเชาซ้ือหลังหักดอกผลเชาซ้ือรอตัด

บัญชีและภาษีขายรอตัดบัญชีแลว ดังน้ี 

 

สถานะบัญชีลูกหน้ี 

อัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (รอยละ) 

เคร่ืองกรองนํ้า เคร่ืองใชไฟฟา*** 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 2.5 1 

คางชําระ 1 งวด 6 2 

คางชําระ 2 งวด 30 10 

คางชําระ 3 งวด 50 20 

คางชําระ 4 งวด 50 และ 100* 30 

คางชําระ 5 งวด 50 และ 100* 40 

คางชําระ 6 งวด 50 และ 100* 50 

คางชําระเกิน 6 งวด 50 และ 100* 50 และ 100** 
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ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

*ลูกหน้ีเคร่ืองกรองนํ้า: คางชําระเกิน 3 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรอย

ละ 50 และคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกันอัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรอยละ 100 

**ลูกหน้ีเคร่ืองใชไฟฟา: คางชําระเกิน 6 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

รอยละ 50 และคางชําระเกิน 6 งวดติดตอกันอัตราคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรอยละ 100 

***คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาคํานวณจากยอดลูกหน้ี

หลังจากหักดอกผลเชาซ้ือและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมลูคาซากของผลิตภณัฑ

เคร่ืองใชไฟฟา โดยพิจารณาจากอายุการใชงานและสภาพของหลักประกัน และราคา

ตลาดสินคายึดคืนเพื่อขายตอเปนสินคามือสอง 

 

การตดัหน้ีสญู 

กลุมบริษัทบันทึกหน้ีสูญสําหรับลูกหน้ีคางชําระ เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม 

ครบ 2 คร้ัง และลูกหน้ีไมชําระหน้ี 

 

3 คาเผื่อการรับคืน

สินคา 

บริษัทมีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา โดยลูกคาสามารถคืนสินคา

ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ติดตั้ง คาเผื่อการรับคืนสินคาอางอิงจากสถิติการคืนสินคาของ

ลูกคาในปที่ผานมา 

 

4 ประมาณการหน้ีสิน

จากการรับประกัน

สินคา 

บริษัทมีนโยบายเปล่ียนและซอมสินคาใหแกลูกคาตามนโยบายการรับประกันคุณภาพ

สินคาภายในเวลา 1-2 ป นับจากวันที่ติดตั้ง  

 

 

3. การจดัหาวตัถดิุบ 

3.1) วตัถดิุบในการผลิต 

วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเคร่ืองกรองนํ้าของบริษัท ไดแก สวนโครงสรางภายนอกของ

เคร่ืองกรองนํ้า (Housing) และสารกรอง (Filter Media) สําหรับตัวโครงสรางภายนอกเคร่ือง

กรองนํ้าที่เปนพลาสติก บริษัทเปนผูออกแบบและวาจางบริษัทคูคาใหเปนผูฉีด สวนสารกรอง

บริษัทจัดซ้ือวัตถุดิบสวนใหญผานผูจัดจําหนายภายในประเทศหลายราย และนําเขาบางสวน

จากตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนผูขายที่มีความสัมพันธมากกวา 5 ป โดยบริษัทมีนโยบาย

สํารองวัตถุดิบเพื่อใชในการผลิตสินคาไดไมต่ํากวา 15 - 20 วัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับระยะเวลาใน

กระบวนการผลิตของวัตถุดิบแตละชนิด และบริษัทมีการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่นําสง

ในแตละคร้ัง 

3.2) พนักงานขาย 

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายโดยคัดเลือกจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

และรักงานขาย บริษัทจัดฝกอบรมพนักงานใหมใหมีความรูความเขาใจในสินคาเปนอยางดี 

รวมถึง การจัดฝกอบรมเพื่อสรางทักษะการขายและเขาใจถึงจิตวิทยาการขาย และจัดทําคูมือ

การขายเพื่อใหพนักงานขายทุกคนใชเปนแนวทางในการขายสินคา ทั้งน้ี บริษัทยังจัดใหมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนประจํา และมีกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะดานการขาย 
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สําหรับพนักงานขายที่สามารถทํายอดขายไดเกินเปาที่ตั้งไว บริษัทมีการใหรางวัล เพื่อเปน

แรงบันดาลใจใหพนักงานขายมีความมุงมั่นในการขาย และเปนการสนับสนุนพนักงานขายที่

มีคุณภาพใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมีการบริหารจัดการในกรณีที่ยึดเคร่ืองคืนมาจากลูกคา หรือรับคืนเคร่ืองเกามาจากลูกคา 

หรือของเสียในการผลิต ไดแก พลาสติก และสารกรอง บริษัทไดจําแนกสารกรองออกเปนสารกรองที่ดีกับ

สารกรองคุณภาพต่ํา โดยสารกรองที่ดีน้ัน บริษัทจะนํามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขายใหแกผูผลิตเคร่ือง

กรองนํ้าที่ไมใชเคร่ืองกรองนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเชน เคร่ืองกรองนํ้าสําหรับใชใน

อุตสาหกรรม เปนตน ในสวนของสารกรองคุณภาพต่ําน้ัน บริษัทนํามาผานกระบวนการอัดทําเปนอิฐมวล

เบาเพื่อใชงานภายใน นอกจากน้ัน บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งตามมาตรฐานนํ้าทิ้งของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

 

การจดัการด้านความปลอดภยั 

ความปลอดภัยของพนักงานเปนหน่ึงในปจจัยที่บริษัทใหความสําคัญมาโดยตลอด โดยไดมีการ

กําหนดขั้นตอนแหงความปลอดภัยไวในคูมือการทํางานของระบบผลิต เพื่อใหพนักงานฝายผลิตปฏิบัติ

ตาม รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับพนักงานในแตละหนาที่ นอกจากน้ี 

บริษัทยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงเปนไปตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด 

ทั้งน้ี ในกระบวนการผลิตในป 2561 ที่ผานมาของบริษัทเกิดอุบัติเหตุรายแรงจํานวน 5 คน (อุบัติเหตุราย

หมายหมายถึง นับจํานวนการประสบอันตรายกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน หรือหยุด

งานเกิน 3 วัน) 

2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม-ี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

 ปจจัยความเส่ียงตอไปน้ี เปนเพียงปจจัยความเส่ียงสําคัญบางประการที่อาจสงผลกระทบเชิงลบตอบริษัท    

ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเส่ียงในการลงทุนของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี อาจมีปจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่บริษัทยังไม

สามารถทราบไดในปจจุบันและอาจมีปจจัยความเส่ียงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมเปนสาระสําคัญ ซ่ึงปจจัย         

ความเส่ียงเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตได 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั 

 ปจจุบันธุรกิจผลิตและจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าของบริษัทยังไมไดเปนธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยตรงจากหนวยงาน

ภาครัฐ อยางไรก็ตามมีหนวยงานรัฐหลายหนวยงานที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัททางออม กลาวคือ สํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ทําหนาที่ดูแลมิใหบริษัทที่ประกอบธุรกิจเชาซ้ือเอาเปรียบผูบริโภค           

ขณะที่กระทรวงพาณิชยไดมีการออกกฎหมายควบคุมการขายตรง โดยกําหนดใหผูประกอบการขายตรงตองมี

ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ และกระทรวงอุตสาหกรรมจะเปนผูดูแลการตอใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานซ่ึงบริษัทถือเปนนโยบายหลักที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของดังกลาวอยางเครงครัด 

อยางไรก็ตามบริษัทมีความเส่ียงในกรณีที่หนวยงานภาครัฐอาจบังคับใชกฎระเบียบเพิ่มเติมที่เขมงวดมากยิ่งขึ้น

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ ดังน้ันบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทางที่ทางราชการ

กําหนดในปจจุบัน พรอมกับติดตามขอมูลเก่ียวกับแนวทางการปรับเปล่ียนกฎระเบียบที่เก่ียวของดังกลาวตลอดเวลา 

เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหการดําเนินงานของบริษัทสอดคลองกับกฎระเบียบของภาครัฐตอไป 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากการจาํหน่ายผา่นช่องทางขายตรงเป็นหลกั 

 บริษัทจําหนายสินคาเคร่ืองกรองนํ้าสวนใหญผานชองทางการขายตรงชั้นเดียว (Single Level Direct Sales) 

ซ่ึงมุงเนนการขายสินคาโดยทีมงานขายตรง ที่มีประสบการณในการขายผานชองทางการขายตรงชั้นเดียวมาอยาง

ยาวนาน บริษัทมีความเชื่อมั่นวาการขายผานชองทางดังกลาวน้ีเปนชองทางที่เหมาะสม เน่ืองจากผลิตภัณฑเคร่ือง

กรองนํ้าจําเปนตองอาศัยการอธิบายรายละเอียดดานเทคนิคและคุณสมบัติโดยพนักงานขายอธิบายและสาธิตการใชงาน

สินคาใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑกอนปดการขาย ซ่ึงขึ้นอยูกับ

ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานแตละคน โดยพนักงานที่มีทักษะการขายที่โดดเดนอาจถูกดึงตัวไปเปนพนักงาน

หรือตัวแทนขายของผูประกอบการรายอ่ืนที่ใหผลตอบแทนที่สูงกวาได บริษัทจึงมีนโยบายใหความสําคัญแกพนักงาน

ขาย โดยเสนอคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแกกลุมพนักงานขายดังกลาว และบริษัทไดจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะการขายแกพนักงานขายของบริษัทและเพื่อเสริมประสิทธิภาพของทีมงานขายอยางสม่ําเสมอ 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจําหนายผานชองทางการขายตรงชั้นเดียว จึง

ไดพยายามเพิ่มชองทางการขายในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากชองทางขายตรงดังกลาว เพื่อใหครอบคลุมลูกคา

กลุมเปาหมายมากยิ่งขึน้ เชน การจําหนายสินคาในโมเดิรนเทรด (Modern Trade) การจําหนายสินคาผานทางโทรศพัท 

(Telesales & Telemarketing) ชองทางอินเตอรเน็ต (E-commerce) ส่ือออนไลน เชน Facebook, Line, Lazada และ

อ่ืน ๆ รวมถึงการแตงตั้งตัวแทนจาํหนายสินคาเพื่อใหสามารถนําเสนอสินคาและบริการใหเขาถงึลูกคาทุกกลุมเปาหมาย

มากยิ่งขึ้น เปนตน นอกจากน้ียังมีรูปแบบการขายอ่ืน ๆ อาทิ การผลิตและจําหนายสินคาประเภท OEM แกบริษัทขาย

ตรงอ่ืน  
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3.1.3 ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีอาจส่งผล

ต่อยอดขาย และต้นทุนการผลิต 

 การเปดเสรีการคา และการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยางเต็มรูปแบบในป 2558 ซ่ึง

เปนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (ASEAN) 10 

ประเทศ จะสงผลใหมีการเปดเสรีการเคล่ือนยายทรัพยากรเงินทุน แรงงาน และการคาขายระหวางกันในตลาดอาเซียน 

อาจจะทําใหมีสินคาจากประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ํา เขามาแขงขันในไทยมากขึ้น บริษัทจึงมีแผนการขยายชอง

ทางการจัดจําหนาย และการพัฒนาผลิตภัณฑใหหลากหลายมากขึน้เพื่อตอบสนองและเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายมาก

ยิ่งขึ้น นอกจากน้ีบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศแถบประชาคมอาเซียน (AEC) โดยจะพิจารณาถึงปจจยัตาง 

ๆ และความเปนไปไดในการทําการตลาด บริษัทไดเร่ิมนําสินคาเขาไปจําหนายผานบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทกับนัก

ธุรกิจไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจัดจําหนายผานตัวแทนจําหนายในประเทศกัมพูชา พรอมทั้ง

กําลังศึกษาที่จะนําสินคาไปจําหนายในประเทศ AEC อ่ืน ๆ ตอไป 

 

3.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 

3.2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

กระบวนการผลิตเคร่ืองกรองนํ้าประกอบดวย สวนประกอบและอุปกรณที่หลากหลาย ทั้งในสวนของตัวเคร่ือง

และชุดสารกรอง ซ่ึงสวนใหญสามารถผลิตไดภายในประเทศ และบางสวนตองพึ่งพาการนําเขาจากผูนําเขารายใหญ 

โดยราคาวัสดุและอุปกรณจะแปรผันตามราคาตลาดและอัตราแลกเปล่ียนในกรณีที่ตองนําเขาจากตางประเทศซ่ึงบริษัท

อาจไดรับผลกระทบบางสวนจากความผันผวนของราคาวัสดุและอุปกรณรวมทั้งอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงในสวนน้ีบริษัทได

นําเคร่ืองมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน เพื่อลดผลกระทบบางสวนจากความผัน

ผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

3.2.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัใบอนุญาตการประกอบธรุกิจ 

โรงงานผลิตเคร่ืองกรองนํ้าของบริษัทแหงหน่ึง ตั้งอยูในพื้นที่สีสม ซ่ึงเปนพื้นที่ประเภทที่อยูอาศัยหนาแนน

โดยไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ภายใตเงื่อนไขวาใบอนุญาตดังกลาวอาจ        

ถูกเพิกถอนได หากไดรับการรองเรียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ หรือกอใหเกิดปญหาแกชุมชน สําหรับใบอนุญาตใน

การประกอบกิจการโรงงานในป 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

- โรงงานที่ 1 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซอมเคร่ืองกรองนํ้า 

จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงได รับการตอใบอนุญาต โดยจะหมดอายุในวันที่                 

1 มกราคม 2565 

- โรงงานที่  2 บริษัทได รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบและซอม             

เคร่ืองกรองนํ้าจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดันนทบุรี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่                   1 

มกราคม 2563 

- โรงงานที่ 3 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดยอยเศษพลาสติกจาก

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงไดรับการตอใบอนุญาต โดยจะหมดอายุในวันที่ 1 มกราคม 

2567 และใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทซอม ประกอบเคร่ืองทํานํ้าอุนและเคร่ืองทํานํ้า

รอนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2565 
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- โรงงานที่ 4 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซอม เคร่ืองกรองนํ้า

และบดเศษพลาสติก จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ซ่ึงใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ วันที่        

1 มกราคม 2563 

ทั้งน้ี บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการไมไดรับการตออายุใบอนุญาตของแตละโรงงาน อยางไรก็ตาม ผูบริหาร

ของบริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถไดรับการตออายุใบอนุญาตดังกลาว เน่ืองจากการประกอบผลิตภัณฑไมสรางมลพิษ   

ใด ๆ และบริษัทยังไมเคยไดรับการแจงตักเตือนจากหนวยงานที่เก่ียวของหรือการรองเรียนจากผูอยูอาศัยในบริเวณ

ใกลเคียงอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 

 

3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.3.1 ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือ 

การขายเคร่ืองกรองนํ้าและเคร่ืองใชไฟฟาของกลุมบริษัทสวนใหญจะเปนการขายผอนชําระตามสัญญาเชาซ้ือ 

ซ่ึงคุณภาพของลูกหน้ีเชาซ้ือจะเปนปจจัยหลักในการรับรูรายไดของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัท

มียอดลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือสําหรับเคร่ืองกรองนํ้าที่คางชาํระเกิน 3 งวด มีสัดสวนรอยละ 4.70 สําหรับเคร่ืองใชไฟฟา 

ลูกหน้ีที่คางชําระเกิน 6 งวด มีสัดสวนรอยละ 4.24 ของยอดลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือสินคาเคร่ืองกรองนํ้าและ

เคร่ืองใชไฟฟาตามลําดับ (หลังหักดอกเบี้ยที่ยังไมถือเปนรายไดและภาษีขายรอตัดบัญชี) ที่ผานมาลูกคาของบริษัท

สวนใหญเปนลูกคารายยอยในระดับลางถึงกลาง โดยบริษัทกําหนดนโยบายการคัดเลือกลูกคาที่ผอนปรนเพื่อใหกลุม

ลูกคาดังกลาวสามารถเขาถึงสินคาและบริการของบริษัทได  อยางไรก็ตาม บริษัทกําหนดนโยบายการตรวจสอบและ

ควบคุมการใหสินเชื่อ รวมทั้งในกรณีที่ลูกหน้ีคางชําระ บริษัทจะตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบ

กับสัดสวนหน้ีสูญในอดีต และหากลูกหน้ีคางชําระเกิน 3 งวด บริษัทจะหยุดรับรูรายไดดอกผลจากการเชาซ้ือทั้งจํานวน 

รวมทั้งดําเนินการทางกฎหมายโดยออกหนังสือทวงถามไปยังลูกคา รวม 2 คร้ัง แลวรอใหมีการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญใหครบตามมูลคาคงเหลือตามบญัช ีของลูกหน้ีคางชําระน้ันแลวกอนการตัดลูกหน้ีคางชาํระดังกลาวเปนหน้ีสูญตอไป 

ทั้งน้ีจากการที่สินคาของบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนในระดับสูง ในป 2561 อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 75.34 เมื่อหัก

คาใชจายในการขาย หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญแลว บริษัทยังมีกําไรจากการดําเนินการขายตรงแบบผอนชาํระในเกณฑ

สูงเพียงพอ โดยในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.66 

 ทั้งน้ี มาตรการปองกันเพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดจากลูกหน้ีเชาซ้ือซ่ึงอาจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ขอตกลงในสัญญาของบริษัทสามารถสรุปได ดังตอไปน้ี 

 กําหนดคุณสมบัติของลูกคากลุมเปาหมายในเบื้องตน เพื่อเปนแนวทางที่ชัดเจนแกทีมงานขาย        

โดยตองผานการพิจารณาเบื้องตนจากพนักงานขาย และหัวหนาทีมพิจารณาอีกคร้ังกอนทําสัญญา 

จากน้ันมีการตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ี โดยฝายเครดิตประเมินความนาเชื่อถือของลูกคาแตละรายวา

เหมาะสมกับแผนการผอนชําระสินคา พรอมทั้งตรวจสอบวามีการติดตั้งครบถวนหรือไม และฝาย

เครดิตเปนหนวยงานที่เก็บคางวดผอนชําระ ทั้งน้ี สําหรับการขายเคร่ืองใชไฟฟาที่เปนเงินผอน จะเปน

การขายผานบริษัทยอยคือ บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด (TSRL) โดยจะมีการตรวจสอบเครดิตลูกคา

ทุกรายผาน Credit Bureau และพนักงาน checker จะตรวจสอบขอมูลลูกคาตามหลักเกณฑของบริษัท 

TSRL อีกขั้นตอนหน่ึง เพื่อเปนขอมูลประกอบรวมกันในการพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

 กําหนดการจายผลตอบแทนแกทีมพนักงานขาย โดยอางอิงจากคุณภาพการขาย และในกรณีที่เกิดหน้ี

สูญจากการขาย พนักงานขายและผูบริหารฝายขายที่เก่ียวของจะมีสวนรวมรับผิดชอบชําระคาเสียหาย

แกบริษัท เพื่อทดแทนความเสียหายตามหลักเกณฑของบริษัท 
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 ในกรณีที่ลูกหน้ีเชาซ้ือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากับบริษัท บริษัทจะดําเนินการติดตามทวงถาม

หน้ีสินคงคางจากลูกหน้ีที่คางชําระเกินกําหนดโดยแผนกเรงรัดหน้ีสินและฝายกฎหมายของบริษัท 

รวมทั้งจะดําเนินการถอดเคร่ืองคืนจากลูกหน้ีดังกลาว โดยเคร่ืองกรองนํ้าหากเคร่ืองที่ยึดคืนยังอยูใน

สภาพดี จะถูกสงไปปรับปรุงสภาพที่โรงงาน และขายใหแกพนักงานของบริษัท (ยกเวนพนักงาน     

ฝายขาย) ในลักษณะสินคาตกเกรดในราคาถูกและปรับปรุงเพื่อบริจาค สําหรับสินคาที่อยูในสภาพไม

สมบูรณ บริษัทจะทําการถอดชิ้นสวนโครงสรางเพื่อบดเปนเม็ดพลาสติกและจําหนายตอไป สําหรับ

เคร่ืองใชไฟฟา เมื่อมีเคร่ืองจากการยึดคืนบริษัทจะนํามาขายเปนเคร่ืองใชไฟฟามือสองตอไป 

 

3.3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

 บริษัทเบิกใชเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใชสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ โดย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคงคางจํานวน 29.50 ลานบาท และมีเงิน

กูยืมระยะยาวคงคางจํานวน 9.70 ลานบาท ในการบริหารตนทุนทางการเงิน บริษัทพิจารณาใชแหลงเงินทุนที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งน้ีจะพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินตาง ๆ ตามความเหมาะสมในแตละ

ชวงเวลา บริษัทจึงมีความเส่ียงบางสวนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซ่ึงอาจสงผลใหตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

และสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินเครดิตกับสถาบันการเงินหลายแหง เพื่อ

รองรับในกรณีที่มีความจําเปนตองใชเงินทุน นอกจากน้ีบริษัทไดพิจารณาจัดหาเงินทุนดวยวิธีอ่ืนตามความเหมาะสม

ของสภาวะเศรษฐกิจ 

 

3.4 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 

 บริษัทมีกลุมผูถือหุนใหญ ไดแก กลุมแจงอยู (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน) โดย ณ 

วันที่ 10 มกราคม 2561 ถือหุนรวมกันในบริษัทจํานวน 351,071,890 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 63.87 ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จึงทําใหกลุมแจงอยู สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมดไมวาจะ

เปนเร่ืองการแตงตั้งกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนที่ตองใชเสียงสวนใหญของที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเร่ืองกฎหมาย

หรือขอบังคับบริษัทกําหนดตองใหไดรับเสียงสามในส่ี (3 ใน 4) ของที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ัน ผูถือหุนรายอ่ืนจึงอาจไม

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเร่ืองที่ผูถือหุนใหญเสนอได ซ่ึงบริษัทไดตระหนักถึงประเด็น

ความเส่ียงดังกลาวจึงไดจัดโครงสรางการจัดการซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึง

ประกอบไปดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ โดยมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกที่เปนอิสระเขารวมในคณะกรรมการ

บริษัท จํานวน 6 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 11 ทาน โดยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน รับหนาที่เปน

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ และพิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการระหวางกัน กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนตอไป 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหลกั: ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวน 

427.74 ลานบาท โดยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณบางสวนนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 

รายละเอียดสินทรพัย ์

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

(ล้านบาท) 

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 241.94 241.69 241.57 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 97.03 117.73 122.45 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช อุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ือง

ตกแตงติดตั้ง และอุปกรณ

คอมพิวเตอร 

29.69 39.15 42.55 

ยานพาหนะ 58.26 72.46 80.55 

งานระหวางกอสรางและงาน

ระหวางจางทํา 
0.82 - 12.76 

รวม 427.74 471.03 499.88 
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ทั้งน้ี รายละเอียดของสินทรัพยหลัก มีมูลคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบงตามการใชประโยชนและ

ทําเลที่ตั้งแสดงดังตาราง 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

สาํนักงานใหญ่    

ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่ 5-0-41.2 ไร 52.73 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 

ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่ 7 ตรว. 0.50 เปนเจาของ ปลอดภาระจํานอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่    

ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่ 2-2-73.9 ไร 34.36 เปนเจาของ ปลอดภาระจํานอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่    

ที่ตั้ง: ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่ 3-2-15.7 ไร และสวน

ปรับปรุงที่ดิน 
56.96 เปนเจาของ จํานองเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

โรงงานที ่1    

ที่ตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

   

- ที่ดิน: พื้นที่  1-0-0 ไร 4.80 บริษัทยอยเปน

เจาของ 

จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 

ที่ตั้ง : ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  

จ.นนทบุรี 

   

- ที่ดิน: พื้นที่  0-0-87 ไร 2.06 เปนเจาของ ปลอดภาระจํานอง 

โรงงานที ่2    

ที่ตั้ง: ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.

นนทบุรี 

   

- ที่ดิน: พื้นที่  0-2-0 ไร 5.22 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 
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ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

โรงงานที ่3    

ที่ตั้ง: ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่  2-0-24.5 ไร และสวน

ปรับปรุงที่ดิน 
25.45 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 

โรงงานที ่4    

ที่ตั้ง: ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี             

จ.ปทุมธานี 

   

- ที่ดิน: พื้นที่ 8-3-30.3 ไร 31.19 เปนเจาของ  

ที่ตั้ง: ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี              

จ.ปทุมธานี 

   

- ที่ดิน: พื้นที่ 2-1-53.9 ไร และสวน

ปรับปรุงที่ดิน 

8.34 

 

เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 

ปลอดภาระจํานอง 

อาคารพกัอาศยัพนักงาน    

ที่ตั้ง: ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่  0-3-91 ไร 20.33 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง

เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 

รวม 241.94   

หมายเหต ุ: 1/ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางสวนของกลุมบริษัทเปนหลักประกนัแกวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
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อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สาํนักงานใหญ่ (อาคาร) 55.25 

 

 

0.27 

เปนเจาของ 

 

 

บริษัทยอย

เปนเจาของ 

จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่ (ลานจอดรถ

และคลงัสินค้า) 

4.13 เปนเจาของ 

 

จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

โรงงานที ่1 (อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร) 

 

3.44 

 

 

1.77 

บริษัทยอย

เปนเจาของ 

 

เปนเจาของ 

จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

โรงงานที ่2 (อาคาร) 

 

0.03 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

โรงงานที ่3 (อาคาร) 6.74 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

โรงงานที ่4 (อาคาร) 17.6 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

อาคารพกัอาศยัพนักงาน - เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูก

สรางเพื่อค้ําประกันวงเงิน

สินเชื่อ 1/ 

สวนปรับปรุงอาคารเชาสํานักงานสาขาและ

ศูนยบริการตางจังหวัด รวม 24 แหง 

7.80 

 

กรรมสิทธิ์ของ

ผูใหเชา 

กรรมสิทธิ์ของผูใหเชา 

รวม 97.03   

หมายเหต:ุ 1/ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางสวนของกลุมบริษัทเปนหลักประกนัแกวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
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4.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 บริษัทใหเชาที่ดินและอาคารแกบุคคลภายนอกเพื่อใชเปนอาคารสํานักงาน คลังสินคา และโรงงานโดยบริษัท

ไมใชประโยชนจากสินทรัพยเพื่อการดําเนินธุรกิจโดยตรง จึงจัดเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนจํานวน 58.63 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

แสดงดังตาราง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

สาํนักงานให้เช่า    

ที่ตั้ง: ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่  0-0-50 ไร 0.70 เปนเจาของ ปลอดภาระจํานอง 

สาํนักงานให้เช่า    

ที่ตั้ง: ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่  0-3-1 ไร 5.02 เปนเจาของ จํานองที่ดินพรอม      

ส่ิงปลูกสรางเพื่อค้ํา

ประกันวงเงินสินเชื่อ 1/ 
- อาคาร: สูง 4 ชั้น จํานวน 7 คูหา           

พื้นที่ใชสอยรวม 1,680 ตรม. 

