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ส่วนท่ี 1 
กำรประกอบธรุกิจ 

 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) หรอืเดมิ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535  
มทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมจีุดมุ่งหมาย คอื การผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าแบบขายตรง ซึง่เริม่จากเครื่อง
กรองน ้าแบบท่อคู่ และได้พฒันาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน ้าที่มรีะบบการกรองหลายขัน้ตอน เพื่อให้น ้าที่ผ่านการ
กรองมคีุณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย     
เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 
(Single Level Direct Sale) ในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 43 ปี โดยลูกค้าจะอยู่ใน
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดย
การเปิดสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทัว่ถงึและมกีารขายผ่านช่องทาง
ขายใหม่ เช่น การขายผ่านโมเดริน์เทรด การขายผ่านระบบ online 

นอกจากนี้ บรษิัทย่อยของบรษิทั คอื บรษิัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่าย
เครื่องกรองน ้าใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากดั (บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่) บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 
ด าเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ เฟดเดอร์ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ด าเนินธุรกจิ
หลกั อาท ิการจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนช าระ สนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั สนิเชื่อทะเบยีนรถ เป็นต้น 
และบรษิัทร่วมทุนคอื บรษิัท ทเีอสอาร์ ลาว จ ากดั ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว  

ในปี  2562 บริษัท เ ปิดตัวบริการใหม่ภายใต้  ชื่ อ  “SAFE MAN” โดยมีคุณเมทนี  บุ รณศิริ  (นี โ น่ )                                
เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้นี้ เพื่อพฒันาทมีขายและการบรกิารใหม้คีุณภาพ เหมาะสม และทนัสมยั ซึง่ใหบ้รกิารในดา้นต่าง ๆ  
อาท ิการบรกิารส่งและตดิตัง้ฟรี บรกิารซ่อมและเปลีย่นสารกรอง บรกิารรบัช าระค่าสนิคา้และค่างวดในกรณีผ่อนช าระ
แบบไม่ใชบ้ตัรเครดติ รวมถงึการใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาเรื่องน ้า หรอืสาธติสนิคา้ใหท้ีบ่า้นลกูคา้ 
 
1.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัส ำคญั 

บริษัทได้พิจารณาทบทวนก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  
13/2562 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 2562 และไดเ้ผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต ์พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดจ้ดัประชุมน าเสนอเป้าหมาย
ของบรษิทัเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิมเีป้าหมายไปในทศิทางเดยีวกนั 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูน้ าในธุรกจิเครื่องกรองน ้าดื่ม ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV 
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พนัธกิจ (Mission) 

- สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมคีวามทนัสมยั 
- สรา้งความพงึพอใจถงึบา้นและความผกูพนัแก่ลกูคา้ 
- ขยายฐานธุรกจิไปยงักลุ่มประเทศ CLMV 
- สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 
- สรา้งความผกูพนัแก่บุคลากรโดยพฒันาศกัยภาพ สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ ี

- รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
ค่ำนิยมองคก์ร (TSR Core Value) 
เราคอื SAFE: SAFE คอืเรา  

S (Satisfaction)  สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ 
A (Adaptation)  พฒันา ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
F (Firm Company) ลอืเลื่อง บรษิทัธรรมาภบิาล 
E (Excellent Service) การบรกิารเป็นเลศิ 
 

ธรรมนูญองคก์ร 
“เราจะน าบรกิารดา้นสขุภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหล้กูคา้ 
เราจะสรา้งความมัน่คงตรงวาจา สรา้งพนกังานมคีุณค่าปัญหาคลาย 
เราจะสรา้งผลก าไรใหญ่ไพศาล เพื่อเจอืจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 
ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสงูสดุเอย” 
 

ควำมสำมำรถหลกัขององคก์ร 
S (Service Mind)  บรกิารดว้ยใจ 
M (Moral)  ยดึถอืในจรรยาบรรณ 
A (Achievement)  มุ่งมัน่ความส าเรจ็ 
R (Responsibility)  สานเสรจ็ความรบัผดิชอบ 
T (Team Work)  รอบคอบงานเป็นทมี 
s (Self-Learning)  ใฝ่เรยีนรู ้
 

1.2 กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัในช่วง 5 ปีท่ีผำ่นมำ 

2556 - บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) และ
ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 344.00 ลา้นบาท โดยเป็นทุนช าระแลว้ 258.00 ลา้นบาท 

2557 - บรษิทัเริม่ซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวนัแรก (First Day Trade) ภายใต้ชื่อย่อ
หลกัทรพัย ์“TSR” 

2558 - วนัที ่12 พฤษภาคม บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุนจากเดมิ 344.00 ลา้นบาท เป็น 602.00 ลา้นบาท โดยเป็น
ทุนช าระแลว้ 344.00 ลา้นบาท 
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 - วันที่ 18 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 344.00 ล้านบาท เป็น 401.33 ล้านบาท
เน่ืองจากไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลบางสว่นเป็นหุน้สามญัในวนัที ่22 พฤษภาคม 

 - บรษิทัซือ้หุน้สามญัของบรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (“เฟดเดอร”์) จากผูถ้อืหุน้รายเดมิโดยบรษิทัถอืหุน้ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 59.99 

 - วันที่ 21 ธันวาคม บริษัทได้ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1     
(TSR-W1) จ านวน 200,666,316 หน่วย (โดยไม่คดิมลูค่า) ใบส าคญัแสดงสทิธมิอีายุ 3 ปี นับจากวนัทีอ่อก
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 

 - บริษัทได้พฒันาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ 3 รุ่น ออกจ าหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน ้ายี่ห้อเซฟ             
รุ่น  ROMA Alkaline ที่มีคุณสมบัติ เด่นในการกรองน ้ าสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)               
2) เครื่องกรองน ้ายีห่อ้เซฟ รุ่น UV Alkaline ทีม่คีุณสมบตัเิด่นในการฆ่าเชือ้โรคดว้ยรงัส ีUV โดยทัง้ 2 รุ่น
ช่วยปรบัสภาพน ้าทีก่รองใหเ้ป็นด่างอ่อน ๆ เพื่อใหเ้หมาะกบัการดื่มเพื่อสขุภาพ 3) เครื่องกรองน ้ายีห่อ้เซฟ 
รุ่น i-Life ทีก่รองน ้าดว้ยระบบ UF Membrane ทีม่รีปูแบบกะทดัรดั และมปีระสทิธภิาพในการกรองสงู 

 - ในปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทเปิดตัวและจ าหน่ายเครื่องท าน ้าอุ่นยี่ห้อ “SAFE Electrics” โดยวาง
จ าหน่ายในโมเดริน์เทรด (เช่น โฮมโปร) และผ่านเวปไซต ์(www.safealkaline.com) 

2559 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 401.33 ล้านบาท เป็น 467.18 ล้านบาท 
เนื่องจากได้มกีารจ่ายเงนิปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม และก าหนดใช้สทิธซิื้อหุน้
สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 

 - วนัที ่11 กรกฎาคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกจิหลกั 
การให้สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้รบัอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 เงนิลงทุน 
50 ลา้นบาท 

 - วนัที่ 16 ธนัวาคม ได้จดทะเบยีนบรษิัท ทเีอสอาร์ ลาว จ ากดั (“TSR Lao”) ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า TSR Lao มทีุนจดทะเบยีน 8,000 ลา้นกบี หรอืประมาณ 34.80 
ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจ านวนเงนิ 3,920 ลา้นกบี หรอืประมาณ 17.05 ลา้นบาท ทัง้นี้ 
TSR Lao ถอืเป็นบรษิทัร่วมทุนของบรษิทั  

 - บริษัทได้พฒันาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจ าหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน ้ายี่ห้อเซฟ     
รุ่น ROMA Plus ทีม่คีุณสมบตัเิด่นในการกรองน ้าสะอาดดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอ้มระบบ
ควบคุมการท างานอจัรยิะ “SMART CONTROL” สามารถท างานไดแ้มแ้รงดนัต ่า และ LED แสดงผล แสดง
สถานะการท างานพร้อมแจ้งเตือนขณะท างานผิดปกติ 2) เครื่องกรองน ้ายี่ห้อเซฟ รุ่น UF Alkaline ที่มี
คุณสมบัติเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra-Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 
ไมครอน โดยทัง้ 2 รุ่นช่วยปรบัสภาพน ้าทีก่รองใหเ้ป็นด่างเพื่อใหเ้หมาะกบัการดื่มเพื่อสขุภาพ 

 - เครื่องกรองน ้ า 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย 
Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึง่เป็นสถาบนัชัน้น าจากประเทศออสเตรเลยี (AMS) ไดแ้ก่ 1) SAFE 
Super AlkaLi 2) SAFE Alkaline Mini 3) SAFE ROMA Alkaline Plus 4) SAFE UV Alkaline 5) SAFE 
UF Alkaline  

2560 - วนัที ่21 มนีาคม ไดม้พีธิเีปิดบรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวยีงจนัทร ์ 
 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท           

จากก าหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 
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 - บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาต ิ(Alkaline Mineral) ซึง่ไดผ้่านการทดสอบตามมาตรฐาน
AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย  Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่ ง เ ป็นสถาบันชั ้นน าจาก             
ประเทศออสเตรเลยี (AMS) นอกจากนี้บรษิัทได้รบัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and 
Service Listings ในการ ใช้ ไ ส้ก รอง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ ไ ด้ รับ รองมาตรฐาน 
NSF/ANSI42 

 - บรษิัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้        
ณ สิน้ปี 2560 มจี านวนสาขาและศูนยบ์รกิารเท่ากบั 22 สาขาและ 2 ศูนยบ์รกิาร (สิน้ปี 2559 มจี านวน 20 
สาขาและ 3 ศนูยบ์รกิาร 

2561 - วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท                
จากก าหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 

 - วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท            
ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค 
อาหารเสรมิและ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 - วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท           
จากก าหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 ซึง่เป็นครัง้สดุทา้ย (TSR-W1) ในวนัที ่20 
ธนัวาคม ทัง้นี้ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิTSR-W1 ไดห้มดอายุและสิน้สุดการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ตัง้แต่เมื่อวนัที ่21 ธนัวาคม 

 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ เครื่องกรองน ้ายีห่อ้เซฟ รุ่น lite โดยใช ้
ไสก้รอง Fibredyne Standard ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่น าเขา้จากอเมรกิา ทีร่วมกนัระหว่างไสก้รอง PP และ 
Carbon เขา้ดว้ยกนั มคีุณสมบตัเิด่นสามารถกรองตะกอน และสิง่ปนเป้ือนไดม้ากกว่า Carbon Block ทัว่ไป  
มคีวามละเอยีดการกรอง 0.5 ไมครอน สามารถกรอง เชือ้โรคซสิต ์(cysts)  แบคทเีรยี รวมทัง้สามารถยบัยัง้
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ (bacteriostatic) ไส้กรอง Fibredyne Standard ได้รับรองมาตรฐาน 
NSF/ANSI42 รวมทัง้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชัน้กรอง       
KDF-55 ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

2562 - บรษิัทต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจ าหน่ายสนิค้า ผ่านช่องทาง Online และ TV Shopping เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑร์ุ่น D-Lite เพื่อตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม่ ที่มี
ขนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 

 - บรษิัทเปิดตวับรกิารใหม่ภายใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมคีุณเมทนี บุรณศริิ (นีโน่) เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้นี้ 
เพื่อพฒันาทมีขายและการบรกิารใหม้คีุณภาพ เหมาะสม และทนัสมยั ซึง่ใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ อาท ิการ
บรกิารส่งและติดตัง้ฟรี บรกิารซ่อมและเปลี่ยนสารกรอง บรกิารรบัช าระค่าสนิค้าและค่างวดในกรณีผ่อน
ช าระแบบไม่ใชบ้ตัรเครดติ รวมถงึการใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาเรื่องน ้า หรอืสาธติสนิคา้ใหล้กูคา้ทีบ่า้น 

 - บรษิัทขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้      
ณ สิน้ปี 2562 มจี านวนสาขาทัง้หมด 23 สาขา (สิน้ปี 2561 มจี านวน 22 สาขา) 

 - ที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
662,198,922 บาท (หุน้สามญั 662,198,922 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) เป็น 549,682,133 บาท 
(หุ้นสามญั 549,682,133 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยวธิตีดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนทีย่งัไม่ได้
จ าหน่ายจ านวน 112,516,789 หุน้ 
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 - เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทัง้นี้  
เนื่องมาจากบรษิัทย่อยดงักล่าวไม่ได้มกีารประกอบเครื่องปรบัอากาศยีห่้อเฟดเดอร์ออกมาจ าหน่ายแลว้  
และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

 
1.3 โครงสรำ้งกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

  
โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 

 

1.4 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

กำรถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้า 

- เหยอืกกรองน ้า 
 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า เหยอืกกรองน ้า 
และน ้าดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจ าหน่ายผ่าน
บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูติี ้จ ากดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    
ลสีซิง่ จ ากดั 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 
- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้
การก ากบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จดัจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อน
ช าระ การใหส้นิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้าร
ก ากบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว 
จ ากดั 

- เครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

49.00% 
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2.  ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

โครงสรำ้งรำยได ้
บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

 รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรง: เป็นรายได้หลกัทีม่าจากการเดนิตลาดแบบ Door to 
door ของพนักงานขายส าหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน ้ายีห่อ้ Safe และสารกรอง ที่เป็นของบรษิทั
เรื่อยมา จนถงึปลายปี 2557 บรษิทัและกลุ่มบรษิทัเริม่มกีารจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศกบักลุ่มลกูคา้ของ
บรษิทั โดยต่อมามกีารขยายการขายไปยงัเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อนั
ไดแ้ก่ เครื่องท าน ้าอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ เป็นตน้ ซึง่เพิม่มากขึน้ตามล าดบั จนกระทัง่ไตรมาสทีส่าม
ของปี 2560 บริษัทจึงได้มีการแยกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นการขายผ่อนช าระออกมาขายผ่าน 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 

 รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผำ่นบริษทัอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัขาย
ตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จ ากัด  (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้           
(ประเทศไทย) จ ากดั (ยีห่อ้ Adwell) และ บรษิทั  ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

 รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำน Online Marketing: บรษิทัไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทางนี้ 
ในปลายปี 2560 และมกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ถึงความต้องการของลูกค้าและ
เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะ Online to Offline ขึน้ในปี 2561 

 

สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงันี้ 

รำยได้จำกกำรขำย 
2562 2561 2560 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 
ขายสดและขายเชื่อ 216.15 14.84 214.80 15.58 202.33 14.13 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,240.21 85.16 1,163.70 84.42 1,229.36 85.87 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,456.36 100.00 1,378.50 100.00 1,431.69 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผ่าน Modern trade และตวัแทนจ าหน่าย รวมอยู่ในรายไดจ้ากการขายสดและขายเชือ่ 
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2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริกำร 

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) และ บริษทัย่อย 
 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

1 เครือ่งกรองน ้ำและสำรกรอง   

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Alkaline 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  
- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 
 
 
 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น ROMA Plus 

 
 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  
- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UF Alkaline 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter”  
- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
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สว่นที ่1 หน้าที ่8  

ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Alkaline Plus 

 
 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 
 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น RO Mineral Plus 

 
 

- โมเดริน์เทรด 
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น UV Plus 

 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 
- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Super Alkali 

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 



         บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
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- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น Alkaline Mini 

            
 

- โมเดริน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 

  

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น i-Life - โมเดริน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 

 

 

- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น lite

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต์
www.safealkaline.com 

www.shopee.co.th 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 
- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 
 

http://www.safealkaline.com/
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- เครื่องกรองน ้า SAFE รุ่น D-lite  

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต์
www.safealkaline.com 

www.shopee.co.th 
- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 
- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
- ช่องทาง TV Shoping 
 
 

  

- เหยอืกกรองน ้า SAFE รุ่น Ecomize 
 

- โมเดริน์เทรด  
(ผ่านเวบ็ไซต ์www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 
“เครื่องกรองน ้าเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้
ชื่อ "safealkaline" 
 

 

2 เครือ่งท ำน ้ำรอ้น-น ้ำเยน็ (UV  และ UF) 
เครื่องท าน ้ าร้อน-น ้ าเย็น มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ       
แบบเทอรโ์มสตรทั และระบบกรองน ้าแบบ UV และ UF 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์ 

www.officemate.co.th 
- ช่องทางลกูคา้องคก์ร  
- ตวัแทนจ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.safealkaline.com/
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3 เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ 
3.1 เครือ่งท ำน ้ำอุ่น 
เครื่องท าน ้ าอุ่นภายใต้ยี่ห้อ "SAFE Electrics" จ าหน่าย 2 รุ่น 
ได้แก่ 1) SAFE Electrics รุ่น P-Series 3,800 วัตต์ และ 4,500 
วตัต ์
           P-Series WH 3.8               P-Series WH 4.5 
 
 
 
 
 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 
 
 
 

 2) SAFE Electrics รุ่น Q-Series 3,800 วตัต ์และ 4,500 วตัต ์ 
Q-Series WH 3.8              Q-Series WH 4.5 

 
 
 
 
 

- โมเดริน์เทรด  
(เช่น โฮมโปร และ www.homepro.co.th) 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  
www.safealkaline.com 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          
Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 
 

  

3.2 เครือ่งปรบัอำกำศ 
บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ    
"ไดกิน้" (Daikin) 2 รุ่น คอื 
 
เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น FT SMASH II R32 

 
 
 
 
 

 

 
- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,           

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น INVERTER R32 Super Smile 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
 
 
 

 

 

บรษิทัไดล้งทุนใน บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั และจ าหน่าย 
เครื่องปรบัอากาศภายใตย้ีห่อ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 

 
 
 
 
 
 
 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 

 
 
 
 

 
4 
  
  
  

เครือ่งใช้ไฟฟ้ำอ่ืน ๆ 
บรษิทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ ใหก้บัแบรนด ์   
ชัน้น า อาทเิช่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 
- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 
www.ponsabuy.com 
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หมำยเหต ุ:  ในไตรมาส 3 ปี 2560 การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในระบบเงนิผอ่นจ าหน่ายโดย บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั  
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2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั  
ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั คือ เครื่องกรองน ้า และเหยอืกกรองน ้า             

ในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน ้าทีผ่ลติขึน้โดยเฉพาะใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากดั โดยเป็นผูว้่าจา้งผลติและ
เป็นลกูคา้หลกัของบรษิทัย่อยตลอดหลายปีทีผ่่านมา และในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน ้าและเหยอืกกรองน ้าทัง้หมด 5 รุ่น  
 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

2.2.1 ภำวะอตุสำหกรรม 
ภาพรวมของตลาดในช่วงปี 2562 ทีผ่่านมาสภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2560 ประกอบกบั

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยุคปัจจุบนั ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัทางการตลาดสงูรวมถงึมชี่องทางการเลอืกซือ้
สนิคา้ใหม่ ๆ เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ อกีทัง้จากกระแสการรกัสุขภาพของผูบ้รโิภคทีห่นัมาดื่มน ้าเปล่าแทนเครื่องดื่มชนิด
อื่น จงึท าใหเ้ป็นปัจจยัส่งเสรมิใหต้ลาดน ้าขวดขยายตวั ซึง่จากขอ้มลูทางการตลาดชีว้่าตลาดน ้าขวดมอีตัราการเตบิโต
อย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2562 มีมูลค่ากว่า 45,300 ล้านบาท อัตราการเติบโต 12.97% จากปีที่ผ่านมา (ที่มา: 
marketeeronline ปี 2562) และจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงส่งผลใหผู้บ้รโิภคเลอืกซือ้เครื่องกรองน ้าดื่ม
ตดิตัง้ทีบ่า้นเพื่อการบรโิภคเพิม่มากขึน้ 

ในส่วนของสนิค้าเครื่องกรองน ้ามมีูลค่าตลาดรวมกว่า 12,000 ล้านบาท (ที่มา: หนังสอืพิมพ์ผู้จดัการราย
สปัดาห์ ปี 2560) เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคและนักลงทุน โดยทางบริษัทได้วางเป้าหมายรวมของบรษิัท
เติบโตที่ 10% ในปี 2563 จากปี 2562 เพื่อกระตุ้นยอดขายดังที่กล่าวมา บริษัทจึงเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค ในการเลอืกใช้เครื่องกรองน ้าเพื่อกรองน ้าดื่มที่มคีุณภาพและ
ส่งผลดต่ีอสุขภาพ โดยมปัีจจยัในการเลอืกซื้อเครื่องกรองน ้าคอื ความมัน่ใจในระบบการกรองที่มปีระสทิธภิาพและ
ความคุม้ค่าในการใชง้าน รวมถงึการออกแบบตวัเครื่องเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้สมยัใหม่ทีม่ขีอ้จ ากดั
เรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศยั เช่น คอนโด และ ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น โดยเน้นเครื่องกรองที่มกีารออกแบบสวยงาม ทนัสมยั 
กะทดัรดั ใชง้านง่ายสามารถดแูลเบือ้งตน้และตดิตัง้ไดด้ว้ยตนเอง ในสว่นของลกูคา้พืน้ทีต่่างจงัหวดัหรอืภูมภิาคทีไ่ม่ได้
มขีอ้จ ากดัทางดา้นพืน้ทีก่ารใชง้าน ทางบรษิทัจงึเน้นสนิคา้ทีม่คีวามคุม้ค่าและครอบคลุมต่อการใชง้าน รวมถงึการเลอืก
ระบบการกรองใหม้ปีระสทิธภิาพความเหมาะสมกบัสภาพน ้าในแต่ละพืน้ที่ 
 
2.2.2 ภำพรวมตลำดเครือ่งกรองน ้ำส ำหรบัใช้ในครวัเรอืน 

ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน ้ายงัมโีอกาสในการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ทีพ่กัอาศยัในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล โดยมทีีอ่ยู่อาศยัใหม่เพิม่ขึน้มา จ านวน 161,457 ยูนิต (ทีม่า: ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์) และจากพฤติกรรมผู้บรโิภคในปัจจุบนัที่มคีวามใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึน้และกระแสความนิยมในการ           
ออกก าลงักาย การรณรงคล์ดการใชแ้กว้พลาสตกิ การใสใ่จในพฤตกิรรมการบรโิภค รวมถงึกจิกรรมทางดา้นกฬีาต่าง ๆ 
ทีม่กีารจดัขึน้อย่างต่อเนื่อง เช่น การวิง่ การปัน่จกัรยาน เป็นต้น ลว้นเป็นปัจจยัทีจ่ะกระตุ้นใหค้นส่วนใหญ่หนัมาใสใ่จ
ในเรื่องสขุภาพมากขึน้ 

ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้ผ่านทางช่องทางออนไลน์มากยิง่ขึน้ 
อนัเป็นผลใหเ้กดิการขายในช่องทางการขายใหม่ โดยในช่องทางออนไลน์นัน้ท าใหท้างบรษิทัสามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้
ได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มยอดขายสูงขึ้น ดัง้นัน้ พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทใน
ชวีติประจ าวนัท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลของสนิคา้และสามารถน ามาประกอบการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้
ได้ง่ายและรวดเรว็มากขึน้ ซึ่งในปัจจุบนัระบบการจดัส่งสนิคา้พร้อมตดิตัง้ของทางบรษิทัมคีวามสะดวกรวดเรว็ และ 
ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ จึงสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าในการสัง่ซื้อสนิค้าผ่านทางช่องทางดงักล่าว
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บรษิัทจงึมุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพในการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการขยายตวัของ
ตลาดในอนาคต 
 
2.2.3 วิเครำะหแ์ละเปรียบเทียบสภำวะกำรแข่งขนั 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน ้าในช่วงปีทีผ่่านมามกีารแขง่ขนัทางดา้นการสรา้งแบรนดอ์ย่างเหน็ได้
ชดัผ่านทางสื่อ ทัง้ทางสื่อโทรทศัน์และสื่อป้ายโฆษณาต่าง ๆ อกีทัง้ช่องทางออนไลน์ ท าให้ผู้บรโิภคสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการซือ้ไดง้่าย ซึง่ท าใหเ้กดิการแข่งขนัในการสรา้งคอนเทนตเ์พื่อดงึความไดเ้ปรยีบ
ในการสรา้งความเขา้ใจและสรา้งความเชื่อมัน่ในส าหรบัลูกคา้ในการเลอืกซือ้สนิค้าในแต่ละแบรนด ์อนัเป็นผลมาจาก
กระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอกีหนึ่งปัจจยัส่งเสรมิคอืการขยายตวัของที่อยู่อาศยั ทัง้แนวราบคอืบ้านเดี่ยวและ
หมู่บา้นจดัสรรต่างๆ และแนวสงูคอืคอนโดมเินียมและอพารท์เมนต ์ทีม่คีวามตอ้งการเครื่องกรองน ้า โดยทางบรษิทัเน้น
สนิค้าที่มมีาตรฐานสูงและมกีารรบัประกนัรบัสนิค้าสูงสุด 2 ปี แบบ On Site Service (บรกิารถึงบ้านคุณ) เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในสนิคา้และบรกิารหลงัการขายทีด่ตีลอดอายุการใชง้าน 

นอกจากนี้ บรษิทัไดผ้ลติสนิคา้ขายใหแ้ก่ บรษิทั แอด็เวล บวิตี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (ยีห่อ้ Adwell) และบรษิทั 
ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค์ จ ากดั (มหาชน) (ยี่ห้อ Alkamag) และบรษิัทย่อยเป็นผู้จ าหน่ายสนิคา้ขายใหแ้ก่ บรษิัท กฟิฟารนี 
สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัขายตรงชัน้น าแห่งหนึ่งของประเทศไทยทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าภายใต้
(ยี่ห้อ Giffarine) ผ่านเครอืข่ายสมาชกิของบรษิัทขายตรงดงักล่าว ซึ่งเป็นอกีช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์อง
บรษิทั (จ าหน่ายผ่านบรษิทัย่อย) 

2.2.3.1 ผลกำรส ำรวจระดบัควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
บรษิทัมกีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็น

ผูส้อบถามขอ้มลูกบัทางลกูคา้และสรุปขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัพบว่าผลส ารวจความพงึพอใจ
ของลกูคา้ประจ าปี 2562 เฉลีย่ 91.65% ทัง้นี้ บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคา้ใหด้ี
ยิง่ขึน้ต่อไป 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน ้าของบรษิทัในปีทีผ่่านมามกีารแข่งขนัทางดา้นการสรา้งแบรนดอ์ย่าง
เห็นได้ชัดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทัง้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรยีกความสนใจจากผูบ้รโิภคได้ 
สร้างความเขา้ใจและความเชื่อมัน่ในการเลอืกซื้อสนิค้าแต่ละแบรนด์ กระตุ้นและสร้างความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้
สนิค้าเป็นปัจจยัที่ส่งผลมาจากกระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอีกหนึ่งปัจจยัคือ การขยายตัวของที่อยู่อาศยัทัง้
แนวราบคอื บา้นเดีย่วและหมู่บา้นจดัสรรต่างๆ และแนวสงูคอื คอนโดมเินียมและอพารท์เมนต ์เป็นตน้ รวมถงึบรษิทัได้
กระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่องดว้ยสนิคา้กลุ่มเครื่องท าน ้าอุ่น โดยเน้นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสงูและมกีารรบัประกนัรบัการ
ขาย สรา้งความมัน่ใจใหก้ลุ่มผูบ้รโิภค 
 

2.2.4 กลยุทธด์้ำนกำรตลำด 
จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ซึง่เป็นปัจจยัส่งเสรมิใหเ้กดิการขยายตวัของช่องทาง

การขายใหม่ ในช่องทางออนไลน์  โดยทางบรษิทัมกีารปรบัตวัอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมา และไดว้างกลยุทธ์
ทางการตลาด เพื่อรองรบักบัสภาพตลาดในปัจจุบนั 

ซึง่บรษิทัมจีุดแขง็ของทมีขายและทมีบรกิารทีค่รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงจุดแขง็และการ
ขยายตวัของช่องทางกบัออนไลน์ โดยการน า Multi-Channel และ O2O (Online to Offline) เป็นกลยุทธท์างการตลาด
ทีถู่กน ามาปรบัใชแ้ละสรา้งรปูแบบการขายเชงิรุก ของการท างานของทมีขายเพื่อสรา้งโอกาสและความไดเ้ปรยีบในเชงิ
ธุรกจิ ในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเรว็ โดยในปีที่ผ่านมายอดขายผ่านช่องทางออนไลน์มกีารเพิม่ขึน้อย่าง
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ต่อเนื่อง บริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญการตลาดทางด้านนี้และได้มีการวางแผน ในการขยายหน่วยงานรองรับ           
การเตบิโตทางดา้นน้ีและเพิม่ทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นสือ่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing 
Specialist) เพื่อรองรบัการเตบิโตจากยอดขายในช่องทางนี้ในอนาคต 

ในปี 2563 บรษิทัไดเ้น้นสรา้งความเชื่อมัน่ผ่านการสรา้งแบรนดส์นิคา้ (Branding) และการรบัรูแ้บรนด์สนิคา้  
(Brand Awareness) โดยน าจุดแขง็คอืคุณภาพสนิคา้และบรกิาร ทีม่ปีระสบการณ์กว่า 44 ปี นอกจากนัน้บรษิทัไดว้จิยั
และพฒันาสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคยุคปัจจุบนั คือ เน้นเครื่องกรองน ้าที่มกีารออกแบบสวยงาม 
ทนัสมยั กะทดัรดั ใช้งานง่ายสามารถดูแลเบื้องต้นและติดตัง้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่อง
ระบบการกรองน ้าและคุณภาพน ้าผ่านสื่อต่างๆ ทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรูเ้รื่อง “น ้าด่างหรอื
น ้าอลัคาไลน์” ซึง่เป็นคุณสมบตัเิด่นและเป็นจุดขายของทางบรษิทั รวมถงึการเป็นผูผ้ลติสนิคา้จากภายในประเทศไทย 
ทีม่เีทคโนโลยกีารกรองในระบบทีเ่ป็นทีน่ิยมหลกั ๆ คอื  

UV (Ultraviolet Light) 
UF (Ultrafiltration Membrane) 
RO (Reverse Osmosis Membrane) 
โดยสารกรองและอุปกรณ์ที่ใช้มคีุณภาพตามมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) โดยบรษิัท

ยงัคงพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนั บริษัทจึงได้มีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่ม

ผูบ้รโิภค และเหมาะสมกบัการบรโิภคน ้าดื่มจากเครื่องกรองน ้าในแต่ละพืน้ที่ เนื่องจากคุณภาพน ้าประปาหรอืน ้าที่ใช้
ส าหรบัเขา้เครื่องกรองน ้าของแต่ละพืน้ทีม่คีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั จงึจ าเป็นตอ้งออกแบบระบบเครื่องกรองน ้าทีม่คีวาม
เหมาะสมในแต่ละพืน้ที ่บรษิทัไดเ้กบ็ขอ้มลูน ้าในแต่ละพืน้ทีย่อ้นหลงัเพื่อน ามาวเิคราะหใ์นการสรา้งกลยุทธแ์ละน าเสนอ
รุ่นของเครื่องกรองน ้าทีเ่หมาะสมกบัลกูคา้มากทีส่ดุ 

จากฐานลูกค้ากลุ่มเครื่องกรองน ้ าและชุดสารกรอง ซึ่งมียอดขายและติดตัง้ไปแล้ว กว่าล้านราย                  
(ข้อมูล: ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน)) ดังนัน้บริษัทจึงต่อยอดทางธุรกิจกลุ่มสินค้า
เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายใตก้ารท าการตลาดผ่านแบรนดแ์ละเพจ “ผ่อนสบาย” ซึง่มกีารขยายฐานลกูคา้อย่างต่อเนื่องมาตลอด
ระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมา โดยเพิม่ความสะดวกใหก้บัลูกคา้ในการเลอืกผ่อนช าระสนิคา้กลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า แบบทีไ่ม่
ตอ้งใชบ้ตัรเครดติ โดยกบัสามารถผ่อนช าระกบัทางบรษิทัไดโ้ดยตรงและไดเ้ลอืกสรรสนิคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนดช์ัน้น า
ในตลาด ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากลกูคา้เก่า-ใหม่ ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมา 

 
 ช่องทำงกำรขำยตรง 

ช่องทางการขายตรงยงัคงเป็นช่องทางหลกัของบรษิทั ดงันัน้เพื่อการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์แขง่ขนัใน
ปัจจุบนั บรษิทัจงึมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการฝึกอบรมและพฒันาโดยเน้นการเขา้ถงึ
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดใ้นทุกรปูแบบ ทัง้ Push และ Pull Strategy ดว้ยการใหค้วามรูใ้นสว่นขอ้มลูสนิคา้และบรกิารเพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่ในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ จากกลยุทธห์ลกัของบรษิทัในการน าเครื่องมอืทางการตลาดมาปรบัใช ้
ในการสรา้งฐานลกูคา้กลุ่มใหม่และเพิม่โอกาสการขายและรองรบัการขายในอนาคตในรปูแบบต่างๆ 

 
ช่องทำงโมเดิรน์เทรด 
บรษิัทได้พจิารณาถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของการขายผ่านช่องทางโมเดริ์นเทรดอย่างรอบคอบแล้ว บรษิัทจงึได้

ตัดสนิใจยุติการขายผ่าน HomePro แล้วมามุ่งเน้นในการขายผ่านสื่อทางออนไลน์แทนตามพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ปัจจุบนั 
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 ช่องทำงออนไลน์ 
จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทได้ด าเนินการและวางแผนเพื่อรองรับ          

การขยายตวัในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยผลกัดนัการขายและขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในทุก ๆ ช่องทาง 
เช่น  Facebook, Line@, Website และ Shopping Application ต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางทีม่โีอกาสในการเตบิโตสูง ซึ่ง
เป็นช่องทางทีท่ าใหส้ามารถสรา้งฐานกลุ่มลูกคา้ใหม่และมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางด้านการแข่งขนัในการเขา้ถึงกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเรว็ผ่านข่าวสารและสื่อส่งเสรมิการขาย    
ต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง 
 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจอนัยาวนานของบริษัท บริษัทยงัยึดปณิธานที่จะสร้างสุขภาพดีให้กับ
ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการท าธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) ด้วยการ
ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีนการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ทัว่ไป 
(Mass) และกลุ่มลกูคา้เฉพาะ (Niche) ลกูคา้บุคคล (Consumer) และลกูคา้องคก์ร (Corporate) โดยมกีลยุทธห์ลกัดงันี้ 
 

(1) มุ่งเน้นคณุภำพผลิตภณัฑ ์
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการคดัสรรวตัถุดบิทีม่คีุณภาพสงูทีน่ ามาใชใ้นการผลติเครื่องกรองน ้า 

เช่น การใชส้ารกรองทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ทีน่ าเขา้จาก
ยุโรป เป็นต้น เครื่องกรองน ้า “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทดลอง 
Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลยี)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอยีด
รุ่นทีผ่่านการทดสอบแสดงในหวัขอ้ 1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่าน
มา) 

บริษัทมีฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ ท าหน้าที่ค้นคว้าวิจยั และพฒันาผลิตภัณฑ์ให้แก่
บริษัทอย่างต่อเนื่อง ทัง้ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้า และไส้กรอง เพื่อสร้างความแตกต่างและ
เหนือกว่าคู่แข่งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทัง้แก้ไขปัญหาคุณภาพน ้าที่แตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ เช่น น ้ากร่อย และน ้าบาดาล เป็นต้น มกีารคดิค้นระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน ้า
SAFE รุ่น ROMA Plus ซึง่เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหส้ามารถท างานไดด้อีย่างต่อเนื่อง          
แมม้แีรงดนัน ้าทีล่ดลงกต็าม และพฒันาระบบ Flush Valve เพื่อเพิม่ความสะดวกส าหรบัลกูคา้ในการ
ดแูลรกัษาเครื่องกรองน ้า 

บริษัทได้รบั “อนุสทิธิบตัร” ระบบการปรบัสภาพความเป็นด่างของน ้าจากกรมทรัพย์สิน    
ทางปัญญา เป็นการตอกย ้าความมุ่งมัน่ทีจ่ะน าผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพใหก้บัลกูคา้ สรา้งความมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์“SAFE”  

ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาต ิ(Alkaline Mineral stone) ซึง่
ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories 
Pty Ltd ซึง่เป็นสถาบนัชัน้น าจากประเทศออสเตรเลยี (AMS)  

นอกจากนี้บรษิทัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and Service Listings 
ในการใชไ้สก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

ในปี 2561 บริษัท ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 ส าหรับการใช้ไส้กรอง Fibredyne 
Standard รวมทัง้การใช้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้รบัรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชัน้
กรอง KDF-55 ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 
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ในปี 2562 นี้ ทางบรษิทัมุ่งพฒันาและต่อยอดการกรองน ้าในระบบ RO (Reverse Osmosis) 
ใหต้อบโจทยล์กูคา้ทีต่อ้งการใชน้ ้าดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยท าการวจิยัระบบ RO High Flowrate ขึน้มา 
เพื่อใหอ้ตัราการผลติน ้าดื่ม มปีรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ทนัต่อความต้องการ  จากเดมิอตัราการผลติน ้า
อยู่ในช่วง 50-75 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 190-283 ลติรต่อวนั ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 400 
GPD (แกลลอนต่อวนั) หรือประมาณ 1,512 ลิตรต่อวนั อนัจะส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้ RO 
Tank ลงได้  ลดพื้นที่การติดตัง้ (ส าหรับวาง RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนการติดตัง้ให้สะดวก
รวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 
(2) พฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่อย่ำงต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้ำให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของ

ลูกค้ำแบบโซลูชัน่ (Solution) 
บรษิัทไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัการบรโิภค การใชง้าน 

และรสนิยมของลูกค้า ทัง้ที่เป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสง UV) ระบบ RO 
(Reverse Osmosis) ที่สามารถกรองความเค็มของน ้าประปาในช่วงเวลาที่น ้าประปากร่อยและมี
ความเคม็เกนิมาตราฐานเนื่องจากภาวะน ้าทะเลหนุนได้เพื่อสุขภาพทีด่ขีองลูกคา้ได้  และระบบ UF 
(Ultrafiltration) มผีลติภณัฑข์นาดเลก็ทีเ่หมาะกบัครอบครวัเดีย่วในคอนโดมเินียม อพารต์เมนต ์หรอื
ทีม่สีมาชกิในครอบครวัน้อย มผีลติภณัฑห์ลายระดบัราคาทีลู่กคา้สามารถเลอืกตามก าลงัซือ้ เช่นใน
ปี 2559 บริษัทได้ออกสนิค้ารุ่น UF Alkaline มาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ใช้น ้าประปา และต้องการ
ระบบการกรองน ้าที่มคีวามละเอยีดในระดบัราคาปานกลาง บรษิัทได้ออกผลติภณัฑ์ เครื่องท าน ้า
รอ้น-น ้าเยน็ คุณภาพสงู มรีะบบการกรองในตวั  เสรมิแร่ธาตุทีร่่างกายต้องการ และน ้าทีก่รองมคี่า 
pH เป็นด่างอ่อนๆ ที่สามารถใช้ได้ทัง้ภายในส านักงานและภายในครวัเรอืน รวมไปถึงได้น าเสนอ
ระบบกรองน ้าใช ้“Water Mate” ทีช่่วยเพิม่คุณภาพน ้าทีใ่ชก้ารอุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึน้ 