0.62 เปนเจาของ 

ทีดิ่นรอการพฒันา    

ที่ตั้ง: ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบรีุ จ.นนทบุรี    

- ที่ดิน: พื้นที่ 4-1-43 ไร  52.29 เปนเจาของ จํานองเพื่อค้ําประกัน

วงเงินสินเชื่อ 1/ 

รวม 58.63   

หมายเหต:ุ 1/ที่ดินและสิ่งปลูกสรางบางสวนของกลุมบริษัทเปนหลักประกนัแกวงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
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4.1.2 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยไมมีตัวตนเปนจํานวน 37.24 ลานบาท โดย

ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร สินทรัพยระหวางพัฒนา (คาใชจายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร) และคา

ความนิยม 

 

4.1.3 สญัญาเช่า  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทยอย มีสัญญาเชาที่สําคัญโดยสรุปได ดังน้ี 

• สญัญาเช่าระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารโรงงาน 1 ผูใหเชา : บจ. เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล  

ผูเชา    : บมจ. เธียรสุรัตน 

เร่ิมตน : 1 มกราคม 2561 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2561 

อาคารสํานักงานและคลังสินคา ผูใหเชา : บมจ. เธยีรสุรัตน 

ผูเชา    : บจ. เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล 

เร่ิมตน : 1 พฤษภาคม 2561 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2561 

 

• สญัญาเช่าระหวา่งบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยกบับุคคลภายนอก 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารสํานักงานและคลังสินคา ผูใหเชา : บมจ. เธยีรสุรัตน 

ผูเชา    : บจ. เบตเตอร ดรีมส  

เร่ิมตน : 1 พฤษภาคม 2561 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2561 

พื้นที่โรงงาน ผูใหเชา : บมจ. เธยีรสุรัตน 

ผูเชา    : บจ. เบตเตอร ดรีมส  

เร่ิมตน : 1 มกราคม 2561 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2561 

พื้นที่โรงงาน ผูใหเชา : บมจ. เธยีรสุรัตน 

ผูเชา    : บจ. ไอดีล วอเตอร  

เร่ิมตน : 1 มกราคม 2561 

ส้ินสุด  : 31 ธันวาคม 2561 

ที่ดินเปลา 

(ที่จอดรถ) 

ผูใหเชา : นางจันทนา อยูหุน 

ผูเชา    : บมจ. เธียรสุรัตน 

เร่ิมตน : 18 พฤษภาคม 2554  

ส้ินสุด  : 18 พฤษภาคม 2564 

ที่ดินเปลา 

(ที่จอดรถ) 

ผูใหเชา : นายประภาส โรจนนิรันดร 

ผูเชา    : บมจ. เธียรสุรัตน 

เร่ิมตน : 3 มิถุนายน 2561 

ส้ินสุด  :  2 มิถุนายน 2564 

 

นอกจากการเชาอาคารสํานักงานและคลังสินคา พื้นที่โรงงาน และที่ดินเปลา ตามตารางขางตนบริษัทยังมีการ

เชาอาคารพาณิชยเพื่อเปนสาขาและศูนยบริการ รวมทั้งส้ิน 24 สัญญา มีระยะเวลาการเชานอยกวา 1 ป และระหวาง 1-3 

ป และสําหรับสัญญาเชาบางฉบับไมมีกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งน้ี บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาเชาได 
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4.1.4 เครือ่งหมายการค้า และอนุสิทธิบตัร 

เคร่ืองหมายการคา และอนุสิทธิบัตร ที่บริษัทดําเนินการจดทะเบียนตราสัญลักษณกับกรมทรัพยสินทาง

ปญญากระทรวงพาณิชย สรุปไดดังน้ี 

รปูแบบเครือ่งหมาย เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

 

895396 6 มิถุนายน 2556 5 มิถุนายน 2566 

กรรมวิธีการผลิตคารบอนเคลือบเงิน

เพื่อเปนสารกรองนํ้า 

1303001096 10 เมษายน 2558 17 กันยายน 2562 

อิฐบล็อกคารบอนและกรรมวิธีผลิต 1303001370 4 กันยายน 2558 30 ตุลาคม 2562 

กรรมวิธีการผลิตหินแรแคลไซต      

ที่อยูในสภาพก่ึงเปล่ียนรูปทาง

กายภาพเพื่อใชปรับพีเอชนํ้า 

1403000172 10 เมษายน 2558 24 กุมภาพันธ 2563 

 

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 

การดําเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง             

พ.ศ. 2545 และตองจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (“สคบ.”) ซ่ึง

บริษัทไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงดังกลาวแลว อางอิงตามหนังสือจาก สคบ. เลขที่ นร 0307/2909 ลง

วันที่ 24 มีนาคม 2546  

 ทั้งน้ี  โรงงานที่ 1 และ โรงงานที่ 2 ของบริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ

และซอมเคร่ืองกรองนํ้าจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  สวนโรงงานที่ 3 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการ

ประกอบกิจการโรงงานประเภทบดยอยเศษพลาสติกจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และเมื่อป 2560 

โรงงาน 3 ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท ซอม ประกอบเคร่ืองทํานํ้าอุนและเคร่ืองทํานํ้ารอน เพิ่มอีก  

1 ใบอนุญาต สวนโรงงานที่ 4 บริษัทไดรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทประกอบ ซอมเคร่ืองกรอง

นํ้าและบดเศษพลาสติกจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ทั้งน้ี ใบอนุญาตของโรงงานที่ 1 หมดอายุ วันที่     

1 มกราคม 2565 ในขณะที่ใบอนุญาตของโรงงานที่ 2 หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2563 สวนใบอนุญาตโรงงานที่ 3 

หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2567 และ หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2565 ตามลําดับ สวนใบอนุญาตโรงงานที่ 4 หมดอายุ 

วันที่ 1 มกราคม 2563 
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4.2 เงินลงทุน 

บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ซ่ึงในการเขาลงทุนในบริษัทยอยจะตอง

ผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงแนวโนมธุรกิจ มูลคาเงินลงทุน ความเส่ียงและ

ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน ทั้งน้ีบริษัทมีนโยบายสงตัวแทนเขารวมเปนกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทยอยตามสัดสวนการถือหุน เพื่อกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการบริหารงาน

อยางเหมาะสม  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย 3 แหง คือ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจจําหนายเคร่ืองกรองนํ้า เหยือกกรองนํ้า และนํ้าผสมแรธาตุ ใหแกบริษัทขายตรงขนาดใหญแหง

หน่ึง โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.98 ในบริษัทยอยดังกลาว และมีมูลคาเงินลงทุนรวม 4.00 ลานบาท 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด ดําเนินธุรกิจจําหนายเคร่ืองปรับอากาศยี่หอเฟดเดอร โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอย

ละ 59.99 ในบริษัทยอยดังกลาว มีมูลคาเงินลงทุนรวม 18.60 ลานบาท และบริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด ดําเนิน

ธุรกิจใหสินเชื่อรายยอยและจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาแบบผอนชําระ โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท

ยอยดังกลาว และมีมูลคาเงินลงทุนรวม 100.00 ลานบาท และบริษัทมีบริษัทรวมทุน 1 แหง คือ บริษัท ทีเอสอาร ลาว 

จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจจัดจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ และเคร่ืองใชไฟฟาในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเปนเงินลงทุน 3,920 

ลานกีบ โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทไดจายชําระคาหุนดังกลาวประมาณ 13.77 ลานบาท (เรียกชําระรอยละ 

80 ของทุนจดทะเบียน) 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทและบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุดที่อาจมีผลกระทบตอสินทรัพยของบริษัทและ

บริษัทยอย เกินกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

6.1.1 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย 

เลขทะเบียนบริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

ทุนจดทะเบยีน 

 

ทุนจดทะเบยีนชําระแลว 

 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ 

 

โทรศัพท 

ศูนยบริการลูกคา 

โทรสาร 

เว็บไซต 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

อีเมล 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บริษัท เธยีรสุรัตน จํากัด (มหาชน)  

0107556000213 

ผลิตและจําหนายเคร่ืองกรองนํ้าใชในครัวเรือน 

662,198,922 บาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ 662,198,922 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 

549,682,133 บาท 

ประกอบดวยหุนสามัญ 549,682,133 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 

เลขที่ 43/9 หมู 7 ซอยชชูาติอนุสรณ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

02-962-6951-3 และ 02-962-6675 

www.thiensurat.co.th 

โทรศัพท  02-819-8899 ตอ 1536 และ 1591 

ir@thiensurat.co.th 

 

6.1.2 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

เลขทะเบียนบริษทั : 0125538005592 

43/12 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4  

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท : 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เว็บไซด : www.safetrade.co.th 

จัดจําหนายเคร่ืองกรองนํ้า 

เหยือกกรองนํ้า และนํ้าด่ืม

ผสมแรธาตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

เลขทะเบียนบริษทั: 0105557169406 

59/1 ซอยรามอินทรา 58 แขวงรามอินทรา 

เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศัพท : 02-936-8990 

โทรสาร : 02-510-1877 

เว็บไซด : www.fedders.co.th 

 

ประกอบธุรกิจหลักเก่ียวกับ

การจําหนายเคร่ืองปรับ 

อากาศยี่หอเฟดเดอร 

59.997  60.000 31.000 

ผูร้ว่มทุน:  

1. บริษัท เอส.เอส.แอร เซอรวิส จํากัด 

2. นายวิสิทธิ์ วงศวิวฒัน 

 

  

 

 

40.000 

0.003 

  

บริษทั เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั  

เลขทะเบียนบริษทั : 0125559017522 

43/9 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4          

ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท : 02-032-8690  

ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการ

จําหนายเคร่ืองใชไฟฟา 

โดยการผอนชําระ การให

สินเชื่อสวนบุคคลภายใต

การกํากับ และสินเชื่อ

ทะเบียนรถ 

 

100.00  100.00 100.00 

TSR Lao Co., Ltd. 

Kamphaengmeuang Road,  

Thatluang Tai Village, 

Saysettha District,  

Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกิจจัดจําหนาย 

เคร่ืองกรองนํ้าและ

ผลิตภัณฑที่เก่ียวของ และ

เคร่ืองใชไฟฟา  

ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย  

ประชาชนลาว 

49.00  34.80 

(8,000 

ลานกีบ) 

27.831/  

ผูร้ว่มทุน :  

- กลุมบริษัท เจบ ี

 

   

51.00 

  

หมายเหต ุ: 1/ชาํระเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท : 230 กีบ) 

  

http://www.fedders.co.th/
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

 

: 

 

 

: 

: 

 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 

02-009-9999 

02-009-9991 

ผูต้รวจสอบบญัชี 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

เลครัชดา ออฟฟส คอมเพล็กซ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

นายเติมพงษ  โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4501 

นายกฤษดา  เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4958 

นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 5313 

โทรศัพท : 02-264-0777, 02-661-9190 

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

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

 ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 662,198,922 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 662,198,922 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแลว 549,682,133 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 549,682,133 หุน      

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

7.2 ผูถื้อหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก ตามขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวน (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1 กลุ่มแจ้งอยู ่ 351,071,890 63.87 

 1.1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 349,184,254 63.53 

 - บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 1/ 144,367,715 26.26 

 - นายวีรวฒัน แจงอยู 98,145,325 17.86 

 - นางขนิษฐา แจงอยู 5,133,332 0.93 

 - นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 33,695,673 6.13 

 - นางสาวสวิตา แจงอยู 34,433,796 6.27 

 - นายเอกรัตน แจงอยู 33,408,413 6.08 

 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,887,636 0.34 

 - นายวัชรินทร วัชรธรรม 1,778,900 0.32 

 - นายวัชรชัย วัชรธรรม 108,736 0.02 

2 นายมนตชัย ลีศิริกุล 17,000,000 3.09 

3 นางสาวดรุณีย ลีศิริกุล 12,253,620 2.23 

4 นายอัศวิน แจงอยู 4,633,700 0.84 

5 นายไพฑูรย หอมจันทร 4,495,532 0.82 

6 นายทัชชล ลีศิริกุล 4,478,700 0.82 

7 นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ 4,082,665 0.74 

8 นายจมุพล วรวงศพิทักษ 3,850,000 0.70 

9 บริษัท ไทยเอ็นดีวีอาร จํากัด 3,405,168 0.62 

10 นายไชยยศ พงศจารุสถิต 3,045,000 0.55 

ผูถือหุนใหญ 10 รายแรก 408,316,275 74.28 

ผูถือหุนอ่ืน 141,365,858 25.72 

รวมทัง้ส้ิน 549,682,133 100.00 
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หมายเหตุ : 1/ บรษิัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด มีรายไดจากการถือหุนในบรษิทัอื่นเปนหลัก มีรายชือ่ผูถอืหุนและสดัสวนการถอืหุน ณ วนัที่    

31 มกราคม 2562 ดังนี้ 
ลาํดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวีรวัฒน แจงอยู 530,200 66.93 

2 น.ส.เธียรวรรณี แจงอยู 88,250 11.14 

3 น.ส.สวติา แจงอยู 77,150 9.74 

4 นายเอกรัตน แจงอยู 71,600 9.04 

5 นางขนิษฐา แจงอยู 25,000 3.15 

รวม 792,200 100.00 

 

7.2.2 กลุมผูถือหุนรายใหญทีโ่ดยพฤตกิารณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษทั

อยางมีนัยสําคญั คือ ตระกูลแจงอยู และตระกูลวชัรธรรม 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น รอ้ยละ  

1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 349,184,254 63.53 

1.1 บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 1/ 144,367,715 26.26 

1.2 นายวีรวฒัน แจงอยู 98,145,325 17.86 

1.3 นางขนิษฐา แจงอยู 5,133,332 0.93 

1.4 นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 33,695,673 6.13 

1.5 นางสาวสวิตา แจงอยู 34,433,796 6.27 

1.6 นายเอกรัตน แจงอยู 33,408,413 6.08 

2 ตระกลูวชัรธรรม 1,887,636 0.34 

2.1 นายวัชรินทร วัชรธรรม 1,778,900 0.32 

2.2 นายวัชรชัย วัชรธรรม 108,736 0.02 

รวม 351,071,890 63.87 
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7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

บริษัทไดออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (TSR-W1) 

มีรายละเอียดโดยสรปุดงัน้ี   

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

จํานวนหุนที่รองรับการใชสิทธ ิ

วันที่ออกใบสําคญัแสดงสิทธ ิ

: 

: 

: 

200,666,316 หนวย 

200,666,316 หุน 

21 ธันวาคม 2558 

ระยะเวลาการใชสิทธ ิ : 

 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได

ในวันทําการสุดทายของเดือนพฤษภาคมของแตละป ตลอดอายุของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้ ง น้ี  วันใช สิทธิค ร้ังแรกจะตรงกับวันที่           

31 พฤษภาคม 2559 และวันใชสิทธิคร้ังสุดทายจะตรงกับ วันที่

ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ป ซ่ึงตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 

2561 ในกรณีที่วันใชสิทธิในแตละคร้ังตรงกับวันหยุดทําการของ

บริษัทใหเล่ือนวันใชสิทธิเปนวันทําการสุดทายกอนวันใชสิทธิในแต

ละคร้ัง 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ : 3 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

อัตราการใชสิทธ1ิ/  : ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญ 1.100 หุน 

(เวนแตจะมีการเปล่ียนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใชสิทธ1ิ/ : 1.818 บาทตอหุน 

จํานวนหนวยทีใ่ชสิทธแิลว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

: 98,378,340 หนวย 

จํานวนหนวยทีย่ังไมใชสิทธ ิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561  

: 102,287,976 หนวย 

จํานวนหุนคงเหลือจากการรองรับการใช

สิทธิ 

: 112,516,789 หุน2/ 

หมายเหตุ: 1/ ตามที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 ไดมีมติใหจายเงินปนผลบางสวนเปน        

หุนสามัญ จึงตองปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในขอกําหนดสิทธิโดยมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  

 2/ เปนหุนคงเหลือจากการรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ TSR-W1 ซ่ึงปจจุบันใบสําคัญแสดงสิทธิ 

TSR-W1 ไดส้ินสภาพแลวตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทจะดําเนินการตัดหุนสามัญดวยการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทตอไป 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทั้งน้ี            

การพิจารณาจายเงินปนผลประจําปของบริษัท จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจาย      

เงินปนผลระหวางกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได และรายงานใหที่ประชุม     

ผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยอาจพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวาอัตราที่กําหนดขางตน หรืองด

จายเงินปนผลโดยขึ้นอยูกับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลองของบริษัทและบริษัทยอย 

และความจําเปนในการใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

ในป 2561 บริษัทมีกําไรสําหรับป จํานวน 93.84 ลานบาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ในวันที่ 26 เมษายน 2562  เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 

บาท และเมื่อรวมเงินปนผลระหวางกาลที่จายในวันที 12 กันยายน 2561 หุนละ 0.08 บาท ทําใหคิดเปนเงินปนผลจาย

สําหรับป 2561 เทากับ 0.16 บาทตอหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 91.35 ของกําไรสุทธิสําหรับปตามงบการเงินเฉพาะ

ของบริษัท หรือรอยละ 96.16 ของกําไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตาม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท  ซ่ึงสูงกวานโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดใหจายในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 3 ปทีผานมา ของบริษัท เปนดังน้ี 

รายละเอียดการจา่ยปันผล 2561 2560 2559 

1. กําไรสุทธิสําหรับปตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท) 93.84 87.42 80.84 

2. จํานวนหุน (ลานหุน)    

 2.1 จํานวนหุนที่จายปนผลระหวางกาล  521.853/ 516.732/ 467.181/ 

 2.2 จํานวนหุนที่จายปนผลประจําป  549.683/ 516.732/  

3. เงินปนผลจายตอหุน (บาท)    

 3.1 จํานวนเงินปนผลจายปนผลระหวางกาล 0.08 0.06 0.11 

 3.2 จํานวนเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 0.084/ 0.08 - 

รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น 0.16 0.14 0.11 

4. เงินปนผลจายทั้งส้ิน (ลานบาท)    

 4.1 จํานวนเงินปนผลจายปนผลระหวางกาล  41.75 31.00 51.39 

 4.2 จํานวนเงินปนผลงวดสุดทายประจําป  43.97 41.34 - 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 85.72 72.34 51.39 

5. อัตราการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสําหรับป 91.35 82.75 63.57 

    ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอยละ)    

6. อัตราสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิภายหลังการหัก

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย (รอยละ) 

96.16 87.10 66.91 

 

หมายเหต ุ: 1/ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 602.00 ลานบาท เปน 662.20 ลานบาท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และ

เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 467.18 ลานบาท 
2/ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 516.73 ลานบาท 
3/ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 521.85 ลานบาท และ วันที่ 26 ธันวาคม 

2561 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 549.68 ลานบาท 
4/ คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวนัที่ 26 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจายเงินปนผล

งวดสุดทายประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 0.08 บาท 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ดังน้ี 

 

 
 

         คือ ผูบริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร / ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการอิสระ จํานวน 6 

ทาน คิดเปนรอยละ 54.55 ของคณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

1. นายสหัส ตรีทิพยบตุร 1/ 

 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการบริหาร 

31 ตุลาคม 2555 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/  กรรมการ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ    

ที่ดีและความรับผิดชอบตอ

สังคม 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริหาร 

 ประธานกรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 

12 กุมภาพันธ 2556 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/  กรรมการ 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูบริหารระดับสูง 

 รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

 เลขานุการบริษัท 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 

 

 กรรมการ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการผูบริหารระดับสูง 

 ที่ปรึกษาดานการประเมินผล 

ติดตามและพัฒนาองคกร 

12 กุมภาพันธ 2556 

6. รองศาสตราจารยบญุเสริม วมิุกตะนันทน   กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

8 พฤศจิกายน 2555 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 

7. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการ   

ที่ดีและความรับผิดชอบตอ

สังคม 

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

18 เมษายน 2556 

8. ผูชวยศาสตราจารย กริช อัมโภชน  กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการ   

กํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

24 เมษายน 2558 

9. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/  กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหาร 

24 เมษายน 2558 

10. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ 9/ 

ศิริวนารังสรรค 

 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

27 กุมภาพันธ 2561 

 

11. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/  กรรมการอิสระ 27 เมษายน 2561 

หมายเหตุ : รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ไดแก นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู            

นางสาวสวิตา แจงอยู และนายเอกรัตน แจงอยู กรรมการสองในสามเปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดพิจารณาอนุมัติจัดตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนเคร่ืองมือสําคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแล และการบริหารงานใหมี

มาตรฐานที่ถูกตองโปรงใส มีการควบคุมภายในที่ดีและมีระบบการรายงานที่นาเชื่อถือเปนประโยชนตอผูลงทุนและทุก

ฝายที่เก่ียวของ โดยไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการทํางานอยางเต็มที่และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับ

องคประกอบและคุณสมบัติใหเปนไปตามกฎเกณฑสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบไดกําหนดใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561  

 

  
 

สวนที่ 2 หนาที่ 51 

กําหนดและไดตราเปนกฎบัตรไวอยางชัดเจน โดยมีผูตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบ       

การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย                 

บุญเสริม วิมุกตะนันทน เปนผูมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณการทํางานดานบัญชีและการเงินที่สามารถสอบ

ทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบ

ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงาน

ทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ

ภายใน และระบบบริหารความเส่ียงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และ

แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

โดยมีสํานักตรวจสอบภายในเปนผูดูแลงานดังกลาว และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการ

ปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและบัญชีเปนประจํา โดย คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อขอความเห็นจากผูสอบ

บัญชีในเร่ืองตาง ๆ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 4 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ         

ทุกทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบุญเสริม วิมุกตะนันทน ประธานคณะกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย กริช อัมโภชน กรรมการ 

3. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 9/ 

กรรมการ 

4. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ กรรมการ 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ กรรมการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ กรรมการ 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ กรรมการ 

6. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ ประธานคณะกรรมการ 

2. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ กรรมการ 

3. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการผูบริหารระดับสูงมจีํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง /  
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/  กรรมการผูบริหารระดับสูง / 

ที่ปรึกษาดานการประเมินผล ติดตามและพัฒนาองคกร 

4. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. นายวัชรินทร วัชรธรรม 13/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ 14/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

7. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ 15/ กรรมการผูบริหารระดับสูง /  

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นางสุมนา วงษกะพันธ ประธานคณะกรรมการ 

2. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 9/ 

กรรมการ 

3. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ กรรมการ 

 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมมีจํานวน 3 ทาน 

ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. ผูชวยศาสตราจารย กริช อัมโภชน ประธานคณะกรรมการ 

2. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ กรรมการ 

3. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ กรรมการ 
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การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และมีการประชุม

พิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในป 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งส้ินจํานวน 14 คร้ัง  

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยป 2561 ตามรายละเอียด 

ภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

8.2 ผูบ้ริหาร 

 ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะผูบริหารมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง /  

ประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ กรรมการผูบริหารระดับสูง /  

ที่ปรึกษาดานการประเมินผล ติดตามและพัฒนาองคกร 

4. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. นายวัชรินทร วัชรธรรม 13/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ 14/ กรรมการผูบริหารระดับสูง / รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

7. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ 15/ กรรมการผูบริหารระดับสูง /  

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน 

8. นายวีรวัฒน แจงอยู 11/ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 

9. นายนเรศ จรูญวิทยากุล 16/ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

ทั้งน้ี รายชื่อผูบริหารระดับสูงของบริษัทขางตนเปนไปตามนิยาม “ผูบริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่       

ทจ.23/2551 ผูบริหารระดับสูงจะไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ใหดําเนินงานภายใตนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติการจัดทําคูมืออํานาจดําเนินการในการกําหนด

ขอบเขตหนาที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปรงใสและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ผูบริหารระดับสูงทั้ง      

9 คน ไมมีคุณสมบัติตองหาม ดังน้ี  

1. ไมมีประวัติการกระทําผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพย ซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต  

2. ไมมีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดจากความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ในรอบปที่ผานมา  

8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้ง นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู เปนเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ จัดการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด โดย

เลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเปนผูที่คณะกรรมการเห็นวามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการ

บริหารงานเลขานุการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานดาน

บรรษัทภบิาลของบริษัท 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ                   

ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนเพื่อจาย

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณา

จากหนาที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแตละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยทั้งน้ี              

จะนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตอไป 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติคาตอบแทน

กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับแตงตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยใหจาย

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ กําหนดเปนจํานวนไมเกิน 5.20 ลานบาท โดยไดจัดสรรในรูปคาเบี้ยประชุมราย     

ไตรมาส และคาเบี้ยประชุมคร้ังอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และบําเหน็จ โดยใหคณะกรรมการ    

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนและประธานคณะกรรมการบริษัทไปดําเนินการจัดสรรในรายละเอียดตอไป ซ่ึงไมมี

คาตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากที่ขอในที่ประชุม 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมมี

รายละเอียด ดังน้ี 

               (หนวย: บาท) 

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2561 

ค่าเบี้ยประชมุ 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบี้ยประชมุ1/ 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 30,000 12,000 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 25,000   5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 25,000 12,000 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 10,000   5,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ - 15,000 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร - 12,000 

กรรมการที่เปนผูบริหาร -   5,000 

หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ตอทานตอครั้ง) 
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คาตอบแทนที่กรรมการบริษัทไดรับเปนรายบุคคล ในป 2561 เปนจํานวนเงินรวม 5.20 ลานบาท ซ่ึงจายตาม

จํานวนคร้ังที่เขารวมประชุมรวมถึงคาบําเหน็จ ดังน้ี 

     (หนวย: บาท) 

รายช่ือ 

ค่าเบีย้ประชุม 

ค่าบาํเหน็จ รวม 

คณะ 

กรรมการ 

บริษทั 

คณะ 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ 

กาํหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดแูล 

กิจการท่ีดีฯ 

 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ความเส่ียง 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 290,000 - 30,000 - - - 186,000 506,000 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ 150,000 - 10,000 - 5,000 15,000 120,000 300,000 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ 150,000 - 10,000 - - 15,000 120,000 295,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ 125,000 - - - - 15,000 120,000 260,000 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 150,000 - - 60,000 - 15,000 120,000 345,000 

6. รองศาสตราจารยบุญเสรมิ   

วิมุกตะนันทน 
240,000 255,000 - - - - 140,000 635,000 

7. ศาสตรเมธี ดร.สปุรีดิ์    

วงศดพีรอม 6/ 
240,000 159,000 24,000 - 24,000 60,000 140,000 647,000 

8. นายสุธี ตรพีรชัยศักดิ ์7/ 66,000 61,000 - 48,000 - - 40,000 215,000 

9. ผูชวยศาสตราจารย  

กริช อัมโภชน 
240,000 208,000 - - 30,000 - 140,000 618,000 

10. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ 240,000 - 24,000 180,000 - - 140,000 584,000 

11. ศ.(วุฒคิณุ) ดร.นายแพทย 

พรเทพ ศิริวนารังสรรค 9/ 
198,000 171,000 - 84,000 - - 100,000 553,000 

12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/ 162,000 - - - - - 80,000 242,000 

รวม 2,251,000 854,000 98,000 372,000 59,000 120,000 1,446,000 5,200,000 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

8.4.1.2 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร 

คาตอบแทนของผูบริหารของบริษัท ประกอบดวยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ปจจุบัน บริษัทไมมีคาตอบแทนในรูปหุนใหแกผูบริหารของบริษัท คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทประจํา          

ป 2559 ป 2560 และป 2561 มีจํานวนทั้งส้ิน 33.85 ลานบาท 34.36 ลานบาท และ 30.19 ลานบาท ตามลําดับ 
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8.5 บุคลากร 

 จาํนวนบุคลากรหรอืพนักงาน 

 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนทั้งส้ิน 1,609 คน โดยแบงตามกลุม

งานไดดังน้ี 

(หน่วย: คน) 

กลุ่มพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

พนักงานขายและบริการ 961 

พนักงานปฏิบัติการ 635 

ผูบริหาร 13 

รวม 1,609 

 

ค่าตอบแทนของบุคลากร 

 ในป 2561 บริษัทมีการจายคาตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน สํารอง

เล้ียงชีพ และเงินไดอ่ืน ๆ (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) แกพนักงานทั้งหมดเทากับ 534.00 ลานบาท 

 

กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทาํงานกับบริษทัในระยะยาว ซ่ึงในป 2559 ป 2560 และป 2561 บริษัท

มีเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนเงินจาํนวน 3.94 ลานบาท 4.20 ลานบาทและ 3.10 ลานบาท ตามลําดับ 

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนอยางยิ่ง จึงไดจัดทํานโยบายการพัฒนา

และการฝกอบรมขึ้น โดยมี “สถาบันฝกอบรม” สังกัดกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลและองคกร เปนหนวยงานรับผิดชอบ

โดยตรง กําหนดใหมีหลักสูตรอบรมทั้งภายใน (Internal Training) และภายนอก (Public Training) ที่ครอบคลุมเน้ือหา

ดานการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคกร (Core Competency) ดานการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ 

(Managerial Competency) และหลักสูตรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะดานความรูในงาน (Functional Competency)  

ทั้งน้ี สถาบันฯ ไดสรางสรรคหลักสูตรอบรมภายใน และคัดกรองหลักสูตรอบรมภายนอกที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของบริษัทเปนหลัก เพื่อเปนหลักประกันดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ  และทัศนคติที่ดีตอการดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผล ตามมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัท

และกลุมบริษัท  

ในป 2561 สถาบันฝกอบรม ไดดําเนินการวางแผนการฝกอบรมประจําปโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ผูบังคับบัญชาในสายงานโดยตรง ผานกระบวนการสํารวจและวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม (Training Need 

Survey) เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน 3 ระยะ ไดแก 
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การพฒันาและฝึกอบรมระยะสัน้  

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม (Orientation) เพื่อเตรียมความพรอมใหพนักงานใหม ไดรูจักและเขาใจ 

องคกรมากขึ้น สามารถปรับตัวใหเขากับองคกรไดงายและเร็วมากขึ้น ตลอดจนมีความพรอมที่จะปฏิบัติ

หนาที่ในตําแหนงที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังขององคกร โดยใน           

การปฐมนิเทศพนักงานใหม สถาบันฯ ไดกําหนดใหมีเน้ือหาสําคัญ ดังน้ี 

- วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรของบริษัท 

- นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 

- จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

- มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย 

- นโยบายดานสารสนเทศและขอกําหนดการใช Social Media 

- ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 

- Risk Management and Safety 

- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองนํ้า 

- การสาธิตประสิทธิภาพเคร่ืองกรองนํ้า 

- การปฐมนิเทศในหนวยงาน เพื่อรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ (OJT) เปนตน 

2. การอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency Training) ผูบังคับบัญชาแตละสายงานมีหนาที่รวมกับ

สถาบันฝกอบรมใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมในสมรรถนะแตละดานดังน้ี 

- สมรรถนะหลักขององคกรและสมรรถนะดานความเปนผูนํา 

- สมรรถนะของแตละสายงาน 

บริษัทไดมีการจัดอบรมใหกับพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการ พนักงานขายและบริการ และระดับบริหาร ทั้งใน

รูปแบบการอบรมภายใน (In-house Training) จํานวน 68,746.50 ชั่วโมง อบรมภายนอก (Public Training) จํานวน 

363.25 ชั่วโมง และฝกอบรมในงาน (On the Job Training) จํานวน 1,440.00 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 70,549.75 ชั่วโมง   

ซ่ึงไดผลตอบรับในการเขาฝกอบรมและพัฒนาจากพนักงานทุกระดับเปนอยางดี โดยในป 2561 บริษัทมีจํานวนชั่วโมง

ในการอบรม เฉล่ีย/คน/ป เทากับ 36.29 ชั่วโมง 

 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะกลาง 

เปนการพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานใหเปนมืออาชีพและยกระดับมาตรฐานการบริการ

ตามความเหมาะสมของหนวยงาน ซ่ึงป 2561 บริษัทไดพัฒนาหลักสูตรการขายและการบริการใหแก ฝายขาย        

สํานักงานใหญ ฝายบริหารสาขา และฝายขายทางโทรศัพท ไดแกหลักสูตรครูพี่เล้ียง และหลักสูตร Telesales 

Academy 

 

การพฒันาและฝึกอบรมระยะยาว 

บริษัทตระหนักดีวา ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยากรที่คุณคาที่สุดขององคกร ดังน้ัน พนักงานจึงควรไดรับ

โอกาสใหพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ บริษัทจึงไดวางแผนการทํา Career Path ที่เหมาะสมและสัมพันธกับสมรรถนะ 

(Competency) ของพนักงานซ่ึงเปนเกณฑหน่ึงของเสนทางหรือแผนผังความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานที่เร่ิม

ตั้งแตกาวเขาสูองคกรจนกระทั่งเกษียณอาย ุ
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 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

ในป 2561 บริษัทไดนําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน (Performance Review System) โดย

ประกอบไปดวยตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) นํามาใชใน         

การประเมินผลงานพนักงาน เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกรในดานปจจัยผลสําเร็จของงานที่สอดคลอง

กับนโยบายองคกรประจําป และพฤติกรรมในการทํางานที่สงเสริมใหเกิดการบรรลุผลงาน โดยไดนําผลการประเมินมา

ใชในการบริหารจัดการ ทางดานการจายผลตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนา และความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน 

 

การพฒันาทศันคติและการอยู่รว่มกนัในสงัคม 

นอกจากพัฒนาศักยภาพของพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลว บริษัทไดปลูกฝงและ

ปรับทัศคติในการปฏิบัติงานใหพนักงานไดรูจักการเปนผูเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผ รูรักสามัคคี และการอยูรวมกันในสังคม

หรือองคกรอยางมีความสุข ผานกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธและ

ศาสนาอิสลามกิจกรรมบริจาคเคร่ืองกรองนํ้าใหกับโรงเรียน กิจกรรมตออายุไสกรองใหกับโรงเรียน เปนตน  
 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสาํคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 -ไมม-ี  
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

ในป 2561 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ไดรับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

ประจําป  2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ในระดับ 4 ดาว อยู ในกลุม         

“ดีมาก” (Very Good) ซ่ึงบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) เปน 1 ใน 241 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนอยูใน

ระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการประเมินทั้งส้ิน 657 บริษัท จากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท   

จดทะเบียนประจําป 2561 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไดรับทราบ และเขาใจหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงป 2560 ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ออกใชตั้งแตเดือนมีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาและทบทวน หลักการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทและไดดําเนินการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายอ่ืนที่เก่ียวของ ในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันจันทรที่ 24 กันยายน 2561 โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตาง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดทุกประการ 

9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษทั 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล      

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง 

 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนายงานราชการที่เก่ียวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและ 

ผูที่เก่ียวของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส รวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารการจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเร่ืองดังตอไปน้ี ซ่ึง

กรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตอง

ไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธ ิหรือขอบังคับ การเพิ่มทุน     การ

ลดทุน การออกหุน หรือการออกหุนกู การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคแบงกําไร

ขาดทุนกัน การแกไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจายคาตอบแทนและบําเหน็จ

กรรมการ เปนตน 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน

และการซ้ือหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารเพื่อ

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหาร

คนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร 

5. คณะกรรมการบริษทัอาจแตงตัง้ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนใด

ใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว

มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจให

ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนทําหนาที่แทนในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ

อิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปน

กรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจน้ัน ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงาน     

การประชุมใหชัดเจน ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจ

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

6. คณะกรรมการบริษัทกํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 

โดยจัดใหมีผูตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการและรวมประสานงานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะดําเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิผลของการบริหาร

ความเส่ียงอยางสม่ําเสมอผานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) คูมือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-

Corruption Policy) และนโยบายการรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (Whistle 

Blowing) ของบริษัท เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือ

เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน

กรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน

ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

9. กรรมการจะตองแจงใหบริษัททราบทันที หากมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่บริษัท

ทําขึ้น หรือถือหุนหรือหลักทรัพยอ่ืนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

10. คณะกรรมการจะตองสนับสนุนและสงเสริมใหฝายจัดการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไป

กับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมตาม

สภาพปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม ถาจํานวน

กรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม และเพื่อสอดคลองกับแนว

ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารงตําแหนง ไมเกิน 5 บริษัท 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก 

สวนปตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจ

ไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหมีระบบการรายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน และตามที่กําหนดโดยกฎหมายอยางโปรงใส ถูกตองและเพียงพอ 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบการนําสงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป  

4. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณและบุคลากร

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําปของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และใหความเห็นตอระบบการตรวจสอบภายใน 

ที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป  

6. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

7. สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมทุกดาน และมีประสิทธิผล 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนหรือผูเชี่ยวชาญ 

เฉพาะเร่ืองได เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ี 

การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอกําหนดของบริษัท 

9. รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ซ่ึงรายงาน

ระบุเก่ียวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองตาง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นตอ

รายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอ่ืนที่เห็นวาคณะกรรมการ

บริษัทควรทราบ 

10. สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการปองกันภายในองคกร รวมทั้งสอบทาน

กระบวนการภายในของบริษัทเก่ียวกับการแจงเบาะแสและการรับขอรองเรียน 

12. สอบทานใหบริษัทมีกระบวนการทํางาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม การกํากับดูแลดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและระบบเครือขายส่ือสารที่มีประสิทธิผล 

สอดคลองตามมาตรฐานสากล 

13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจาง ผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึง

พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ใหความเห็นชอบในการ
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นําเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุม

ดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

14. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ

เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของทั้งผูสอบบัญชี และสํานักงานตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งติดตามเพื่อใหมั่นใจวา ฝายบริหารมีการดําเนินการตอขอเสนอแนะดังกลาวอยางเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมารายงาน หรือนําเสนอ

ขอมูล รวมประชุม หรือจัดสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของและจําเปน 

17. พิจารณาใหความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท 

และจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

18. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี  

18.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

18.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

18.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

18.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

18.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  

18.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

18.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ

บัตร (Charter)  

18.8 รายงานอ่ืนใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

19. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

20. ในกรณีที่พบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

20.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

20.2 การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

20.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการตรวจสอบอาจไดรับแตงตั้งตอไปตาม

วาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถอืหุน

ที่ชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและ  

ผูที่เก่ียวของทุกฝายและใหมีการบริหารงานอยางโปรงใสรวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการ

ใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชน

ในลักษณะอ่ืนใดที่ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม        

ผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

การอ่ืนใดนอกจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวไป 

3. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการดานการอนุมัติใบขอซ้ือตามปกติธุรกิจของบริษัทและ

เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 6,000,000 บาท สําหรับทรัพยสินถาวร (ไมรวมที่ดิน) 

- วงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท สําหรับส่ิงของอ่ืนๆ ที่ไมใชทรัพยสินถาวร 

- วงเงินไมเกิน 45,000,000 บาท สําหรับสินคาเพื่อจําหนาย วัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

- วงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ

เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก ทั้งน้ี กรรมการบริหารพนจากตาํแหนงเมื่อลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท 

 

9.2.4 คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง (The Management Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง 

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถอืหุน

ที่ชอบดวยกฎหมาย 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตาม

กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผู

ที่เก่ียวของทุกฝายและใหมีการบริหารงานอยางโปรงใสรวมทั้งใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับ ดูแลการบริหาร

จัดการ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเร่ืองดังตอไปน้ี ซ่ึงกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินงาน ไดแก เร่ืองกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน 

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน หรือการออกหุนกู 

การซ้ือขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนบริษัทหรือการรวม

กิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคแบงกําไรขาดทุนกัน การทํา การแกไขหรือเลิกสัญญา
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เก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการ

ธุรกิจของบริษัท การควบหรือเลิกบริษัท การจายคาตอบแทนและบําเหน็จกรรมการ เปนตน 

4. กํากับใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล โดยจัดใหมีผูตรวจสอบ

และดูแลการปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตามและดําเนินการและรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดใหมีคูมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเก่ียวกับจรรยาบรรณ และ

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบริหาร และพนักงานเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 

อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการ

ใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชน

ในลักษณะอ่ืนใดที่ขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง

การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

การอ่ืนใดนอกจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวไป 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการดานการอนุมัติใบขอซ้ือตามปกติธุรกิจของบริษัทและ

เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท 

- วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท สําหรับทรัพยสินถาวร (ไมรวมที่ดิน) 

- วงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท สําหรับส่ิงของอ่ืนๆ ที่ไมใชทรัพยสินถาวร 

- วงเงินไมเกิน 40,000,000 บาท สําหรับสินคาเพื่อจําหนาย วัตถุดิบที่ใชในการผลิต 

- วงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท สําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิง 

7. พิจารณาเขาทําสัญญาเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท แตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 5 ลาน

บาท แตไมเกินงบประมาณทีรั่บอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการใชจายเงินลงทุนสําคัญ ที่กําหนด

ไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่จะไดรับมอบหมาย  

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทแตละ

รายการในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท และกรณีที่ตองใชสินทรัพยของบริษัทเพื่อเปนหลักประกันตอง

นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาอนุมัติการปรับเงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงาน ยกเวนกรรมการบริหาร 

10. สรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของ และ

มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูเสมอ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการผูบริหารระดับสูงมีวาระการดํารงตําแหนงตั้งแตเขามาดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารและ/

หรือไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ี กรรมการผูบริหารระดับสูงจะพนจากตําแหนงเมื่อลาออกจากการเปน

พนักงานของบริษัท 

 

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และตรงตามวัตถุประสงคที่บริษัทกําหนด รวมทั้งเพื่อ

ขับเคล่ือนองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืนและขยายธุรกิจอยางมีเสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเปนการรองรับสภาวการณ

เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอกิจการของบริษัท  
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อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการผูบริหารระดับสูงโดยใช

แนวทางการบริหารความเส่ียงของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมผูตรวจสอบภายในแหง

ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียง เพื่อใหสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความ

เส่ียงแตละประเภทใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยใหหนวยงานตาง ๆ มีสวนรวม ในการบริหารและควบคุม

ความเส่ียง  

3. ประเมินความเส่ียงในระดับองคกร และกําหนดวิธีการบริหารความเส่ียงน้ันใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทัง้

ควบคุมดูแลใหมีการบริหารความเส่ียงตามวิธีการที่กําหนดไว 

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอที่จะ

ควบคุมความเส่ียง 

5. มีอํานาจในการเรียกบุคลากรที่เก่ียวของมาชี้แจงขอมูลที่เก่ียวของกับปจจยัความเส่ียงของบริษัท รวมถึงการ

แตงตั้งและกําหนดบทบาทที่ใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีหนาที่บริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม และให

รายงานตอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อใหการบริหารความเส่ียงบรรลุวัตถุประสงค 

6. รายงานผลของการบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 

7. จัดทําและพิจารณาปรับปรุงคูมือการบริหารความเส่ียงและพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง

เปนประจําอยางนอยปละคร้ัง 

8. ระบุความเส่ียงดานตาง ๆ พรอมทั้ง วิเคราะห และประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโนมที่จะมี

ผลกระทบตอบริษัท 

9. จัดทําแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเส่ียง 

10. ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง 

11. จัดวางระบบบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงพนจากตําแหนง

ตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก ทั้งน้ี กรรมการบริหารความเส่ียงพนจากตําแหนงเมื่อลาออก

จากการเปนกรรมการของบริษัทหรือลาออกจากเปนพนักงานของบริษัท 

 

9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได

จัดตั้งขึ้นคร้ังแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558 เพื่อ

สงเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทและกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 
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อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. การสรรหา 

1.1 กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย โดยพิจารณา    

ความเหมาะสมของจํานวน โครงสราง และองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของ

กรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติแลวแต

กรณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ 

และ/หรือ มีตําแหนงวางลง และ/หรือ แตงตั้งเพิ่ม 

1.3 พิจารณาเสนอแนะนโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของบริษัท 

2. การกําหนดคาตอบแทน 

2.1 จัดทําหลักเกณฑและนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด

ยอย เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี 

2.2 กําหนดคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท

เปนรายบุคคล โดยการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหพิจารณาความเหมาะสมกับ

ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คลายคลึงกัน และ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนําเสนอตอ

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ 

2.3 รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ใหคําชี้แจง ตอบคําถามเร่ือง/ประเด็นคาตอบแทน

ของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน 

2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และรายงาน

ประจําปของบริษัท 

2.5 ปฏิบัติการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการกําหนดคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

โดยฝายบริหารและหนวยงานตาง ๆ จะตองรายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของตอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

2. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีกตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามขอ 1. กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะพนตําแหนงเมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4. คณะกรรมการบริษัท มี อํานาจในการแตงตั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เพิ่มเติม              

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวตัถุประสงค หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ที่พนจากตําแหนงตามขอ 1. หรือ 3. ได โดยบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเขาเปน กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน ทดแทนตามขอ 3. จะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน ซ่ึงตนแทนเทาน้ัน 
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9.2.7 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee) 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม (The Good Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ไดจัดตั้งขึ้นคร้ังแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2558 เพื่อมีบทบาทในการกําหนดและทบทวนหลักการกํากับดูแล       

กิจการที่ดีของบริษัท และเปนแนวทางในการดําเนินกิจการรวมทั้งใชเปนแนวปฏิบัติของผูบริหารและพนักงาน  เพื่อ

สรางความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน รวมถึงผูมีสวนไดเสียทั้งหลาย  ตลอดจนการส่ือใหบุคคลที่เก่ียวของทั้งภายใน

และภายนอกองคการไดทราบถึงแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีหนาที่ดูแลใหการดําเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการ ที่มีหนาที่กํากับดูแลบริษัทในสวนที่กําหนด  และสอดคลองกับหลักการที่เปนมาตรฐานสากล

และแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ทางการใหความเห็นชอบ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. กําหนดนโยบายดานการสงเสริมคุณคารวม การกํากับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

หลักการ และขอพึงปฏิบัติที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสําหรับบริษัท 

2. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code 

of Conduct Handbook) และนโยบายตางๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหบริษัทเผยแพรหรือส่ือสารผานชองทางตางๆ 

ไปยังผูที่เก่ียวของเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ และเพื่อใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน 

3. พิจารณาทบทวนเพื่อพัฒนาและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

นโยบายตางๆ ตามที่มีประกาศกําหนดโดยใหมีความตอเน่ืองและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

4. ใหการสงเสริมและสนับสนุนการสรางคุณคารวมและความรับผิดชอบตอสังคมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร 

5. ทบทวนขอความประกาศเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการจัดทํา และเสนอรายงานของบริษัท 

6. พิจารณาเสนอขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

กําหนด ขอบังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการที่บริษัทแตงตั้ง

ทุกชุด 

7. สงเสริมการส่ือสาร ประสานงาน ใหเกิดความรวมมือระหวางพนักงานดวยกันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

โดยการเสริมสรางความเขาใจนโยบายองคกร และจูงใจใหมีวิสัยทัศนรวมกันในการมุงไปสูจุดหมายของ

องคกร 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ที่ไดรับการแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  และอาจไดรับการ

แตงตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงตอไปไดอีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม กรรมการที่พนจาก

ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งใหมได 

2. นอกเหนือจากการพนจากตําแหนง ตามขอ 1 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ จะพนตําแหนงเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 
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ประธานกรรมการบริษทั 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว 

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ และ

เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผูถือหุนของบริษัท 

3. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ขางเทากัน 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน    

กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชงบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท   

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งควบคุมดูแลการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในการใชงบประมาณและ   

แผนดําเนินงาน 

2. มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ตามที่บริษัทกําหนด โดยใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ คําส่ัง หรือ

มติของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหารจะตองดําเนินการตามสมควรเพื่อใหบริษัทดําเนิน

กิจการและพัฒนาธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผูถือหุน

หรือคณะกรรมการบริษัท 

3. กําหนดโครงสรางองคกรโดยนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบ

จากน้ันจึงนําเสนออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป และกําหนดวิธีการบริหาร 

โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออกและเลิกจาง และ

กําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัท 

4. มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท    

การลงทุนในธุรกิจใหม ๆ หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา โดยใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ  

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแตละรายการ ตามที่ได

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนาใน      

การดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

7. มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตาง ๆ ภายใน 

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษา

ระเบียบวินัยภายในองคกร ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําส่ัง หนังสือแจงใด ๆ ตามที่

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ 

8. สรางและรักษาทีมผูบริหารที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกลยุทธและเปาหมายของ

บริษัทอยางมีประสิทธิผล 

9. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการ 

ใด ๆ ตามที่กําหนด โดยกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ทั้งน้ี อํานาจของประธานเจาหนาที่บริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่

ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับประธานเจาหนาที่บริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืน

ใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะ

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว

ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

กรรมการผูจ้ดัการ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดัการ 

1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนธุรกิจ แผนการดําเนินงาน    

กลยุทธทางธุรกิจ งบประมาณและแผนการใชงบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ 

งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอตอ

ประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตามแนวทางที่

บริษัทกําหนด 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและบริหารงานอันเปนกิจวัตรประจําวันของบริษัท 

4. กําหนดโครงสรางองคกรโดยนําเสนอประธานเจาหนาที่บริหารเพื่อความเห็นชอบกอนนําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากน้ันจึงนําเสนออนุมัติตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป และกําหนดวิธีการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึง

รายละเอียดในการคัดเลือก การจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออกและเลิกจาง และกําหนดอัตราคาจาง 

เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัท ในสวนที่ไดรับมอบหมาย

จากประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ และจะตองดําเนินการตามสมควรเพื่อใหบริษัทดําเนินกิจการและพัฒนา

ธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ขอบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

บริษัท 

6. มีอํานาจอนุมัติการเขาทําสัญญาและ/หรือเลิกสัญญาใด ๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท   

การลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ รวมทั้งการลงนามในนิติกรรมสัญญา ตามที่ไดรับมอบหมาย

จากประธานเจาหนาที่บริหาร โดยใหเปนไปตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ  

7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทในแตละรายการ ตามที่ได

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ 

8. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท พรอมทั้งควบคุมติดตามความคืบหนาเปรียบเทียบกับ

งบประมาณและแผนงาน และรายงานตอประธานเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

9. มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ ส่ังการ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกตาง ๆ ภายใน 

เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงรักษา

ระเบียบวินัยภายในองคกร ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคําส่ัง หนังสือแจงใด ๆ ตามที่

กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ 

10. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร

มอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กําหนดโดยกฎหมายหรือขอกําหนดของหนวยงานที่เก่ียวของ 
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ทั้งน้ี อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่

กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับกรรมการผูจดัการมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับ

บริษัทหรือบริษทัยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอง

เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับ

ของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 

68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที่เก่ียวของตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปจจัยในดานอ่ืน ๆ มาประกอบกัน เชน 

ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจ และความเอ้ือประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน 

โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปน้ี: 

1. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

 ผูถือหุนคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

 ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราว

ละหลายคนรวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใด ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติ

แตละคร้ังผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีอยูทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมาก

นอยเพียงใดไมได 

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหผูเปน

ประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานในที่

ประชุมเปนผูชี้ขาด 

2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม โดย

อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกไมได ก็ใหออกโดยจํานวนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป

แรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่

อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

3. กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระน้ีแลว อาจไดรับเลือกใหเขามารับตําแหนงอีกก็ได 

4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ

เลือกบุคคล ซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งเขาเปนกรรมการ

แทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน และ มติดังกลาวของ

คณะกรรมการบริษัทจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยัง

เหลืออยู  

5. กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงรักษาการในตําแหนง

เดิมเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาล
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จะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนในกรณีที่คณะกรรมการพนตําแหนงตามคําส่ังศาล ซ่ึงคณะกรรมการที่พนจาก

ตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายในหน่ึงเดือนนับแตวันพน

จากตําแหนงโดยสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนไมนอยกวาสิบส่ีวันกอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาว

นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนประชุม โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวัน

ติดตอกัน 

6. คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายใหมีความหลากหลายของกรรมการบริษัทที่ตองสรรหาสําหรับผูที่จะ

มาปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนและยังขาดอยูในคณะกรรมการ รวมทั้ง

วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยไมไดจํากัด เพศ ที่จะมาปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการแตอยางใด 

เพื่อใหคณะกรรมการมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น 

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในสวนของการสรรหากรรมการอิสระน้ัน ทุกคร้ังที่กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุ

จําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันจะมีการ

ปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปน

ประโยชนตอบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติขั้นต่ําตามหัวขอดานลางน้ี และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุนของบริษัท  เพื่อพิจารณาตามขอบังคับของบริษัทตอไป 

บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด และ มีกรรมการ

อิสระอยางนอย 3 ทาน ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 6 ทาน โดยไดกําหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระไวใหสอดคลองกับขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของ

บริษัททุกทานมีคุณสมบัติครบถวนดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระราย

น้ัน ๆ ดวย โดยนิยามกรรมการอิสระเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยฯ 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ สํานักงาน ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท

ยอย (ถามี) 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ

กับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจาก
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การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ความสัมพันธตามที่กลาวขางตนรวมถงึการ

ทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย 

รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือ การใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ

ใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซ่ึง

เปนผลทําใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหน้ีที่ตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี

ตัวตนสุทธขิองบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งน้ี การคํานวณภาระ

หน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว

ใหนับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก

งานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่น

คําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให

รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของ

ผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน

วันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ

อิสระ 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึน้เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือ

บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนหรือบุคคลที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม

บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุน

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

ที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ไม

เปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

10. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจด

ทะเบียน 

11. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรก กรณีที่จะแตงตั้งกรรมการอิสระน้ันใหดํารงตําแหนงตอไป 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว 
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ทั้งน้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดย

จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ ส้ินป สําหรับการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

รายงานประจําปของบริษัท 

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน โดยทั้งหมดตองเปนกรรมการอิสระ       

ซ่ึงมีคุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 

อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของ

บริษัท รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูสอบบัญชี และการพิจารณาขอขัดแยง

ทางผลประโยชน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป 

4) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การสรรหากรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาแทนพิจารณาสรรหาผูที่มีความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ของบริษัท เขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และมีคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคล่ือนองคกรไปสูเปาหมายและ

เหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือกเพื่อมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร ตามขอบเขต

อํานาจหนาที่ และเพื่อสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ

ผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร จะไปดํารงตําแหนง ไมเกิน 3 บริษัท 

5) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

การสรรหาผูบริหารระดับสูง บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาแทนรวมกับกรรมการ

ผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร พิจารณาสรรหาผูที่มีความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณที่เปนประโยชน

ตอการดําเนินงานของบริษัทและเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และเหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือกเพื่อมาดํารง

ตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัท ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหารระดับสูงตามที่กําหนด 

 

9.4 การกาํกบัดแูลกิจการการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บริษัทมีบริษัทยอย และบริษัทรวมทุน ดังน้ี 

บริษัทยอย บริษัทรวมทุน 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 99.98 

บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 49.00 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 59.99 

 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด 

ถือหุนคิดเปนรอยละ 100.00 

 

เพื่อใหเปนไปตามกลไกในการกํากับดูแลที่ทําใหสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงาน

ของบริษัทยอยและบริษัทรวม การดูแลรักษาผลประโยชนของเงินลงทุนของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีการสงบุคคล

เพื่อเปนตัวแทนบริษัทไปเปนกรรมการในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษทัซ่ึงไดรับ

มติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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ไดมีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทยอย ที่ทางผูสอบบัญชีภายนอกไดมีการตรวจสอบแลว นําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเปนประจําทุกไตรมาส 

สําหรับการทํารายการอ่ืนที่มีนัยสําคัญ อาทิ การทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยง หรือไดมาหรือจําหนายไป        

ซ่ึงสินทรัพย (ถามี) จะดําเนินการผานกลไกการกํากับดูแลอยางเปนระบบ โดยผานคณะกรรมการบริษัทยอยพิจารณา

เพื่อเสนอให คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ

เปดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลักทรัพยฯ อยางเปนระบบ 

ตัวแทนของบริษัทที่ไปเปนกรรมการในบริษัทยอยดังกลาว จะมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสําคัญตอการ

ดําเนินธุรกิจ เชน การลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ เปนตน 

 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไมเปดเผยตอ

สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซ้ือขายหลักทรัพย ดังน้ี 

กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และ

บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59                    

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการ

เปล่ียนแปลงพรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานน้ีใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานทุกคร้ังที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือ

รับโอนหลักทรัพย ทั้งน้ีในป 2561 กรรมการและผูบริหารของบริษัทไดรายงานการถือครองหลักทรัพยโดยเปรียบเทียบ

การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 10 มกราคม 2562 ดังน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

10 มกราคม 2562 29 ธนัวาคม 2560 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 0 0 0 0 0 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 2/ 33,408,413  577,275  33,408,413 192,175 385,100 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ 1,062,498 0 926,498 0 136,000 

4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ 33,695,673 0 36,421,415 0 (2,725,742) 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 34,433,796  0 34,159,538 0 274,258 

6. รองศาสตราจารยบญุเสริม วิมุกตะนันทน 0 0 0 0 0 

7. ศาตราเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ 0 0 0 0 0 

8. นายสุธี ตรีพรชัยศักด์ิ 7/ 0 0 0 0 0 

9. ผูชวยศาสตราจารยกริช อัมโภชน 0 0 0 0 0 

10. นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ 0 0 55,256 0 (55,256) 

11. 
ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 9/ 
0 0 - - 0 

12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/ 0 0 - - 0 

13. นายวีรวัฒน แจงอยู 11/ 98,145,325 5,133,332 - - 103,278,657 
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ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

10 มกราคม 2562 29 ธนัวาคม 2560 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

14. นายไพฑูรย หอมจันทร 12/ 4,495,532 0 4,495,532 0 0 

15. นายวัชรินทร วัชรธรรม 13/  1,778,900 0 1,780,000 0 (1,100) 

16. นายสยาม อุฬารวงศ 14/ 580,000 0 0 0 580,000 

17. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ 15/ 33,000 0 0 0 33,000 

หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

บริษัทจะกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ 

ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 

เดือนกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผย

ขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญน้ันตอบุคคลอ่ืน 

บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต      

การตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งน้ี การลงโทษจะ

พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดน้ัน ๆ 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีตาม

หลักเกณฑการประเมนิของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระปราศจาก

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ และผูสอบบัญชีตองมีคุณสมบัติถูกตองตามประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2561 ซ่ึงรายชื่อของผูสอบ

บัญชีในป 2561 ไดแก 

นายเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ 

นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ 

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนจากการสอบบญัช ีจํานวน 2.70 ลานบาท ไมมคีาตอบแทนสําหรับบริการ

อ่ืน 

 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

ในป 2561 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ที่

เก่ียวของ และมุงเนนใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดไว ทั้งน้ี จากการดําเนินการ

ดังกลาวสงผลใหบริษัทไดรับรางวัลดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

- การประเมินผลจากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2561 ที่ระดับ “ดีมาก” 

คะแนนเฉล่ียโดยรวมรอยละ 88 สูงกวาคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่รอยละ 81 
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- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดคะแนน

รอยละ 97 สูงกวาคะแนนเฉล่ียที่รอยละ 92.42 

นอกจากรางวัลดังกลาวในขางตนบริษัทยังมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ ดังน้ี 