จากการส ารวจตลาดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และความต้องการของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารของบรษิัท
พบว่า ลกูคา้สว่นใหญ่มคีวามตอ้งการสนิคา้ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ บรษิทัได้
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการน า เสนอสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจาก              
เครื่องท าน ้าอุ่น “Safe Electrics” ที่มีความปลอดภัยสูง และเครื่องปรบัอากาศยี่ห้อ Fedders และ 
Daikin แลว้ บรษิทัไดค้ดัสรรเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดร้บัความนิยม และมีคุณภาพด ีน าเสนอใหก้บัลูกคา้ 
เช่น โทรทศัน์ยีห่อ้ Samsung ตู้เยน็ยีห่อ้ Toshiba เครื่องซกัผา้ยีห่อ้ LG เครื่องกรองอากาศ Media 
เป็นต้น และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ภายใต้โปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ที่ลูกค้า
สามารถเลอืกผ่อนช าระสนิคา้กบับรษิทัได ้สรา้งความสขุและความสะดวกสบายใหก้บัครอบครวัไดด้ี
ยิง่ขึน้ 

ในปี 2562 ทางบรษิทัต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจ าหน่ายสนิคา้ ผ่านช่องทาง Online และ TV 
Shopping เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑร์ุ่น D-Lite เพื่อ
ตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม่ ทีม่ขีนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จ ากดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และ
ยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 
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(3) ให้ควำมส ำคญักบัควำมคุ้มค่ำและควำมสะดวกสบำยของลูกค้ำ 

ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ า นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้า
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการบรโิภคน ้าดื่ม บรษิัทมกีารรบัประกนัสนิค้าสูงสุดถึง 2 ปี ในระหว่างการ
รบัประกนัลกูคา้จะไดร้บับรกิารถงึบา้นโดยไม่มคี่าใชจ้่าย 

บรษิทั เหน็ว่าความสะดวกของลกูคา้เป็นภารกจิส าคญัทีต่อ้งปฏบิตั ิเน้นการใหบ้รกิารถงึบา้น 
โดยเริม่จากการมพีนักงานไปน าเสนอ และให้ความรู้กบัลูกค้าที่บ้าน การติดตัง้สะดวกรวดเรว็ มี
บรกิารผ่อนช าระสนิคา้และเกบ็ค่างวด มบีรกิารหลงัการขายทัง้การซ่อมแซมและการเปลีย่นสารกรอง
ถงึบา้น เพยีงโทร 1210 ทีม่พีนกังานบรกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์พรอ้มใหบ้รกิารทุกวนั และเพิม่ความ
สะดวกในการติดต่อสื่อสารกบับริษัทผ่านทางช่องทาง Online ทัง้ทาง Website, Facebook, Line 
official  

บริษัทได้พฒันาประสทิธิภาพการบริการให้กบัลูกค้า ให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
ประเทศโดยได้น าระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้อย่างจรงิจงัมกีารพฒันา
ระบบ “Safe Mobile Application” ใช้ในการขาย และการเกบ็เงนิค่างวด ในการบรกิารด้วยช่างทีม่ี
ความรูค้วามเชีย่วชาญหลายรอ้ยคนทีป่ระจ าอยู่ทัว่ประเทศ บรหิารการใหบ้รกิารดว้ยระบบ “I-Mind” 
ท าให้ลูกค้ามัน่ใจว่าจะได้รบัการบรกิารที่สะดวกรวดเรว็ อกีทัง้ยงัมกีารเชื่อมต่อ (CRM: Customer 
Relation Management) กบัระบบโทรศพัท ์(Cisco-IP Telephony) เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้และ
พฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
(4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรรบัรู ้กำรเข้ำถึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution Channel) เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัท      
มคีวามแขง็แกร่งในช่องทางการขายตรงสนิคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชัน้เดยีว (Single Level 
Direct Sales) ซึง่มพีนกังานขายและบรกิารประมาณ 1,100 คน ทัว่ประเทศ  

บรษิทัไดข้ยายสาขาโดยสิน้ปี 2562 มจี านวน 23 สาขา ครอบคลุมหวัเมอืงหลกัของประเทศ
ในลกัษณะทีเ่ป็นเครอืข่าย (Network) เพิม่ความสะดวกในการน าเสนอขายและการบรกิารให้ลูกค้า 
บรษิทัมจี านวนพนักงานขายทางโทรศพัท ์ประมาณ 100 ทีน่ัง่ และพนักงานขายทางโทรศพัทแ์บบ 
บรษิทั Outsourcing อกี 2 บรษิทัจ านวน 40 ทีน่ัง่ รวมทัง้หมด 140 ทีน่ัง่ และอกีทัง้ยงัมกีารการขาย
ผ่านช่องทางผ่านโมเดริน์เทรด (โฮมโปร) ซึง่ในไตรมาส 4 บรษิทัไดพ้จิารณาถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของ
การขายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดอย่างรอบคอบแล้ว บริษัทจึงได้ตัดสินใจยุติการขายผ่าน 
HomePro แลว้มามุ่งเน้นในการขายผ่านสือ่ทางออนไลน์แทน 
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จากกระแสความนิยมในการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริ์ก บรษิัทได้เพิม่ทมีงาน 
Digital Marketing และ Online Telesales เพื่อใช้ช่องทาง Online ผ่านทาง Website, Facebook, 
Line official ของบรษิทั และไดท้ าการสรา้งทางเชื่อมต่อและโฆษณาผ่านพนัธมติรทางระบบออนไลน์ 
เช่น Lazada, Kaidee, Fixzy, และ Shop@24 เป็นต้น โดยลูกคา้สามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑผ์่านระบบ
ออนไลน์ เพิม่ความสะดวกในการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

บริษัทได้เพิ่มช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้รบัรู้ถึงผลิตภัณฑ์และการบริการของทางบริษัทที่มี
ประสทิธภิาพ โดยมกีารจดัท าโฆษณาผ่านทางช่องทางโทรทศัน์ (ดจิติอลทวี)ี มเีดยีออนไลน์  และ 
Out of Home Media (Billboard) โดยได้ท าการลงนามต่อสญัญาว่าจ้างศิลปิน “ นีโน่ ” คุณเมทนี     
บุรณศริ ิเป็นพรเีซนเตอรใ์หก้บับรษิทั โดยออกอากาศในช่องทวีดีจิติอล เช่น ช่อง 3HD, 3 SD, One 
ช่อง Workpoint และช่องอื่น ๆ อกีทัง้ยงัไดจ้ดัเตรยีม ช่องทางอื่น เช่น Out of home media, สปอต
วิทยุ และงานอีเวนท์ ต่าง ๆ ตัง้แต่ปี 2562 ร่วมกบัศิลปินดงักล่าว เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและมัน่ใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของทางบรษิทัมากยิง่ข ัน้ 

 
(5) สรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้ำอย่ำงยัง่ยืน 

เครื่องกรองน ้าเป็นผลติภณัฑท์ีต่้องการค าแนะน า บรษิทัจงึเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใน
ผลติภณัฑ ์รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพน ้าของบา้นลกูคา้ และการดแูลสขุภาพของ
ลกูคา้ และครอบครวั พนกังานจงึเป็นปัจจยัหลกัส าคญัของความส าเรจ็ (Key Success Factor) 

บรษิัทได้พฒันาวธิกีารสรรหา และคดัเลอืกพนักงานทีม่คีุณภาพใหร้องรบัการขยายตวัของ
ธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทให้ความส าคญัในการสร้างความรู้ ทกัษะ และมีการฝึกฝน     
อย่างจรงิจงั นับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้มาปฏบิตัิงาน ทัง้ด้านความรู้ดา้นผลติภณัฑ์ ทกัษะการขายการ
บรกิาร การดแูลลกูคา้ สรา้งใหพ้นกังานมทีศันคต ิมจีติใจบรกิาร เพื่อสง่มอบสขุภาพดใีหก้บัลูกคา้ มี
การจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมขึน้ เพื่อพฒันาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมรีะบบ
ครูฝึกภาคสนามในทุกภูมภิาคใหแ้ก่พนักงาน บรษิทัดูแลผลตอบแทน สวสัดกิาร และความเป็นอยู่
ต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานมคีวามสุข และความมัน่คง ที่จะส่งมอบบรกิารทีด่มีคีุณภาพ
ให้กบัลูกค้าได้ ในทุกจุดที่ลูกค้าได้สมัผสักบับรษิัท เช่น เมื่อใกล้ครบระยะเวลาในการเปลี่ยนสาร
กรอง พนักงาน Telesales โทรไปแจง้ใหก้บัลูกคา้ และมพีนักงานไปบรกิารถงึบา้น พนักงานทีเ่กบ็
เงนิค่างวดจะถามไถ่ปัญหาและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้เป็นประจ า เป็นตน้ ดว้ยเหตุนี้จงึน ามา
ซึง่ความพงึพอใจของลกูคา้ เกดิการซือ้ซ ้าและบอกต่อใหก้บัญาตแิละเพื่อนต่อไปดว้ย 

 
2.2.5 ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

2.2.5.1 กำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นระบบขำยตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บริษัทใช้ระบบการขายตรงแบบชัน้เดียวเป็นช่องทางหลกัในการขายสนิค้าของบริษัท  เนื่องจากบริษัท
เลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีพ่นกังานขายสามารถน าเสนอคุณสมบตัขิองสนิคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ดกีบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อสรา้งโอกาสในการจ าหน่ายสนิคา้อื่น ๆ ของบรษิทัต่อไป ซึง่มผีูบ้รหิารงานขาย, พนกังาน
ขายและบริการประมาณ 1,100 คน ทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจ าที่ส านักงานใหญ่จงัหวดั
นนทบุร ีทัง้นี้ เพื่อสนับสนุนและรองรบัการขายเครื่องกรองน ้าและสารกรองและเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่คีุณภาพทีบ่รษิทัคดั
สรรมาแลว้เป็นอย่างด ีโดยจ านวนสาขา ณ สิน้ปี 2562 จ านวน 23 สาขา โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  
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รำยละเอียดสำขำ (23 สำขำ) 

ภำค สำขำ ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

เหนือ 

เชยีงราย 866/10-11 ถ.ทางหลวงแผ่นดนิ 1 ต.เวยีง 
อ.เมอืง จ.เชยีงราย 57000 053-719-288 

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

ล าปาง 357/34-35 ถ.บุญวาทย(์ฉตัรไชย) ต.สวนดอก 
อ.เมอืง จ.ล าปาง 52100 

054-222-901 

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

นครสวรรค ์ 95/15-16 หมู่ 9 ต.วดัไทร อ.เมอืง 
จ.นครสวรรค ์60000 099-380-3886 

ก าแพงเพชร 57/12, 57/13 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง 
อ.เมอืงก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62000 055-021-989 

ตะวนัออก 
ระยอง 349/1 ถ.สขุมุวทิ ต.เนินพระ อ.เมอืง 

จ.ระยอง 21000 038-621-277 

ชลบุร ี 600/23-24 ถ.สขุมุวทิ ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบุร ี
จ.ชลบุร ี20130 038-110-083 

กลาง 

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

เพชรบุร ี 585/17 หมู่ 5 ต.บา้นหมอ้ อ.เมอืง 
จ.เพชรบุร ี76000 032-401-629 

สมุทรปราการ 
42/24, 42/25 หมู่ 9 ต.บางปลา อ.บางพล ี
จ.สมุทรปราการ 10540 

02-002-2052 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 118/9 ถ.เหลา่นาด ีต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น 40000 043-043-500 

อุดรธาน ี 289/13-14 ถ.อุดรดุษฎ ีต.หมากแขง้ อ.เมอืง 
จ.อุดรธานี 41000 042-223-448 

อุบลราชธาน ี 265/4-5 ถ.อปุลสีาน ต.ในเมอืง จ.อุบลราชธานี
34000 045-243-495 

นครราชสมีา 901/7 ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.นครราชสมีา 30000 

044-262-900 

รอ้ยเอด็ 426 หมู่ 23 ต.เหนือเมอืง อ.เมอืง 
จ.รอ้ยเอด็ 45000 043-515-027 

บุรรีมัย ์ 999/13 หมู่ 1 ต.อสิาณ อ.เมอืงบุรรีมัย ์
จ.บุรรีมัย ์31000 

044-613-899 

มุกดาหาร 122/4-5 ถ.ววิธิสรุการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมอืงมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 042-042-000 

ใต ้ นครศรธีรรมราช 
180/26-27 หมู่ 5 ต.ปากพนู อ.เมอืง 
จ.นครศรธีรรมราช 80000 
 

075-806-877 
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ภำค สำขำ ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

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

ภูเกต็ 32/4 ถ.พนูผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมอืง 
จ.ภูเกต็ 83000 076-619-111 

สงขลา 1502, 1504 หมู่ที ่3 ถ.สนามบนิ-ลพบุรรีาเมศวร ์
ต.ควนลงั อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-250-420 

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

ในระบบการขายตรงของบรษิทั พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผนัตามยอดขาย นอกจากนี้  บรษิทัยงัมี
การก าหนดผลตอบแทนส าหรบัพนกังานขาย เพื่อสนบัสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

 
2.2.5.2 กำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นทำงโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทได้พฒันาขดีความสามารถในการจดัจ าหน่ายสนิค้าทางโทรศพัท์โดยการน าโปรแกรม
บริหารงานลูกค้า (CRM : Customer Relation Management) เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ (Cisco-IP 
Telephony) และฐานขอ้มูลลูกคา้ของบรษิทั (Customer Database) โดยไดเ้ริม่ใชร้ะบบดงักล่าวในการขาย
สารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนกังานขายสารกรองแบบปกต ิและต่อมาช่องทางการขายทางโทรศพัท์
ได้กลายเป็นช่องทางหลกัในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า บรษิัทจงึได้ขยายช่องทางการขายทางโทรศพัท์เพื่อ
รองรับการขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยสิ้นปี 2562 มีจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ประมาณ          
140 ทีน่ัง่ ทัง้นี้ ลูกคา้สามารถตดิต่อหน่วยงานขาย สอบถามขอ้มูลหรอืการบรกิารต่าง ๆ ไดโ้ดยโทรตดิต่อ            
Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวมขยายคู่สายเป็น 150 คู่สาย ในไตรมาสที ่1 ของปี 2563 บรษิทัได้
เพิ่มบุคลากรเพื่อรองรบัลูกค้าออนไลน์จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line กว่า 20 ที่นัง่ และ
ระบบ Agent Chat BOT เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งกว่า 90% ซึ่งเป็น
ฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม่ เพื่อตอบรบัการใหบ้รกิารผ่านทางช่องทางใหม่ใหค้รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพใหม้าก
ยิง่ขึน้ อกีทัง้ไดท้ าการเพิม่หมวดหมู่สนิคา้ใหก้บัลูกคา้ นอกจากผลติภณัฑห์ลกัคอืเครื่องกรองน ้าและชุดสาร
กรองแล้วบรษิัทยงัน าเสนอขายเครื่องปรบัอากาศยี่หอ้ไดกิ้น , เครื่องปรบัอากาศยี่ห้อเฟดเดอร์, เครื่องท า
น ้าอุ่น Safe Electrics และ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น สนิค้ายี่ห้อโตชบิา แอลจ ีพานาโซนิค มาสเตอร์คูล  
มเีดยี และซมัซุง เป็นต้น ทัง้นี้การบรหิารงานขายช่องทางการจดัจ าหน่ายผ่านทางโทรศพัท์นี้จะสามารถ
ตดิต่อลูกคา้ไดต้รงกลุ่มเป้าหมายของงานขายและยงัสามารถบรหิารค่าใชจ้่ายได ้โดยมโีครงสรา้งค่าใชจ้่าย
ต ่ากว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่องทาง การขายดา้นอื่นๆ 

 
2.2.5.3 กำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผำ่นบริษทัอ่ืน 

บรษิัทจดัจ าหน่ายสนิค้าเครื่องกรองน ้าผ่าน บรษิัท แอด็เวล บวิตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั (ยี่ห้อ 
Adwell) และบรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) และบรษิทัย่อยเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย
สนิคา้เครื่องกรองน ้า และเหยอืกกรองน ้าใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนูิตี ้จ ากดั (ยีห่อ้ Giffarine) โดย
บรษิทัย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลติสนิคา้ดงักล่าว เน่ืองจากปัจจยัความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ อาทเิช่น การ
คน้ควา้และวจิยัเทคโนโลยใีหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง คุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน การจดัส่งทีต่รงตามเวลา 
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บรกิารหลงัการขาย การจดัอบรมความรูผ้ลติภณัฑใ์หแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ย รวมทัง้ความสมัพนัธอ์นัดกีบัทาง
ลกูคา้ 

2.3 กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
(ก) ลกัษณะกำรจดัให้ได้มำซ่ึงผลิตภณัฑ ์

บริษัทมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน ้าและชุดสารกรองทัง้สิ้น 3 แห่ง ในปี 2562 บริษัทได้มีการ
ลงทุนเครื่องจกัรเพื่อการผลิตให้มีความทนัสมยัและรองรบัการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยติดตัง้ที่
โรงงาน 4 ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้ท าการรวมศูนย์การผลิตสนิค้าหลกั ได้แก่ เครื่องกรองน ้า        
ชุดสารกรอง เหยอืกกรองน ้า และชิน้ส่วนอะไหล่ต่างๆ ไวท้ีโ่รงงาน 4 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร
จดัการ สะดวกต่อการควบคุมสนิคา้คงคลงั และลดค่าใชจ้่ายในการขนสง่  

โรงงานมกี าลงัการผลติรวมส าหรบัเครื่องกรองน ้าและชุดสารกรองเฉลีย่ประมาณเดอืนละ 25,000 
เครื่อง โดยปัจจุบนัใช้ก าลงัการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด ต่อการท างาน        
8 ชัว่โมง 

 
 (ข) กระบวนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการด าเนินงานหลกัต่าง ๆ ของบรษิทั ไดแ้ก ่
1. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน  กระบวนกำรผลิตเครือ่งกรองน ้ำของบริษทั มีขัน้ตอนโดยสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 

- กำรออกแบบเครื่องกรองน ้ำ : ด าเนินการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความ
เชีย่วชาญดา้นเครื่องกรองน ้าโดยตรง โดยค านึงถงึประสทิธภิาพการกรองน ้า ความสะดวกในการ
ใชง้าน และรปูลกัษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน ้า 

- กำรท ำแม่พิมพ:์ ภายหลงัจากขัน้ตอนการออกแบบ บรษิัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลติท าแม่พมิพส์่วน
ต่าง ๆ และให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าไปตรวจสอบชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบที่
โรงงานผลติเพื่อควบคุมรายละเอยีดต่างๆ ของชิน้งานใหเ้ป็นไปตามทีอ่อกแบบ 

- กำรคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสำรกรองน ้ำ: 
วัสดุส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมี           
ความเหมาะสมกบัรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวัสดุที่สมัผัสน ้าได้เลือกใช้วสัดุที่มีความ
ปลอดภยั สามารถน ามาใช้กบัน ้าดื่มได้ (Food Grade) โดยบรษิัทจะจดัส่งแม่พมิพใ์ห้แก่ผูผ้ลติ
เพื่อท าการฉีดพลาสตกิขึน้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึ่งบรษิทัจะท าการคดัเลอืกผูร้บั
จา้งทีม่มีาตรฐานและมปีระสบการณ์ในการฉีดขึน้รปูเครื่องกรองน ้าเท่านัน้ 

สารกรองน ้ า  คัดเลือกสารกรองน ้ าเกรดสูงทัง้จากในประเทศและจากต่างประเทศที่มี
มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากนัน้ มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี ( Iodine Number)      
ทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างสม ่าเสมอและมกีารส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เป็นประจ าทุกปี อีกทัง้ยังได้มีการส่งเครื่องกรองน ้ าไปทดสอบด้านคุณภาพการกรอง ณ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยการ
ทดสอบประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นรสชาตขิองน ้า 2. ดา้นลกัษณะทีป่รากฏ 3. ดา้นการ
เกดิจุลชพีในน ้า 4. ดา้นสารเป็นพษิ 5. ดา้นสารก่อกลายพนัธ ์และ 6. ดา้นโลหะหนกัในน ้า ซึง่ถอื
ไดว้่ามคีวามเชีย่วชาญดา้นการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และใน
การคัดเลือกวัตถุดิบก่อนที่จะมีการผลิตจะต้องตรวจรับวัตถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่
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ก าหนดไว้ โดยบรษิทัจะเน้นการคดัสรร ผู้จ าหน่ายวตัถุดบิทีไ่ด้มาตรฐาน เพื่อให้ได้วตัถุดบิทีด่ี
ทีส่ดุทีจ่ะน ามาใชก้บัเครื่องกรองน ้าของบรษิทั 