(1) จรรยาบรรณธรุกิจ 

บริษัทจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกําหนดให กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือและ

ปฏิบัติตาม ดังตอไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม 

2. ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเร่ืองของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชความรูความสามารถ

อยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงได รวมทั้งถือปฏิบัติตาม

ขอกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

4. ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรูมาเน่ืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึง

สงวนไวไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย ตามหนาที่ตามกฎหมาย 

5. เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเก่ียวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ 

6. เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน 

7. ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตาง ๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัตติามขอตกลงหรือเงื่อนไขไมได 

ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อหาทางออกรวมกัน 

 

(2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดถือประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ และไดกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทาง

ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยกําหนดใหผูที่มี

สวนเก่ียวของหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเก่ียวโยงของตนใน

รายการดังกลาว ผูมีสวนไดเสียไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการ

พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

เก่ียวของ รวมตลอดถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และ

การไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี

โดยเครงครัด นอกจากน้ี บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระแลวแตกรณี 

พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ

จะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดย

ผูสอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) 

(3) ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไว

เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยก

หนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เพื่อทําหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 

และมีผูตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัตงิานหลักที่สําคัญของบริษทัไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

 

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีวาระในตําแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทํา

หนาที่กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเร่ืองการบริหารความเส่ียงโดยรวม ซ่ึง

ครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ รวมทั้งกํากับดูแล ทบทวน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับนโยบายการบริหาร

ความเส่ียง กลยุทธและการวัดความเส่ียงโดยรวมเพื่อใหมีการปฏิบัติดานบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพ 

 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชี

มาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ

รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดําเนินการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงินและ

ไมใชการเงิน บนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวนและสม่ําเสมอ 

 

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอบังคับของบริษัทคณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง โดยมีการกําหนด

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไวเปนการลวงหนา และจะจัดใหมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจําเปน มีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษา

สิทธิประโยชนของบริษัท ทั้งน้ี ในการประชุมแตละคร้ังไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนโดยกรรมการทุก

ทานรวมทั้งฝายจัดการสามารถเสนอเร่ืองที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมโดยมีเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ครบถวนเพียงพอ เพื่อจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม ทั้งน้ี คณะกรรมการควรศึกษาขอมูล

และพิจารณารายละเอียดกอนเขารวมประชุม และในการประชุมคณะกรรมการจะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม โดยในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทตามวาระปกติ จํานวน 12 คร้ัง วาระพิเศษ 1 คร้ัง และประชุมรวมกับฝายจัดการเพื่อพิจารณางบประมาณและ

แผนการดําเนินงานประจําป 1 คร้ัง 

ทั้งน้ี บริษัทไดจัดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองอยางนอยปละคร้ัง เพื่ออภิปราย

ปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และแจงผลการประชุมใหประธาน

เจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการ ทราบถึงผลการประชุมดวย โดยในป 2561 บริษัทไดจัดใหกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารมีการประชุมระหวางกันเองตามที่กําหนดไวจํานวน 1 คร้ัง 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการเปนผูรวมกันกําหนด

วาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน

สามารถเสนอเร่ืองตางๆ เพื่อเขารับพิจารณาเปนวาระการประชุมได โดยที่กรรมการทุกทานสามารถอภิปรายและแสดง

ความคิดเห็นไดอยางเปดเผย และมีประธานที่ประชุมเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากการประชุม ทั้งน้ี 

ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในหองประชุมตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
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ทั้งหมด และใหถือมติเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวม

ประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันๆ ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจัดทําเปนลายลักษณอักษรภายหลังมีการประชุม

เสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่

เก่ียวของตรวจสอบได 

รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จาํนวนครัง้ท่ีประชมุในปี 2561 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 2 มกราคม 2562 

คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2561 

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีและ

ความ

รบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

1.  นายสหัส ตรีทิพยบุตร 1/ 14/14 - - 1/1 - - - 

2.  นายเอกรัตน แจงอยู 2/ 14/14 - 2/2 1/1 3/4 1/2 - 

3.  นายวิรัช วงศนิรันดร 3/ 14/14 - 2/2 1/1 3/4 - - 

4.  นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู 4/ 13/14 - - 1/1 3/4 - - 

5.  นางสาวสวิตา แจงอยู 5/ 14/14 - - 1/1 3/4 - 12/12 

6.  รองศาสตราจารย  

  บุญเสริม วิมุกตะนันทน 

14/14 13/13 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธี  

  ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 6/ 

14/14 8/8 2/2 1/1 4/4 2/2 - 

8.  นายสุธี ตรีพรชัยศักด์ิ 7/ 4/4 4/4 - 1/1 - - 4/4 

9.  ผูชวยศาสตราจารยกริช อัมโภชน 14/14 13/13 - 1/1 - 2/2 - 

10.  นางสุมนา วงษกะพันธ 8/ 14/14 - 2/2 1/1 - - 12/12 

11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย  

พรเทพ ศิริวนารังสรรค 9/ 

12/12 11/11 - 1/1 - - 7/7 

12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร 10/ 9/10 - - - - - - 

 

หมายเหตุ : 1/ นายสหัส ตรีทิพยบุตร ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  
2/ นายเอกรัตน แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  
3/ นายวิรัช วงศนิรันดร พนจากตําแหนงกรรมการบริหาร กรรมการผูบริหารระดับสูง และกรรมการผูจัดการ เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
4/ นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
5/ นางสาวสวิตา แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 
6/ ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม ลาออกจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ลาออกจาก

ตําแหนงคณะกรรมการบริหาร เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 และไดรับแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
7/ นายสุธี ตรีพรชัยศักด์ิ พนจากตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เม่ือวันท่ี       

27 เมษายน 2561 
8/ นางสุมนา วงษกะพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหาร เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561  
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9/ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย พรเทพ ศิริวนารังสรรค ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 

และไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
10/ ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 
11/ นายวีรวัฒน แจงอยู ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561 
12/ นายไพฑูรย หอมจันทร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
13/ นายวัชรินทร วัชรธรรม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
14/ นายสยาม อุฬารวงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
15/ นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูบริหารระดับสูง เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 และไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน

เจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2561 
16/ นายนเรศ จรูญวิทยากุล ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร เม่ือวันที่ 2 มกราคม 2561 

 

(7) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการบริษัทไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับที่

เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู

ความสามารถ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ทั้งน้ีบริษัทกําหนดใหมีการเปดเผย

คาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด 

 

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
บริษัทกําหนดใหจัดทําเอกสารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม เพื่อใชเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งการ

แนะนําลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษัท 

เขาอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเปนการพัฒนาสนับสนุน และสงเสริมการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

เมื่อมีการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทจะจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหม โดยจัดใหมี

การบรรยายสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร กลยุทธ เปาหมาย แนวทางการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินการที่

สําคัญโดยประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร พรอมทั้งจัดให

มีเอกสารสําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม เพื่อประกอบการทําหนาที่ อันไดแกหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ

บริษัท และรายงานประจําป ซ่ึงเอกสารเหลาน้ีประกอบดวยขอมูลสําคัญ ไดแกบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท อํานาจอนุมัติ และขอหามการกระทําของกรรมการบริษัท

ตามกฎหมายที่เก่ียวของรวมทั้งบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ โดยในป 2561 บริษัทไดสรรหาและ

แตงตั้งกรรมการจํานวน 2 ทาน ซ่ึงบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนและไดปฐมนิเทศกรรมการใหม 

 

(9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหมีการอบรมและใหความรูแกกรรมการผูเก่ียวของในระบบกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนผูบริหารของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานมีการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง หากมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดใหมีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของ
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บริษัท และขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม เพื่อสงเสริมใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ

อยางตอเน่ืองภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

 

การเข้าอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท สงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผูที่เก่ียวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ

ของบริษทั เชน กรรมการ กรรมการชุดยอย ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปนตน ไดเขารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตร

หรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือองคกรอิสระตาง ๆ อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 

เพื่อเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายใหเลขานุการบริษัท เปนผูประสานงานกับกรรมการ และผูบริหาร เพื่อแจงหลักสูตร

การฝกอบรมตาง ๆ 

โดยในป 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย ผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอ่ืน ดังน้ี 

 

หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

รายช่ือกรรมการบริษทั ช่ือหลกัสูตร 

นายเอกรัตน แจงอยู Director Certification Program (DCP) รุนที ่263/2018  

ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม 

 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)           

รุนที ่14/2018  

 

หลักสูตรที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย: 

รายช่ือกรรมการบริษทั ช่ือหลกัสูตร 

รองศาสตราจารย บุญเสริม วิมกุตะนันทน Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok 

Building Trust in a Transforming  

 

กรรมการบริษัทที่ผานการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสูตรจาก IOD 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร -  DAP 28/2004 

-  SFE 7/2013 

-  HMS 2/2013 
2. นายเอกรัตน แจงอยู -  DAP SET/2012 

-  FBS 1/2014 

-  DCP 263/2018 
3. นายวิรัช วงศนิรันดร -  DCP 135/2010 

-  SFE 11/2010 

-  APC 37/2011 
4. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู -  DAP 98/2012 

-  CSP 68/2016 

-  ACPG 31/2016 
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รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสูตรจาก IOD 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู -  DAP 99/2012 

-  FBS 1/2014 
6. รองศาสตราจารย บญุเสริม วมิุกตะนันทน -  DAP 100/2013 

-  ACP 42/2013 
7. ศาสตราเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดีพรอม -  DAP SET/2012 

-  RCL 14/2018 
8. นายสุธี ตรีพรชยัศักด์ิ -  DAP 103/2013 
9. นายกริช อัมโภชน -  DCP 0/2000 

-  AACP 3/2010 
10. นางสุมนา วงษกะพันธ -  DAP 47/2005 
11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร. นายแพทย พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 
-  DCP 212 

-  FSD 28/2015 
12. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร -  DCP 233/2017 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดดําเนินการประเมินผลงานประจําปทุกป เปนการประเมินทั้งคณะและเปนรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใชแบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อ

ประเมินผลงานในปลาสุด โดยเกณฑการประเมินไดกําหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ดาน ไดแก โครงสรางและ

คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทํา

หนาที่ของกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑการวัดผลไดแบง

ออกเปน 5 ระดับ ไดแก 4 = ดีเยี่ยม; 3 = ดี; 2 = พอสมควร; 1 = เล็กนอย; 0 = ไมมีการดําเนินการในเร่ืองน้ัน ทั้งน้ี 

เกณฑการประเมินผลจะคิดเปนรอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ โดยหากคะแนนมากกวารอยละ 85 = ดีเยี่ยม        

ชวงรอยละ 75-85 = ดี ชวงรอยละ 65-75 = ดีพอสมควร ชวงรอยละ 50-65 = พอใช และต่ํากวารอยละ 50 = ควร

ปรับปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะทําหนาที่สรุปและรายงานตอที่

ประชุมคณะกรรมการ ในป 2561 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ไดรับการประเมินที่คาเฉล่ียรอยละ 95.74 

หรืออยูในเกณฑที่ดีเยี่ยม 

คณะกรรมการยังไดใหกรรมการแตละทานประเมินผลงานเปนรายบุคคลโดยใชวิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กับเกณฑการประเมินในดานตาง ๆ ไดแก ผลการดําเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานของ

กรรมการแตละทาน ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติตามจริยธรรม ซ่ึง

เกณฑการวัดผลใชรูปแบบเดียวกับการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ ในป 2561 เลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผล

การประเมินของกรรมการแตละบุคคลและรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมินอยูที่รอยละ 95.23 

หรืออยูในเกณฑที่ดีเยี่ยม 

 

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการฯไดจัดใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดยอย โดยกรรมการชุดยอยทุกชุดจะ

ประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมิน และเลขานุการบริษัทเปนผูสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอยแตละ

ชุดและรายงานผลการประเมนิตอคณะกรรมการฯ ซ่ึงแบบประเมินผลประกอบดวยหัวขอ โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมินของ

คณะกรรมการชุดยอยในป 2561 ดังน้ี 
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คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 98.79 และแบบรายบุคคล ไดรับคะแนน

เฉล่ียรอยละ 98.79% 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 100 และแบบรายบุคคล

ไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 98.33 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 

90.65 และแบบรายบุคคลไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 97.64 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง แบบรายคณะไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 99.06 และแบบรายบุคคลไดรับ

คะแนนเฉล่ียรอยละ 98.17 

 

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท ไดจัดใหมีการประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการโดยกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนทุกป เกณฑการประเมินผลงานของประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูจัดการไดนําเกณฑจาก

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาประยุกตใช ซ่ึงครอบคลุมความเปนผูนําการกําหนดกลยุทธ การดําเนินการตามกล

ยุทธ การวางแผนทางการเงินและผลการดําเนินงาน ความสัมพันธกับคณะกรรมการ ความสัมพันธกับภายนอกองคกร 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย แผนการสืบทอดตําแหนงความรูทางดานผลิตภัณฑ/การบริการ และคุณภาพสวน

บุคคล ทั้งน้ีในป 2561 ไดจัดใหมีการประเมินประธานเจาหนาที่บริหารโดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ

บริษัทโดยไดรับคะแนนเฉล่ียรอยละ 100 

 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะดําเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวา มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ

เขามารับผิดชอบในตําแหนงกรรมการ และฝายบริหารที่สําคัญอยางเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายแผนการสืบ

ทอดตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่วางไว โดยคณะกรรมการสรรหามีหนาที่พิจารณา ประเมิน คัดเลือก

บุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยกระบวนการสรรหามาจากการพิจารณาบุคคลทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัท  

 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นใน

กลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแล

กิจการ ซ่ึงเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีซ่ึงกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตาง ๆ ของผูถือหุนซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบัน ทั้งในฐานะของ

เจาของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย เชน สิทธิในการซ้ือ ขายหรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิใน      

การไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตาง ๆ ในการประชุม  ผู

ถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอซักถามลวงหนาสิทธิในการรวมตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของ

บริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการเปนรายบุคคล การแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทน

ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน 
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แนวปฏิบติั 

บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนและนักลงทุนสถาบัน ดังน้ี: 

1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกปโดยคณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่

ประชุม ซ่ึงการประชุมจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบบัญชีในแตละป พรอมทั้งจัดสงหนังสือ     

นัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน   

กอนการประชุม รวมทั้งเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตบริษัทที่ http://www.thiensurat.co.th ลวงหนา

กอนวันประชุมอยางนอย 30 วัน กอนการประชุมและลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปน

เวลา 3 วันติดตอกันกอนที่จะถึงวันประชุม โดยในแตละวาระการประชุมจะมีวัตถุประสงคและเหตุผล 

ความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย โดยในป 2561 บริษัทจัดสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนา

เปนระยะเวลา 14 วัน 

2. บริษัทจะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัท พรอมทั้งชี้แจงสิทธิ

ของผูถือหุนในการเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงที่บริษทั

ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม 

4. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนา

กอนวันประชุม 

5. ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

และเอ้ือที่จะใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน โดยบริษัทนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน          

ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําได

รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และกอนเร่ิมการประชุมจะดําเนินการแจงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวม

ประชุมดวยตนเองและของผูถือหุนที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมในประเด็นตาง 

ๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งน้ี ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่เก่ียวของเขารวม

ประชุมเพื่อตอบคําถามและใหขอมูลรายละเอียดในที่ประชุม 

6. บริษัทคัดเลือกสถานที่จัดประชุมซ่ึงมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและเพียงพอ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเดิน

ทางเขารวมการประชุมไดอยางสะดวก 

7. ภายหลังจากจบการประชุมผูถือหุนคณะกรรมการจะจัดใหมีการเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอม           

ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไป ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน 

website ของบริษัท และจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวนโดยจัดสงสําเนา

รายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย และกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตาม

จํานวนหุน โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียงและไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถือหุน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุนตางชาติ ทั้งน้ีบริษัทกําหนดให

กรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ

รองเรียนไปยังกรรมการอิสระซ่ึงจะพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการ

อิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการแกไขใหเหมาะสม กรณีเปนขอเสนอแนะที่เปนเร่ืองสําคัญและมี
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ผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดังกลาวตอที่ประชุม

ผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน เปนตน 

 

แนวปฏิบติั 

1. บริษัทจะดูแลใหดําเนินการประชุมเปนไปตามขอบังคับบริษัท ตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอ

รายละเอียดในแตละวาระครบถวน มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไมเพิ่ม

วาระการประชุมที่ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุน

ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ ทั้งน้ีในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง 

และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได 

โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเปนไปอยาง

โปรงใสตามลําดับวาระที่กําหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิ           

ในการแตงตั้งกรรมการดวยการลงมติเปนรายคนบุคคล 

2. บริษัทเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการลวงหนา และ/หรือ เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ           

การประชุมเปนการลวงหนารวมทั้งเสนอคําถามลวงหนา ตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด ซ่ึงไดเผยแพร

รายละเอียดในเว็บไซตของบริษัทที่ http://www.thiensurat.co.th ลวงหนา เปนระยะเวลา 3 เดือนจนถึงวัน

ส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

3. บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เก่ียวของ ซ่ึง

หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตร

ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เก่ียวของทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทเปน

ระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป และควรรอ

คอยอยางนอย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมให

เปดเผยขอมูลน้ันตอบุคคลอ่ืนดวย 

4. บริษัทกําหนดใหกรรมการหรือผูบริหารมีการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทตองรายงานการถือหลักทรัพยใน

บริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน

และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูแขง คูคา เจาหน้ี และลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวา 

การสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั 

ดังน้ันบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปน

อยางดี นอกจากน้ันบริษัทยังสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสรางความ

มั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทาง ดังตอไปน้ี: 
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แนวปฏิบติั 

(ก) ผูถือหุน บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเน่ืองซ่ึงจะสงผลใหบริษัทมีรายไดและ

ผลกําไรเพิ่มขึ้นได เปนการเพิ่มมูลคาของบริษัทและสงผลใหผูถือหุนของบริษัทไดรับ

ผลตอบแทนสูงสุด 

(ข) ลูกคา บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมถึงการเอาใจใส และรับผิดชอบตอ

ลูกคาดวยความซ่ือสัตยและเปนธรรม 

(ค) คูคา บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือ

ขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซ่ึงจะเปน

ประโยชนทุกฝาย 

(ง) เจาหน้ี บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด พรอมทั้งดูแลใหมีการชําระคืน

เงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหน้ีเงินกูยืมทุกประเภทอยางครบถวนตามกําหนดเวลา และ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงอยางเครงครัดโดยไมใชเงินกูยืมไปในทางทีข่ดั

ตอวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทดําเนินงาน

เพื่อใหเจาหน้ีมีความมั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหน้ี ตลอดจน

ดูแลใหมีการรายงานขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ถูกตองและครบถวนแกเจาหน้ี 

(จ) คูแขง บริษัทสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม และจะปฏิบัติตาม

กรอบกติกาการแขงขันที่ดี 

(ฉ) พนักงาน บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่ เ ก่ี ยวของอยาง เปนธรรม และเคารพสิทธิม นุษยชน                     

ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมซ่ึงไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด รวมถึง               

การสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน 

(ช) ชุมชนและสังคม บริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 

และใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่เก้ือกูลและสรางสรรคตอสังคมตามความเหมาะสม 

(ซ) ส่ิงแวดลอม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัดและวาง

แนวทางในการควบคุมผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง 

ทั้งน้ี บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนได

เสีย เหลาน้ันไดรับการดูแลอยางดี 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยูระหวางการดําเนินการเพื่อจะไดเขารวมเปนบริษัทที่ประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต กับทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  แตทั้งน้ีบริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบตาง ๆ อาทิเชน 

การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําใหสูญเสียทรัพยสิน การคอรรัปชัน การที่ผูบริหารสามารถฝาฝนระบบควบคุม
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ภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอมูลในรายงานที่สําคัญ การไดมาหรือใชไปซ่ึง

ทรัพยสินโดยไมถูกตอง เปนตน 

1. วตัถปุระสงค ์

บริษัทไดใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนด

นโยบายปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 

บริษัทคาดหวังวากรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทตองไมเรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับการทุจริต

คอรรัปชั่น ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม เพื่อประโยชนตอองคกร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรูจัก หรือ

เพื่อประโยชนของธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานที่เก่ียวของของบริษัทและบริษัทยอย 

และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และ

ขอกําหนดของกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝาฝนกระทําการใด ๆ อันเปนการสนับสนุนชวยเหลือ หรือใหความรวมกับ    

การทุจริตคอรรัปชั่นไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมก็ตาม จะไดรับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  

ทั้งน้ี บริษัทไดประกาศนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

2. คาํนิยาม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให สัญญา

วาจะให มอบให ใหคํามั่นวาจะให รวมถึงการเรียกรอง หรือรับ ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด

ซ่ึงไมเหมาะสม กับเจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชนหรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดย

ทางตรงหรือทางออม เพื่อจูงใจใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการให

ไดมาหรือรักษาไวซ่ึงผลประโยชนอ่ืนใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําให 

 การทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติในตําแหนง

หนาที่ รวมถึงการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการใหหรือรับสินบน          

การนําเสนอ หรือการใหคํามั่นวาจะให การขอ หรือการเรียกรองรับผลตอบแทน ทั้งที่เปนทรัพยสิน 

เงิน ส่ิงของ สิทธิหรือผลประโยชนอ่ืนใด อ่ืนใดที่ดําเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหไดมาซ่ึง

ประโยชนหรือปกปองสิทธิที่มิควรไดอันเปนประโยชนตอองคกร ตนเอง พรรคพวกหรือผูที่เก่ียวของ 

ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

 การรบัสินบน หมายถึง การรับดวย เงิน ส่ิงของ การบริการ หรืออยางใดอยางหน่ึงหรือผสมกัน โดยมี

พนักงานเขาไปเก่ียวของในการเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืนใดใหแกตนเอง พรรคพวก 

ผูเก่ียวของ หรืออยางใดอยางหน่ึง 

 เจ้าหน้าท่ีของรฐั หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือบุคคลผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เจาพนักงานตาม

กฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองที่ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจาง

ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐและบุคคล หรือคณะบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับ

มอบใหใชอํานาจทางการปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงตามกฎหมาย ไมวาจะเปน

การจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ 
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 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การชวยเหลือในนามบริษัทไมวาจะเปนทางดานการเงิน     

การใหทรัพยสิน หรือรูปแบบอ่ืน เพื่อเปนการชวยเหลือ สนับสนุน หรือเพื่อประโยชนอ่ืนใด แกกิจกรรม

ทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหนาที่เก่ียวของทางการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ทั้งน้ีการชวยเหลือทางการเงินสามารถรวมถึงการใหกูเงิน สวนการชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน (In-kind) 

เชน การใหส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาสงเสริม หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การระดมทุน หรือ

บริจาคเงินใหแกองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง เปนตน ทั้งน้ีเวนแตการสนับสนุน

กระบวนการประชาธิปไตยที่กระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด 

 การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับการใชจายเงิน

โดยไมมีผลตอบแทนที่มีตัวตน การบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน คือ การใชจายเงินเพื่อโครงการ 

กิจกรรม เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชน สังคม กลุมประชาชน โดยบริษัทอาจไมไดรับผลตอบแทนที่มี

ตัวตน 

 ผู้เก่ียวข้อง หมายถึง คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองหรือญาติสนิท ที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต 

รวมถึงเพื่อนและคนรูจักของกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท 

3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ไดกําหนดไว ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น การใหหรือรับสินบน จรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับการทุจริต 

คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(2) ไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน แกผูที่

มีสวนไดเสียที่เก่ียวของกับบริษัทในเร่ืองที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออม เพื่อให

ไดมาซ่ึงผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูที่เก่ียวของ 

(3) ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เก่ียวของกับบริษัท โดย

ถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

(4) ในการดําเนินการใด ๆ ที่อาจมีความเส่ียงตอการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น กรรมการบริษัท ผูบริหาร 

และพนักงาน ทุกระดับของบริษัท จะตองปฏิบัติโดยเฉพาะในเร่ืองดังตอไปน้ี ดวยความระมัดระวัง 

(5) การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเล้ียงรับรอง และคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของ ใหเปนไปตามแนว

ปฏิบัติที่ดีที่กําหนดไวในคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ

ปองกันและตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นการใหหรือรับสินบน 

(6) การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล จะตองกระทําในนามบริษัทแกองคกรใด ๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

ประโยชนตอสังคม โดยตองเปนองคกรที่เชื่อถือได มีใบรับรอง และตองดําเนินการดวยความโปรงใส 

ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กําหนดไว และถูกตองตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและ

ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาเงินบริจาคไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน 

(7) การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือโครงการใด ตองมีการระบุ

ชื่อบริษัท โดยการใหการสนับสนุนน้ันตองมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมธุรกิจ ภาพลักษณที่ดีของบริษัท 

ซ่ึงตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัททีกํ่าหนดไว และถูกตองตาม

กฎหมาย 
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(8) ความสัมพันธทางธุรกิจและการจดัซ้ือ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับภาครัฐ

หรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซ่ือสัตย และตองดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

(9) บริษัทมีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักที่จะไมดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ 

รวมถึงการนําทรัพยากรใด ๆ ของบริษัท ไปใชเพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําให

บริษัท สูญเสียความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเก่ียวของและการใหความ

ชวยเหลือทางการเมือง 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั มีหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลใหมีระบบ

ที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนัก

ถึงความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และนําไปปฏิบัติ รวมถึงปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรม

องคกร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มี

ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะผูบ้ริหาร มีหนาที่และความรับผิดชอบใน

การกําหนดใหมีระบบ และใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อ

ส่ือสารไปยังพนักงาน และผูที่เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และ

มาตรการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด

ของกฎหมาย 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ 

และกฎหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมที่มีความ

เหมาะสมและเพียงพอตอความเส่ียงดานการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น โดยไมตองเขาไปเก่ียวของกับเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอํานาจ

ควบคุม ตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยไมตองเขาไป

เก่ียวของกับเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

5. มาตรการ และแนวทางดาํเนินงาน 

(1) บริษัทจะสนับสนุนและสงเสริมใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึง

ความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อ

ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บริษัทไดเขาไป

ลงทุน 
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(2) แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต

การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน

และการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่ส่ือสารทําความ

เขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติน้ี 

(3) บริษัทจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเร่ือง

การทุจริต คอรรัปชั่น ที่เก่ียวของกับบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ตอการกระทํา โดยใชมาตรการ

คุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริต คอรรัปชั่น ตามที่กําหนดไวใน 

นโยบายการรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) และ

การใหความคุมครองผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

(4) ผูที่กระทําการทุจริต คอรรัปชั่น ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเก่ียวกับการทํางานวาดวย      

การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยทีกํ่าหนดไว รวมถึง

อาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมายดวย 

(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับ          

การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดําเนินธุรกิจ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด หรอืข้อรอ้งเรียน 

บริษัทมีชองทางการส่ือสารใหผูมีสวนไดเสียสามารถจะแจงเบาะแส ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียนกรณี

เก่ียวกับการทุจริต และมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหรือรับของกํานัล ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด การเล้ียงรับรอง 

หรือคาใชจายที่เกินขอบเขตจํากัด ซ่ึงไมเปนไปตามหลักเกณฑของบริษัท และแนวทางปฏิบัติดานการจัดซ้ือจัดจาง 

การใหเงินบริจาคที่ตองดําเนินไปอยางโปรงใส เปนธรรม ภายใตกฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัท 

โดยบริษัทไดมีการแจกระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท ใหแกผูบริหารทุกทานและ

ถายทอดสูพนักงานของบริษัททุกทานเพื่อทราบและลงนามรับทราบเพื่อถือเปนระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อให

พนักงานบริษัททุกคนเขาใจ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ทั้งน้ี หากพนักงานพบเห็นการกระทํา สงสัย หรือมีหลักฐานวามีกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน หรือ

บุคคลซ่ึงกระทําการในนามบริษัท ไดเขาไปมีสวนรวมในการใหสินบนหรือการคอร รัปชั่น จะตองรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบโดยทันทีหรือรายงานผานชองทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแส

การกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบริษัทไดรับการรายงานแลวจะดําเนินการอยางจริงจัง

และจะไมดําเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ใหขอมูลดวยเจตนาสุจริต 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

(1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

(2) คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(3) ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท 

(4) นโยบายรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริต 
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นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) 

1. วตัถปุระสงค ์

บริษัท ยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และเปนไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ นอกจากน้ีบริษัทคาดหวังวากรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน

จะยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตามหลักการดังกลาว 

ดวยความมุงมั่นดังกลาว บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายนโยบายการรับเร่ืองรองเรียนและเบาะแสการกระทําผิด

และการทุจริต (WHISTLE BLOWING) ขึ้นเพื่อสนับสนุนและเปนชองทางใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน

ของบริษัท ตลอดจนผูมีสวนไดเสียสามารถรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตใดๆ ที่เก่ียวของกับ

บริษัท โดยบริษัทไดกําหนดชองทางที่ปลอดภัยและเปนความลับในการรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําผิดและการ

ทุจริตเพื่อชวยใหบุคคลใดก็ตาม สามารถใหขอมูลในเร่ืองที่ตนเปนกังวลไดอยางมั่นใจ 

ทั้งน้ี บริษัทมีการใหความคุมครองผูแจงเบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตหรือขอรองเรียน รวมทั้งใหความ

รวมมือหรือความชวยเหลือใดๆ แกบริษัท ไมใหถูกคุกคาม ขมขู เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่

ทํางาน พักงาน ไลออก หรือกระทําการอ่ืนใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

2. การรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 

บริษัท มีการแตงตั้งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับเร่ืองรองเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการรวมในการ

ตรวจสอบความถูกตองอยางเปนธรรม กําหนดนโยบายการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานที่โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อใหผูรองทุกขหรือผูรองเรียนไววางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เปน

ธรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุมครองผูแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต และสําหรับผูที่แจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนที่เปนพนักงาน ลูกคา หรือบุคคลที่รับจางทํางานใหแกบริษัท จะไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงไดมี

การกําหนดรายละเอียดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

กรณีที่มีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ มีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทํา ที่สงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเปนผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป สามารถแจงเบาะแสหรือ

รองเรียน พรอมสงรายละเอียดหลักฐานตาง ๆ ตามชองทางที่กําหนดไว 

3. ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

3.1 โทรศัพท: 02-819-8899 / Call Center 1210 

3.2 โทรสาร: 0-2962-6951-3 

3.3 สงจดหมายมายัง: 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 43/9 หมู 7 ซอยชูชาติอนุสรณ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

3.4 โซเชียลเน็ตเวิรต ดังน้ี 

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

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

Line: @ponsabuy 

Line: @safe1210 

Line: @TSR.NEWS 

 

 

 

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
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3.5 อีเมล ดังน้ี 

www.ponsabuy.com/ 

www.safealkaline.com/contacts/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@thiensurat.co.th 

3.6 ทางกลองแสดงความคิดเห็นของบริษัท 

4. กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

1. ผูรองเรียนแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน แจงมาตามชองทางการรองเรียนดังกลาวขางตน 

2. ผูรับขอรองเรียนแจงเร่ืองดังกลาวมายัง 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 เลขานุการบริษัท (ในกรณีเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับกรรมการบริษัท ผูบริหาร หรือประธานเจาหนาที่

บริหาร/กรรมการผูจัดการ) 

3. ตรวจสอบขอรองเรียน 

4. แจงผลสรุปตอผูรองเรียนและการปรับปรุงแกไข 

5. มาตรการดาํเนินการลงโทษผูก้ระทาํผิด 

บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลเร่ืองรองเรียนและเบาะแสกระทําผิดและการทุจริต ดวยความเปนอิสระ

และเที่ยงธรรม เพื่อใหไดมาซ่ึงหลักฐานที่สารถใชยืนยันหรือโตแยงกับขอมูลที่ไดรับ โดยจะเสนอแนะแนวทางใน      

การดําเนินการแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาส่ังการและกําหนดแนวทาง         

การดําเนินการแกไข และพิจารณาวางกําหนดโทษตามสมควรแหงความผิดที่ไดกระทํา เชน 

1. ตักเตือนดวยวาจา 

2. ตักเตือนดวยหนังสือ ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 

3. ตัดคาจาง 

4. พักงาน 

5. เลิกจาง โดยไมจายคาชดเชย 

6. ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

6. มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้อ้งเรียน 

บริษัทสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง โปรงใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได โดยสอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเพื่อสรางความมั่นใจ

ใหแกผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียนดวยเจตนาที่สุจริตจะไดรับการปกปองคุมครองจากบริษัทตามมาตรการ ดังน้ี 

(1) ผูแจงเบาะแส ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผย

ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู และขอมูลอ่ืนใดที่สามารถระบุตัวผูแจงได แลวดําเนินการสืบสวนวามีมูลความ

จริงเพียงใดหรือไม 

(2) บริษัทจะเก็บขอมูลที่เก่ียวของเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และความเสียหายของผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลเก่ียวของ 

(3) กรณีผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวาตน

อาจไดรับความไมปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย สามารถรองขอใหบริษัทกําหนด

มาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยผูแจงเบาะแส หรือ

ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปน

เร่ืองที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหาย หรือความไมปลอดภัย 

http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
mailto:Appeal.AC@thiensurat.co.th
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(4) ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสม

และเปนธรรม 

(5) บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน ไมวาจะโดยการ

เปล่ียนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิก

จาง หรือ การอ่ืนใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

2. คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

4. ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัท 

8. คาํนิยาม 

“การกระทําผิด” หมายถึง การกระทําหรือละเวนการกระทําใด ๆ ของกรรมการบริษัท ผูบริหารหรือพนักงาน 

ซ่ึงเปนการฝาฝนประมวลจรรยาบรรณ ขอบังคับการทํางาน ระเบียบและนโยบายตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจน

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใชอํานาจที่ไดมาหรือการใชทรัพยสินที่มีอยูในทางมิชอบ เพื่อ

ประโยชนตอ ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรูจัก หรือประโยชนอ่ืนใดอันมิควรได ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอ

ประโยชนของผูอ่ืน การทุจริตอาจเกิดไดหลายลักษณะ เชน การติดสินบนเจาพนักงานดวยการใหหรือการรับ

สินบนทั้งที่เปนเงินและส่ิงของ การมีผลประโยชนทับซอน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปดขอเท็จจริง การ

ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เปนตน 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทมีนโยบายเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง

การเงินอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา ตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ ผานชองทางที่

เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ 

 

แนวปฏิบติั 

1. การควบคมุภายในและการทาํรายการ/ธรุกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษัทมีนโยบายในการปองกันและขจดัปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึน้ โดยกําหนดใหการ

ทํารายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวของ 

บริษัทจะดําเนินการใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทแลวแตกรณี ไมประกอบ

ธุรกิจที่คลายคลึงหรือแขงขันหรือมีรายการระหวางกันในลักษณะที่มีผลประโยชนอ่ืนที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดี

ที่สุดกับบริษัท หรือบริษัทยอย โดยกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษทัแลวแตกรณีจะตองรายงาน

ตอบริษัท หากกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัท เขาไปถือหุนบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการ

ดําเนินงานคลายคลึงกับบริษัท หรือบริษัทยอย เพื่อใหบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาการถือหุน

ดังกลาวขัดตอผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือไม 

บริษัทยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทีดี่ และไดจัดใหมีผูตรวจสอบภายในอิสระเพื่อตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดและปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยมีการ

ตรวจสอบเปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
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2. การเปิดเผยข้อมูล 

บริษัทกําหนดใหการเผยแพรขอมูล และการส่ือสารขององคกร เปนหน่ึงในนโยบายหลักของบริษัท โดยได

จัดใหมีฝายนักลงทุนสัมพันธ ซ่ึงเปนหนวยงานทีจ่ะเปนตวัแทนบริษัท และเปนส่ือกลางระหวางฝายจดัการในการส่ือสาร 

และเปดเผยขอมูล และยังใหความสําคัญเร่ืองการเปดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเปนเร่ืองที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ

ของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียจึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่

เปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคัญครบถวน

เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET 

Community Portal ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ

ตาง ๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ อยางเครงครัด ตลอดจนติดตามการแกไขเปล่ียนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวา

กฎหมาย/กฎเกณฑ/ขอบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติน้ันมีความถูกตอง และเปนหลักประกันใหผูถือหุนเชื่อมั่นในการดําเนิน

ธุรกิจที่โปรงใสถูกตองตรงไปตรงมา เชน 

1) เปดเผยขอมลูการเงิน และขอมูลที่มิใชขอมูลการเงิน ตาง ๆ เชน งบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 

ซ่ึงสามารถสะทอนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ รวมทั้งจัดทําคําอธิบายและการ

วิเคราะหของฝายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ

เปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปล่ียนแปลงที่เกิด

ขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละ ไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกจากขอมูลตัวเลข

ในงบการเงินเพียงอยางเดียวอยาง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

2) จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคูกับรายงานผูสอบ

บัญชีในรายงานประจําป 

3) กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความ

เก่ียวของ ซ่ึงเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย โดยมี

หลักเกณฑและวิธีการรายงาน ดังน้ี 

 รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารคร้ังแรก 

 รายงานทุกคร้ังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

 รายงานเปนประจําทุกส้ินป 

 ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเน่ือง 

กรรมการทานน้ันไมตองยื่นแบบรายงานใหมหากไมมีการเปล่ียนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย 

 ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

จะตองสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียน้ีใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน พรอมทั้งระบุในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

ทุกไตรมาส  ไดมีการบรรจุวาระเร่ืองรายงานการมีสวนไดเสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก

ไตรมาส 

4) เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ 

5) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะอนุกรรมการ และจํานวนคร้ังการเขาประชุมเปนรายบุคคล 

6) เปดเผยโครงสรางการดําเนินงาน และการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมอยางชัดเจน 

7) เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการเปน

รายบุคคล 
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8) เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ

จํานวนคาตอบแทนที่กรรมการไดรับจากการเปนกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

9) เปดเผยนโยบายการดูแลส่ิงแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

10) รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

11) เปดเผยโครงการลงทุนที่ สําคัญตาง ๆ และผลกระทบที่มีตอโครงการลงทุน โดยเปดเผยขอมูล 

สารสนเทศผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเมศไทย และเว็บไซตของ

บริษัท เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน ส่ือมวลชน และผูเก่ียวของไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองทั่วถึง และโปรงใส 

 

ฝายนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ไดทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายยอย ผูถือหุน 

รวมทั้งนักวิเคราะห และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูล

เพิ่มเติมสามารถติดตอโดยตรงที่ 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ 

E-mail: ir@thiensurat.co.th 

หมายเลขโทรศัพท 02-819-8899 ตอ 1536 หรือ 1591  

ฝายนักลงทุนสัมพันธรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูบริหารไดพบปะกับนักลงทุนรายใหญและ   

นักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห อยางสม่ําเสมอ โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน 

ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis) และไดเข ารวม

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอขอมูลผลประกอบการของบริษัท ตลอดจน

แนวโนมของธุรกิจในอนาคต 

โดย ฝายนักลงทุนสัมพันธไดจัดกิจกรรม เพื่อใหผูบริหารไดพบปะนักลงทุนรายยอย เพื่อชี้แจง ส่ือสาร และ

สรางความเขาใจที่ถูกตองบนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และขอมูลทั่วไปของบริษัทโดยการจัด Company Visit ตลอดจน

การตอบขอซักถามจาก นักวิเคราะห นักลงทุน โดยตรงผานทางอีเมลและโทรศัพทอยางสม่ําเสมอ 

กิจกรรมการนําเสนอข้อมูล จาํนวน (ครัง้) สถานท่ี 

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 2  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นักลงทุนพบผูบริหาร 5 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

ประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย  1 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

ใหขอมูลแกนักลงทุนตางประเทศ 

 

1 บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ

ผานระบบ Conference Call  

 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมมากกวา 12 คน โดยคณะกรรมการ

บริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูนําซ่ึงเปนที่ยอมรับ ทั้งน้ี 

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการพิจารณาทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเร่ืองขนาด องคประกอบ สัดสวน

กรรมการที่เปนอิสระที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ รับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบายแนวทางใน            

การประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของ

ที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อประโยชนในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการ

mailto:ir@thiensurat.co.th
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บริษัทจึงไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการชดุตางๆ 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

แตละชุด บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารอยางชัดเจน โดย

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย 

ในขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ดังน้ัน ประธาน

กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารจึงเปนบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไดบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด 

ทั้งน้ี บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซ่ึงทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการ

จะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งน้ี คณะกรรมการไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามกลยุทธ 

และนโยบาย ดังกลาวเปนประจํา โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตาง 

ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนด

ทุกประการ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

โปรดดูรายละเอียดขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทไดจาก “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน”               

บนเว็บไซต http://www.thiensurat.co.th/investor ภายใตหวขอนักลงทุนสัมพันธ > เอกสารเผยแพรเพื่อนักลงทุน > 

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน  
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 สรปุภาพรวมระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซ่ึงระบบ

ควบคุมภายใน ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางดานการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลกิจการ และการบริหาร

ความเส่ียง ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจและหนาทีใ่นการสอบทานให

บริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานใหมีการประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และ

สอบทานใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง             

ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท 

 บริษัทไดจัดทําคูมือวงเงินและอํานาจในการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการกําหนดขอบเขต      

ความรับผิดชอบ อํานาจการตัดสินใจ และการส่ังการตาง ๆ ตามระดับตําแหนงหนาที่ ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบาย           

การทบทวนคูมือดังกลาวทุกป เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ เพื่อทํา

หนาที่ในการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ทางการ ซ่ึงขอเสนอแนะตาง ๆ มีขึ้นเพื่อใหมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง 

  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 2/2562 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 โดยมีคณะกรรมการอิสระ

ทั้ง 4 ทาน ซ่ึงถือเปนคณะกรรมการตรวจสอบดวยไดมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถาม

ขอมูลจากฝายบริหาร และผูตรวจสอบบัญชีอิสระภายนอก แลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทภายใตองคประกอบ 5 ดานที่มีนัยสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน อันไดแก 

1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & Communication) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร

ขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม 

โดยบริษัทไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม

ภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท

และบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออ่ืน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมี

การควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน แตขอใหบริษัทไปดําเนินการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสําหรับระบบ

สารสนเทศ ที่กําลังดําเนินการอยูใหเสร็จส้ินสมบูรณ เพื่อใหบริษัทจะไดสามารถมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพถูกตอง

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบไดโดยงาย 
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จากความเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  

สรุปไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคลองกับแบบประเมินระบบการควบคุม

ภายในของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเฉพาะในสวนของการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการทํา

ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เก่ียวโยงกับบุคคลดังกลาว (ตามแบบประเมิน            

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผู

ตรวจสอบงบการเงินประจําป 2561 ไดใหความเห็นในรายงานสอบบัญชีวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุมบริษัทและบริษัทตามลําดับ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561       ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

11.2 ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บริษัทมีสํานักตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่

เปนไปอยางอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ไดรับการยอมรับในระดับ

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

บริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งจัดทํารายงานเสนอแกคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเปนผูพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในรวมกับผูตรวจสอบภายในเพื่อใหขอเสนอแนะที่จําเปนในการ

ปรับปรุงนโยบายของผูตรวจสอบภายในและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ

จะประชุมกันอยางนอยปละ 4 คร้ัง และจะจัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัท 

 

11.3 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่  1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ไดแตงตั้ง      

นางสาวสุนิสา  แพมณี เปนผูตรวจสอบภายใน และเมื่อในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 8/2561 ประชุม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ไดแตงตั้งนางสาวพิชยาพร คงสมนาม เปนหัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติ

หนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแตวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และเปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่ผู

ตรวจสอบภายในบริษัทประจําป 2561 เพื่อติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในอยางใกลชิด 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวพิชยาพร คงสมนาม แลวเห็นวามีความเหมาะสม

เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในบริษัท 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในระหวางป 2560 และป 2561 ระหวางบริษัทกับบริษัทยอย หรือระหวางกัน

ภายในบริษัทยอย ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแลว ทั้งน้ีรายการระหวางกันซ่ึงมี

สาระสําคัญระหวาง บริษัทและบริษัทยอย กับ บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยสรุปมี

ดังตอไปน้ี 

 

12.1  รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด  

 

บริษัทผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• มีกลุมผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทไดแก ตระกูล    

แจงอยู* ซ่ึงถือหุน บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  

• เปนผูถือหุนใหญของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร 

ดรีมส จํากัด ถือหุนบริษัท รอยละ 26.26 ของทุน

จดทะเบียนที่ชําระแลว  

• มี ก ร รม กา ร ร ว ม กั บ บ ริษั ท  3 ท า น  ไ ด แ ก                  

นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู นางสาวสวิตา แจงอยู 

และนายเอกรัตน  แจงอยู 

2. บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด ผลิตและจําหนายนํ้าด่ืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• มีกลุมผูถือหุนรายใหญรวมกับบริษัทไดแก ตระกูล    

แจงอยู* ซ่ึงถือหุน บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  

• มี ก ร รม กา ร ร ว ม กั บ บ ริษั ท  2 ท า น  ไ ด แ ก                 

นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู และนางสาวสวิตา 

แจงอยู  

3. นายสหัส ตรีทิพยบตุร - • ดํารงตําแหนงประธานกรรมการของบริษทั** และ

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

• เปนที่ปรึกษาของบริษัทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นายวีรวัฒน แจงอยู - • เป นผู ถื อหุ น ใหญของบ ริษัท  โดย  ณ วั นที่              

31 ธันวาคม 2561 นายวีรวัฒน แจงอยู ถือหุน

บริษัทรอยละ 17.86 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระ

แลว และกลุมแจงอยู* ถือหุนบริษัทรอยละ 63.87 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว  
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

• เปนผูชวยประธานเจาหนาทีบ่ริหาร (แตงตั้งเมื่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2561 

5. นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู - • เปนผูถือหุนของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู ถือหุนบริษัท

รอยละ 6.13 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และ

กลุมแจงอยู* ถือหุนบริษัทรอยละ 63.87 ของทุน

จดทะเบียนที่ชําระแลว 

• ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียง เลขานุการบริษัท กรรมการผูบริหารระดับสูง 

และรองประธานเจาหนาที่บริหาร** 

6. นางขนิษฐา แจงอยู - • เปนผู ถื อหุนของบ ริษัทและเปนภรรยาของ       

นายวีรวัฒน แจงอยู โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 นางขนิษฐา แจงอยู ถือหุนบริษัทรอยละ 

0.93 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และ กลุมแจง

อยู ถือหุน บริษัทรอยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียน

ที่ชําระแลว  

7. นางสาวสวิตา แจงอยู - • เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 นางสาวสวิตา แจงอยู ถือหุนบริษัทรอยละ 

6.27 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และกลุมแจง

อยู ถือหุน บริษัทรอยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียน

ที่ชําระแลว 

• ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหารความ

เส่ียง กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และที่ปรึกษาดานการประเมิน ติดตาม และพัฒนา

องคกร และกรรมการผูบริหารระดับสูง 

8. นายเอกรัตน แจงอยู  - • เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 นายเอกรัตน แจงอยู ถือหุนบริษัทรอยละ 

6.08 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และ กลุมแจง

อยู ถือหุน บริษัทรอยละ 63.87 ของทุนจดทะเบียน

ที่ชําระแลว 

• ดํ ารงตํ าแหน งกรรมการ กรรมการบ ริหาร 

กร รมการ กํ า กับ ดูแล กิ จการที่ ดี แ ล ะคว าม

รับผิดชอบตอสังคม กรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง และ

ประธานเจาหนาที่บริหาร** 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

9. นางสุมนา วงษกะพันธ  • ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบริหาร 

• ที่ปรึกษาดานทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร และเทคนิคการบริหาร

จัดการ 

10. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ  

วงศดีพรอม 

 • ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

• ที่ปรึกษาดานการพัฒนากลยทุธดานการตลาด กล

ยุทธดานการขาย กลยุทธเทคนิคการบริหาร

การตลาดและการขาย และกลยทุธการขยายและ

รักษาตลาด 

11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย  

พรเทพ ศิริวนารังสรรค 

 • ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

• ที่ปรึกษาดานการประหยัดคาใชจายของบริษทัดาน

การขาย การบริหาร และหน้ีสูญ และพัฒนาการ

ทํางาน 

12. นายไพฑูรย ศุกรคณาภรณ - • ดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารดาน

บัญชแีละการเงิน 

13. บริษัท ซี โอ แอล จํากัด 

(มหาชน) 

ขายปลีกเคร่ืองเขยีน

และเคร่ืองใชสํานักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• มีกรรมการรวมกับบริษัท 1 ทาน ไดแก 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร 

14. บริษัท อินเทอรเน็ต 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ใหบริการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตและบริการ

ครบวงจรที่เก่ียวของ

กับเทคโนโลยี

สารสนเทศขายอุปกรณ

คอมพิวเตอร และ

อุปกรณอ่ืนที่เก่ียวของ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• มีกรรมการรวมกับบริษัท 1 ทาน ไดแก 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

15. บริษัท เอส. เอส. แอร 

เซอรวิส จํากัด  

ใหบริการและจําหนาย

เคร่ืองปรับอากาศ 

รวมทัง้อุปกรณและ

อะไหล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• เปนผูถือหุนในบริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

(บริษัทยอย) รวมกัน โดย บริษทั เอส.เอส.แอร 

เซอรวิส จํากัด ถือหุนในบริษัทยอย รอยละ 40 

ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 

16. บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด จําหนายเคร่ืองกรองนํ้า

และผลิตภัณฑที่

เก่ียวของและ

เคร่ืองใชไฟฟา 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• เปนกิจการรวมคาระหวางบริษทัและกลุมบริษัท 

เจ.บี. โดยบริษัทมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 

17. บริษัท วีสุ เซลล จํากัด จําหนาย

เคร่ืองปรับอากาศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

• มีกรรมการรวมกับบริษัทผูถือหุนใน 

บริษัทเฟดเดอร ไทย จํากัด (บริษัทยอย) 

*รายละเอียดเพิ่มเตมิใน: ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน: กลุมแจงอยู  

**รายละเอียดเพิม่เติมใน: โครงสรางฝายบริหารและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท 

 

12.2  รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนัในปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2561 

12.2.1 รายการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต: รายการดังกลาวเปนรายการที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง

ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

12.2.1.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการ  

บุคคล / นิติ

บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

1. บริษัท  

เบตเตอร ดรีมส  

จํากัด 

รายไดจากการใหเชาระบบ 

บริษัทใหบริษัท เบตเตอร ดรีมส 

จํากัด เชาระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคางส้ินงวด 

 

 

 

 

0.13 

 

 

-0- 

0.24 

 

 

-0- 

ปนสวนตามประมาณการ

สัดส วนการ ใช ง านตาม

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

2. บริษัท ไอดีล 

วอเตอร จํากัด 

2.1 คาใชจายซ้ือนํ้าด่ืม 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด  

ไดรับการแตงตั้งจากบริษทั ไอ

ดีล วอเตอร จํากัด เพื่อเปน

ตัวแทนจําหนายนํ้าด่ืมแกลูกคา

ของบริษทั 

บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ซ้ือนํ้าด่ืมจาก

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

เพื่อจําหนายใหกับลูกคาของ

บริษัท 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่ม  

 2.2 คาใชจายซ้ือนํ้าด่ืม 

บริษัทซ้ือนํ้าด่ืมจากบริษัท  

ไอดีล วอเตอร จํากัด เพื่อใช

เล้ียงรับรองภายในบริษัท และ

นํามาจําหนายใหกับพนักงาน 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.40 

 

 

 

 

0.03 

0.40 

 

 

 

 

0.01 

ราคาปกติที่บริษัท ไอดีล      

วอเตอร จํากัด จําหนาย

ใหแกบริษัท เซฟ เทรด 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

3. นายสหัส 

ตรีทิพยบุตร 

คาใชจายที่ปรึกษาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ: บริษัท

วาจางนายสหัส ตรีทพิยบตุร 

เปนที่ปรึกษาการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารบุคลากรและ

การตลาด 

ยอดคงคางส้ินงวด 

2.40 

 

 

 

 

 

 

-0- 

2.40 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเปน

ราคาปกติในการวาจางที่

ปรึกษาภายนอกทั่วไป 

 

4. นายวีรวัฒน 

แจงอยู 

คาใชจายผูชวยประธาน

เจาหนาทีบ่ริหาร: บริษัทวาจาง  

นายวีรวฒัน แจงอยู เปนผูชวย

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.46 

 

 

 

-0- 

2.76 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสัญญา ซ่ึงเปน

ราคาปกติในการวาจางที่

ปรึกษาภายนอกทั่วไป 
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

5. นางสุมนา  

วงษกะพันธ 

คาใชจายที่ปรึกษา

คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง

ของบริษทั: บริษัทวาจาง 

นางสุมนา วงษกะพันธ  

เปนที่ปรึกษาเปนคร้ังคราวดาน 

(1) การพัฒนาบริษทัในดาน

ทรัพยากรมนุษย 

(2) การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหาร 

(3) เทคนิคการบริหารจัดการ 

ยอดคงคางส้ินงวด: 

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาปกติในการวาจางที่

ปรึกษาภายนอกทั่วไป 

 

6. ศาสตรเมธี 

ดร.สุปรีด์ิ   

วงศดีพรอม 

คาใชจายที่ปรึกษา

คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง

ของบริษทั: บริษัทวาจาง 

ศาสตรเมธี ดร.สุปรีด์ิ วงศดี

พรอมเปนที่ปรึกษาเปนคร้ัง

คราวดาน 

(1) การพัฒนากลยุทธดาน

การตลาด 

(2) การพัฒนากลยุทธดาน

การขาย 

(3) การพัฒนากลยุทธเทคนิค

การบริหารการตลาดและ

การขาย 

(4) การพัฒนากลยุทธการ

ขยายและรักษาตลาด 

 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาปกติในการวาจางที่

ปรึกษาภายนอกทั่วไป 

 

7. ศ.(วุฒิคุณ) 

ดร.นายแพทย 

พรเทพ 

ศิริวนารังสรรค 

 

 

คาใชจายที่ปรึกษา

คณะกรรมการผูบริหารระดับสูง

ของบริษทั: บริษัทวาจาง 

ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย  

พรเทพ  ศริิวนารังสรรคเปนที่

ปรึกษาเปนคร้ังคราวดานการ

ประหยัดคาใชจายของบริษทั

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาปกติในการวาจางที่

ปรึกษาภายนอกทั่วไป 
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

ดานการขาย การบริหาร และ

หน้ีสูญ และพฒันาการทํางาน 

ยอดคงคางส้ินงวด: 

 

 

-0- 

 

 

-0- 

8. บริษัท  

ซีโอ แอล 

จํากัด 

(มหาชน) 

คาใชจายซ้ืออุปกรณสํานักงาน  

บริษัทซ้ือสินคาอุปกรณ

สํานักงานตาง ๆ เชน  แฟม 

เทป นํ้ายาลบคําผิด กระดาษ

ตอเน่ือง เปนตน เพื่อใชในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.04 

 

 

 

 

 

0.01 

0.12 

 

 

 

 

 

0.01 

ราคาตามปกติที่ขายใหกับ

บุคคลทั่วไป 

คาโฆษณา 

บริษัทลงโฆษณาในแคตตาล็อก

สินคา 

ยอดคงคางส้ินงวด 

-0- 

 

 

-0- 

0.15 

 

 

-0- 

ราคาตามปกติที่คิดกับ

บุคคลทั่วไป 

รายไดจากการจําหนายสินคา 

บริษัทจาํหนายเคร่ืองกรองนํ้า

แกบริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ยอดคงคางส้ินงวด 

-0- 

 

 

 

-0- 

0.05 

 

 

 

0.05 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่ม 

9. บริษัท 

อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย 

จํากัด 

(มหาชน) 

คาใชจายเชาบริการระบบ

สัญญาณอินเทอรเน็ตและเคร่ือง

ชุดอุปกรณ  

บริษัทเชาบริการระบบสัญญาณ

อินเทอรเน็ตและเคร่ืองชุด

อุปกรณ จากบริษัท 

อินเทอรเน็ต ประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน) 

ยอดคงคางส้ินงวด 

7.46 

 

 

 

 

 

 

 

0.29 

5.95 

 

 

 

 

 

 

 

0.28 

ราคาตามปกติที่คิดกับ

บุคคลทั่วไป 

รายไดจากการจําหนายสินคา 

บริษัทจาํหนายเคร่ืองกรองนํ้า

แกบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศ

ไทย จํากัด (มหาชน) 

ยอดคงคางส้ินงวด 

-0- 

 

 

 

-0- 

 

0.03 

 

 

 

0.03 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่ม 
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บุคคล / นิติ

บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ  

(ล้านบาท) 

นโยบายการกาํหนด

ราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

10. บริษัท 

ทีเอสอาร 

ลาว จํากัด 

รายไดจากการจําหนายสินคา: 

บริษัทจาํหนายเคร่ืองกรองนํ้า

แกบริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด

ยอดคงคางส้ินงวด 

8.31 

 

 

1.63 

9.17 

 

 

2.34 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่ม 

11. บริษัท 

วีสุ เซลล  

จํากัด 

รายไดจากการจําหนายสินคา: 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

จําหนายเคร่ืองปรับอากาศแก

บริษัท วีสุ เซลล จํากัด 

ยอดคงคางส้ินงวด 

1.05 

 

 

 

0.6 

5.10 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวิธีตนทุนบวก

กําไรสวนเพิ่ม 
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12.2.1.2 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

-ไมม-ี 

12.2.1.3 การเช่าท่ีดิน และ อาคาร 

บุคคล / นิติ 
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการระหวา่งกนั ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
1. บริษัท     

เบตเตอร 

ดรีมส จํากัด 

1.1 รายไดจากการใหเชาอาคาร

สํานักงานใหญ 

บริษัทให บริษัท เบตเตอร  ดรีมส 

จํากัด เชาพื้นที่อาคารสํานักงานใหญ 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.09 

 

 

 

-0- 

0.16 

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

  

1.2 รายไดจากการใหเชาอาคาร

โรงงาน 

บริษัทให บริษัท เบตเตอร ดรีมส 

จํากัด เชาพื้นที่โรงงาน 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.08 

 

 

 

-0-  

0.08  

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

 

2. บริษัท 

ไอดีล วอ

เตอร จํากัด 

รายไดจากการใหเชาอาคารโรงงาน  

บริษัทให บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

เชาพื้นที่ในอาคารโรงงาน 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

รายไดคาสาธารณูปโภค 

บริษัทเรียกเก็บคาสาธารณูปโภคตาม

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ยอดคงคางส้ินงวด 

0.09 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

-0- 

ราคาใกลเคียงกับราคาตลาดใน

บริเวณใกลเคียง 

12.2.2 รายการท่ีไม่มีนโยบายในการทาํรายการในอนาคต  

รายการดังกลาวเปนรายการที่บริษัทไมมีนโยบายในการทํารายการดังกลาวในอนาคต (เปนรายการที่

เกิดขึ้นกอนการปรับโครงสรางเพื่อเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) หากบริษัทมีความจําเปนตอง

ทํารายการระหวางกันดังกลาว จะตองนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนการทํารายการ 

รายละเอียดมีดังน้ี 
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 12.2.2.1 การรบัการสนับสนุนการคํา้ประกนัสาํหรบัเงินกู้ยมืสถาบนัการเงิน/เจ้าหน้ีเงินกู้ 

กลุมบริษัท มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนการคํ้าประกันสําหรับเงินกูยืม

สถาบันการเงิน/เจาหน้ีเงินกู มีรายละเอียดดังน้ี 

บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

 1. นายวีรวัฒน      

แจงอยู 

 

นายวีรวัฒน แจงอยู  คํ้าประกันหน้ี

เงินกูระยะส้ันและหน้ีเงินกูระยะยาว 

ภายในประเทศแกบริษัท 

- 

 

940.30 

 

ตามเงื่อนไขการกูยืมปกติของ

สถาบันการเงินทั่วไป โดย

กรรมการไมไดรับคาตอบแทน

จากบริษัทจากการคํ้าประกัน

ดังกลาว 

2 นางสาวเธียร

วรรณี แจงอยู 

 

กรรมการของบริษัท ซ่ึงไดแก 

นางสาวเธียรวรรณี แจงอยู ค้ําประกัน

หน้ีตามสัญญาเชาซ้ือรถยนตแกบริษัท 

(ยอดเงินตน ณ วันทําสัญญา) 

 

1.12 1.12 ตามเงื่อนไขการกูยืมปกติของ

สถาบันการเงินทั่วไป โดย

กรรมการไมไดรับคาตอบแทน

จากบริษัทจากการคํ้าประกัน

ดังกลาว 

 

12.2.2.2 รายการเงินกู้ยืม 

บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนดราคา 

ปี 2561 ปี 2560 

1. บริษัท      

เอส. เอส. แอร 

เซอรวิส จํากัด 

เงินกูยืม 

(หนวย:ลานบาท) 

ยอดยกมา  1 มค 61 0.4 

กูเพิ่มระหวางป - 

ชําระคืนระหวางป (0.4) 

ยอดคงเหลือ  

31 ธค 61 

-0- 

 

ดอกเบี้ยจาย 

-0- 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามที่

กําหนดในสัญญาซ่ึงใกลเคียง

กับเงื่อนไขการกูยืมปกติของ

สถาบันการเงินทั่วไป  

 

12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยเขาทําสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอย        

บริษัทรวม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจําเปน และไดกําหนดขั้นตอนการพิจารณา                

การสอบทาน การอนุมัติ และการเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย 

ประกาศ ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของของหนวยงานกํากับดูแล โดยการทํารายการดังกลาวตองเปนไป

อยางโปรงใส สมเหตุสมผลและกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคาเสมือนกับการทํา
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รายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทั้งสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

ความเหมาะสมในการเขาทําสัญญาน้ัน ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก 

 

12.4 มาตการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 บริษัทมีการกําหนดขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ       

ตลาดหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใด ๆ กับบริษัทไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวาง

กันน้ัน ๆ  

 

12.5 นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และ

กรรมการจะไมมีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน

ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมทั้งจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

นอกจากน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นน้ัน บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่

มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็น

เก่ียวกับรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูก

นําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการ

ดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัท แตเปน

การทํารายการที่บริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การใหบริการ และการ

ซ้ือหรือขายสินคา เปนตน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตาง ๆ เปนไป

ตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก และใหปฏิบัติเปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกันอยางเครงครัด พรอมทั้งกําหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการตาง ๆ ใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งน้ี ผูตรวจสอบภายใน

อิสระจะทําหนาที่ในการตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให

ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซ่ึงไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป และรายการระหวางกันอ่ืน 

ๆ ไดแก รายการเชาอาคาร และรายการรับความชวยเหลือทางการเงิน เชน การกูยืม การคํ้าประกัน เปนตน 

บริษัทมีนโยบายใหเสนอใหประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม

ประชุมและใหความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลและความจําเปนของการทํารายการกอนทํารายการน้ัน ๆ 

และจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายที่วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 

คําส่ังหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือ

บริษัทยอย (ถามี) และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี เร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่
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เก่ียวของกันซ่ึงกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชใีนพระบรมราชปูถัมภ โดยบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทรวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจําป  

 

 สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตน้ัน จะยังคงมีอยูในสวนที่เปนการดําเนินการทางธุรกิจ

ปกติของบริษัท เชน การซ้ือขายสินคาระหวางกัน เปนตน นอกจากน้ี ในอนาคต บริษัทอาจมีความจําเปนที่จะตองให

ความชวยเหลือเพิ่มเติมแกบริษัทยอย ในดานการคํ้าประกันเงินกู และ/หรือการใหเงินกูยืม  และจะดําเนินการทํา

รายการขางตนดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามนโยบายการทํารายการระหวางกันของบริษัทและสอดคลองกับ

ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเหน็ผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทยอย สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 มีรายละเอียดดังน้ี 

งบการเงินรายปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

นายเติมพงษ โอปนพันธุ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4501 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 

 

ความเหน็ 

ผูสอบบัญชีเห็นวา งบการเงนิขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษทั เธียรสุรัตน 

จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย และเฉพาะของบริษัท 

เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรใน

สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

13.1.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

กลุมเธียรสุรัตน (“กลุมบริษัท”) ประกอบดวย บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ บริษัทยอย 

ไดแก บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เฟดเดอรไทย จํากัด และบริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด (“บริษัท

ยอย”) 

บริษัทไดเขาทําสัญญารวมทุนในกิจการรวมคาเพื่อจัดตั้ง บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด ในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายเคร่ือง

กรองนํ้า ผลิตภัณฑที่เก่ียวของและเคร่ืองใชไฟฟา โดยบริษัทมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 49 มูลคาเงินลงทุนประมาณ 

17.1 ลานบาท 

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทไดจายชําระคาหุนดังกลาวเปนจาํนวน 13.8 ลานบาท และยังคงเหลือคาหุนที่

ยังไมเรียกชําระอีก 3.3 ลานบาท 

ในป 2561 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการตีราคาสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-

ออกกอนเปนวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่เพื่อใหสินคาคงเหลือแสดงราคาตนทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวมีจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ บริษัทฯและบริษัทยอยจึง

ใชวิธีเปล่ียนทันทีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด (บริษัทยอย) มีมติ

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 50 ลานบาทเปน 100 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 10 

ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท โดยบริษัทยอยไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริษัทฯไดเขาลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตามสัดสวนเดิมที่ถืออยู 

และไดชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวเต็มจํานวนแลวในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทัป 2559 - 2561 มีรายละเอียดดังน้ี 
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(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 47.59  3.4 32.57  2.2 101.40  5.4 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 27.24  1.9 23.77  1.6 24.45  1.3 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 599.77  42.2 611.21  41.3 903.76  48.5 

ลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 0.90  0.1 1.35  0.1 -  -    

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิที่ถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1.90  0.1 3.47  0.2 3.92  0.2 

สินคาคงเหลือ 142.99  10.1 158.51  10.7 161.02  8.7 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 26.17  1.8 27.69  1.9 18.28  1.0 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 846.56  59.6 858.57  58.0 1,212.83  65.1 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค้ําประกัน 1.07  0.1 2.89  0.2 18.70  1.0 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือทีถ่ึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป 4.03  0.3 9.04  0.6 9.43  0.5 

ลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป 0.33  0.0 1.06  0.1 -         -    

ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธิที่ถงึกําหนดชําระเกินกวาหน่ึงป 2.59  0.2 4.16  0.3 4.63  0.3 

เงินลงทุนในการรวมคา 15.07  1.1 13.78  0.9 -         -    

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  58.63  4.1 58.70  4.0 58.78  3.2 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  427.74  30.1 471.03  31.8 499.88  26.8 

สินทรัพยไมมีตวัตน 37.24  2.6 35.84  2.4 25.05  1.3 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี 20.74  1.5 17.99  1.2 26.55  1.4 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 5.84  0.4 8.25  0.5 8.23  0.4 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 573.28  40.4 622.74  42.0 651.25  34.9 

รวมสินทรพัย ์ 1,419.84  100.0 1,481.31  100.0 1,864.08  100.0 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 29.50  2.1 129.91  8.8 596.92  32.0 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน -         -    0.40  0.0 -         -    

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 83.52  5.9 97.30  6.6 102.83  5.5 

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ 

   ภายในหน่ึงป 

20.70  1.5 28.65  1.9 28.22  1.5 

สวนของเงินกูยมืระยะยาวทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 6.37  0.4 12.27  0.8 21.83  1.2 

ภาษีเงินไดคางจาย 13.08  0.9 8.44  0.6 9.29  0.5 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19.28  1.4 16.39  1.1 25.57  1.4 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 172.45  12.2 293.36  19.8 784.66  42.1 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธิจากสวนทีถ่ึงกําหนด 

   ชําระภายในหน่ึงป 

15.79  1.1 36.56  2.5 53.92  2.9 

เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 

   หน่ึงป 

3.33  0.2 9.70  0.7 19.27  1.0 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20.07  1.4 16.88  1.1 22.27  1.2 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี 5.20  0.4 3.45  0.2 1.64  0.1 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 44.39  3.1 66.59  4.5 97.10  5.2 

รวมหน้ีสิน 216.84  15.3 359.95  24.3 881.76  47.3 

ส่วนของผูถื้อหุ้น             

ทุนจดทะเบยีน             

   หุนสามัญ 662 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 662.20    662.20    662.20    

ทุนจดทะเบยีนออกจําหนายและชําระแลว             

   หุนสามัญ 550 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 549.68  38.7          

   หุนสามัญ 517 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท     516.73  34.9      

   หุนสามัญ 467 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท         467.18  25.1  

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 295.29  20.8  268.34  18.1  227.80  12.2  

สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 10.25  0.7  10.25  0.7  10.25  0.6  

ผลตางจากการเปล่ียนสัดสวนเงนิลงทุนในบริษทัยอย (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 

กําไรสะสม             

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 30.69  2.2  26.00  1.7  21.63  1.2  

   ยังไมไดจัดสรร  313.18  22.0  294.33  19.9  246.84  13.2  

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  1,197.74  84.3  1,114.30  75.2  972.35  52.2  

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุของบริษทัยอย 5.26  0.4  7.06  0.5  9.97  0.5  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,203.00  84.7  1,121.36  75.7  982.32  52.7  

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,419.84  100.0  1,481.31  100.0  1,864.08  100.0  



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

 

สวนที่ 3 หนาที่ 115  

(2) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รายได้             

รายไดจากการขาย 1,378.50  87.5  1,431.69  86.8  1,607.62  87.6  

รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือ 196.40  12.5  217.63  13.2  228.53  12.4  

รายไดจากลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อ 0.60  0.0 0.24  0.0 -  -  

รวมรายได้ 1,575.50  100.0  1,649.56  100.0  1,836.15  100.0  

ตนทุนขาย (388.52) (24.7) (400.42) (24.3) (421.59) (23.0) 

กาํไรขัน้ต้น 1,186.98  75.3  1,249.14  75.7  1,414.56  77.0  

รายไดอ่ืน 37.59  2.4  43.82  2.7  28.41  1.6  

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ย 1,224.57  77.7  1,292.96  78.4  1,442.97  78.6  

ค่าใช้จ่าย             

คาใชจายในการขายและจัดจําหนาย (537.19) (34.1) (595.00) (36.1) (666.30) (36.3) 

คาใชจายในการบริหาร (387.30) (24.6) (427.89) (25.9) (416.38) (22.7) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  (168.52) (10.7) (159.45) (9.7) (235.29) (12.8) 

ตนทุนทางการเงิน (5.60) (0.3) (16.03) (1.0) (25.56) (1.4) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,098.61) (69.7) (1,198.37) (72.7) (1,343.53) (73.2) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการรว่มค้า

และ 

   ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

125.96  8.0  94.59  5.7  99.44  5.4  

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 1.29  0.1  0.01  -  -  -  

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 127.25  8.1  94.60  5.7  99.44  5.4  

คาใชจายภาษีเงินได (22.26) (1.4) (20.14) (1.2) (20.36) (1.1) 

กาํไรสาํหรบัปี 104.99  6.7  74.46  4.5  79.08  4.3  

              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนใน 

   ภายหลัง ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

   หลักคณิตศาสตรประกันภยั -  สุทธิจากภาษีเงินได 

(0.17) (0.0) 5.50  0.3  -  -  

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 104.82  6.7  79.96  4.8  79.08  4.3  

หมายเหต:ุ งบการเงินป 2559 ถูกจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับงบการเงินป 2560 
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ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 

      

การแบ่งปันกาํไร:       

   สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 106.79  77.37  80.59  

   สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุของบริษัทยอย (1.80) (2.91) (1.51) 

        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม:       

   สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 106.62  82.87  80.59  

   สวนที่เปนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุของบริษัทยอย (1.80) (2.91) (1.51) 

        

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.21  0.16  0.18  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 520.59  496.10  456.40  

        

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด       

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 0.21  0.13  0.11  

   จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 520.59  602.51  766.22  

        
 

หมายเหต:ุ * ในระหวางป 2559 บริษัทออกหุนสามัญเพื่อจายหุนปนผลจํานวน 40.13 ลานหุน  

    ในป 2560 บริษัทไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือน พฤษภาคม 2560 เทากับ 49.55 ลานหุน 

    ในป 2561 บริษัทไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในเดือน พฤษภาคม และ เดือนธันวาคม เทากับ 5.12 ลานหุน และ     

    27.84 ลานหุน ตามลําดับ 

    บริษัทจึงปรับจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยยอนหลังเพือ่คํานวณกําไรตอหุนสําหรับป 2559 2560 2561  
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษี 127.25  94.60  99.44  

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) 

   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

      

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 54.33  52.39  45.16  

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 168.52  159.45  235.29  

   ปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิทีจ่ะไดรับ  4.94  1.02  (1.95) 

   โอนกลับคาเผื่อการรับคืนสินคา  (0.56) (0.36) (0.54) 

   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา (1.29) (0.01) -  

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (0.88) (1.06) (1.03) 

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ 0.07  -  -  

   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมตีัวตน 0.04  -  -  

   คาเผื่อการรับประกันสินคา (โอนกลับ) 3.26  (1.59) 0.62  

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3.12  1.72  3.79  

   รายไดดอกเบี้ย (0.05) -  -  

   ตนทุนทางการเงิน 5.60  16.03  25.56  

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 

364.35  322.19  406.34  

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       

   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (5.06) 0.62  (0.18) 

   ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (149.91) 134.84  (397.96) 

   ลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อ 1.17  (2.41) -  

   ลูกหน้ีตามสัญญาโอนสิทธ ิ 3.13  0.92  1.14  

   สินคาคงเหลือ 10.18  1.49  (6.24) 

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1.52  (10.31) 11.96  

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2.41  (0.02) (2.96) 

หน้ีสินดําเนินงานลดลง       

   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน (15.42) (3.64) 14.08  

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (0.37) (7.59) 12.38  

   จายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (0.15) (0.24) (2.78) 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 211.85  435.85  35.78  

   จายดอกเบีย้ (5.61) (16.06) (25.61) 

   จายภาษีเงินได (18.57) (12.00) (49.05) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 187.67  407.79  (38.88) 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํ้าประกันลดลง 1.81  15.82  3.10  

เงินสดจายเพื่อลงทุนในการรวมคา -  (13.77) -  

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (8.15) (15.70) (55.67) 

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (5.30) (13.45) (4.64) 

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2.71  1.51  1.35  

ดอกเบี้ยรับ 0.05  -  -  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8.88) (25.59) (55.86) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง (100.41) (467.01) 218.86  

เงินสดรับจากการกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน -  0.40  -  

ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน (28.71) (22.17) (24.33) 

ชําระคืนเงินกูยมืระยะยาว (12.27) (19.14) (21.62) 

เงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทนุจากการใชสิทธติาม 

   ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

59.91  90.08  46.75  

จายเงินปนผล (82.29) (33.19) (57.15) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (163.77) (451.03) 162.51  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 15.02  (68.83) 67.77  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 32.57  101.40  33.63  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 47.59  32.57  101.40  
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(4) อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2559** 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 4.91  2.93  1.55  

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 3.93  2.29  1.32  

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.81  0.76  (0.06) 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 2.27  1.89  1.96  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 160.82*  190.32  183.84  

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 5.84  6.31  8.44  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 62.47*  57.09  42.66  

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา เทา 17.56  11.41  12.29  

ระยะเวลาชําระหน้ีเฉล่ีย วัน 20.79*  31.55  29.30  

วงจรเงินสด วัน 202.50  215.86  197.20  

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร         

อัตรากําไรขั้นตน รอยละ 75.34  75.73  77.04  

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน รอยละ 5.69  3.08  3.87  

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร รอยละ 209.30  803.08  (54.73) 

อัตราดอกเบี้ยรับ (ดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือ) รอยละ 32.44  28.73  32.66  

อัตราดอกเบี้ยจาย (เงินกูยืม) รอยละ 3.82  3.42  4.13  

สวนตางอัตราดอกเบี้ย รอยละ 28.61  25.31  28.53  

อัตรากําไรสุทธ ิ รอยละ 6.66  4.51  4.31  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน รอยละ 9.03  7.08  8.33  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน         

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม รอยละ 7.24  4.45  4.59  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร รอยละ 35.45  26.13  25.83  

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.09  0.99  1.07  

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุน เทา 0.18  0.32  0.90  

อัตราสวนหน้ีสินที่มภีาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน เทา 0.06  0.19  0.73  

อัตราสวนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย เทา 38.46  27.69  0.28  

อัตราสวนความสามารถชาํระภาระผูกพัน เทา 0.81  0.72  0.65  

อัตราสวนเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับป รอยละ 91.35  82.75  63.57  

หมายเหต:ุ *จํานวนวันในการคํานวณอัตราสวนใช 365 วัน 

               **อัตราสวนทางการเงินป 2559 คํานวณจากงบการเงินที่จัดประเภทใหมเพื่อใหเปรียบเทียบไดกับป 2560 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายเคร่ืองกรองนํ้า สารกรอง และจําหนายเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 

โดยการขายตรงซ่ึงเปนชองทางการขายหลักของกลุมบริษัท ทั้งการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเชาซ้ือ โดย

ในป 2560 บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซ่ิง จํากัด ซ่ึงถือเปนบริษัทยอย ไดเขามาดําเนินการใหสินเชื่อรายยอยและเชาซ้ือ

เคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนที่มีคุณภาพภายใตระบบเชาซ้ือ ที่เรียกวาโปรแกรม “ผอนสบาย” ใหกับกลุมลูกคาของบริษัท 

ดังน้ัน รายไดหลักของบริษัทจึงแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก รายไดจากการขาย รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือและ

รายไดจากลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อ ในป 2561 กลุมบริษัทมีรายไดลดลง เน่ืองจากผลกระทบของมาตรการและหลักเกณฑ

ในการพิจารณาเครดิตลูกคาที่เขมงวดมากขึ้นเพื่อปองกันผลจากภาระหน้ีสาธารณะที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศที่ยังไมฟนตัว อยางชัดเจน สงผลทําใหผูบริโภคลดการใชจายที่ไมจําเปนลง นอกจากน้ันจะพบวาสภาพ

อากาศที่เย็นลงจากปกอน เปนผลใหยอดขายเคร่ืองปรับอากาศโดยรวมลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทยังเชือ่วา

ปญหาคุณภาพนํ้าด่ืมและนํ้าใชในครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกทั้งความตองการเคร่ืองใชไฟฟายังเปนตัวปจจัยที่

จะผลักดันใหผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้า และเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนแบบผอนสบายมียอดขายที่เพิ่มขึ้น รายไดรวม

ของกลุมบริษัทมีจํานวน 1,575.50 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอนประมาณ 4.49% แตกําไรสุทธิ (กําไรสุทธิ หมายถึง 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท) เพิ่มขึ้นมาเปน 106.79 ลานบาทหรือคิดเปนเพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 

38.03% ทั้งน้ีเปนผลมาจากการเพิ่มสัดสวนการขายแบบ Online to Offline ที่มีคาใชจายในการขายที่ต่ํากวา รวมกับ

มาตรการในการควบคุมตนทุน คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหารที่ทําอยางจริงจังและตอเน่ือง 

ในป 2561 ในดานกลยุทธ กลุมบริษัทยังคงกลยุทธการขยายตลาดอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนในการเพิ่มและ

พัฒนาชองทางการจัดจําหนาย ทั้งการขายตรง (Direct Sales) การขายแบบ Online to Offline ภายใตการตลาดแบบ 

Digital Marketing และการขายผานตัวแทนจําหนาย (Dealers) รวมทั้งการจัดจําหนายผาน Modern Trade สําหรับการ

ขายตรงน้ันบริษัทไดนําระบบ Mobile Application มาชวยในการขายและการเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ      

การขายและการเก็บเงินใหมากขึ้น ปจจุบันกลุมบริษัทมีผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้าด่ืมที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการดําเนิน

ชีวิต (Lifestyle) โดยมีผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทยลูกคาในทุกสภาพนํ้า และความตองการของทุกกลุมลูกคา

เปาหมาย  รวมถึงผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้าใชในครัวเรือน เพื่อรองรับความตองการของลูกคาในการบรรเทาปญหา

คุณภาพนํ้า และสําหรับกลุมลูกคาที่ตองการนํ้ากรองสําหรับใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟา เชน 

เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองทํานํ้าอุน โทรทัศน เคร่ืองซักผา เปนตน  สัดสวนในการขายผานชองทางขายทางโทรศัพท ซ่ึง

เปนการตอยอดธุรกิจจากฐานลูกคาเดิม การขายผาน Social Network และการขายออนไลน ในสวนของ Digital 

Marketing น้ันมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับการใหความสําคัญกับการขยายการ

ขายทางโปรแกรม “ผอนสบาย” สงผลใหยอดขายเคร่ืองใชไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีดวยการดําเนินงานที่

แข็งแกรงของหนวยงานตาง ๆ กลุมบริษัทไดขยายธุรกิจการใหบริการทางการเงิน (Financial Services) โดยลงทุนใน

บริษัทยอยเพื่อดําเนินธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล บริษัทยอยดังกลาวไดรับหนังสืออนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวน

บุคคลภายใตการกํากับจากกระทรวงการคลัง ในไตรมาส 4 ป 2559 และเร่ิมดําเนินการปลอยสินเชื่อใหกลุมลูกคา

เปาหมายในป 2560 นอกจากน้ี บริษัทยังรวมทุนกับกลุมธุรกิจในประเทศลาว เพื่อขยายธุรกิจไปตางประเทศ โดยที่

ยอดขายของบริษัทที่รวมทุนดังกลาว (TSR-LAO) สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้าในระยะเวลาสองปที่ผานมาไดมีการ

เติบโตมาถงึ 87%  
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ดานผลิตภัณฑ บริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาทั้งในดานการกรองนํ้า

ใหมีความสะอาด ปรับสภาพนํ้าใหมีความเปนดาง (ซ่ึงบริษัทไดจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณิชย สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรดังกลาวมีอายุ 4-5 ป นับแตวันที่จดทะเบียน) และมีแรธาตุที่เปน

ประโยชนตอรางกาย รวมทั้งในดานการออกแบบผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย การใชเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการใชงานใหกับผูบริโภค 

 

14.1.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

ในป 2561 กลุมบริษัทไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการตีราคาสินคาคงเหลือจากวิธีเขากอน-ออกกอน

เปนวิธีถัวเฉล่ียเคล่ือนที่เพื่อใหสินคาคงเหลือแสดงราคาตนทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งน้ี เน่ืองจากผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวมีจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกิจการ กลุมบริษัทจึงใชวิธีเปล่ียน

ทันทีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป 

กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใหสอดคลอง

กับการจัดประเภทรายการบัญชีในป 2560 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผู

ถือหุนตามที่ไดรายงานไว 

 

รายได้จากการขาย 

กลุมบริษัทไดรับรายไดจากการขาย 3 ประเภท ไดแก รายไดจากการขายสินคาผานชองทางการขายตรง 

รายไดจากการจัดจําหนายสินคาผานบริษัทอ่ืน และรายไดจากการจัดจาํหนายสินคาผาน Online Marketing ภายใตการ

ขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสัญญาเชาซ้ือ 
 
ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีรายไดจากการขาย รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือ และรายไดจาก

ลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อเทากับ 1,836.15 ลานบาท 1,649.56 ลานบาท และ 1,575.50 ลานบาทตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางป 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีรายไดรวมลดลงจากปกอนจํานวน 74.06 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 4.49 ซ่ึง

ประกอบดวยรายไดจากการขายสินคาจํานวน 1,378.50 ลานบาท ลดลงจํานวน 53.19 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 3.72 

และดอกผลจากการใหเชาซ้ือรวมรายไดจากลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อจาํนวน 197.00 ลานบาท ลดลงจํานวน 20.87 ลานบาท 

หรือลดลงรอยละ 9.58 รายไดจากการขายและดอกผลจากการใหเชาซ้ือที่ลดลงดังกลาวเกิดจากผลกระทบของมาตรการ

และหลักเกณฑในการพิจารณาเครดิตลูกคาที่เขมงวดมากขึ้นเพื่อปองกันภาระหน้ีสาธารณะที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศที่ยังไมฟนตัว อยางชัดเจน สงผลใหผูบริโภคลดการใชจายที่ไมจําเปนลง นอกจากน้ันจะพบวา

สภาพอากาศที่เย็นลงจากปกอน จนเปนผลใหยอดขายเคร่ืองปรับอากาศโดยรวมลดลงอยางมาก อยางไรก็ตาม บริษัท

ก็ยังเชื่อวาปญหาคุณภาพนํ้าด่ืมและนํ้าใชในครัวเรือน กระแสนิยมรักสุขภาพ อีกทั้งความตองการเคร่ืองใชไฟฟายังเปน

ตัวปจจัยที่จะผลักดันใหผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้า และเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือนแบบผอนสบายมียอดขายที่เพิ่มขึ้น 
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สัดสวนรายไดจากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสัญญาเชาซ้ือ แสดงตามตาราง ดังน้ี 

รายได้ 

 
สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
2561 2560 2559 

 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจากการขาย: 
       

ขายสดและขายเชื่อ 
 

204.75 13.0 202.37 12.3 218.29 11.9 

ขายตามสัญญาเชาซ้ือ 
 

1,173.75 74.5 1,229.32 74.5 1,389.33 75.7 

รวมรายไดจากการขาย 
 

1,378.50 87.5 1,431.69 86.8 1,607.62 87.6 

รายไดดอกผลตามสัญญาเชาซ้ือ 
 

196.40 12.5 217.63 13.2 228.53 12.4 

รายไดจากลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อ 
 

0.60 0.0 0.24 0.0 - - 

รวมรายได้ 
 

1,575.50 100.0 1,649.56 100.0 1,836.15 100.0 

 