ในกระบวนการผลติทุกขัน้ตอน บรษิทัไดจ้ดัท าเป็นคู่มอืมาตรฐานแสดงขัน้ตอนทีช่ดัเจน 
เพื่อให้การผลติสนิค้ามคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยบรษิัทได้รบัการรบัรอง ISO 
9001:2015 นอกจากนี้ บรษิทัมกีารวางแผนการผลติทีช่ดัเจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยอดขาย ความ
ตอ้งการสนิคา้ และปรมิาณสนิคา้คงคลงั เพื่อป้องกนัปัญหาสนิคา้ขาดแคลน หรอืการส ารองสนิคา้
มากเกนิไป นอกจากนี้ บรษิทัจะท าการตรวจสอบคุณภาพสนิค้าภายหลงัจากผลติเสรจ็ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั 

2. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กำรจ ำหน่ำย และเกบ็ค่ำงวดกำรจ ำหน่ำยเครือ่งกรองน ้ำ มีขัน้ตอน   
โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

1) พนกังานขายน าเสนอขอ้มลูผลติภณัฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผ่อน 
ในกรณีการผ่อนช าระ บรษิัทมนีโยบายในการคดักรองลูกค้าโดยให้พนักงานขายคดักรองใน
เบือ้งต้น จากนัน้หวัหน้าทมีขายจะประเมนิอกีรอบก่อนท าสญัญาเช่าซือ้ และหลงัจากนัน้ ฝ่าย
เกบ็เงนิภาคสนามซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ดนิทางไปเกบ็เงนิค่าสนิคา้ตัง้แต่งวดทีส่องเป็นต้นไป จะ
เป็นผูต้รวจสอบคุณสมบตัขิองลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายจดัท าสญัญาเช่าซื้อผ่านระบบ TSR Sales System (TSSM) โดยการใช้งานออนไลน์
ด้วยเครื่องแท๊บเลต็หรอืสมารท์โฟน ซึ่งการน าระบบทีท่นัสมยัมาใช ้ช่วยท าใหก้ารด าเนินการ
ด้านการขายสะดวกรวดเร็วและบนัทึกข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นย า จากนัน้ทีมขายจะน าส่ง
สญัญาการเช่าซือ้พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและเงนิงวดแรกทีเ่กบ็จากลกูคา้ใหแ้ก่ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  

3) ในกรณีทีล่กูคา้มปัีญหาในการผ่อนช าระ บรษิทัไดด้ าเนินการตดิตามพรอ้มทัง้เสนอทางเลอืกให้
ลูกค้าพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดหนี้สูญและเรียกเก็บหนี้ โดยฝ่ายเก็บเงนิภาคสนามจะ
ติดตามลูกค้าในเบื้องต้น แต่หากลูกค้าไม่ผ่อนช าระติดต่อกนัหลายงวดตามเกณฑ์ที่บริษัท
ก าหนด  ทางแผนกเร่งรดัหนี้สนิภาคสนามและเร่งรดัหนี้สนิทางโทรศพัทจ์ะเป็นผูต้ดิตามหนี้ต่อ 
และในกรณีที่บริษัทได้ส่งจดหมายทวงถามหนี้ไปยงัลูกค้ารวม 2 ครัง้ บริษัทอาจพิจารณา
ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน กำรจ ำหน่ำยและเกบ็ค่ำงวดกำรจ่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ มีขัน้ตอนโดย
สรปุดงัต่อไปน้ี  

1) พนักงานขายทางโทรศพัท์ติดต่อลูกค้าหรือพนักงานขายน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า      
โดยแจง้ว่าจ าหน่ายทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผ่อน 

2) กรณีผ่อนช าระ จะมเีจา้หน้าทีท่ าสญัญา เขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้ และเอกสารประกอบ เช่น 
เอกสารทางการเงนิ เพื่อประเมนิความสามารถในการผ่อนช าระของลูกคา้ก่อนท าสญัญาเช่าซือ้ 
และลงนามในหนงัสอืใหค้วามยนิยอมในการตรวจสอบขอ้มลูเครดติ 

3) เจ้าหน้าที่พจิารณาเครดิต ตรวจสอบขอ้มูลเครดิตบูโรและพจิารณาร่วมกบัปัจจยัอื่น ๆ ตาม
ขอ้ก าหนดของบรษิทัถา้คุณสมบตัติรงตามเงื่อนไข จะด าเนินการท าสญัญาต่อไป 

4) เจา้หน้าทีท่ าสญัญา ใหล้กูคา้ท าสญัญาเช่าซือ้พรอ้มเกบ็เงนิดาวน์ 
5) สง่มอบสนิคา้พรอ้มตดิตัง้ 
6) ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในการผ่อนช าระ บริษัทจะด าเนินการติดตามและเรียกเก็บหนี้ โดย

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนด ส าหรบักรณีทีบ่รษิทัไดส้่งจดหมายทวงถาม
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หนี้ไปยงัลูกค้ารวม 2 ครัง้แล้วลูกค้ายงัไม่ช าระก็จะด าเนินการยึดสนิค้าคืน และบริษัทอาจ
พจิารณาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  
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นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจ าหน่ายสนิค้าในรูปแบบขายผ่อนช าระประมาณร้อยละ 75.0 ของรายได้จากการขายสนิค้า บริษัทจงึให้
ความส าคญักบันโยบายทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

1. การรบัรูร้ายได ้

2. ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ และการตดัหน้ีสูญ 

3. ค่าเผ่ือการรบัคืนสินคา้ ตามนโยบายรบัประกนัความพึงพอใจของลูกคา้ 

4. ประมาณการหน้ีสินจากการรบัประกนัสินคา้ โดยการเปล่ียน/ซ่อมสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ตามนโยบายรบัประกนั

คุณภาพสินคา้ 

ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 
1 การรบัรูร้ายได ้ ขายสนิคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิทัไดโ้อนอ านาจควบคุม(Control)ในสนิคา้
หรอืบรกิารนัน้ไปยงัลูกค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสนิค้าโดยไม่
รวมภาษมีลูค่าเพิม่ ส าหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแลว้ 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อ 
 รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อรบัรู้ตามอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิตามระยะเวลา

ของสญัญา และจะหยุดรบัรู้รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อเมื่อลูกหนี้ค้างช าระค่างวดเกิน
ก าหนด 3 งวด ส าหรับสัญญาเช่าซื้อเครื่องกรองน ้ า และ 6 งวด ส าหรับสัญญาเช่าซื้อ
เครื่องใชไ้ฟฟ้านบัจากวนัครบก าหนดช าระ 

2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญู และการตดัหนี้
สญู 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 
กลุ่มบรษิัทมนีโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้ทีค่าดว่าจะไม่สามารถ

เรยีกช าระหนี้ได ้ดงันี้ 
ลกูหนี้ขายเชื่อ 
กลุ่มบรษิัทตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญโดยพจิารณาจากรายงานวเิคราะห์อายุลูกหนี้ 

ลกูหนี้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 เดอืน จะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 ของยอดลกูหนี้คงคา้ง 
ลกูหนี้ขายผ่อน 
กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรับลูกหนี้ผ่อนช าระ โดย

ก าหนดอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเป็นร้อยละของลูกหนี้เช่าซื้อหลงัหกัดอกผลเช่าซื้อรอตดั
บญัชแีละภาษขีายรอตดับญัชแีลว้ ดงันี้ 

 
สถานะบญัชลีูกหน้ี 

อตัราคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (รอ้ยละ) 
เครื่องกรองน ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า*** 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 2.5 1 
คา้งช าระ 1 งวด 6 2 
คา้งช าระ 2 งวด 30 10 
คา้งช าระ 3 งวด 50 20 
คา้งช าระ 4 งวด 50 และ 100* 30 
คา้งช าระ 5 งวด 50 และ 100* 40 
คา้งช าระ 6 งวด 50 และ 100* 50 
คา้งช าระเกนิ 6 งวด 50 และ 100* 50 และ 100** 



         บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 

 

    
 

สว่นที ่1 หน้าที ่28  

ล ำดบั นโยบำย รำยละเอียด 

*ลกูหนี้เครื่องกรองน ้า: คา้งช าระเกนิ 3 งวดไม่ตดิต่อกนั อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ย
ละ 50 และคา้งช าระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนัอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
**ลูกหนี้เครื่องใชไ้ฟฟ้า: ค้างช าระเกนิ 6 งวดไม่ตดิต่อกนั อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
รอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกนิ 6 งวดตดิต่อกนัอตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 
***ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลูกหนี้ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้าค านวณจากยอดลกูหนี้
หลงัจากหกัดอกผลเช่าซือ้และภาษขีายรอตดับญัชแีละสทุธจิากมลูค่าซากของผลติภณัฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยพจิารณาจากอายุการใชง้านและสภาพของหลกัประกนั และราคา
ตลาดสนิคา้ยดึคนืเพื่อขายต่อเป็นสนิคา้มอืสอง 

 
การตดัหนี้สญู 

กลุ่มบริษัทบนัทกึหนี้สูญส าหรบัลูกหนี้ค้างช าระ เมื่อบริษัทออกจดหมายทวงถาม 
ครบ 2 ครัง้ และลกูหนี้ไม่ช าระหนี้ 

 
3 ค่าเผื่อการรบัคนื

สนิคา้ 
บริษัทมีนโยบายการรับประกนัความพึงพอใจของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสนิค้า

ภายในเวลา 30 วนันับจากวนัทีต่ดิตัง้ ค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้อา้งองิจากสถติกิารคนืสนิคา้ของ
ลกูคา้ในปีทีผ่่านมา 

 
4 ประมาณการหนี้สนิ

จากการรบัประกนั
สนิคา้ 

บรษิัทมนีโยบายเปลี่ยนและซ่อมสนิค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบายการรบัประกนัคุณภาพ
สนิคา้ภายในเวลา 1-2 ปี นบัจากวนัทีต่ดิตัง้  

 
 

3. กำรจดัหำวตัถดิุบ 
3.1) วตัถดิุบในกำรผลิต 

วตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตเครื่องกรองน ้าของบริษัท ได้แก่ ส่วนโครงสร้างภายนอกของ
เครื่องกรองน ้า (Housing) และสารกรอง (Filter Media) ส าหรบัตวัโครงสรา้งภายนอกเครื่อง
กรองน ้าทีเ่ป็นพลาสตกิ บรษิทัเป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบรษิทัคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉ้ีด สว่นสารกรอง
บรษิทัจดัซือ้วตัถุดบิสว่นใหญ่ผ่านผูจ้ดัจ าหน่ายภายในประเทศหลายราย และน าเขา้บางส่วน
จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูข้ายทีม่คีวามสมัพนัธม์ากกว่า 5 ปี โดยบรษิทัมนีโยบาย
ส ารองวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้ไดไ้ม่ต ่ากว่า 15 - 20 วนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัระยะเวลาใน
กระบวนการผลติของวตัถุดบิแต่ละชนิด และบรษิทัมกีารทดสอบคุณภาพของวตัถุดบิทีน่ าสง่
ในแต่ละครัง้ 

3.2) พนักงำนขำย 
บรษิัทมกีระบวนการคดัเลอืกพนักงานขายโดยคดัเลอืกจากผู้สมคัรที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม
และรกังานขาย บรษิทัจดัฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้เป็นอย่างด ี
รวมถงึ การจดัฝึกอบรมเพื่อสรา้งทกัษะการขายและเขา้ใจถงึจติวทิยาการขาย และจดัท าคู่มอื
การขายเพื่อให้พนักงานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสนิค้า ทัง้นี้ บรษิัทยงัจดัใหม้ี
การประชุมเชิงปฏิบตัิการเป็นประจ า และมีกิจกรรมสมัมนาเพื่อเพิ่มทกัษะด้านการขาย 
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ส าหรบัพนักงานขายทีส่ามารถท ายอดขายไดเ้กนิเป้าทีต่ัง้ไว ้บรษิทัมกีารใหร้างวลั เพื่อเป็น
แรงบนัดาลใจใหพ้นกังานขายมคีวามมุ่งมัน่ในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายที่
มคีุณภาพใหท้ างานกบับรษิทัในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิต 
 กำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภยั 

กำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
บรษิัทมกีารบรหิารจดัการในกรณีที่ยดึเครื่องคนืมาจากลูกค้า หรอืรบัคนืเครื่องเก่ามาจากลูกคา้ 

หรอืของเสยีในการผลติ ไดแ้ก่ พลาสตกิ และสารกรอง บรษิทัไดจ้ าแนกสารกรองออกเป็นสารกรองที่ดกีบั
สารกรองคุณภาพต ่า โดยสารกรองที่ดนีัน้ บรษิัทจะน ามาปรบัปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้แก่ผู้ผลติเครื่อง
กรองน ้าที่ไม่ใช่เครื่องกรองน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเช่น เครื่องกรองน ้าส าหรับใช้ใน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ในส่วนของสารกรองคุณภาพต ่านัน้ บรษิทัน ามาผ่านกระบวนการอดัท าเป็นอฐิมวล
เบาเพื่อใชง้านภายใน นอกจากนัน้ บรษิทัมกีารตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ตามมาตรฐานน ้าทิง้ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 
กำรจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั 

ความปลอดภยัของพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บรษิัทให้ความส าคญัมาโดยตลอด โดยได้มกีาร
ก าหนดขัน้ตอนแห่งความปลอดภยัไว้ในคู่มอืการท างานของระบบผลติ เพื่อให้พนักงานฝ่ายผลติปฏบิตัิ
ตาม รวมทัง้จดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลทีเ่หมาะสมกบัพนักงานในแต่ละหน้าที ่นอกจากนี้  
บรษิทัยงัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน ซึง่เป็นไปตามทีก่ฎหมายแรงงานก าหนด 
ทัง้นี้ ในปี 2562 ทีผ่่านมาของบรษิทัเกดิอุบตัเิหตุรา้ยแรงจ านวน 5 คน (อุบตัเิหตุรา้ย หมายถงึ นบัจ านวน
การประสบอนัตรายกรณีเสยีชวีติ ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น หรอืหยุดงานเกนิ 3 วนั) 

 
2.4 งำนท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง  

 ปัจจยัความเสีย่งต่อไปนี้ เป็นเพยีงปัจจยัความเสีย่งส าคญับางประการที่อาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อบริษัท     
ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ อาจมปัีจจยัความเสีย่งอื่น ๆ ทีบ่รษิทัยงัไม่
สามารถทราบได้ในปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งปัจจัย          
ความเสีย่งเหล่าน้ีอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคตได้ 
 
3.1 ควำมเส่ียงในกำรประกอบธรุกิจ 
3.1.1 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์ำครฐั 

 ปัจจุบนัธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าของบรษิทัยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกจิทีถู่กควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน
ภาครฐั อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรฐัหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัททางอ้อม กล่าวคือ ส านักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ท าหน้าทีดู่แลมใิหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเช่าซือ้เอาเปรยีบผูบ้รโิภค และ สคบ.
ควบคุมการขายตรง โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ส่วน
กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานซึง่บรษิทัถอืเป็นนโยบายหลกัทีจ่ะปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวอย่างเคร่งครดั อย่างไรกต็ามบรษิทัมคีวามเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงาน
ภาครฐัอาจบงัคบัใชก้ฎระเบยีบเพิม่เตมิทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ ดงันัน้บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนว
ทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ทางราชการก าหนดในปัจจุบนั พร้อมกบัติดตามข้อมูลเกี่ยวกบัแนว
ทางการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งดงักล่าวตลอดเวลา เพื่อน ามาพฒันาปรบัปรุงใหก้ารด าเนินงานของบรษิัท
สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของภาครฐัต่อไป 
 
3.1.2 ควำมเส่ียงจำกกำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงขำยตรงเป็นหลกั 

 บรษิทัจ าหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน ้าผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีว (Single Level Direct Sales) เป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้นการขายสนิค้าโดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดียวมาอย่าง
ยาวนาน บรษิัทมคีวามเชื่อมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดงักล่าวนี้เป็นช่องทางทีเ่หมาะสม เนื่องจากผลติภณัฑ์เครื่อง
กรองน ้าจ าเป็นตอ้งอาศยัการอธบิายรายละเอยีดดา้นเทคนิคและคุณสมบตัโิดยพนักงานขาย สาธติการใชง้านสนิคา้ให้
ลกูคา้เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์โดยพนกังานทีม่ทีกัษะการขายทีโ่ดดเด่นอาจ
ถูกดงึตวัไปเป็นพนกังานหรอืตวัแทนขายของผูป้ระกอบการรายอื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนทีส่งูกว่าได ้บรษิทัจงึมนีโยบายให้
ความส าคญัแก่พนักงานขาย โดยเสนอค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดงักล่าว และบรษิทั
ได้จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการขายแก่พนักงานขายของบรษิัทและเพื่อเสรมิประสทิธภิาพของทมีงานขายอย่าง
สม ่าเสมอ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการจ าหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีว จงึ
ได้พยายามเพิม่ช่องทางการขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดงักล่าว เพื่อให้ครอบคลุมลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ เช่น การจ าหน่ายสนิคา้ในโมเดริน์เทรด (Modern Trade) การจ าหน่ายสนิคา้ผ่านทางโทรศพัท ์
(Telesales & Telemarketing) ช่องทางอนิเตอรเ์น็ต (E-commerce) สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Lazada และ
อื่น ๆ รวมถงึการแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้เพื่อใหส้ามารถน าเสนอสนิคา้และบรกิารใหเ้ขา้ถงึลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
มากยิง่ขึน้ เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมรีปูแบบการขายอื่น ๆ อาท ิการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ประเภท OEM แก่บรษิทัขาย
ตรงอื่น แต่ในปลายปี 2562 บรษิทัไดม้กีารพจิารณาถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของการขายผ่านช่องทาง Modern Trade อย่าง
รอบคอบแลว้ บรษิทัจงึไดต้ดัสนิใจยุตกิารขายผ่านทาง HomePro  
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3.1.3 ควำมเส่ียงจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำ และกำรก้ำวสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ท่ีอำจส่งผล

ต่อยอดขำย และต้นทุนกำรผลิต 

 การเปิดเสรกีารคา้ และการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อย่างเตม็รูปแบบในปี 2558 ซึง่
เป็นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอื อาเซยีน (ASEAN) 10 
ประเทศ จะสง่ผลใหม้กีารเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยทรพัยากรเงนิทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาดอาเซยีน 
อาจจะท าให้มสีนิค้าจากประเทศที่มตี้นทุนการผลติต ่า เขา้มาแข่งขนัในไทยมากขึน้ บรษิัทจงึขยายช่องทางการจดั
จ าหน่าย และการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึน้เพื่อตอบสนองและเขา้ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 
นอกจากนี้บรษิทัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่ม CLMV บางประเทศ โดยพจิารณาถงึปัจจยัต่างๆ และความเป็นไป
ได้ในการท าการตลาด บริษัทได้เริ่มน าสนิค้าเข้าไปจ าหน่ายผ่านบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกบันักธุรกิจไทยใน
สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศกมัพชูา พรอ้มทัง้ก าลงัศกึษาที่
จะน าสนิคา้ไปจ าหน่ายในประเทศอื่น ๆ ต่อไป  
 
3.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรผลิต 
3.2.1 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถดิุบ 

กระบวนการผลติเครื่องกรองน ้าประกอบดว้ย สว่นประกอบและอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย ทัง้ในสว่นของตวัเครื่อง
และชุดสารกรอง ซึง่ส่วนใหญ่สามารถผลติไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนต้องพึง่พาการน าเขา้จากผูน้ าเขา้รายใหญ่ 
โดยราคาวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาดและอตัราแลกเปลีย่นในกรณีทีต่้องน าเขา้จากต่างประเทศซึง่บรษิทั
อาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทัง้อตัราแลกเปลีย่น ซึง่ในส่วนน้ีบรษิทัได้
น าเครื่องมอืทางการเงนิมาใช้ในการบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบบางส่วนจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

3.2.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัใบอนุญำตกำรประกอบธรุกิจ 
โรงงานผลติเครื่องกรองน ้าของบรษิทัแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่ในพืน้ทีส่สีม้ ซึ่งเป็นพื้นทีป่ระเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่น

โดยไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขว่าใบอนุญาตดงักล่าวอาจ ถูก
เพกิถอนได ้หากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืก่อใหเ้กดิปัญหาแก่ชุมชน ส าหรบัใบอนุญาตในการ
ประกอบกจิการโรงงานในปี 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 

- โรงงานที ่1 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง
น ้า โดยใบอนุญาตฯ ได้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการต่ออายุใบอนุญาตฯ 
ดงักล่าวแลว้ โดยส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีารอนุญาตใหต่้ออายุไปถงึวนัที ่1 มกราคม 
2565 

- โรงงานที ่2 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง
น ้าจากส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีซึง่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 และ
ในปี 2562 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัโิรงงานส่งผลใหใ้บอนุญาตโรงงานที่ 2 มอีายุจนกว่าจะมกีารแจ้ง
เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

- โรงงานที่ 3 บริษัทได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจาก
ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีซึง่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่บรษิทั
ไดม้กีารต่อใบอนุญาตฯ ดงักล่าวแลว้ โดยส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีารอนุญาตใหต่้อ
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อายุไปถงึวนัที่ 1 มกราคม 2567 และใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทซ่อม ประกอบ
เครื่องท าน ้าอุ่นและเครื่องท าน ้าร้อนจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะ
หมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 

- โรงงานที ่4 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน ้า
และบดเศษพลาสตกิ จากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ซึง่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที ่1 
มกราคม 2563 และในปี 2562 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัโิรงงานส่งผลใหโ้รงงานที ่4 มอีายุจนกว่าจะมี
การแจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

ทัง้นี้ บรษิัทอาจมคีวามเสีย่งจากการ ถูกเพกิถอนใบอนุญาตโรงงานหากมกีารร้องเรยีนและ /หรอืบรษิัทไม่
แกไ้ขปัญหาทีม่กีารรอ้งเรยีนได ้อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถประกอบกจิการโรงงานต่อไปได ้
เนื่องจากการประกอบผลิตภัณฑ์ไม่สร้างมลพิษใด ๆ และบริษัทยงัไม่เคยได้รบัการแจ้งตักเตือนจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งหรอืการรอ้งเรยีนจากผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างมนียัส าคญัแต่อย่างใด 
 
3.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน 
3.3.1 ควำมเส่ียงจำกกำรปล่อยสินเช่ือ 

การขายเครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่จะเป็นการขายผ่อนช าระตามสญัญาเช่าซือ้ 
ซึง่คุณภาพของลกูหนี้เช่าซือ้จะเป็นปัจจยัหลกัในการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทั
มยีอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ส าหรบัเครื่องกรองน ้าทีค่า้งช าระเกนิ 3 งวด มสีดัสว่นรอ้ยละ 3.46 ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
ลูกหนี้ที่ค้างช าระเกิน 6 งวด มีสดัส่วนร้อยละ 2.84 ของยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสินค้าเครื่องกรองน ้ าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าตามล าดบั (หลงัหกัดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้และภาษีขายรอตดับญัช)ี ที่ผ่านมาลูกค้าของบรษิทั
ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อยในระดบัล่างถงึกลาง โดยบรษิทัก าหนดนโยบายการคดัเลอืกลูกคา้ทีผ่่อนปรนเพื่อให้กลุ่ม
ลูกคา้ดงักล่าวสามารถเขา้ถงึสนิค้าและบรกิารของบรษิทัได ้ อย่างไรกต็าม บรษิทัก าหนดนโยบายการตรวจสอบและ
ควบคุมการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ในกรณีทีลู่กหนี้คา้งช าระ บรษิทัจะตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในระดบัทีเ่หมาะสมเมื่อเทยีบ
กบัสดัสว่นหนี้สญูในอดตี และหากลกูหนี้คา้งช าระเกนิ 3 งวด บรษิทัจะหยุดรบัรูร้ายไดด้อกผลจากการเช่าซือ้ทัง้จ านวน 
รวมทัง้ด าเนินการทางกฎหมายโดยออกหนังสอืทวงถามไปยงัลูกคา้ รวม 2 ครัง้ แลว้รอใหม้กีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูใหค้รบตามมลูค่าคงเหลอืตามบญัช ีของลกูหนี้คา้งช าระนัน้แลว้ก่อนการตดัลกูหนี้คา้งช าระดงักล่าวเป็นหนี้สญูต่อไป 
ทัง้นี้จากการที่สินค้าของบริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นในระดับสูง ในปี 2562 อัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 75.00 เมื่อหกั
ค่าใชจ้่ายในการขาย หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูแลว้ บรษิทัยงัมกี าไรจากการด าเนินการขายตรงแบบผ่อนช าระในเกณฑ์
สงูเพยีงพอ โดยในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัราก าไรสทุธริอ้ยละ 6.69 
 ทัง้นี้ มาตรการป้องกนัเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากลูกหนี้เช่าซื้อซึ่งอาจไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงในสญัญาของบรษิทัสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปนี้ 

 ก าหนดคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนแก่ทีมงานขาย        
โดยต้องผ่านการพจิารณาเบื้องต้นจากพนักงานขาย และหวัหน้าทมีพจิารณาอกีครัง้ก่อนท าสญัญา 
จากนัน้มกีารตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ โดยฝ่ายเครดิตประเมนิความน่าเชื่อถอืของลูกคา้แต่ละรายว่า
เหมาะสมกบัแผนการผ่อนช าระสนิค้า พร้อมทัง้ตรวจสอบว่ามีการติดตัง้ครบถ้วนหรือไม่ และฝ่าย
เครดติเป็นหน่วยงานทีเ่กบ็ค่างวดผ่อนช าระ ทัง้นี้ ส าหรบัการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่ป็นเงนิผ่อน จะเป็น
การขายผ่านบรษิทัย่อยคอื บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั (TSRL) โดยจะมกีารตรวจสอบเครดติลกูคา้
ทุกรายผ่าน Credit Bureau และพนกังาน checker จะตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้ตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั 
TSRL อกีขัน้ตอนหนึ่ง เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบร่วมกนัในการพจิารณาว่าจะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตัิ 
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 ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทมีพนกังานขาย โดยอา้งองิจากคุณภาพการขาย และในกรณีทีเ่กดิหนี้
สญูจากการขาย พนกังานขายและผูบ้รหิารฝ่ายขายทีเ่กีย่วขอ้งจะมสีว่นร่วมรบัผดิชอบช าระค่าเสยีหาย
แก่บรษิทั เพื่อทดแทนความเสยีหายตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั 

 ในกรณีที่ลูกหนี้เช่าซื้อไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญากบับรษิัท บริษัทจะด าเนินการติดตามทวงถาม
หนี้สนิคงค้างจากลูกหนี้ที่ค้างช าระเกินก าหนดโดยแผนกเร่งรดัหนี้สนิและฝ่ายกฎหมายของบรษิัท 
รวมทัง้จะด าเนินการถอดเครื่องคนืจากลูกหนี้ดงักล่าว โดยเครื่องกรองน ้าหากเครื่องทีย่ดึคนืยงัอยู่ใน
สภาพดี จะถูกส่งไปปรบัปรุงสภาพที่โรงงาน และขายให้แก่พนักงานของบริษัท (ยกเว้นพนักงาน     
ฝ่ายขาย) ในลกัษณะสนิคา้ตกเกรดในราคาถูกและปรบัปรุงเพื่อบรจิาค ส าหรบัสนิคา้ทีอ่ยู่ในสภาพไม่
สมบูรณ์ บรษิัทจะท าการถอดชิน้ส่วนโครงสร้างเพื่อบดเป็นเมด็พลาสติกและจ าหน่ายต่อไป ส าหรบั
เครื่องใชไ้ฟฟ้า เมื่อมเีครื่องจากการยดึคนืบรษิทัจะน ามาขายเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้ามอืสองต่อไป 
 

3.3.2 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย 

 เนื่องจากในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นการขายผ่อนช าระ ดงันัน้จึงเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร
เงนิทุนทัง้จากส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนของการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เพื่อน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวยีนในการ
ด าเนินงาน ทัง้นี้ การบรหิารเงนิทุนทีม่าจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมคีวามเสีย่งอนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของ
ตลาดการเงนิ ทัง้ในเรื่องของสภาพคล่องและอตัราดอกเบี้ยที่บรษิัทต้องบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอืในการ
บรหิารดงักล่าวบรษิทัจะตอ้งมกีารตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ อนัไดแ้ก่ ธนาคารต่างๆ เพื่อขอวงเงนิสนิเชื่อ
ไวร้องรบัการขยายตวัของธุรกจิ พรอ้มทัง้บรหิารระยะเวลาการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(Matching Funds) ใหอ้ยู่ในช่วงระยะเดยีวกนัเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของตลาดการเงนิ 
กรณีตลาดมกีารปรบัอตัราดอกเบีย้ บรษิทัสามารถปรบัอตัราดอกเบีย้ในสญัญาเช่าซือ้ใหม่ไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้  
ในปี 2562 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพยีงเลก็น้อยเนื่องจากบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่อง
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้บรษิัทได้รบัการอนุมตัิวงเงนิสนิเชื่อ (Credit Facilities) โดยไม่มหีลกัทรพัย์ค ้าประกนั 
(Clean Loans Basis) ส าหรบัการขยายธุรกจิจากสถาบนัการเงนิอกีดว้ย 
 
3.4 ควำมเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืกำรลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ท่ีมีอ ำนำจก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร 

 บรษิัทมกีลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ (รายละเอยีดเพิม่เติมใน: ขอ้มูลหลกัทรพัย์และผู้ถือหุ้น) โดย       
ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 ถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัจ านวน 353,248,654 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 64.26 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จงึท าใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่า
จะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรอืขอมตใินเรื่องอื่นทีต่อ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องกฎหมาย
หรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดตอ้งใหไ้ดร้บัเสยีงสามในสี ่(3 ใน 4) ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นจงึอาจไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นใหญ่เสนอได้ ซึ่งบรษิัทได้ตระหนักถงึประเดน็
ความเสีย่งดงักล่าวจงึไดจ้ดัโครงสรา้งการจดัการซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยมกีารแต่งตัง้บุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระเขา้ร่วมในคณะกรรมการ
บริษัท จ านวน 6 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน รับหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลในการท า
รายการระหว่างกนั ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหลกั: ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวน 
393.56 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัเป็นเจา้ของและปลอดภาระจ านองเวน้แต่ทีด่นิพืน้ที ่1 ไร่และสิง่ปลูกสร้างมูลค่าทางบญัชี
เพยีง 4.8 ลา้นบาทซึง่เป็นของบรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยน าไปค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารเท่านัน้ 

รายละเอียดสินทรพัย ์
มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 

(ล้านบาท) 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 242.98 241.94 241.69 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 84.49 97.03 117.73 

เครื่องมอืเครื่องใช ้อุปกรณ์ 
เครื่องใชส้ านกังานและเครื่อง
ตกแต่งตดิตัง้ และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์

28.74 29.69 39.15 

ยานพาหนะ 35.94 58.26 72.46 

งานระหว่างก่อสรา้งและงาน
ระหว่างจา้งท า 

1.41 0.82 - 

รวม 393.56 427.74 471.03 

 

  



  บริษทั เธียรสรุตัน ์จ  ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ  ำปี 2562 

 

    

 

ส่วนท่ี 1 หน้าที ่35 

ทัง้นี้ รายละเอยีดของสนิทรพัยห์ลกั มมีูลค่าสุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 แบ่งตามการใช้ประโยชน์และ
ท าเลทีต่ัง้แสดงดงัตาราง 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ส ำนักงำนใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่5-0-41.2 ไร ่ 52.69 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 
ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่7 ตรว. 0.50 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ำมส ำนักงำนใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-2-73.9 ไร ่ 31.39 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ำมส ำนักงำนใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่3-2-15.7 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 
59.70 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนที ่1    

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี 
จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 1-0-0 ไร ่ 4.80 บรษิทัย่อยเป็น
เจา้ของ 

จ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง
เพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ 1/ 

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี 
จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-0-87 ไร ่ 2.06 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนที ่2    

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.
นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-2-0 ไร ่ 5.22 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนที ่3    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-0-24.5 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 
26.80 เป็นเจา้ของ 

 
 

ปลอดภาระจ านอง 
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ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

โรงงำนที ่4    

ทีต่ัง้: ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทุมธานี             
จ.ปทุมธาน ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่8-3-30.3 ไร ่ 31.15 เป็นเจา้ของ  
ทีต่ัง้: ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทุมธานี              
จ.ปทุมธาน ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-1-53.9 ไร่ และสว่น
ปรบัปรุงทีด่นิ 

8.34 
 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

อำคำรพกัอำศยัพนักงำน    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-3-91 ไร ่ 20.33 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

รวม 242.98   
หมายเหต ุ: 1/ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนของกลุ่มบรษิทัเป็นหลกัประกนัแก่วงเงนิสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ 

 
อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

ส ำนักงำนใหญ่ (อำคำร) 47.79 
 
 

0.20 

เป็นเจา้ของ 
 
 

บรษิทัย่อย
เป็นเจา้ของ 

ปลอดภาระจ านอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ำมส ำนักงำนใหญ่ (ลำนจอดรถ
และคลงัสินค้ำ) 

1.75 เป็นเจา้ของ 
 

ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนที ่1 (อำคำรและส่วนปรบัปรงุอำคำร) 
 

3.00 
 
 

1.54 

บรษิทัย่อย
เป็นเจา้ของ 

 
เป็นเจา้ของ 

ปลอดภาระจ านอง 

โรงงำนที ่2 (อำคำร) 0.02 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 
โรงงำนที ่3 (อำคำร) 5.66 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 
โรงงำนที ่4 (อำคำร) 19.63 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 
อำคำรพกัอำศยัพนักงำน 0.36 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 
สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าส านกังานสาขาและ
ศนูยบ์รกิารต่างจงัหวดั รวม 24 แห่ง 

4.54 
 

กรรมสทิธิข์อง
ผูใ้หเ้ช่า 

กรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่า 

รวม 84.49   
หมายเหต:ุ 1/ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนของกลุ่มบรษิทัเป็นหลกัประกนัแก่วงเงนิสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ 
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4.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 บรษิทัใหเ้ช่าทีด่นิและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพื่อใชเ้ป็นอาคารส านักงาน คลงัสนิคา้ และโรงงานโดยบรษิทั
ไม่ใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยเ์พื่อการด าเนินธุรกจิโดยตรง จงึจดัเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจ านวน 58.55 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด
แสดงดงัตาราง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

ส ำนักงำนให้เช่ำ    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-0-50 ไร ่ 0.70 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

ส ำนักงำนให้เช่ำ    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-3-1 ไร ่ 5.02 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 
- อาคาร: สงู 4 ชัน้ จ านวน 7 คหูา           

พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 1,680 ตรม. 
0.55 เป็นเจา้ของ 

ทีดิ่นรอกำรพฒันำ    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    
- ทีด่นิ: พืน้ที ่4-1-43 ไร่  52.29 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจ านอง 

รวม 58.55   

หมายเหต:ุ 1/ทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งบางส่วนของกลุ่มบรษิทัเป็นหลกัประกนัแก่วงเงนิสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ 

 
4.1.2 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเป็นจ านวน 33.62 ล้านบาท โดย
ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สนิทรพัยร์ะหว่างพฒันา (ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร)์ และค่า
ความนิยม 
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4.1.3 สญัญาเช่า  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีญัญาเช่าทีส่ าคญัโดยสรุปได ้ดงันี้ 

 สญัญาเช่าระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 
อาคารโรงงาน 1 ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 
เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2562 
สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2562 

อาคารส านกังานและคลงัสนิคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 
ผูเ้ช่า    : บจ. เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2562 
สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2562 

 

 สญัญาเช่าระหวา่งบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยกบับุคคลภายนอก 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 
อาคารส านกังานและคลงัสนิคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรมีส ์ 
เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2562 
สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2562 

พืน้ทีโ่รงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 
ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2562 
สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2562 

พืน้ทีโ่รงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 
ผูเ้ช่า    : บจ. ไอดลี วอเตอร ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2562 
สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2562 

ทีด่นิเปล่า 
(ทีจ่อดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า : นางจนัทนา อยูหุ่่น 
ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

เริม่ตน้ : 18 พฤษภาคม 2554  
สิน้สดุ  : 18 พฤษภาคม 2564 

ทีด่นิเปล่า 
(ทีจ่อดรถ) 

ผูใ้หเ้ช่า : นายประภาส โรจน์นิรนัดร ์
ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

เริม่ตน้ : 3 มถุินายน 2561 
สิน้สดุ  :  2 มถุินายน 2564 

 

นอกจากการเช่าอาคารส านกังานและคลงัสนิคา้ พืน้ทีโ่รงงาน และทีด่นิเปล่า ตามตารางขา้งตน้บรษิทัยงัมกีาร
เช่าอาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นสาขาและศนูยบ์รกิาร รวมทัง้สิน้ 24 สญัญา มรีะยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 ปี และระหว่าง 1-3 
ปี และส าหรบัสญัญาเช่าบางฉบบัไม่มกี าหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้นี้ บรษิทัสามารถบอกเลกิสญัญาเช่าได้ 
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4.2 เงินลงทุน 

บรษิัทมนีโยบายลงทุนในกจิการทีส่นับสนุนการเตบิโตในระยะยาว ซึ่งในการเขา้ลงทุนในบรษิทัย่อยจะต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยค านึงถึงแนวโน้มธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุน ทัง้นี้บรษิัทมนีโยบายส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการและผู้บรหิารของ
บรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั รวมทัง้ดูแลการบรหิารงาน
อย่างเหมาะสม  

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3 แห่ง คอื บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า เหยอืกกรองน ้า และน ้าผสมแร่ธาตุ ใหแ้ก่บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่ง โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 99.98 ในบรษิทัย่อยดงักล่าว และมมีลูค่าเงนิลงทุนรวม 4.00 ลา้นบาท และ
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ด าเนินธุรกจิใหส้ินเชื่อรายย่อยและจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนช าระ โดยบรษิทัมี
สดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษิทัย่อยดงักล่าว และมมีลูค่าเงนิลงทุนรวม 100.00 ลา้นบาท สว่นบรษิทั เฟดเดอร ์
ไทย จ ากดั *ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้เฟดเดอร์ ทีบ่รษิทัเคยมสีดัส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 59.99 หรอื
คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุนเท่ากบั18.60 ลา้นบาท แต่ ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัไดยุ้ตกิารลงทุนในบรษิทัดงักล่าวไปแลว้ตามมติ
คณะกรรมการของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2562 ซึง่ไดม้กีารจดทะเบยีนเลกิกจิการ
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 และอยู่ระหว่างการช าระบญัช ีและบรษิทัมบีรษิทัร่วมทุน 1 แหง่ 
คอื บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยบรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบยีน หรอืคดิเป็นเงนิ
ลงทุน 3,920 ล้านกีบ โดยเมื่อวนัที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นดงักล่าวประมาณ 13.77 ล้านบาท 
(เรยีกช าระรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน) 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุดทีอ่าจมผีลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและ
บรษิทัย่อย เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

6.1.1 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 
ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์
เลขทะเบยีนบรษิทั 
ประเภทธุรกจิ 
ทุนจดทะเบยีน 
 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 
 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 
 
โทรศพัท ์
ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 
โทรสาร 
เวบ็ไซต ์
ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์
อเีมล ์

: 
: 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
0107556000213 
ผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าใชใ้นครวัเรอืน 
549,682,133 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,682,133 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
549,682,133 บาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 549,682,133 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 
เลขที ่43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
02-819-8899 
1210 และ 02-819-8888 
02-962-6675 
www.thiensurat.co.th 
โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591 
ir@thiensurat.co.th 