รายไดจากการขายตามชองทางการจัดจําหนายหลักมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เปนรายไดหลักที่มาจากการเดินตลาดแบบ Door to 

door ของพนักงานขายสําหรับสินคาประเภทเคร่ืองกรองนํ้ายี่หอ Safe และสารกรอง ที่เปนของบริษัท  

(2) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอ่ืน เปนรายไดจากการจัดจําหนายสินคาผานบริษัท   

ขายตรงอันไดแก บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้  จํากัด บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้  (ประเทศไทย) จํากัด และ            

บริษัท  ซัคเซสมอร บีอ้ิงค จํากัด (มหาชน) 

(3) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่น Online Marketing ซ่ึงบริษัทฯไดเร่ิมใหมีการขายผานชองทาง

น้ีในปลายป 2560 และไดมีการพัฒนาวิธีการขายมาโดยตลอด เพื่อใหเขาความตองการของลูกคาและเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จนมาเปนการขายในลักษณะที่เปน Online to Offline ขึ้นมาในป 2561 

เมื่อเปรียบเทียบยอดขายตามกลุมผลิตภัณฑหลัก รายไดจากการขายเคร่ืองกรองนํ้าในป 2559 2560 และ 

2561 เปนจํานวน 1,286.83 ลานบาท 1,119.79 ลานบาท และ 1,026.15 ลานบาทตามลําดับ ป 2561 ยอดขายเคร่ือง

กรองนํ้าลดลงจากปกอนจํานวน 93.64 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.36 เปนผลมาจากการเปล่ียนรุนของเคร่ืองนํ้าที่มี

คาใชจายในการบริการหลังการขาย (After sale service) นอยกวาและตรงตามความตองการของลูกคา แตมีราคาขายที่

ต่ํากวา ซ่ึงถึงแมวาปริมาณการขายเคร่ืองกรองนํ้าในป 2561 จะมากกวาป 2560 แตมูลคาการขายกลับต่ํากวาดัง

ยอดขายที่ปรากฏ ประกอบกับหลักเกณฑการพิจารณาเครดิตของลูกคาที่เขมงวดมากขึ้นอันเปนอุปสรรคของการขาย 

สําหรับรายไดจากการขายสารกรอง ในป 2559 2560 และ 2561 เปนจํานวน 180.16 ลานบาท 130.24 ลาน

บาท และ 170.28 ลานบาท ตามลําดับ โดยป 2561 ยอดขายสารกรองเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 40.04 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 30.74 อันเปนผลจากการรับประกันสารกรองที่ใหไวกับลูกคาไดถึงเวลาครบกําหนดที่ตองเปล่ียนสาร

กรองแลว ประกอบการมอบหมายหนวยงานขายทางโทรศัพท และหนวยงานธุรกิจตอเน่ือง ใหบริการโทรแจงลูกคาที่

จะตองเปล่ียนสารกรองที่ครบกําหนดระยะเวลาแลว เพื่อสุขภาพของลูกคาและครอบครัว สงผลใหลูกคาส่ังซ้ือสารกรอง

เพิ่มขึ้น 
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ในป 2561 ยอดขายเคร่ืองปรับอากาศไดลดลงอยางมากตามตลาดของเคร่ืองปรับอากาศที่เกิดจากสภาพ

อากาศที่เย็นลงจากปกอน แตอยางไรก็ตามบริษัทก็ไดมีการนําเคร่ืองใชไฟฟาแบรนดชั้นนําอ่ืนอันไดแก โทรทัศน 

เคร่ืองซักผา ตูเย็น ตูแช เคร่ืองทํานํ้าอุน มาจําหนายในรูปแบบการขายแบบ Online Marketing ภายใตโปรแกรมผอน

สบายเพิ่มขึ้นทดแทนยอดขายของเคร่ืองปรับอากาศที่ลดลง โดยมียอดขายเคร่ืองใชไฟฟาและอ่ืน ๆ จํานวน 182.07 

ลานบาท  
 
สดัส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามผลิตภณัฑ ์(Products) ปี 2561 แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

 
รายได้ตามผลิตภณัฑ ์  มูลค่า (ล้านบาท)  รอ้ยละ 

เคร่ืองกรองนํ้า  1,026.15  74.4 
สารกรอง  170.28  12.4 
เคร่ืองใชไฟฟา และอ่ืน ๆ  182.07  13.2 

รวม  1,378.50  100.0 
 

ต้นทุนขาย 

ตนทุนขายแบงออกเปน ตนทุนวัตถุดิบในการผลิต ตนทุนพนักงานฝายผลิต โสหุยการผลิต และตนทุนอ่ืน ๆ 

โดยป 2559 2560 และ 2561 ตนทุนขายมีจํานวน  421.59 ลานบาท 400.42 ลานบาท และ 388.52 ลานบาท 

ตามลําดับหรือคิดเปนสัดสวนตนทนุขายตอรายไดรวม (“สัดสวนตนทุนขาย”) รอยละ 22.96 รอยละ 24.27 และรอยละ 

24.66 ตามลําดับ ในป 2561 ตนทุนขายลดลงจากปกอน จํานวน 11.90 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.97 อันเกิดจาก

ยอดขายที่ลดลง ขณะที่สัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวม ป 2561 สูงขึ้นจากปกอน เปนผลมาจากสัดสวนการขายที่

เพิ่มขึ้นของเคร่ืองใชไฟฟาที่มีตนทุนขายที่สูงกวาผลิตภัณฑเคร่ืองกรองนํ้าของกลุมบริษัท 
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ตนทุนทางการเงิน ไดแก ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ซ่ึงในการดําเนินธุรกิจเชาซ้ือของกลุมบริษัทสวนหน่ึงใช     

เงินกูยืมเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนระหวางรอรับเงินผอนชําระคางวดจากลูกคา ดังน้ัน ตนทุนทางการเงินจึงจัดเปน

ตนทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เชนเดียวกับตนทุนขาย ทั้งน้ีตนทุนทางการเงินแบงออกเปน 2 ประเภทตาม

วัตถุประสงคการใชเงินกูยืม ไดแก ตนทุนทางการเงินจากเงินกูยืมระยะส้ันเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

และตนทุนทางการเงินจากเงินกูยืมระยะยาวเพื่อรองรับการลงทุน ตนทุนทางการเงินรวมในป 2559 2560 และ 2561 

เปนจํานวน 25.56 ลานบาท 16.03 ลานบาท และ 5.60 ลานบาทตามลําดับ ตนทุนทางการเงินในป 2561 อยูในระดับ

ต่ํามากเมื่อเทียบกับป 2559 และ 2560 เน่ืองจากกลุมบริษัทมีสภาพคลองเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน

ป 2557 โดยนําเงินที่ไดรับบางสวนจายชําระเงินกูยืมระยะส้ันที่เปนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคการใช

เงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการขายหุนสามัญ และบริษัททยอยชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดทําใหดอกเบี้ยลดลง

เปนไปในทิศทางเดียวกับเงินกูยืมที่ลดลง ในป 2559 กลุมบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 46.75 ลานบาท ในป 2560 กลุมบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 90.08 ลานบาท และในป 2561 กลุมบริษัทไดรับเงินจากการออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 59.91 ลานบาท ทําใหกลุมบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นและชําระเงินกูยืมระยะส้ัน

และระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทําใหตนทุนทางการเงินของกลุมบริษัทในป 2561ลดลงมาจากป 2560 
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คาใชจายในการขายเปนคาใชจายสําคัญในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทซ่ึงเนนการขายสินคาผานชองทาง     

การขายตรง โดยคาใชจายในการขายที่สําคัญประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน เชน คานายหนา คาใชจายใน

การเดินทาง คาเบี้ยเล้ียง เปนตน คาใชจายในการขายและจัดจําหนายป 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 666.30 ลาน

บาท 595.00 ลานบาท และ 537.19 ลานบาท ตามลําดับ สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดรวมมีสัดสวนลดลง 

(2559: รอยละ 36.29, 2560: รอยละ 36.07 และ 2561: รอยละ 34.10) แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของกลุมบริษัทที่

ยังสามารถควบคุมสัดสวนคาใชจายในการขายลดลงมาเร่ือยๆเพื่อใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

 

หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู 

กลุมบริษัทมีระบบตรวจสอบและควบคุมการใหสินเชื่อ โดยจัดตั้งฝายเครดิตเพื่อประเมินความสามารถใน   

การชําระหน้ีของลูกหน้ีและเรียกเก็บเงินในแตละงวดจากลูกหน้ี บริษัทยังมีนโยบายใหพนักงานขายรวมรับผิดชอบ      

ความเสียหายโดยการหักคาตอบแทนพนักงานขายหากบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีได ทั้งน้ี มาตรการ

ดังกลาวเปนการปองปรามและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยพนักงานขายจะใชความระมดัระวังอยางเต็มที ่เพื่อลด

ผลกระทบของหน้ีสูญตอผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทได ในระดับหน่ึง 

สําหรับลูกหน้ีที่คางชําระ กลุมบริษัทมีนโยบายตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยอางอิงจากมูลคาหน้ีที่คาดวาจะ

เก็บเงินไมได โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหน้ีและการวิเคราะหลูกหน้ีแตละรายตามความเห็นชอบของ

ฝายบริหาร ซ่ึงที่ผานมากลุมบริษัทมีหลักเกณฑในการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามอายุของลูกหน้ี (ดูรายละเอียด

เพิ่มเติมที่ตารางนโยบายบัญชีในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) และสําหรับลูกหน้ีที่คางชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน  กลุม

บริษัทจะตัดลูกหน้ีดังกลาวเปนหน้ีสูญหลังจากดําเนินการทวงถามอยางถึงที่สุด ทั้งโดยวาจาและสงจดหมายทวงถาม 

จากน้ันบริษัทจะดําเนินการฟองรองตามขั้นตอนทางกฎหมายตอไป 

ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 235.29 ลานบาท 159.45 ลานบาท และ

168.52 ลานบาท ตามลําดับ ยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในป 2561 สูงกวาป 2560 แตต่ํากวาป 2559 ทั้งน้ี

เน่ืองมาจากผลการปรับปรุงคร้ังเดียวของการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญในป 2560 ตามนโยบายบัญชีของการตั้งสํารอง

หน้ีสงสัยจะสูญที่เปล่ียน เพื่อใหเหมาะสมกับตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา โดยมีการพิจารณาทบทวนนโยบาย

บัญชีดังกลาวอยางตอเน่ือง  นอกจากน้ีกลุมบริษัทไดมีการกําหนดนโยบายและเพิ่มมาตรการในการบริหารคุณภาพ

ลูกหน้ีใหเขมงวดมากขึ้น ดวยความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อ ซ่ึงมีการตรวจสอบอยางเขมงวดจากฝายเครดิตของ

บริษัท อีกทั้งระเบียบการหักคานายหนาคืนจากพนักงานขาย ในกรณีที่มีการขายสินคาใหแกลูกคาที่ไมมีคุณภาพ

เพียงพอ ซ่ึงหลักเกณฑเหลาน้ีเปนไปตามระเบียบที่กลุมบริษัทไดกําหนดไวและมีการทบทวนใหเหมาะสมกับ

สถานการณอยูเสมอ  

 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ่ืน เปนรายไดที่ไมเก่ียวของกับการขายสินคาหลัก ซ่ึงสวนใหญเปนรายไดจากการขายเม็ดพลาสติกบด 

ขายสินคาพรีเมี่ยม และหน้ีสูญรับคืน โดยป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีรายไดอ่ืนจํานวน 28.41 ลานบาท 

43.82 ลานบาท และ 37.59 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 บริษัทไดมีการกําหนดวิธีการในการบริหารจัดการเคร่ือง

กรองนํ้าที่ยึดคืนใหเปนประโยชนมากขึ้น ดวยการนํามาจัดเปนเกรด A, B และ C โดยสินคายึดคืนเกรด A และ B 

บริษัทจะนํามาทําความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพใหม ซ่ึงเกรด A น้ัน บริษัทจะนํามาขายเปนสินคาที่มีราคาขายที่

ต่ําลงจากราคาปกติ สําหรับเกรด B บริษัทจะนํามาทําเปนสินคาเพื่อบริจาค และเกรด C บริษัทจะนํามาบดเปนเม็ด

พลาสติก 
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 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คาใชจายในการบริหารประกอบดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาเส่ือมราคา คาใชจายดานสาธารณูปโภค 

เปนตน ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 416.38 ลานบาท 427.89 ลานบาท 

และ 387.30 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2561 คาใชจายในการบริหารลดลงมากเมื่อเทียบกับปอ่ืนๆ ทั้งน้ีเปนไปตามแผน

ในการบริหารคาใชจายบริหารตางๆใหเหมาะสมจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Outsourcing มาใช

ในการทํางานแทนระบบเดิมที่ตองใชพนักงานจาํนวนมาก  

 

กาํไรสุทธิ 

ในป 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 80.59 ลานบาท 77.37 ลานบาท และ 106.79 ลาน

บาทตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 กําไรสุทธิของกลุมบริษัท ป 2561 เพิ่มขึ้น 29.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 38.03 แมวารายไดของกลุมบริษัทจะลดลง แตบริษัทไดมีการบริหารตนทุนและคาใชจายทั้งการขายและการบริหาร

ใหเหมาะสม ภายใตกลยุทธของการเพิ่มสัดสวนของการขายแบบ Online to Offline ผานระบบ Digital Marketing ที่มี

คาใชจายในการขายที่ต่าํกวาการขายตรงแบบ Direct Sale อีกทั้งการพิจารณานําระบบ Call Center, Credit Approval, 

Outsourcing และระบบปฏิบัติการ (IT) มาใชอยางเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ ทั้งน้ีอัตรากําไรสุทธิซ่ึงคํานวณจาก

กําไรสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมของป 2559 2560 และ 2561 คิดเปนรอยละ 4.31 รอยละ4.51 และรอยละ 6.66 

ตามลําดับ  

  



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

 

สวนที่ 3 หนาที่ 126 

 

14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

14.1.3.1 สินทรพัย ์

สินทรัพยของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,864.08    

ลานบาท 1,481.31 ลานบาท และ 1,419.84 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ีสินทรัพยหลักของกลุมบริษัท ไดแก ลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาซ้ือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินคาคงเหลือ โดยลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ ไดแก ลูกหน้ีจากการขาย

สินคาแบบผอนชําระ ซ่ึงเปนรายไดหลักของกลุมบริษัท ในขณะที่บริษัทลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณอยางตอเน่ือง

ทั้งในสวนของโรงงานผลิต อาคารสํานักงาน และสินทรัพยไมมีตัวตน รวมถึงสินคาคงเหลือที่จัดหาและผลิตใหมีจํานวน

ที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวม แสดงตามตาราง ดังน้ี 

สินทรพัย ์(ลานบาท)  ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

สินทรัพยรวม  1,419.84  1,481.31  1,864.08 

สินทรัพยหมุนเวียน  846.56  858.57  1,212.83 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  59.62  57.96  65.06 

ป 2559 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น เกิดจากลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือและสินคา

คงเหลือที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการส่ังซ้ือวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตสินคารุนใหม ป 

2561 และป 2560 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอสินทรัพยรวมลดลงจากป 2559 สาเหตุหลักเกิดจากลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาซ้ือลดลง ซ่ึงเปนผลมาจากหลักเกณฑการพิจารณาเครดิตของลูกคาที่เขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น 

รวมกับการพิจารณาลดระยะเวลาการผอนชําระของเคร่ืองกรองนํ้าลงเหลือประมาณ 12-13 เดือนเพื่อปองกันความเส่ียง

จากหน้ีสูญที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (สุทธิ) ซ่ึงไดแก ลูกหน้ีจากการขายสินคาแบบผอนชําระ (สุทธิจากดอกผลเชาซ้ือ   

รอตัดบัญชี ภาษีขายรอตัดบัญชี คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และสํารองการรับคืนสินคา) เปนสินทรัพยที่มีสัดสวนสูงสุดใน

กลุมสินทรัพยหมุนเวียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยดังกลาวเปนจํานวน 

913.19 ลานบาท 620.25 ลานบาท และ 603.80 ลานบาทตามลําดับ 

 

ความเพียงพอของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 

กลุมบริษัทมีลูกหน้ีการคาสวนใหญจากการขายผอนชําระเคร่ืองกรองนํ้าและเคร่ืองใชไฟฟาตามสัญญาเชาซ้ือ  

โดยกลุมบริษัทมีนโยบายในการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีที่คาดวาจะไมสามารถชําระหน้ีได ดังน้ี 
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เครือ่งกรองน้ํา: นโยบายบญัชีในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดชาํระ 
 อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (รอ้ยละ) 

 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

ยังไมถึงกําหนดชําระ  2.5  2.5  2.5 

คางชําระ 1 งวด  6  6  6 

คางชําระ 2 งวด  30  30  30 

คางชําระ 3 งวด  50  50  50 

คางชําระเกิน 3 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  100 
*คางชําระเกิน 3 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสญูรอยละ 50 และคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้

สงสัยจะสูญรอยละ 100 

 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า: นโยบายบญัชีในการตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดชาํระ 
 อตัราค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (รอ้ยละ) 

 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

ยังไมถึงกําหนดชําระ  1  1  2.5 

คางชําระ 1 งวด  2  2  6 

คางชําระ 2 งวด  10  10  30 

คางชําระ 3 งวด  20  20  50 

คางชําระ 4 งวด  30  30  100 

คางชําระ 5 งวด  40  40  100 

คางชําระ 6 งวด  50  50  100 

คางชําระเกิน 6 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  100 
*คางชําระเกิน 6 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสญูรอยละ 50 และคางชําระเกิน 6 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือ (หลังหกัดอกผลเชาซ้ือและภาษีขายรอตัดบัญชี) แยกตามอายุลูกหน้ี และคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561  แสดงดังตารางดานลาง 

เครือ่งกรองน้ํา 

ลูกหน้ี 

ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

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

ยังไมถึงกําหนดชําระ 385.85 72.20 447.42 79.36 710.13 75.76 9.76 2.5 11.29 2.5 17.82 2.5 

คางชําระ 1 งวด 84.74 15.86 49.24 8.73 106.86 11.40 5.08 6 2.95 6 6.41 6 

คางชําระ 2 งวด 23.56 4.41 21.33 3.78 44.63 4.76 7.07 30 6.40 30 13.39 30 

คางชําระ 3 งวด 15.16 2.84 15.42 2.74 30.74 3.28 7.58 50 7.71 50 15.37 50 

คางชําระเกิน 3 งวด 25.10 4.69 30.39 5.39 45.04 4.80 20.35 50 และ 

100* 

25.26 50 และ 

100* 

45.05 100 

รวม 534.41 100.00 563.80 100.00 937.40 100.00 49.84 
 

53.61 
 

98.04 
 

*คางชําระเกิน 3 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสยัจะสญูรอยละ 50 และคางชําระเกิน 3 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญรอยละ 100 
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เครื่ องใชไ้ฟฟ้า 

ลูกหน้ี 

ตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี** 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน

บาท 
ร้อยละ 

ล้าน

บาท 
ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 78.91 62.34 73.75 62.29 66.34 79.77 0.52 1 0.45 1 1.66 2.5 

คางชําระ 1 งวด 14.51 11.46 13.14 11.10 6.36 7.65 0.17 2 0.17 2 0.38 6 

คางชําระ 2 งวด 9.95 7.86 8.47 7.15 4.73 5.69 0.60 10 0.56 10 1.42 30 

คางชําระ 3 งวด 6.44 5.09 6.06 5.12 2.34 2.81 0.80 20 0.80 20 1.17 50 

คางชําระ 4 งวด 5.00 3.95 5.51 4.65 1.44 1.73 0.92 30 1.11 30 1.44 100 

คางชําระ 5 งวด 3.47 2.74 4.33 3.66 1.05 1.26 0.86 40 1.17 40 1.05 100 

คางชําระ 6 งวด 2.94 2.32 3.45 2.91 0.33 0.40 0.93 50 1.18 50 0.33 100 

คางชําระเกิน 6 งวด 5.37 4.24 3.69 3.12 0.57 0.69 2.14 50 และ 

100* 

1.93 50 และ 

100* 

0.56 100 

รวม 126.59 100.00 118.40 100.00 83.16 100.00 6.94 
 

7.37 
 

8.01 
 

*คางชําระเกิน 6 งวดไมติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 50 และคางชําระเกิน 6 งวดติดตอกัน อัตราคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 

**คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาคํานวณจากยอดลูกหน้ีหลังจากหักดอกผลเชาซ้ือและภาษีขายรอตัดบัญชีและสุทธิจากมูลคาซากของ

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา โดยพิจารณาจากอายุการใชงานและสภาพของหลักประกัน และราคาตลาดสินคามือสอง 

 

ขอมูลคุณภาพของลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

พบวา คุณภาพของหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือของเคร่ืองกรองนํ้าแยกตามอายุของลูกหน้ีที่คางชําระเกิน 1 งวดของป 2561 

มีสัดสวนสูงกวาป 2560 ทั้งน้ีเน่ืองจากระเบียบของบริษัทในการนัดเก็บเงินลูกคาหลังจากรับชําระเงินงวดแรกแลวจะให

ระยะเวลาเก็บเงินคร้ังตอไป (Grace period) อีก 60 วันจึงทําใหมีการคางชําระเกินงวดแรกเกิดขึ้น เพราะในรายงาน

แยกอายุหน้ีที่แสดงขางตน ทางบัญชีนับตามเวลาปฏิทิน โดยที่ในทางปฏิบัติแลวถือวาลูกคายังไมผิดนัดชําระ สวน

การคางชําระงวดอ่ืนๆแลวคอนขางใกลเคียงกัน อน่ึงในป 2560 กลุมบริษัทปรับอัตราและวิธีการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ โดยอางอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุมบริษัทไดพิจารณาทบทวนอัตราและวิธีการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญอยางสม่ําเสมอ โดยยึดหลักความระมัดระวังตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป และสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและ

เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือเคร่ืองกรองนํ้า ณ วันที่     

31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 98.04 ลานบาท 53.61 ลานบาท และ 49.84 ลานบาท ตามลําดับ คาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเชาซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 มีจํานวน 8.01 

ลานบาท 7.37 ลานบาท และ 6.94 ลานบาท ตามลําดับ 

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินคาคงเหลือจํานวน 161.02 ลานบาท 158.51 ลาน

บาท และ142.99 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินคาคงเหลือมีจํานวนลดลงมาโดยตลอดเน่ืองจากมาตรการในการบริหาร

สินคาคงเหลือใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับการขายรวมกับการบริหารสินคาที่เคล่ือนไหวชา (Slow movement stock) 

และสินคาคางสตอก (Non movement stock) 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ เปนจํานวน 499.88 ลาน

บาท 471.03 ลานบาท และ 427.74 ลานบาท ตามลําดับ และสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 25.05 ลานบาท 35.84 ลาน



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

 

สวนที่ 3 หนาที่ 129 

 

บาท 37.24 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญ ไดแก ที่ดินและอาคารที่เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญและ

โรงงาน บริษัทไดจัดหาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน่ือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยทรัพยสินสวนใหญที่เพิ่มขึ้นป 2559 และป 2560 

ไดแก ยานพาหนะเพิ่มขึ้นสําหรับทีมขายที่เพิ่มขึ้น อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน คอมพิวเตอร อุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงรวมถึงระบบ Call Center ระบบขายทาง

โทรศัพท (Telesales) เพื่อรองรับการขายสารกรองและเคร่ืองใชไฟฟาทางโทรศัพทแกฐานลูกคาเดิมของบริษัท และ

ระบบ Mobile Application ซ่ึงเปนระบบสําหรับการขายและการเก็บเงิน รวมทั้งการลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อ

การบูรณาการขอมูลและกระบวนการทํางานภายในองคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการทํางานและการจัดทํารายงาน ซ่ึงระบบสามารถใชไดแลวในสวน (Module) ที่ไดวางแผนใน      

ไตรมาส 2 ป 2561 

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดจากเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษีที่แตกตางกัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 26.55 ลานบาท 

17.99 ลานบาท และ 20.74 ลานบาท ตามลําดับ และมีหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํานวน 1.64 ลานบาท 3.45 ลาน

บาท  และ  5.20 ล านบาท  ตาม ลํา ดับ  ซ่ึ งท รัพย สินและห น้ี สินภาษี เ งิ น ได รอตั ดบัญชี ของก ลุ มบ ริษั ท 

สวนใหญเกิดจาก การตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 

14.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสินของกลุมบริษัทประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินกูยืม 

ระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย และหน้ีสิน 

อ่ืน ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 881.76 ลานบาท 359.95 ลาน

บาท และ 216.84 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงหน้ีสินของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นใน ป 2559 สอดคลองกับจํานวนลูกหน้ีตาม

สัญญาเชาซ้ือที่เพิ่มขึ้น สวนใน ป 2560 และป 2561  หน้ีสินลดลง เน่ืองจากกลุมบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นจากสัดสวน

การขายเงินสดที่เพิ่มขึ้น รวมกับเงินสดที่ไดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึง

นําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หน้ีสินที่สําคัญมีรายละเอียดดังน้ี 

 

- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบัน

การเงินเปนตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 29.50 ลานบาท ซ่ึงบริษัทใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการและเพื่อ

การขยายธุรกิจ โดยกลุมบริษัทมีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยตามกําหนดและไมเคย

ผิดนัดชําระหน้ีแตอยางใด 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ลดลงเล็กนอย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมเีจาหน้ีการคา

และเจาหน้ีอ่ืนจํานวน 83.52 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป 2560 เน่ืองจากมาตรการในการควบคุมสินคา

คงเหลือใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมและการจายเงินคาสินคาใหเร็วขึ้นเพื่อจะไดสวนลดเงินสดจากเงินสดที่

เหลืออยู 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หน้ีสินประเภทน้ีโดยสวนใหญเปนหน้ีสินจากการจัดหายานพาหนะ     

เพื่อขยายทีมขายของบริษัทโดยภาระหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินป 2561 มีจํานวน 36.49 ลานบาท 

ลดลงจากป 2560 จํานวน 28.72 ลานบาท 
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- เงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ทําใหยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 

9.70 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 12.27 ลานบาท 

- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีสํารองผลประโยชนระยะ

ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจํานวน 20.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากป 2560 จํานวน 3.19 ลานบาท เน่ืองจากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงาน Telesales 

และ Call center เพื่อมาทําการขายออนไลนและบริการหลังการขาย แตในสวนพนักงานปฏิบัติการทั่วไป

ลดลงจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการขายและการเก็บเงิน 

 

14.1.3.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุนทั้งหมดจํานวน 972.35 ลานบาท 

1,114.30 ลานบาทและ 1,197.74 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของกลุมบริษัทเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  ซ่ึง

เปนผลจากการทํากําไรอยางตอเน่ือง สงผลใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนซ่ึงเปนไปตามนโยบายการ

จายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดไว ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในป 2561 นอกเหนือจากกําไรสุทธิประจําปมี

รายละเอียด ดังน้ี 

- เงินปันผลจ่าย บริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวนทั้งส้ิน 41.75 ลานบาท ตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยจายเปนเงินสดปนผลทั้งจํานวน 

- ทุนจดทะเบียน ในป 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 60.20 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปน

ผลในป 2559 และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท สงผลใหทุนจดทะเบียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 มีจํานวน 662.20 ลานบาท ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 

ป 2561 มีจํานวน 549.68 ลานบาท (2560: 516.73 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 32.95 ลานบาท และมีสวนเกินมูลคา

หุนสามัญ จํานวน 295.29 ลานบาท (2560: 268.34 ลานบาท) เพิ่มขึ้น 26.95 ลานบาท เน่ืองจากผูถือหุนของ

บริษัทใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทในราคาที่สูงกวาราคาตามมูลคา (Par Value) 

 

14.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับ 

0.90 เทา 0.32 เทา และ 0.18 เทาตามลําดับ ในขณะที่มีอัตราสวนหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนอยูใน

ระดับ 0.73 เทา 0.19 เทาและ 0.06 เทา ตามลําดับ ป 2561 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนและหน้ีสิน 

ที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุนลดลง เน่ืองจากกลุมบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นจากจํานวนลูกหน้ีตามสัญญา 

เชาซ้ือที่ลดลง และบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงนําไปใชเปน

เงินทุนหมุนเวยีนและชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 
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14.1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

รายละเอียดแหลงที่มาและแหลงใชไปของกระแสเงินสดในแตละป สรุปตามตาราง 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปีบญัชี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2559 

กิจกรรมดําเนินงาน 
 

187.67 407.79 (38.88) 

กิจกรรมลงทุน 
 

(8.88) (25.59) (55.86) 

กิจกรรมจัดหาเงิน 
 

(163.77) (451.03) 162.51 

เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

15.02 (68.83) 67.77 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ตนป 
 

32.57 101.40 33.63 

เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี 
 

47.59 32.57 101.40 

 

กลุมบริษัทสามารถบริหารสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารกระแสเงินสดที่ไดรับเพื่อใช

เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และจายเงินสดปนผล (Cash Dividend) จํานวน 82.29 ลานบาท ในระหวางป 2561     

(2560: 33.19 ลานบาท) 

 

14.1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.08 ในป 2560 เปนรอยละ 9.03 ในป 2561 โดยผลตอบแทน

ตอผูถือหุนของบริษัทแปรผันโดยตรงกับปจจัยดังน้ี 

(1)  การบริหารตนทุนและคาใชจาย อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.51 เปนรอยละ 

6.66 เปนผลจากการการบริหารคาใชจายในการขายและบริหารรวมทั้งตนทุนทางการเงิน ทําใหสัดสวนคาใชจายในการ

ขายและบริหารรวมทั้งตนทุนทางการเงินตอรายไดรวมลดลง 

(2) ประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากสินทรัพย อัตราการหมุนของสินทรัพย (Asset Turnover) สําหรับป 

2561 เทากับ 1.09 เทา ซ่ึงอยูในระดับใกลเคียงกับปกอน (2560: 0.99 เทา) กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวมลดลงในป 2561 

จํานวน 61.47 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงการบริหารการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) โครงสรางทางการเงิน อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.32 เทา 

เปน 0.18 เทา เน่ืองจากบริษัทมีสภาพคลองมากขึ้นจากสัดสวนการขายเงินสดที่เพิ่มขึ้นรวมกับเงินสดรับจากการออก

หุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและชําระเงินกูยืมจากสถาบัน

การเงิน 

 

14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

การขยายตวัของชมุชนเมอืง และสดัส่วนการขาย 

กลุมบริษัทเนนการจัดจําหนายในพื้นที่เขตชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน เพื่อใหพนักงานขาย

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งน้ีแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศสงผลใหชุมชน

เมืองขยายตัวอยางตอเน่ือง เปนผลดีตอการวางแผนการขายสินคาของบริษัท และยังเปนการเพิ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ

แหงใหม จึงเปนโอกาสในการเติบโตของบริษัทในอนาคต 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับ      

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใช

มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ

การเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได

ประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 

2560) จํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เ ร่ิมในหรือหลังวันที่                     

1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียม

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงกลุมบริษัทเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะ

ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

ในป 2563 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) ซ่ึงกําหนดหลักการ

เก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการเก่ียวกับ

วิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดอาจจะเกิดขึ้น และ

หลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในป 2563 ที่จะเร่ิมมาถือ

ปฏิบัติ 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว และดวยความระมัดระวัง บริษัท      

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน

สาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท

ยอยแลว 

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวา บริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมกีารปฏิบัตติาม

ระบบดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมกีารปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัท

ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอผูสอบบัญชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบ

การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว    

บริษัทไดมอบหมายใหนายเอกรัตน  แจงอยู เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือชื่อของ นายเอกรัตน  แจงอยู กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัท ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว

ดังกลาวขางตน 
 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

    

1 นายเอกรัตน  แจงอยู กรรมการ ........................................ 