 

6.1.2 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่
และรำยละเอียด 

ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 
ของบริษทั 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น (%) 
ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำน
บำท) 

ทุนช ำระ
แล้ว 
(ล้ำน
บำท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ำกดั 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125538005592 
43/12 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4  
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 
โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 
โทรสาร : 02-962-6659-60 
เวบ็ไซด ์: www.safetrade.co.th 

จดัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า 
เหยอืกกรองน ้า และน ้าดื่ม
ผสมแร่ธาตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่
และรำยละเอียด 

ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 
กำรถือหุ้น 

(%) 
ของบริษทั 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น (%) 
ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้ำน
บำท) 

ทุนช ำระ
แล้ว 
(ล้ำน
บำท) 

บริษทั เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จ ำกดั  
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125559017522 
43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02-032-8690  

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการ
จ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 
โดยการผ่อนช าระ การให้
สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้
การก ากบั และสนิเชื่อ
ทะเบยีนรถ 

 

100.00  100.00 100.00 

TSR Lao Co., Ltd. 
Kamphaengmeuang Road,  
Thatluang Tai Village, 
Saysettha District,  
Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่าย 
เครื่องกรองน ้าและ
ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า  
ในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตย  
ประชาชนลาว 

49.00  34.80 
(8,000 

ลา้นกบี) 

27.831/  

ผูร้ว่มทุน :  
- กลุ่มบรษิทั เจบ ี
 

   
51.00 

  

หมายเหต ุ: 1/ช ำระเมื่อวนัท่ี 17 มกรำคม 2560 (อตัรำแลกเปล่ียน 1 บำท : 230 กีบ) 
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6.1.3 บุคคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 

บุคคลอ้ำงอิง   
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 02-009-9999 
โทรสาร : 02-009-9991 
   
ผูต้รวจสอบบญัชี : บริษทั เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
  อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร,์ เลขที ่1 ชัน้ 48-501 ถนนสาทรใต ้เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร 10120 
  นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 
  นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 
  นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 
โทรศพัท ์ : 02-677-2000 ต่อ 2055 
โทรสาร : - 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้ 

 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 549,682,133 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนช าระแล้ว 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 549,682,133 หุ้น      
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 
7.2 ผูถ้ือหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ตามขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวน (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 
1 กลุ่มแจ้งอยู ่ 353,248,654 64.26 
 1.1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 351,469,754 63.94 
 - บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 1/ 144,107,715 26.22 
 - นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 100,490,825 18.28 
 - นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 
 - นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.26 
 - นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,695,673 6.13 
 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 33,608,413 6.11 
 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,778,900 0.32 
 - นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,778,900 0.32 
2 นายมนตช์ยั ลศีริกิุล 17,533,437 3.19 
3 นางสาวดรุณีย ์ลศีริกิุล 12,253,620 2.23 
4 นายทชัชล ลศีริกิุล 5,136,900 0.93 
5 นายอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,700,000 0.86 
6 นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0.82 
7 บรษิทั ไทยเอน็ดวีอีาร ์จ ากดั 4,107,602 0.75 
8 นายวทิรู ชื่นวชริศริ ิ 4,012,665 0.73 
9 นายจมุพล วรวงศพ์ทิกัษ์ 3,900,000 0.71 
10 นายวรพงษ์ ลาดเสนา 3,558,100 0.65 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก 412,946,510 75.12 
ผูถ้อืหุน้อื่น 136,735,623 24.88 
รวมทัง้ส้ิน 549,682,133 100.00 
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หมายเหตุ : 1/ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั มรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั มรีายชือ่ผูถ้อืหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่   
28 มกราคม 2563 ดงันี้ 
ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 390,700 49.32 
2 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 164,600 20.78 
3 น.ส.สวติา แจง้อยู่ 108,150 13.65 
4 น.ส.เธยีรวรรณ ีแจง้อยู่ 103,750 13.10 
5 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

 
7.2.2 กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิทั

อย่างมนียัส าคญั คอื ตระกลูแจง้อยู่ และตระกลูวชัรธรรม 

ล ำดบั รำยช่ือผูถ้ือหุ้น จ ำนวนหุ้น รอ้ยละ  
1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 351,469,754 63.94 

1.1 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั 1/ 144,107,715 26.22 
1.2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 100,490,825 18.28 
1.3 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 
1.4 นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.26 
1.5 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,695,673 6.13 
1.6 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 33,608,413 6.11 
2 ตระกลูวชัรธรรม 1,778,900 0.32 

2.1 นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,778,900 0.32 
รวม 353,248,654 64.26 

 
7.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิัทและบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  40 ของก าไรสุทธภิายหลงัการหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทัง้นี้             
การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ าปีของบริษัท จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย       
เงนิปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานใหท้ีป่ระชุม     
ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีน้่อยกว่าอตัราทีก่ าหนดขา้งตน้ หรอืงด
จ่ายเงนิปันผลโดยขึน้อยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัและบรษิัทย่อย 
และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในปี 2562 บรษิทัมกี าไรส าหรบัปี จ านวน 101.07 ลา้นบาท (ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ซึง่คณะกรรมการ
บรษิัทมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 22 เมษายน 2563 เพื่ออนุมตัจิ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 
บาท และเมื่อรวมเงนิปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในวนัท ี12 กนัยายน 2562 หุน้ละ 0.06 บาท ท าใหค้ดิเป็นเงนิปันผลจ่าย
ส าหรบัปี 2562 เท่ากบั 0.14 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 76.15 ของก าไรสุทธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะ
ของบรษิทั หรอืรอ้ยละ 80.24 ของก าไรสทุธภิายหลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตาม
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งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั  ซึง่สงูกว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ าหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 3 ปีทผี่านมา ของบรษิทั เป็นดงันี้ 

รำยละเอียดกำรจำ่ยปันผล 2562 2561 2560 
1. ก าไรสทุธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 101.07 93.84 87.42 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)    
 2.1 จ านวนหุน้ทีจ่่ายปันผลระหว่างกาล  549.68  521.852/  516.731/ 
 2.2 จ านวนหุน้ทีจ่่ายปันผลประจ าปี 549.68  549.682/  516.731/ 
3. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)    
 3.1 จ านวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล      0.06 0.08 0.06 
 3.2 จ านวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี 0.083/ 0.08 0.08 

รวมเงินปันผลจำ่ยต่อหุ้น 0.14 0.16 0.14 
4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)    
 4.1 จ านวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  32.98 41.75 31.00 
 4.2 จ านวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี  43.98 43.97 41.34 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 76.96 85.72 72.34 
5. อตัราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรส าหรบัปี 76.15 91.35 82.75 
    ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (รอ้ยละ)    
6. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสุทธภิายหลงัการหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

80.24 96.16 87.10 

 

หมำยเหต ุ: 1/ วนัที ่2 มถุินายน 2560 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้เป็น 516.73 ลา้นบาท 
2/ วนัที ่5 มถุินายน 2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้เป็น 521.85 ลา้นบาท และ วนัที ่26 ธนัวาคม 

2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้เป็น 549.68 ลา้นบาท 
3/ คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่22 เมษายน 2563 เพือ่อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล
งวดสุดทา้ยประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 
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8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 
โครงสรา้งองคก์ร ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 ดงันี้ 
 

 
 

         คอื ผูบ้รหิารของบรษิทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทั มจี านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระ จ านวน 6 
ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 54.55 ของคณะกรรมการบรษิทั 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
1. นายสหสั ตรทีพิยบตุร 
 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
 ประธานกรรมการบรหิาร 

31 ตุลาคม 2555 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่  กรรมการ 
 กรรมการก ากบัดแูลกจิการ    

ทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการบรหิาร 
 ประธานกรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์  กรรมการ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/  กรรมการ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 2/  กรรมการ 
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

12 กุมภาพนัธ ์2556 

6. รองศาสตราจารยบ์ญุเสรมิ วมิุกตะนนัทน์   กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8 พฤศจกิายน 2555 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ 

ครัง้แรก 
7. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม  กรรมการอสิระ 

 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการก ากบัดแูลกจิการ   

ทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

 ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์  กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ         

ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

24 เมษายน 2558 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์  กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบรหิาร 

24 เมษายน 2558 

10. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ           
ศริวินารงัสรรค ์

 กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

27 กุมภาพนัธ ์2561 
 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร  กรรมการอสิระ 27 เมษายน 2561 

หมายเหตุ : รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั 
ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่             

นางสาวสวติา แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการสองในสามเป็นผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถงึความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึได้พจิารณาอนุมตัจิดัตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมอืส าคญัของคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบัดูแล และการบรหิารงานให้มี
มาตรฐานทีถู่กตอ้งโปร่งใส มกีารควบคุมภายในทีด่แีละมรีะบบการรายงานทีน่่าเชื่อถอืเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และมีคุณสมบตัิตามที่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระในการท างานอย่างเตม็ทีแ่ละรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบั
องคป์ระกอบและคุณสมบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑส์ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สว่น
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบได้ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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ก าหนดและได้ตราเป็นกฎบตัรไว้อย่างชดัเจน โดยมผีู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความเพยีงพอของระบบ        
การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบรษิทั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน  4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์                 
บุญเสรมิ วมิุกตะนันทน์ เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และมปีระสบการณ์การท างานดา้นบญัชีและการเงนิทีส่ามารถสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยท าหน้าที่สอบทานการด าเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบ
ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล ส่งเสรมิใหพ้ฒันาระบบรายงาน
ทางการเงนิและบญัชใีห้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานให้มรีะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบ
ภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีร่ดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าที่และ
แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

โดยมสี านกัตรวจสอบภายในเป็นผูด้แูลงานดงักล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มกีาร
ปรกึษาหารอืกบัผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษา และผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายและบญัชเีป็นประจ า โดย คณะกรรมการตรวจสอบ
จะมกีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ประชุมอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อขอความเหน็จากผูส้อบ
บญัชีในเรื่องต่าง ๆ ณ วนัที่ 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ         
ทุกท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ ประธานกรรมการ 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ กรรมการ 
3. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค ์
กรรมการ 

4. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม ประธานกรรมการ 
2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 
3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการ 
4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 1/ กรรมการ 
5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 2/ กรรมการ 
6. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการ 
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คณะกรรมกำรบริหำร 
 ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบรหิารมจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร ประธานกรรมการ 

2. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการ 
3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูมจี านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 1/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 2/  กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ ประธานกรรมการ 
2. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ               

ศริวินารงัสรรค ์
กรรมการ 

3. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 2/ กรรมการ 
 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมมีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 
3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมการบรษิัทมกี าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชุม

พเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้จ านวน 13 ครัง้  
รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562 ตามรายละเอยีด 

ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

8.2 ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 ณ วนัที ่2 มกราคม 2563 ผูบ้รหิารระดบัสงู มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
2. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 1/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 2/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

8. นายนเรศ จรญูวทิยากุล 3/ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
9. นายกริทตั จรีจติต ์4/ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

หมายเหตุ : รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

ทัง้นี้ รายชื่อผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทขา้งต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่       
ทจ.23/2551 ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หด้ าเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อ นุมตัิการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ทีช่ดัเจน เพื่อความโปร่งใสและมคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม ผู้บรหิารระดบัสงูทัง้       
9 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงันี้  

1. ไม่มปีระวตักิารกระท าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์ ซึง่ไดก้ระท าโดยทุจรติ  
2. ไม่มปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั ในรอบปีทีผ่่านมา  

8.3 เลขำนุกำรบริษทั 
คณะกรรมการบรษิัทมมีติแต่งตัง้ นางสาวจุฑามาศ มาลยั เป็นเลขานุการบรษิัท ท าหน้าที่ จดัการประชุม

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด โดย
เลขานุการบรษิทัทีค่ณะกรรมการแต่งตัง้ขึน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมการเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถในการ
บริหารงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนรบัผิดชอบ ดูแลงานด้าน
บรรษทัภบิาลของบรษิทั 
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ                   
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั ตลอดจนผลการด าเนินงานของบรษิทั และมกีารเสนอขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณา
จากหน้าที่ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัิงานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิัท โดยทัง้นี้              
จะน าเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบต่อไป 

8.4.1 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
8.4.1.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั โดยใหจ้่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ก าหนดเป็นจ านวนไม่เกิน 5.20 ล้านบาท โดยได้จดัสรรในรูปค่าเบี้ยประชุมราย     
ไตรมาส ค่าเบีย้ประชุมครัง้อื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส และบ าเหน็จ โดยใหค้ณะกรรมการ สรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการบรษิทัไปด าเนินการจดัสรรในรายละเอยีดต่อไป ซึง่ไม่มคี่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์อื่นนอกเหนือจากทีข่อในทีป่ระชุม 
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ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2562 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

(หน่วย: บาท) 

ต ำแหน่ง 
ประจ ำปี 2562 

ค่ำเบี้ยประชมุ 
(รำยไตรมำส) 

ค่ำเบี้ยประชมุ1/ 

คณะกรรมกำรบริษทั 
ประธานกรรมการ 35,000 15,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 30,000 12,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 25,000   5,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 
คณะกรรมกำรบริหำร 
ประธานกรรมการ 30,000 15,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 25,000 12,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 10,000   5,000 
คณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษทั 
ประธานกรรมการ - 15,000 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร - 12,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร -   5,000 

หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้) 
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการบรษิทัไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2562 เป็นจ านวนเงนิรวม 5.20 ลา้นบาท ซึง่จ่ายตาม
จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมรวมถงึค่าบ าเหน็จ ดงันี้ 

(หน่วย: บาท) 

รำยช่ือ 

ค่ำเบีย้ประชุม 

ค่ำบ ำเหน็จ รวม 
คณะ 

กรรมกำร 
บริษทั 

คณะ 
กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร* 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ 
ก ำหนด 

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร 
ก ำกบัดแูล 
กิจกำรท่ีดีฯ 

 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

ควำมเส่ียง 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 275,000 - 0 - - - 120,000 395,000 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 145,000 - 0 - 15,000 55,000 90,000 305,000 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ 228,000 - 0 - - 132,000 110,000 470,000 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 1/ 140,000 - - - - 45,000 90,000 275,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 2/ 145,000 - - 65,000 - 50,000 90,000 350,000 

6. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ   
วมิกุตะนนัทน์ 

204,000 240,000 - - - - 110,000 554,000 

7. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์   
วงศด์พีรอ้ม 

228,000 196,000 0 - 36,000 165,000 110,000 735,000 

8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
กรชิ อมัโภชน์ 

228,000 196,000 - - 45,000 - 110,000 579,000 

9. นางสมุนา วงษก์ะพนัธ ์ 216,000 - 0 195,000 - - 110,000 521,000 

10. ศ.(วุฒคิณุ) ดร.นายแพทย ์
พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

228,000 196,000 - 156,000 - - 110,000 690,000 

11. ดร.สุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร 216,000 - - - - - 110,000 326,000 

รวม 2,253,000 828,000 0 416,000 96,000 447,000 1,160,000 5,200,000 

หมายเหตุ : * ปี 2562 ไมม่กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
 รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

8.4.1.2 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

ปัจจุบนับริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทประจ า           
ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 34.36 ลา้นบาท 30.19 ลา้นบาท และ 33.19 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทั ตามนิยามของ ก.ล.ต. ตามประกาศที ่ทจ.23/2551 มจี านวน 9 คน 

8.4.1.3 นโยบำยและวิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
บรษิทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการจะพจิารณา

เปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทัและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ และ
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรกัษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทัง้ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี  (Annual 
General Meeting: AGM) ทัง้นี้ บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตาม
รปูแบบทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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8.5 บุคลำกร 
 จ ำนวนบุคลำกรหรอืพนักงำน 
 จ านวนพนักงานทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนทัง้สิน้ 1,610 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม
งานไดด้งันี้ 

(หน่วย: คน) 

กลุ่มพนักงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

พนกังานขายและบรกิาร 995 
พนกังานปฏบิตักิาร 597 
ผูบ้รหิาร 18 

รวม 1,610 
 

ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 
 ในปี 2562 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรปูของเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุน ส ารอง
เลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) แก่พนกังานทัง้หมดเท่ากบั 607.16 ลา้นบาท 
 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัในระยะยาว ซึง่ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บรษิทั
มเีงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นเงนิจ านวน 4.20 ลา้นบาท 3.10 ลา้นบาท และ 2.60 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างยิง่ จงึไดจ้ดัท านโยบายการพฒันา
และการฝึกอบรมขึน้ โดยม ี“สถาบนัฝึกอบรม” สงักดักลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์ร เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ
โดยตรง ก าหนดใหม้หีลกัสตูรอบรมทัง้ภายใน (In-house Training) และภายนอก (Public Training) ทีค่รอบคลุมเนื้อหา
ด้านการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) และหลกัสตูรเพื่อการพฒันาสมรรถนะดา้นความรูใ้นงาน (Functional Competency)  

ทัง้นี้ สถาบนัฯ ได้สร้างสรรค์หลกัสูตรอบรมภายใน และคดักรองหลกัสูตรอบรมภายนอกที่สอดคล้องกบั
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทเป็นหลัก เพื่อเป็นหลักประกันด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีควา มรู้ 
ความสามารถ  และทศันคตทิีด่ต่ีอการด าเนินงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานการด าเนินงานของบรษิทั
และกลุ่มบรษิทั  

ในปี 2562 สถาบนัฝึกอบรม ได้ด าเนินการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปีโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้งัคบับญัชาในสายงานโดยตรง ผ่านกระบวนการส ารวจและวเิคราะหค์วามตอ้งการในการฝึกอบรม (Training Need 
Survey) เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรใน 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะสัน้  
1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานใหม่ ได้รู้จกัและเขา้ใจ 

องคก์รมากขึน้ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รไดง้่ายและเรว็มากขึน้ ตลอดจนมคีวามพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัิ
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หน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังขององค์กร โดยใน           
การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ สถาบนัฯ ไดก้ าหนดใหม้เีน้ือหาส าคญั ดงันี้ 
- วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตรข์องบรษิทั 
- นโยบายดา้นทรพัยากรบุคคล 
- จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
- มาตรฐานความปลอดภยัและชวีอนามยั 
- นโยบายดา้นสารสนเทศและขอ้ก าหนดการใช ้Social Media 
- ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001 
- Risk Management and Safety 
- ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเรื่องน ้า 
- การสาธติประสทิธภิาพเครื่องกรองน ้า 

2. การอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ (Competency Training) ผู้บงัคบับญัชาแต่ละสายงานมหีน้าที่ร่วมกบั
สถาบนัฝึกอบรมใหม้สีมรรถนะทีเ่หมาะสมในสมรรถนะแต่ละดา้นดงันี้ 
- สมรรถนะหลกัขององคก์รและสมรรถนะดา้นความเป็นผูน้ า 
- สมรรถนะของแต่ละสายงาน 
 

บรษิทัไดม้กีารจดัอบรมใหก้บัพนักงานทัง้ระดบัปฏบิตักิาร พนักงานขายและบรกิาร และระดบับรหิาร ทัง้ใน
รปูแบบการอบรมภายใน (In-house Training) จ านวน 26,094 ชัว่โมง อบรมภายนอก (Public Training) จ านวน 2,571 
ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 28,665 ชัว่โมง ซึง่ไดผ้ลตอบรบัในการเขา้ฝึกอบรมและพฒันาจากพนกังานทุกระดบัเป็นอย่างด ีโดย
ในปี 2562 บรษิทัมจี านวนชัว่โมงในการอบรม เฉลีย่/คน/ปี เท่ากบั 23 ชัว่โมง 
 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะกลำง 

เป็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดบัการปฏบิตัิงานให้เป็นมอือาชพีและยกระดบัมาตรฐานการบรกิาร
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึ่งปี 2562 บริษัทได้พัฒนาหลักสูตรการขายและการบริการให้แก่ ฝ่ายขาย        
ส านักงานใหญ่ และฝ่ายอื่นๆ ทัง้ในระดบัพนักงานและระดบับรหิาร ไดแ้ก่ กา้วแรกสู่การเป็นนักขายมอือาชพี เก่งคน 
เก่งงาน เสน้ทางสูค่วามส าเรจ็ของผูบ้รหิารทมีขาย หลกัการบรหิารงานของผูบ้รหิารและTele-sale Academy 