2 นางสาวสวิตา  แจงอยู กรรมการ ........................................ 

 

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

  

 ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง ลายมือช่ือ 

 นายเอกรัตน  แจงอยู กรรมการ / ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร ....................................... 
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เอกสารแนบ 1 หนาที่ 1  

 

 

เอกสารแนบ 1   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร 

• ประธานกรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการบริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

 

71 - Master of Science (Computer and 

Information Sciences), Syracuse 

University, New York, USA. 

- พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ)  

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 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. 
- สัมมนาวิชาการ The Flagship Summit : 

Future Fast-Forward โดย 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ไมมี -ไมม-ี 2556 - ปจจุบัน 

2557 - ปจจุบัน 

 

2556 - ปจจุบัน 

2551 - ปจจุบัน 

 

2544 - ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการบริษัท /  ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการบริหาร 

 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ออริจิ้น พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จํากัด 

บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

2. นายเอกรัตน แจงอยู 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

• กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

 

34 - ปริญญาโท Master Of  Science , 

International Business & English, 

University of Portsmouth, Hampshire 

UK 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

ภาควิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

6.08 - บุตรชายของบุคคลในขอ 13 

- นองชายของบุคคลในขอ 4 และขอ 5 

  

  

ก.พ.2561 - ปจจุบัน 

 

2559 - ปจจุบัน 

2559 - ปจจุบัน 

2556 - ปจจุบัน 

 

2557 - ก.ค. 2559 

 

กรรมการบริหาร / 

ประธานคณะกรรมการผูบริหารระดับสูง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

กรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัท / กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

ความรับผิดชอบตอสังคม / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

รองกรรมการผูจัดการสายงานชองทางการขายใหมและ

บริการลูกคา 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด  

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 2  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

• กรรมการบริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

• ประธานคณะกรรมการ

ผูบริหารระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

• ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

- Director Accreditation Program (DAP)                

Class SET/2012  

Thai Institute of Directors 

- Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014  

Thai Institute of Directors 

- Director Certification Program (DCP)  

Class 263/2018  

Thai Institute of Directors 

 

2557 - ปจจุบัน 

2556 - 2557 

2556 

2555 - 2556 

 

กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารงานลูกคา 

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารงานลูกคา 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

 

3. นายวิรัช วงศนิรันดร 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

• กรรมการบริหาร 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

• กรรมการผูจัดการ 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

67 - 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 -ไมม-ี 2556 - ปจจุบัน 

2559 - ม.ค.2562 

ก.พ. – ธ.ค.2561 

2556 - 2561 

2557 - ก.พ.2560 

2555 - 2556 

2554 - 2557 

 

2553 - 2559  

 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูบริหารระดับสูง 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผูอํานวยการสายงานพัฒนาองคกรและระบบ 

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 

 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด 

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 3  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

4. นางสาวเธียรวรรณี               

แจงอยู 

• กรรมการบริษัท  

• กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

• รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

• เลขานุการบริษัท 

 

39 - ปริญญาโท MBA (การบริหารและการจัดการ) 

มหาวิทยาลัย Denver  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท MS (การเงิน) มหาวิทยาลัย 

Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012  

Thai Institute of Directors 

- Company Secretary Program (CSP) 

Class 68/2016 Thai Institute of Directors 

- Anti Corruption: The practical Guide 

(ACPG) Class 31/2016  

Thai Institute of Directors 

- Management Accounting for  

Non-Financial Executive สภาวิชาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

- Sale Incentives Design 10-11 มีนาคม 

2559 โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแหง

ประเทศไทย (Thailand Management 

Association) 

- Financial Analysis for Strategic 

Planning 11-12 กรกฎาคม 2559 โดย

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 

(Thailand Management Association) 

- Digital HR Forum 29-30 สิงหาคม 2561

โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

6.13 - บุตรสาวของบุคคลในขอ 13 

- พ่ีสาวของบุคคลในขอ 2 และขอ 5 

ม.ีค.2561 - ปจจุบัน 

ก.พ.2561 - ปจจุบัน 

พ.ย.2560 -ก.พ.2561 

ก.ค.2560 - ปจจุบัน 

2560 - ปจจุบัน 

2558 - ปจจุบัน 

2558 - ม.ค.2560 

มี.ค.2556 - พ.ค.2559  

2552 - มี.ค.

25562549 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2546 - ปจจุบัน 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูบริหารระดับสูง 

รองกรรมการผูจัดการ 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

กรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการ / กรรมการผูจัดการกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด บริษัท เซฟเทรด อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด  

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย จํากัด 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 4  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- Enhancing Good Corporate 

Governance based on CGR Scorecard 

11 กันยายน 2561,  

Thai Institute of Directors 

- Certificate in investor  

วันท่ี 3-11 ตุลาคม 2561  

โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

5. นางสาวสวิตา แจงอยู 

• กรรมการบริษัท 

• กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

• กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

• ท่ีปรึกษาดานการประเมิน 

ติดตาม และพัฒนาองคกร 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

 

37 

 

- ปริญญาตรี  

วิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาคหกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ประกาศนียบัตร (MSC Marketing and 

Management) มหาวิทยาลัย

Loughborough สหราชอาณาจักร  

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 99/2012 Thai Institute of 

Directors 

- Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014 Thai Institute of 

Directors 

 

6.26 

 

- บุตรสาวของบุคคลในขอ 13 

- พ่ีสาวของบุคคลในขอ 2 

- นองสาวของบุคคลในขอ 4 

 

พ.ย. 2561 - ปจจุบัน 

ก.พ. 2561 -ปจจุบัน 

ก.ย. 2560 - ปจจุบัน 

2560 - มี.ค.2561 

2559 - ปจจุบัน 

2556 - ปจจุบัน 

 

2557 - ปจจุบัน 

2556 - 2560 

2556 

2554 - 2556 

2548 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

กรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูบริหารระดับสูง 

ท่ีปรึกษาดานการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองคกร 

รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ 

กรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริษัท 

รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 

ผูอํานวยการสายงานการตลาด 

ผูอํานวยการสายงานการตลาด 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน ลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

6. รองศาสตราจารย   

บุญเสริม วิมุกตะนันทน 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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- M.B.A. (Accounting), 

Arizona State University, USA. 

- บัญชีมหาบัณฑิต  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-ไมม-ี -ไมม-ี ปจจุบัน 

2556 - 2561 

 

2551 - ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอิสระ  

อาจารยพิเศษ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

อาจารยพิเศษ 

ประธานกรรมการดําเนินงานโครงการอบรม และ

กรรมการโครงการอบรม 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) 

 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

  



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 5  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

  

  

 

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 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. 

- การบริหารความเสี่ยง (ขั้นพ้ืนฐาน) รุนท่ี 

1/2560 โดยสภาวิชาชีพบัญชี           

ในพระบรมราชูปถัมภ 

- Inaugural Corporate Governance 

Conference 2018, Bangkok Building 

Trust in a Transforming Economy โดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

2554 - ปจจุบัน คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

การสอบบัญชี 

สภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

7. ศาสตรเมธี  

ดร.สุปรีดิ์  วงศดีพรอม 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 31 พ.ค. 2561 

65 - ศาสตรเมธี สาขาบริหารธุรกิจ ดานการ

จัดการท่ัวไป ประจําป พ.ศ.2548 มูลนิธิ

ศาสตราจารย หมอมหลวงปนมาลากุล  

ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- ปริญญาเอก การปฏิรูปและพัฒนาองคกร

ดุษฎีบัณฑิต (DODT.) สาขาวิชาการ

-ไมม-ี -ไมม-ี พ.ค.2561 - ปจจุบัน 

พ.ค.2560 - ปจจุบัน 

 

ก.พ. - พ.ค. 2561 

2558 - ปจจุบัน 

 

2556 - ก.พ.2561 

2561 - ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอ

สังคม 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายกสมาคม 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

สมาคมพอตัวอยางแหงชาติ 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 6  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

• กรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และความ

รับผิดชอบตอสังคม 

• ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

  

  

  

  

  

  

ปฏิรูปและพัฒนาองคกร  มหาวิทยาลัย

แพทยซีบู ประเทศฟลิปปนส 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(M.B.A.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิต

วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (B.A.) 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors. 

- Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) Class 

14/2018 Thai Institute of Directors. 

 

2558 - ปจจุบัน 

2558 - ปจจุบัน 

2556 - ปจจุบัน 

 

 

2555 - ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน 

 

2545 - ปจจุบัน 

ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบการเร่ียไรภาครัฐ 

รองประธาน 

รองประธาน 

 

 

ประธานฝายวิชาการ 

ท่ีปรึกษาพิเศษ 

 

อาจารยพิเศษ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

มูลนิธิการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ คนท่ี 1 

มูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมใน 

พระราชูปภัมภสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี 

สมาคมแหงสถาบันพระปกเกลา 

สถาบันวิจัยโสมซานซี มณฑลเหวินซาน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 

8. นายสุธี ตรีพรชัยศักดิ์   

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

ออกจากตําแหนงตามวาระ  

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 

2561 
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- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 103/2013 Thai Institute of 

Directors. 

 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2557 –  พ.ค.2561 

 

2556 - 2558  

 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /  

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด(มหาชน) 

 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด  

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 7  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

9. ผูชวยศาสตราจารย   

กริช อัมโภชน 

• กรรมการอิสระ 

• กรรมการตรวจสอบ  

• ประธานคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

ความรับผิดชอบตอสงัคม 

78 - Advanced Management Program, 

Harvard Business School 

- Strategic Human Resource 

Management, Harvard Business 

School 

- M.S.B.A Indiana University  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 0/2000 Thai Institute of 

Directors. 

- Advanced Audit Committee Program 

(AACP) Class 3/2010 Thai Institute of 

Directors 

 

-ไมม-ี -ไมม-ี 2558 - ปจจุบัน 

 

 

2558 - ปจจุบัน 

2558 - ปจจุบัน 

 

2550 - 2557 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการกํากับดูและกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบตอสังคม 

วิทยากรประจํา 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน  

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ี พร้ินต้ิง จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 

(มหาชน) 

10. นางสุมนา วงษกะพันธ 

• กรรมการอิสระ 

• ประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

• คณะกรรมการบริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

 

 

68 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

Southeastern Oklahoma State USA    

(ป 2518) 

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)  

สาขานิเทศศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป 2515) 

- Strategic Human Resource 

Management, Harvard Business 

School. 

-ไมม-ี -ไมม-ี ก.พ. 2561 - ปจจุบัน 

2558 - ปจจุบัน 

 

2557 - ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

2553 - 2558 

2553 - 2558 

2553 - 2558 

 

คณะกรรมการบริหาร  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)  

 

บริษัท ศูนยฝกอบรมทิพย จํากัด 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด 

บริษัท เคทีบี แอดไวซเซอร่ี จํากัด 

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 8  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- Banking Management ADB. Japan. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 47/2005  

Thai Institute of Directors. 

 

 

11. ศ.(วุฒิคุณ) ดร. 

นายแพทย.พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค 

• กรรมการอิสระ 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 27 ก.พ. 2561 

• กรรมการตรวจสอบ 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 27 ก.พ. 2561 

• กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 15 พ.ค. 2561 

 

 

63 - แพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง 

สาขาระบาดวิทยา จากแพทยสภา 

- ดุษฎีบัณฑิต สาขา Planning And 

Financing จากมหาวิทยาลัยลอนดอน 

- อนุมัติบัตร สาขาสุขภาพจิตชุมชน,  

การทองเท่ียวทางทะเล  

- ปริญญาบัตรปองกันราชอาณาจักร 

- Directors Certification Program (DCP) 

Class 212 Thai Institute of Directors. 

- Financial Statement for Directors 

(FSD) Class 28/2015  

Thai Institute of Directors. 

 

-ไมม-ี -ไมม-ี ก.พ. 2561 - ปจจุบัน 

พ.ค. 2561 - ปจจุบัน 

2561 - ปจจุบัน 

 

2559 - ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

2556 - 2558 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณบดี 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษาผูอํานวยการ 

 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารแผนคณะท่ี 2 

กรรมการ 

กรรมการในคณะกรรมการการแพทย 

อธิบดี 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน)  

คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

หนวยทันตกรรมพระราชทานใน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

การประปาสวนภูมิภาค 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมบุคลิกภาพ 

สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ 

สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม 

กรมอนามัย 

12. ดร. สุรัตน  

วงศรัตนภัสสร 

• กรรมการอิสระ 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 27 เม.ย. 2561 

 

 

52 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ 

Nova Southeastern University 

สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร  

สาขาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

-ไมม-ี -ไมม-ี เม.ย.2561 - ปจจุบัน 

2560 - ปจจุบัน 

2559 - ปจจุบัน 

2558 - ปจจุบัน 

2557 - ปจจุบัน 

2554 - ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ  

กรรมการ และ ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทเกอร ดิสทริบิวช่ัน แอนด โลจิสติคส จํากัด 

บริษัท อีสเทิรน ไอ.ซี.ซี. จํากัด 

บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไหมทอง จํากัด 

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 9  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- Director Certification Program (DCP)  

Class 233/2017 Thai Institute of 

Directors.  

- IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) Class 3/2016 Thai 

Institute of Directors.  

 

13. นายวีรวัฒน แจงอยู 

• ผูชวยประธานเจาหนาท่ี

บริหาร  

ไดรับแตงต้ังเมื่อ 

วันท่ี 1 มี.ค. 2561  

 

 

 

69 - ปริญญาโท  Engineer (ENV)  University 

Of  Roorkee, INDIA. 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร  

สาขาสาธารณสุข มหาวิทยลัยมหิดล 

- Family Business Sustainability (FBS) 

Class 1/2014 Thai Institute of 

Directors. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors. 

- The Boss Class 24, Management and 

Psychology Institute. 

 

18.78     

(โดยเปน

ของภรรยา

รอยละ 

0.93) 

- บิดาของบุคคลในขอ 2 ขอ 4 และ  

ขอ 5 

-  นาของบุคคลในขอ 17 

มี.ค.2561 - ปจจุบัน 

พ.ย.2559 -ก.พ.2561 

2556 - พ.ย.2559 

 

 

2548 - 2556 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

ปจจุบัน 

2550 - ปจจุบัน 

 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร /

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบตอ

สังคม / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ประธานกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

บริษัท เธียรธรรม อสังหาริมทรัพย จํากัด 

14. นายไพฑูรย  

ศุกรคณาภรณ 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

 

 

60 - ปริญญาโท คณะสาขาบริหารการเงิน  

จุฬาลงกรณมหาวิทายาลัย 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

0.01 -ไมม-ี ก.ค.2561 - ปจจุบัน 

มี.ค.2561 - ปจจุบัน 

ก.พ.2561 - ปจจุบัน 

พ.ย.2560 -ก.พ.2561 

 

ส.ค. - พ.ย.2560 

พ.ย.2559 -ก.ค.2560 

2552 - ต.ค.2559 

 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูบริหารระดับสูง 

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการบริหารสายงาน

สนับสนุนธุรกิจ 

กรรมการอิสระ 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร ฝายบัญชีและการเงิน 

กรรมการ และผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ซิงเกอรประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 10  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

• รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

• รองประธานเจาหนาท่ี

บริหารดานบัญชีและ

การเงิน 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 23 ก.ค. 2561 

 

 

 

 

- Director Certification Program (DCP)  

Class 110/2008 Thai Institute of 

Directors 

- TLCA Executive Development 

Program (EDP) Thai Institute of 

Directors   

- Inaugural Corporate Governance 

Conference 2018, Bangkok 

Building Trust in a Transforming 

Economy โดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทาง

การเงินใหมเกี่ยวกับการรับรูรายไดจาก

สัญญาท่ีทํากับลูกคา (TFRS 15) และ

สัญญาเชา (TFRS 16) ท่ีมีตอการจัดทํา

รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน 

ป 2561 โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

- FinTech Lending & Trend : อนาคต

สินเช่ือดิจิทัล รุนท่ี 1 ป 2561 

โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร

และการเงินไทย 

 

 

 

 

 

 

15. นายไพฑูรย   

หอมจันทร 

• กรรมการบริหารความเสีย่ง 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

58 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors 

   

0.82 

 

 

 

-ไมม-ี 

  

  

ม.ีค.2561 - ปจจุบัน

ก.พ.2561 - ปจจุบัน 

ก.ย.2560 -ก.พ.2561 

2556 - ก.พ.2561 

 

2556 - ปจจุบัน 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูบริหารระดับสูง 

รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด 

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการสายงาน

บริหารงานกลาง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 11  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

• รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

 

  

  

  

  

  

 

2556 - ปจจุบัน 

2548 - ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

16. นายสยาม  

อุฬารวงศ 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

• รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

 

 

 

 

50 - ปริญญาโท M.B.A. International 

Business Nova Southeastern 

University 

Florida, USA 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

ภาควิชาการตลาด 

มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ 

- NUS International Degree of Business 

Executive Program Certificate 

Stanford University. 

- NUS Certification of General 

Management, NUS University. 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 181/2013 

Thai Institute of Directors. 

- Executive Development Program 

(EDP) Class 11/2013 

Thai Institute of Directors 

 

0.11 -ไมม-ี ม.ีค.2561 - ปจจุบัน 

ก.พ.2561 - ปจจุบัน 

มิ.ย. 2560-ก.พ.2561 

 

 

 

มี.ค.2560 -ก.พ.2561 

ก.พ.2560 -ก.พ.2561 

2555 - 2559 

 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูบริหารระดับสูง 

รองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารบัญชีลูกหนี้ / 

รองกรรมการผูจัดการกลุมธุรกิจลูกคาองคกร /  

รองกรรมการผูจัดการกลุม Digital Online&Tele-

Marketing 

กรรมการบริหาร 

ผูชวยประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสจี แคปปตอล จํากัด 

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หนาที่ 12  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

17. นายวัชรินทร   

วัชรธรรม 

• กรรมการผูบริหาร

ระดับสูง 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 28 ก.พ. 2561 

• รองประธานเจาหนาท่ี

บริหาร 

ไดรับแตงต้ังเมื่อ  

วันท่ี 1 มี.ค. 2561 

 

42 

 

 

 

- ปริญญาตรี สาขา วทบ.สาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012 Thai Institute of 

Directors.  

  

0.32 

 

- หลานของบุคคล ในขอ 13 

- ญาติของบุคคลในขอ 2 ขอ 4 และ 

ขอ 5 

 

 

ม.ีค.2561 - ปจจุบัน 

ก.พ.2561 - ปจจุบัน 

2556 - 28 ก.พ.61 

2556 

2554 - 2556 

2548 - ปจจุบัน 

2545 - ปจจุบัน 

2547 - ปจจุบัน 

รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

กรรมการผูบริหารระดับสูง 

รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต 

ผูอํานวยการสายงานการผลิต 

ผูอํานวยการสายงานการตลาด 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด 

บริษัท เซฟเทรด อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  

บริษัท ไอดีล วอเตอร จํากัด 

บริษัท เบตเตอร ดรีมส จํากัด 

18. นางสาวปรียาพร     

ไกรศิริวุฒิ 

• ผูอํานวยการกลุมบัญชี

และการเงิน 

ลาออกจากบริษัท 

เมื่อวันท่ี 21 ก.ค. 2561 

 

  

44 - ปริญญาโท การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 

 

-ไมม-ี 

 

-ไมม-ี 

 

พ.ค.2558-ก.ค. 2561 

พ.ค. 2557 - พ.ค. 2558 

ต.ค. 2556 - เม.ย. 2557 

ก.ย.2550 - ก.ย.2556 

ผูอํานวยการกลุมบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการอาวุโส หนวยงานดูแลการปฏิบัติงาน 

เจาหนาท่ีบัญชี ฝายบัญชีการเงิน 

ผูจัดการอาวุโส หนวยงานใหคําปรึกษาดานความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 

บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอ เอส จํากัด 

 



                บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และบริษทัรวม ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

ดังตอไปน้ี 

รายช่ือกรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษทั 

(TSR) 

บริษทัยอ่ย 

(เซฟ เทรด) 

บริษทัยอ่ย 

(เฟดเดอร)์ 

บริษทัยอ่ย 

(TSRL) 

บริษทั 

รว่มทุน 

(TSR Lao) 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบตุร X     

2. นายเอกรัตน  แจงอยู /, //  / / / 

3. นายวิรัช  วงศนิรันดร /     

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจงอยู /, // / /   

5. นางสาวสวิตา  แจงอยู /, // / / /  

7. รศ. บุญเสริม  วมิุกตะนันทน /     

6. ศาสตรเมธี ดร. สุปรีด์ิ  วงศดีพรอม /     

8. ผศ. กริช  อัมโภชน /     

9. นางสุมนา วงษกะพันธ /     

10. ศ. (วุฒิคุณ) ดร. นายแพทย พรเทพ 

ศริิวนารังสรรค 
/     

11. ดร.สุรัตน วงศรัตนภัสสร /     

12. นายวีรวฒัน แจงอยู  X    

13. นายไพฑูรย  หอมจันทร // /    

14. นายวัชรินทร  วชัรธรรม // /    

15. นายสยาม อุฬารวงศ //   /  

16. นายไพฑูรย  ศุกรคณาภรณ //     

หมายเหต:ุ  

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผูบริหารระดับสูง 

บริษัทที่เกี่ยวของ ใหหมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของประกาศนี้ 

 - TSR หมายถึง บริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) 

 - เซฟ เทรด หมายถึง บริษัท เซฟ เทรด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 

99.98   

 - เฟดเดอร หมายถึง บริษัท เฟดเดอร ไทย จํากัด จํากัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน รอยละ 59.99   

 - TSRL หมายถึง บริษัท เธียรสุรัตน ลสีซิ่ง จํากัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน           รอยละ 100.00   

 - TSR Lao หมายถึง บริษัท ทีเอสอาร ลาว จํากัด ซึ่งบริษัท เธียรสุรัตน จํากัด (มหาชน) ถือหุนในสัดสวน            รอยละ 49.00  

รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารของบริษัท แสดงภายใตหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ: การประชุมคณะกรรมการ” 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    
 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

(Compliance) 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ไดแตงตั้ง     

นางสาวสุนิสา  แพมณี เปนผูตรวจสอบภายใน และเมื่อในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่   

9 สิงหาคม 2561 มีมติแตงตั้งนางสาวพิชยาพร คงสมนาม เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยใหผูตรวจสอบภายใน

มีความเปนอิสระเพื่อดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพื่อสอบทานและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในของระบบงานสําคัญตามแนวทางของ 

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

2. เพื่อตรวจสอบรายการที่เก่ียวของกับระบบงานที่สําคัญ วาไดถือปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการที่บริษัท

กําหนดไว และเปนรายการที่ถูกตองตามควร รวมถึงไดถือปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เก่ียวของแลว 

3. เพื่อสอบทานการกํากับดูแลกิจการของบริษัท วาเปนไปตามแนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่กําหนด โดย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานที่เก่ียวของ 

4. เพื่อเสนอรายงานตอบริษัทถึงขอเท็จจริงที่ตรวจพบ และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

 

นางสาวพิชยาพร คงสมนามไดรับมอบหมาย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการใหบริการสอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่เก่ียวของกับระบบงานที่สําคัญ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

โดยใชเกณฑมาตรฐานจากคูมือการปฏิบัติงานของกิจการ รวมทั้งเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีรวมทั้งไดใชวิธีการ

ตรวจสอบอ่ืนที่เห็นวาจําเปน เพื่อจะไดผลสรุปเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบที่เปน

มาตรฐาน และเสนอรายงานตอบริษัทถึงขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกลาว ผูบริหาร

ของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการพิจารณาวาวิธีการตรวจสอบดังกลาวมีความเพียงพอหรือไม โดยระบบงานที่จะ

ดําเนินการตรวจสอบภายในประกอบดวย 

1) สภาพแวดลอมของการควบคุมและการกํากับดูแล 

2) กระบวนการขายสินคาและการรับชําระเงิน (Sale Processes) 

3) กระบวนการดานสินคาคงเหลือ (Inventory management processes) 

4) กระบวนการดานจัดซ้ือจัดจาง 

5) กระบวนการดานบุคลากรและเงนิเดือน 

6) กระบวนการดานสาขา/ศูนยบริการ 

7) งานตรวจสอบบริษัทยอย 

สําหรับการตรวจสอบกระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดเปนผู

ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในดังกลาว โดยผูบริหารของบริษัทและสํานักตรวจสอบภายในรับทราบผล

การตรวจสอบ พรอมรวมติดตามและพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหดียิ่งขึ้น 

อยางไรก็ตามในการตรวจสอบรายการที่เก่ียวของกับระบบงานสําคัญ มิไดตรวจสอบทุกรายการหากแตใช

วิธีทดสอบเทาน้ัน นอกจากน้ันแลวการสอบทานระบบการควบคุมภายในมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการปรับปรุง

ระบบงานใหมีประสิทธิภาพ และเพียงเพื่อใหความมั่นใจวางบการเงินนาเชื่อถือ การดําเนินการตาง ๆ มีการถือปฏิบัติ

ตามขอกฎหมายและขอกําหนดของบริษัท  ดังน้ัน จึงไมอาจชี้ใหเห็นขอบกพรองทั้งหมดที่อาจมีอยูในระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทได วิธีการตรวจสอบที่บริษัทใชมีความมุงหมายเพียงเพื่อชวยใหบริษัททราบถึงความเพียงพอ และ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ทางบริษัทจัดใหมี ดังน้ัน รายงานผลการตรวจสอบภายในจึงไมเหมาะที่จะ

นําไปใชเพื่อความมุงหมายอ่ืนใด และเปนขอมูลจําเพาะที่พึงใชโดยบริษัทเทาน้ัน 



                      บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

 

    

 

เอกสารแนบ 4  

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

-ไมม-ี 
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