 
กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะยำว 

บรษิัทตระหนักดวี่า ทรพัยากรมนุษย์ เป็นทรพัยากรที่คุณค่าที่สุดขององคก์ร ดงันัน้ พนักงานจงึควรไดร้บั
โอกาสใหพ้ฒันาตนเองไดต้ามศกัยภาพ บรษิทัจงึไดว้างแผนการท า Career Path ทีเ่หมาะสมและสมัพนัธก์บัสมรรถนะ 
(Competency) ของพนักงานซึง่เป็นเกณฑห์นึ่งของเสน้ทางหรอืแผนผงัความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนักงานทีเ่ริม่
ตัง้แต่กา้วเขา้สูอ่งคก์รจนกระทัง่เกษียณอายุ 

 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
ในปี 2562 บรษิัทได้ใชร้ะบบในการประเมนิผล (Performance management System) โดยประกอบไปดว้ย

ตัวชี้ว ัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) น ามาใช้ในการประเมินผลงาน
พนกังาน เพื่อวดัผลการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์รในดา้นปัจจยัผลส าเรจ็ของงานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายองคก์ร
ประจ าปี และพฤติกรรมในการท างานทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการบรรลุผลงาน โดยได้น าผลการประเมนิมาใชใ้นการบรหิาร
จดัการ ทางดา้นการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา และความกา้วหน้าในสายอาชพี เป็นตน้ 
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กำรพฒันำทศันคติและกำรอยู่รว่มกนัในสงัคม 
นอกจากพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพแลว้ บรษิทัไดป้ลกูฝังและ

ปรบัทศัคตใินการปฏบิตังิานใหพ้นกังานไดรู้จ้กัการเป็นผูเ้สยีสละเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ รูร้กัสามคัค ีและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
หรอืองค์กรอย่างมคีวามสุข ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมวนัส าคญัทางศาสนาพุทธและ
ศาสนาอสิลามกจิกรรมบรจิาคเครื่องกรองน ้าใหก้บัโรงเรยีน กจิกรรมต่ออายุไสก้รองใหก้บัโรงเรยีน เป็นตน้  

 
 

ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 -ไม่ม-ี  
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9. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ในปี 2562 บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 
ประจ าปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ 5 ดาว อยู่ ในกลุ่ม         
“ดเีลศิ” (Excellent) ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 193 บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั 
ดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทัง้สิ้น 677 บริษัท จากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท             
จดทะเบยีนประจ าปี 2562 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ไดร้บัทราบ และเขา้ใจหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ออกใชต้ัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดพ้จิารณาและทบทวน หลกัการก ากบั
ดแูลกจิการของบรษิทัและไดด้ าเนินการปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ และนโยบายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 9/2561 เมื่อวนัจนัทร์ที ่24 กนัยายน 2561 โดยบรษิัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนดทุกประการ 

9.2 คณะกรรมกำร 
 โครงสรำ้งกรรมกำรบริษทั 

 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแล      
กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
9.2.1 คณะกรรมกำรบริษทั (Board of Directors) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ และนโยบายของบรษิัท รวมทัง้จดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบรษิัทใหถู้กต้องตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อืหุน้และ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใส รวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

3. ควบคุมก ากบัดแูลการบรหิารการจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ ซึง่
กรรมการต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุน้ก่อนการด าเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายก าหนดใหต้้อง
ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคับ การเพิ่มทุน       
การลดทุน การออกหุ้น หรอืการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรอืโอนกจิการของบรษิัทหรือการซื้อหรอืรบัโอน
กจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคแ์บ่ง
ก าไรขาดทุนกนั การแกไ้ขหรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท การควบหรอืเลกิบรษิัท การจ่ายค่าตอบแทนและ
บ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
และการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิทีส่ าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เหน็สมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อ
ปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและใหค้ณะกรรมการบรษิทัตัง้กรรมการบรหิาร
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

5. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใด
ใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว
มอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจดงักล่าวได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอ านาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลอื่นท าหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินงาน
ตามปกตธิุรกจิ การมอบอ านาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการ
อสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็น
กรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอ านาจนัน้ ต้องบนัทึกความเห็นของกรรมการดงักล่าวในรายงาน     
การประชุมใหช้ดัเจน ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวจะตอ้งก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของผู้ร ับมอบอ านาจไว้อย่างชดัเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ผู้ร ับมอบอ านาจ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

6. คณะกรรมการบรษิัทก ากบัให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธผิล 
โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบและดูแลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบั
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะด าเนินการตดิตามและประเมนิผล ประสทิธผิลของการบรหิาร
ความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) คู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-
Corruption Policy) และนโยบายการรบัเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ (Whistle 
Blowing) ของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื
เขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรอืเป็น
กรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบั
กจิการของบรษิทัไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีหากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาทีบ่รษิทั
ท าขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

10. คณะกรรมการจะตอ้งสนับสนุนและส่งเสรมิใหฝ่้ายจดัการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไป
กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตาม
สภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวน

กรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม และเพื่อสอดคล้องกบัแนว
ทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการจะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้อาจ
ไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้
 
9.2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหม้รีะบบการรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการน าสง่งบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลตามวธิแีละมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  
4. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึความเพยีงพอของงบประมาณและบุคลากร

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย และประเมนิผล
การปฏบิตังิานประจ าปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเหน็ต่อระบบการตรวจสอบภายใน 
ทีเ่หมาะสมตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

6. พจิารณาอนุมตักิฎบตัรส านกัตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกดา้น และมปีระสทิธผิล 
8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเหน็ที่เป็นอสิระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นหรอืผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะเรื่องได ้เมื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ 
การด าเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้ก าหนดของบรษิทั 

9. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี ซึง่รายงาน
ระบุเกีย่วกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเหน็ต่อ
รายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เหน็ว่าคณะกรรมการ
บรษิทัควรทราบ 

10. สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการควบคุมและติดตามการปฏบิตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้สอบทาน
กระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

12. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการท างาน การบรหิารความเสีย่ง การควบคุม การก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ และเลกิจา้ง ผู้สอบบญัชภีายนอกของบรษิทั รวมถงึ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ให้ความเหน็ชอบในการ
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น าเสนอเพื่อขออนุมตัใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

15. พจิารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบญัช ีและส านกังานตรวจสอบภายใน 
รวมทัง้ติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี
ประสทิธภิาพ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผูบ้รหิาร หรือพนักงานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมารายงาน หรอืน าเสนอ
ขอ้มลู ร่วมประชุม หรอืจดัสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งและจ าเป็น 

17. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิัท 
และจดัใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

18. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

18.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
18.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
18.3 ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
18.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
18.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
18.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
18.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎ

บตัร (Charter)  
18.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
19. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
20. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะ

การเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

20.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
20.2 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
20.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัแต่งตัง้ต่อไปตาม
วาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
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9.2.3 คณะกรรมกำรบริหำร (The Executive Committee) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบรษิทั ใหถู้กต้องตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อืหุน้และ  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการ
ใดทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สียหรอืผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่
การอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม         
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบรหิาร 
ไม่สามารถกระท าได ้เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวไป 

3. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการด าเนินการดา้นการอนุมตัใิบขอซื้อตามปกตธิุรกิจของบรษิัทและ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

- วงเงนิไม่เกนิ 6,000,000 บาท ส าหรบัทรพัยส์นิถาวร (ไม่รวมทีด่นิ) 
- วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท ส าหรบัสิง่ของอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิถาวร 
- วงเงนิไม่เกนิ 45,000,000 บาท ส าหรบัสนิคา้เพื่อจ าหน่าย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
- วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท ส าหรบัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บั
เลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี ทัง้นี้ กรรมการบรหิารพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทั 
 
9.2.4 คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง (The Management Committee) 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง 

1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ก าหนดทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการด าเนินงานของบรษิทั ใหถู้กต้องตาม
กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อืหุน้และผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมก ากบั ดูแลการบรหิาร
จดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ ซึง่กรรมการต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องกฎหมายก าหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น 
การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้ หรอืการออกหุน้กู ้
การซือ้ขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัหรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นบรษิทัหรอืการรวม
กจิการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคแ์บ่งก าไรขาดทุนกนั การท า การแกไ้ขหรอืเลกิสญัญา
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เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัท ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการ
ธุรกจิของบรษิทั การควบหรอืเลกิบรษิทั การจ่ายค่าตอบแทนและบ าเหน็จกรรมการ เป็นต้น 

4. ก ากบัใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบ
และดแูลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและด าเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ
จรยิธรรมทางธุรกจิ จรยิธรรมของผูบ้รหิาร และพนกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

อ านาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการ
ใดทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์
ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่
การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถือ
หุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระท าได้ เว้นแต่จะได้รบั
มอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวไป 

6. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการด าเนินการดา้นการอนุมตัใิบขอซื้อตามปกตธิุรกจิของบรษิัทและ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

- วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท ส าหรบัทรพัยส์นิถาวร (ไม่รวมทีด่นิ) 
- วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ส าหรบัสิง่ของอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิถาวร 
- วงเงนิไม่เกนิ 40,000,000 บาท ส าหรบัสนิคา้เพื่อจ าหน่าย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 
- วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ส าหรบัน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

7. พจิารณาเขา้ท าสญัญาเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้าน
บาท แต่ไม่เกนิงบประมาณทีร่บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนส าคญั ทีก่ าหนด
ไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมาย  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเชื่อ หรือการขอสนิเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละ
รายการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้สนิทรพัย์ของบริษัทเพื่อเป็นหลกัประกนัต้อง
น าเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาอนุมตักิารปรบัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั ส าหรบัพนกังาน ยกเวน้กรรมการบรหิาร 
10. สรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูมวีาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่เขา้มาด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ /
หรอืไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูจะพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็น
พนกังานของบรษิทั 
 
9.2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee) 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ที่บริษัทก าหนด รวมทัง้เพื่อ
ขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยนืและขยายธุรกิจอย่างมเีสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรอ งรบัสภาวการณ์
เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอก ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกจิการของบรษิทั  
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อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้บรหิารระดบัสูงโดยใช้

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามและควบคุมความ
เสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ มสี่วนร่วม ในการบรหิารและควบคุม
ความเสีย่ง  

3. ประเมนิความเสีย่งในระดบัองคก์ร และก าหนดวธิกีารบรหิารความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้
ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่ าหนดไว้ 

4. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอที่จะ
ควบคุมความเสีย่ง 

5. มอี านาจในการเรยีกบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งของบริษทั รวมถงึการ
แต่งตัง้และก าหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม และให้
รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค์ 

6. รายงานผลของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าและพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการบรหิารความเสีย่งและพจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ 

8. ระบุความเสีย่งดา้นต่าง ๆ พรอ้มทัง้ วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มทีจ่ะมี
ผลกระทบต่อบรษิทั 

9. จดัท าแผนงานเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่ง 
10. ประเมนิผล และจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง 
11. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
12. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
 กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อกี ทัง้นี้ กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อลาออก
จากการเป็นกรรมการของบรษิทัหรอืลาออกจากเป็นพนกังานของบรษิทั 
 
9.2.6 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้
จดัตัง้ขึ้นครัง้แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 เพื่อ
ส่งเสรมิหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยรบัผดิชอบในการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทัและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
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อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณา    
ความเหมาะสมของจ านวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบตัขิอง
กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัแิลว้แต่
กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ 
และ/หรอื มตี าแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

1.3 พจิารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบรษิทั 
2. การก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 ก าหนดค่าตอบแทนทีจ่ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิัท
เป็นรายบุคคล โดยการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และ
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและน าเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ าชีแ้จง ตอบค าถามเรื่อง/ประเดน็ค่าตอบแทน
ของกรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 

2.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบรหิารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มูลและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อกีตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 
3. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพน้ต าแหน่งเมื่อ  
3.1 ลาออก 
3.2 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
4. คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการแต่งตัง้  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม              

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ทีพ่น้จากต าแหน่งตามขอ้ 1. หรอื 3. ได ้โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3. จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนเท่านัน้ 
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9.2.7 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and 
Corporate Social Responsibility Committee) 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (The Good Corporate Governance and 
Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ได้จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อมีบทบาทในการก าหนดและทบทวนหลักการก ากับดูแล       
กจิการที่ดขีองบรษิทั และเป็นแนวทางในการด าเนินกจิการรวมทัง้ใชเ้ป็นแนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและพนักงาน  เพื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลาย   ตลอดจนการสื่อใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน
และภายนอกองคก์ารไดท้ราบถงึแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั  คณะกรรมการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีมหีน้าทีดู่แลใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทั และการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการ ทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลบรษิทัในสว่นทีก่ าหนด  และสอดคลอ้งกบัหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล
และแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีท่างการใหค้วามเหน็ชอบ 

อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
1. ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วม การก ากับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

หลกัการ และขอ้พงึปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมส าหรบับรษิทั 
2. จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code 

of Conduct Handbook) และนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รษิทัเผยแพร่หรอืสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ 
ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิและเพื่อใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 

3. พิจารณาทบทวนเพื่อพฒันาและจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
นโยบายต่างๆ ตามทีม่ปีระกาศก าหนดโดยใหม้คีวามต่อเนื่องและเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งคุณค่าร่วมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้องคก์ร 
5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อการจดัท า และเสนอรายงานของบรษิทั 
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ส าหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

ก าหนด ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรษิทั (Board of Directors Charter) ไปยงัคณะกรรมการทีบ่รษิทัแต่งตัง้
ทุกชุด 

7. ส่งเสรมิการสื่อสาร ประสานงาน ใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างพนักงานดว้ยกนัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั
โดยการเสรมิสร้างความเขา้ใจนโยบายองค์กร และจูงใจให้มวีสิยัทศัน์ร่วมกนัในการมุ่งไปสู่จุดหมายของ
องคก์ร 

 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

1. กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ฯี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้บัการ
แต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม กรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้

2. นอกเหนือจากการพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดฯี จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
2.1 ลาออก 
2.2 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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ประธำนกรรมกำรบริษทั 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั 
1. รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบรหิาร และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้
2. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /กรรมการผูจ้ดัการ และ

เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
3. การลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 

ขา้งเท่ากนั 
 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการด าเนินงาน    

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท   
และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้ควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้งบประมาณและ   
แผนด าเนินงาน 

2. มอี านาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ตามทีบ่รษิทัก าหนด โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ค าสัง่ หรอื
มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งด าเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัด าเนิน
กจิการและพฒันาธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รโดยน าเสนอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากนัน้จงึน าเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป และก าหนดวธิกีารบรหิาร 
โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และ
ก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบัพนกังานของบรษิัท 

4. มีอ านาจอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท    
การลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา โดยใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ  

5. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานผลการด าเนินงาน ความคืบหน้าใน      
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

7. มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา
ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารค าสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

8. สรา้งและรกัษาทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกลยุทธแ์ละเป้าหมายของ
บรษิทัอย่างมปีระสทิธผิล 

9. ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย และปฏบิตักิาร  
ใด ๆ ตามทีก่ าหนด โดยกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทัง้นี้ อ านาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดที่อาจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดที่
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าว
ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 
อ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดักำร 
1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการด าเนินงาน    

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ 
งบประมาณและตวัชี้วดัผลการด าเนินงานประจ าปีของบรษิัทที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ เพื่อเสนอต่อ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางที่
บรษิทัก าหนด 

3. ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการและบรหิารงานอนัเป็นกจิวตัรประจ าวนัของบรษิทั 
4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรโดยน าเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเห็นชอบก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากนัน้จึงน าเสนออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และก าหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึง
รายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้าง และก าหนดอตัราค่าจ้าง 
เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ ส าหรบัพนกังานของบรษิทั ในสว่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. มอี านาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ และจะตอ้งด าเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัด าเนินกจิการและพฒันา
ธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ
บรษิทั 

6. มีอ านาจอนุมตัิการเขา้ท าสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบรษิัท    
การลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ  

7. มอี านาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

8. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั พรอ้มทัง้ควบคุมตดิตามความคบืหน้าเปรยีบเทยีบกบั
งบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

9. มีอ านาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 
เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา
ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารค าสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นคู่มอือ านาจด าเนินการ 

10. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่ าหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ทัง้นี้ อ านาจของกรรมการผู้จดัการจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่
กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบั
บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดังกล่าวตามทีข่อ้บงัคบั
ของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

1) กำรสรรหำกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งตน้และพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ุณสมบตัติามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่น  ๆ มาประกอบกนั เช่น 
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
โดยมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปนี้: 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
 ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมติ
แต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมาก
น้อยเพยีงใดไม่ได ้

 การออกเสยีงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสยีงขา้งมาก หากมีคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ผู้เป็น
ประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานในที่
ประชุมเป็นผูช้ีข้าด 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

3. กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้แลว้ อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
4. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และ 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืนโดยบุคคลซึ่งได้รบัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการ
แทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน และ มตดิงักล่าวของ
คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลอือยู่  

5. กรณีทีก่รรมการพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งยงัคงรกัษาการในต าแหน่ง
เดมิเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าทีจ่ าเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที ่เวน้แต่ศาล



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่71 
 

จะมีค าสัง่เป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นต าแหน่งตามค าสัง่ศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัพ้น
จากต าแหน่งโดยส่งหนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนั
ตดิต่อกนั 

6. คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดนโยบายใหม้คีวามหลากหลายของกรรมการบรษิทัทีต่อ้งสรรหาส าหรบัผูท้ีจ่ะ
มาปฏบิตัิหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทัง้
วชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ได้จ ากดั เพศ ที่จะมาปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด 
เพื่อใหค้ณะกรรมการมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
2) กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอสิระนัน้ ทุกครัง้ที่กรรมการอสิระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุ
จ าเป็นที่จะต้องแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งในปัจจุบันจะมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อก าหนดตวับุคคลที่มีความเหมาะสมทัง้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั รวมถงึมคีุณสมบตัขิ ัน้ต ่าตามหวัขอ้ดา้นล่างนี้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  เพื่อพจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด และ มกีรรมการ
อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้นี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 6 ท่าน โดยได้ก าหนด
คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยกรรมการอสิระของ
บรษิทัทุกท่านมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงันี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระราย
นัน้ ๆ ด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติ
บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอื บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย (ถา้ม)ี 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคย
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ หรอืผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
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การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้นี้ ความสมัพนัธต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้รวมถงึการ
ท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ 
รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอื
ให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่ง
เป็นผลท าใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี
ตวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระ
หนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว
ใหน้บัรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ ง 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกั
งานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่น
ค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้
รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของ
ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผู้ขออนุญาตหรอื
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้
ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั
ทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั ไม่
เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจด
ทะเบยีน 

11. กรรมการอิสระมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก กรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั ้นให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 
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ทัง้นี้กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
จะแจ้งพร้อมกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และ
รายงานประจ าปีของบรษิทั 

3) กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ โดยทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอสิระ       

ซึง่มคีุณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามหลกัการก ากบั
ดูแลกจิการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรู้ด้านบญัช ีและ/หรอืการเงนิ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากบัดูแลการด าเนินงานของ
บรษิทั รวมถงึก ากบัดแูลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและการพจิารณาขอ้ขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

4) กำรสรรหำกรรมกำรผูจ้ดักำร/ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
การสรรหากรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าแทนพจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบรษิทั เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและมคีุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายและ
เหมาะสมที่จะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ /ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ตามขอบเขต
อ านาจหน้าที ่และเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่ รรมการ
ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะไปด ารงต าแหน่ง ไม่เกนิ 3 บรษิทั 

5) กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูง 
การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าแทนร่วมกบักรรมการ

ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ตามขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูตามทีก่ าหนด 
 
9.4 กำรก ำกบัดแูลกิจกำรกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ดงันี้ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมทุน 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดแูลทีท่ าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม การดูแลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทุนของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัมกีารส่งบุคคล
เพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยเป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัซึง่ไดร้บั
มตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ได้มีการน าผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบัญชีภายนอกได้มีการตรวจสอบแล้ว น าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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ส าหรบัการท ารายการอื่นที่มนีัยส าคญั อาทิ การท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยง หรือได้มาหรือจ าหน่ายไป         
ซึง่สนิทรพัย์ (ถ้าม)ี จะด าเนินการผ่านกลไกการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบรษิทัย่อยพจิารณา
เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทพจิารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ และ
เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว จะมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคญัต่อการ
ด าเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เป็นตน้ 

 

9.5 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
บรษิัทมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการน าขอ้มูลภายในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี้ 
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59                    
แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันท าการถัดไปจากวันที่เกิดรายการ
เปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้จดัส่งส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอื
รบัโอนหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ในปี 2562 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยเปรยีบเทยีบ
การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวนัที ่10 มกราคม 2562 และวนัที ่30 ธนัวาคม 2562 ดงันี้ 

ล ำดบั รำยช่ือ 

จ ำนวน (หุ้น) 
จ ำนวนหุ้น
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 
ระหว่ำงปี 
(หุ้น) 

30 ธนัวำคม 2562  10 มกรำคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรือบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรือบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 0 0 0 0 0 
2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 33,608,413 0 33,408,413 577,275 (377,275) 
3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 1,062,498 0 1,062,498 0 0 
4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่1/ 33,695,673 0 33,695,673 0 0 
5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่2/ 34,433,796 0 34,433,796 0 0 
6. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ 0 0 0 0 0 
7. ศาตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 0 0 0 0 0 
8. ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 0 0 0 0 0 
9. นางสมุนา วงษก์ะพนัธ ์ 0 0 0 0 0 

10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  
ศริวินารงัสรรค ์

0 0 0 0 0 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 260,000 0 0 0 260,000 
12. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0 4,495,532 0 0 
13. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม  1,778,900 0 1,778,900 0 0 
14. นายสยาม อุฬารวงศ ์ 611,500 0 580,000 0 31,500 
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ล ำดบั รำยช่ือ 

จ ำนวน (หุ้น) 
จ ำนวนหุ้น
เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 
ระหว่ำงปี 
(หุ้น) 

30 ธนัวำคม 2562  10 มกรำคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรือบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 
หรือบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

15. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 33,000 0 33,000 0 0 

16 นายนเรศ จรญูวทิยากุล 3/ 0 0 0 0 0 

17 นายกริทตั จรีจติต ์4/ 0 0 - - 0 
หมายเหตุ: รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

บรษิทัจะก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั 
ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 
เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตัง้แต่       
การตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง้นี้ การลงโทษจะ
พจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 
 
9.6 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) ไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชตีาม
หลกัเกณฑก์ารประเมนิของบรษิทั โดยพจิารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระปราศจาก
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี และผู้สอบบญัชตี้องมคีุณสมบตัถิูกต้องตามประกาศของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2562 ซึง่รายชื่อ
ของผูส้อบบญัชใีนปี 2562 ไดแ้ก่ 

นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 หรอื 
นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 หรอื 
นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 
ในปี 2562 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีจ านวน 2.20 ลา้นบาท ไม่มคี่าตอบแทนส าหรบับรกิาร

อื่น 
 

9.7 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

ในปี 2562 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต่์าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง และมุ่งเน้นใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้ จากการด าเนินการ
ดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

- การประเมนิผลจากการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีน ประจ าปี 2562 บรษิัทอยู่ในระดบั     
“ดเีลศิ” คะแนนเฉลีย่โดยรวมรอ้ยละ 90 สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยรวมทีร่อ้ยละ 82 

- การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย บรษิทัได้
คะแนน 100 คะแนนเตม็  
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นอกจากรางวลัดงักล่าวในขา้งตน้บรษิทัยงัมกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรื่องอื่น ๆ ดงันี้ 
(1) จรรยำบรรณธรุกิจ 
บรษิัทจะปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิและก าหนดให ้กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน ยดึถือและ

ปฏบิตัติาม ดงัต่อไปนี้ 
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดต่ีอบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
2. ปฏบิตัต่ิอลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตัิ 
3. ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบการด าเนินงานที่มมีาตรฐานและมกีารควบคุมที่ด ีโดยใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเตม็ทีด่ว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูทีเ่พยีงพอและมหีลกัฐานสามารถอา้งองิได ้รวมทัง้ถอืปฏิบตัติาม
ขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลที่ตามปกติวสิยัจะพงึ
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทีต่ามกฎหมาย 

5. เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบรูณ์ของสนิคา้และบรกิาร 
6. เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
7. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขไม่ได ้

ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 
 

(2) ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ ี
ส่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนใน
รายการดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีาร
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่
เกีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
โดยเคร่งครดั นอกจากนี้ บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัชี หรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระแลว้แต่กรณี 
พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และ
จะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

 
(3) ระบบกำรควบคมุภำยใน 
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิความมี

ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน บรษิทัจงึไดก้ าหนดภาระหน้าที ่อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้ทรพัยส์นิของบรษิัทใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏบิตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิัทได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล 
และมีผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
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คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัทีส่ าคญัของบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดและมี
ประสทิธภิาพ 
 

(4) กำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมวีาระในต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อท า

หน้าทีก่ าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเรื่องการบรหิารความเสีย่งโดยรวม ซึง่
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้ก ากบัดูแล ทบทวน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการบรหิาร
ความเสีย่ง กลยุทธแ์ละการวดัความเสีย่งโดยรวมเพื่อใหม้กีารปฏบิตัดิา้นบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
(5) รำยงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชี

มาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็น
ผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงนิ) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีส่ าคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและ
ไม่ใช่การเงนิ บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสม ่าเสมอ 

 
(6) กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมกีารก าหนด

ตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และจะจดัให้มกีาร
ประชุมพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น มกีารส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั ทัง้นี้ ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารก าหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน
โดยกรรมการทุกท่านรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุมโดยมเีอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพยีงพอ เพื่อจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ทัง้นี้ คณะกรรมการ
ควรศกึษาขอ้มูลและพจิารณารายละเอยีดก่อนเขา้ร่วมประชุม  และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  โดยในปี 2562 บรษิทัจดัใหม้กีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 13 ครัง้ ซึง่ในจ านวนนี้รวมการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการเพื่อพจิารณางบประมาณ
และแผนการด าเนินงานประจ าปีจ านวน 1 ครัง้ 

ทัง้นี้ บรษิัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมใหป้ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2562 บริษัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองตามทีก่ าหนดไวจ้ านวน 1 ครัง้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้่วมกนัก าหนด
วาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้โดยทีก่รรมการทุกท่านสามารถอภปิรายและแสดง
ความคดิเหน็ได้อย่างเปิดเผย และมปีระธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเหน็และขอ้สรุปที่ได้จากการประชุม  ทัง้นี้ 
ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในห้องประชุมต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วม
ประชุมและ/หรอืไม่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในที่ประชุมจะออกเสยีง
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เพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมกีารประชุม
เสรจ็ และจดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผู้ที่
เกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

รำยช่ือ 

จ ำนวนครัง้ท่ีเข้ำร่วมประชมุ / จ ำนวนครัง้ท่ีประชมุในปี 2562 
คณะกรรมกำร ณ วนัท่ี 2 มกรำคม 2563 

คณะกรรมกำร 
บริษทั 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2562 

คณะกรรมกำร 
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร 
ก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดีและ
ควำม

รบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ

ก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

1.  นายสหสั ตรทีพิยบุตร 13/13 - 0/0 1/1 - - - 

2.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 13/13 - 0/0 1/1 11/11 3/3 - 

3.  นายวริชั วงศนิ์รนัดร์ 13/13 - - 1/1 11/11 - - 

4.  นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 1/ 12/13 - - 1/1 9/11 - - 

5.  นางสาวสวติา แจง้อยู ่2/ 13/13 - - 1/1 10/11 - 13/13 
6.  รองศาสตราจารย ์
  บุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ 

11/13 12/12 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธ ี
  ดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 

13/13 12/12 - 1/1 11/11 3/3 - 

8.  ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 13/13 12/12 - 1/1 - 3/3 - 

9.  นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 12/13 - 0/0 1/1 - - 13/13 
10. ศ.(วฒุคิณุ) ดร.นายแพทย ์

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
13/13 12/12 - 1/1 - - 13/13 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 12/13 - - - - - - 
หมายเหตุ : 1/ นางสาวเธยีรวรรณ ีแจง้อยู่ พน้จากต าแหน่งเลขานุการบรษิทั เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2562 

2/ นางสาวสวติา แจง้อยู่ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2562 
3/ นายนเรศ จรญูวทิยากุล ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่2 มกราคม 2562 
4/ นายกริทตั จรีจติต์ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เมือ่วนัที ่4 มถุินายน 2562 
 

(7) ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
บรษิัทก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่

เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้
ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี ทัง้นี้บริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผย
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด 

 
(8) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่
บรษิทัก าหนดใหจ้ดัท าเอกสารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้การ

แนะน าลกัษณะประกอบธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยบรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทั 
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เขา้อบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เพื่อเป็นการพฒันาสนบัสนุน และสง่เสรมิการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

เมื่อมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัจะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศส าหรบักรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้ี
การบรรยายสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร กลยุทธ ์เป้าหมาย แนวทางการด าเนินธุรกจิ และการด าเนินการที่
ส าคญัโดยประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้จดัให้
มเีอกสารส าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อประกอบการท าหน้าที ่อนัได้แก่หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั
บรษิทั และรายงานประจ าปี ซึง่เอกสารเหล่านี้ประกอบดว้ยขอ้มลูส าคญั ไดแ้ก่บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทันโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั อ านาจอนุมตั ิและขอ้หา้มการกระท าของกรรมการบรษิทั
ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดยในปี 2562 บริษัทไม่มกีาร        
สรรหาและแต่งตัง้กรรมการใหม ่

 
(9) กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
บริษัทมนีโยบายส่งเสริมให้มกีารอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวขอ้งในระบบก ากบัดูแลกจิการของ

บรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีาร
พฒันาอย่างต่อเนื่อง หากมกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ บรษิัทจะจดัให้มกีารแนะน าแนวทางในการด าเนินธุรกจิของ
บรษิทั และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏิบตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่องภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 
กำรเข้ำอบรมของกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิ สนับสนุนและอ านวยความสะดวกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาในหลกัสตูร
หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืองคก์รอสิระต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏบิตังิาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้หลกัสูตร
การฝึกอบรมต่าง ๆ 

โดยในปี 2562 กรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสถาบนัอื่น ดงันี้ 
 
หลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD): 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ช่ือหลกัสูตร 
ศ.(วุฒคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ 
ศริวินารงัสรรค ์

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)           
รุ่นที ่116/2019  

นางสาวสวติา แจง้อยู ่ Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
รุ่นที ่6/2019 
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กรรมการบรษิทัทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มดีงันี้ 

รำยช่ือกรรมกำรบริษทั ผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรจำก IOD 
1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร -  DAP 28/2004 

-  SFE 7/2013 
-  HMS 2/2013 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ -  DAP SET/2012 
-  FBS 1/2014 
-  DCP 263/2018 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ -  DCP 135/2010 
-  SFE 11/2010 
-  APC 37/2011 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ -  DAP 98/2012 
-  CSP 68/2016 
-  ACPG 31/2016 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ -  DAP 99/2012 
-  FBS 1/2014 
-  BNCP 6/2019 

6. รองศาสตราจารย ์บญุเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ -  DAP 100/2013 
-  ACP 42/2013 

7. ศาสตราเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม -  DAP SET/2012 
-  RCL 14/2018 

8. นายกรชิ อมัโภชน์ -  DCP 0/2000 
-  AACP 3/2010 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ -  DAP 47/2005 
10. ศ.(วุฒคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค ์
-  DCP 212 
-  FSD 28/2015 
-  RCL 116/2018 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร -  DCP 233/2017 
 
กำรประเมินผลคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบรษิัท ได้ด าเนินการประเมนิผลงานประจ าปีทุกปี เป็นการประเมนิทัง้คณะและเป็นรายบุคคล         
โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง ( self-assessment) เพื่อ
ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมนิได้ก าหนดการวดัผลงานครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท า
หน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑ์การวดัผลได้แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 4 = ดเียี่ยม; 3 = ด;ี 2 = พอสมควร; 1 = เลก็น้อย; 0 = ไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ ทัง้นี้ 
เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม        
ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ดีพอสมควร ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และต ่ากว่าร้อยละ 50 = ควร
ปรบัปรุง โดยการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ เลขานุการบรษิัทจะท าหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่
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ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2562 ผลการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ไดร้บัการประเมนิทีค่่าเฉลีย่รอ้ยละ 94.20 
หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง          
(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานของ
กรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏบิตัิตามจรยิธรรม ซึ่ง
เกณฑก์ารวดัผลใชรู้ปแบบเดยีวกบัการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ในปี 2562 เลขานุการบรษิทั เป็นผูส้รุปผล
การประเมนิของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมนิอยู่ทีร่้อยละ 97.11 
หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 
 
กำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ
ประเมนิผลงานตนเองตามแบบประเมนิ และเลขานุการบรษิทัเป็นผูส้รุปผลการประเมนิของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
ชุดและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการฯ ซึง่แบบประเมนิผลประกอบดว้ยหวัขอ้ โครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง
คณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมนิของ
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.78 และแบบรายบุคคล ได้รบัคะแนน
เฉลีย่รอ้ยละ 98.78% 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 และแบบ
รายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.75 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละความรบัผิดชอบต่อสงัคม  แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
98.28 และแบบรายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 97.36 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง แบบรายคณะได้รบัคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.38 และแบบรายบุคคลได้รบั
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 96.33 

คณะกรรมการบรหิาร ไม่ไดจ้ดัท าแบบประเมนิผลงานแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล เนื่องจากยงัไม่มกีาร
ประชุม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไม่มวีาระเร่งด่วนน าเสนอเพื่อพจิารณา 
 
กำรประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร/กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษัท ได้จดัให้มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการโดยกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนทุกปี เกณฑก์ารประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการไดน้ าเกณฑ์จาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมความเป็นผู้น าการก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินการ          
ตามกลยุทธ ์การวางแผนทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัภายนอก
องค์กร การบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย์ แผนการสบืทอดต าแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และ
คุณภาพส่วนบุคคล ทัง้นี้ในปี 2562 ได้จดัให้มกีารประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการบรษิทัโดยไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 
 
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า มรีะบบการคดัสรรบุคลากรที่จะ
เขา้มารบัผดิชอบในต าแหน่งกรรมการ และฝ่ายบรหิารที่ส าคญัอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายแผนการสบื
ทอดต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามหีน้าที่พจิารณา ประเมนิ คดัเลอืก
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บุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยกระบวนการสรรหามาจากการพจิารณาบุคคลทัง้
จากภายในและภายนอกบรษิทั  
 
กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

เพื่อเสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั อนัจะท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน
กลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้กีารก าหนดหลกัการการก ากบัดูแล
กจิการ ซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ซีึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
หลกัการการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 
 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ทัง้ในฐานะของ
เจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย์ เช่น สทิธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลกัทรพัย์ที่ตนถืออยู่ สทิธิใน       
การไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทั สทิธต่ิาง ๆ ในการประชุม  ผู้
ถอืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามล่วงหน้าสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของ
บรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

 
แนวปฏิบติั 

บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่ออ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั ดงันี้: 
1. บริษัทจะจดัให้มกีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปีโดยคณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่

ประชุม ซึ่งการประชุมจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัสิ้นสุดรอบบญัชใีนแต่ละปี พร้อมทัง้จดัส่งหนังสอื     
นัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั   
ก่อนการประชุม รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์บรษิทัที ่http://www.thiensurat.co.th ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการประชุมและลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็น
เวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีวตัถุประสงค์และเหตุผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปดว้ย โดยในปี 2562 บรษิทัจดัส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
เป็นระยะเวลา 14 วนั 

2. บรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทั พรอ้มทัง้ชีแ้จงสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุม และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งทีบ่รษิทั
ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

4. ก่อนการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้า
ก่อนวนัประชุม 

5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ 
และเอื้อที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น          
ทัง้การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้
รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า และก่อนเริม่การประชุมจะด าเนินการแจง้จ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 
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พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อทีป่ระชุมในประเดน็ต่าง 
ๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมกีรรมการและผู้บริหารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชุม 

6. บรษิัทคดัเลอืกสถานที่จดัประชุมซึ่งมรีะบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพยีงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดนิ
ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

7. ภายหลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม           
ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน 
website ของบรษิทั และจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถว้นโดยจดัส่งส าเนา
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
บรษิัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย และก าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตาม

จ านวนหุน้ โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีงและไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิทัง้นี้บรษิทัก าหนดให้
กรรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีดู่แลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้
รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระซึง่จะพจิารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการ
อสิระจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นเรื่องส าคญัและมี
ผลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
 
แนวปฏิบติั 

1. บริษัทจะดูแลให้ด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคบับริษัท ตามล าดับวาระการประชุมมีการเสนอ
รายละเอยีดในแต่ละวาระครบถ้วน มกีารแสดงขอ้มูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่
วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามส าคญัทีผู่ถ้อืหุ้น
ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้นี้ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
และเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้
โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บริษัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่าง
โปร่งใสตามล าดับวาระที่ก าหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ            
ในการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตเิป็นรายคนบุคคล 

2. บริษัทเปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ /หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ           
การประชุมเป็นการล่วงหน้ารวมทัง้เสนอค าถามล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทก าหนด ซึ่งได้เผยแพร่
รายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่http://www.thiensurat.co.th ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดอืนจนถงึวนัสิน้สดุ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั 

3. บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบุตร
ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี และควรรอ
คอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้
เปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่นดว้ย 
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4. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น
บรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 
บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนักงาน

และผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หนี้ และลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีา่ 
การสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั 
ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น
อย่างด ีนอกจากนัน้บรษิทัยงัส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความ
มัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้: 

 
แนวปฏิบติั 

(ก) ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งเน้นพฒันาองคก์รใหม้กีารเตบิโตอย่างต่อเนื่องซึง่จะส่งผลใหบ้รษิัทมรีายได้และ
ผลก าไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รบั
ผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูคา้ บรษิทัค านึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ ์รวมถงึการเอาใจใส ่และรบัผดิชอบต่อ
ลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คา้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และ/หรอื
ข้อตกลงในสัญญาที่ท าร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) เจา้หนี้ บรษิัทจะปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้ดูแลให้มกีารช าระคืน
เงนิกู้และดอกเบี้ยให้กบัเจ้าหนี้เงนิกู้ยมืทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และ
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดัโดยไมใ่ชเ้งนิกูย้มืไปในทางทีข่ดั
ต่อวตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทด าเนินงาน
เพื่อใหเ้จา้หนี้มคีวามมัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ ตลอดจน
ดแูลใหม้กีารรายงานขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ทีถู่กตอ้งและครบถว้นแก่เจา้หนี้ 

(จ) คู่แขง่ บริษัทส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏบิตัิตาม
กรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี

(ฉ) พนกังาน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัโดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องอย่าง เ ป็นธรรม และเคารพสิทธิม นุษยชน                     
ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด รวมถึง               
การสนบัสนุนเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน 
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(ช) ชุมชนและสงัคม บรษิทัใหค้วามส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 
และใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กือ้กลูและสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม 

(ซ) สิง่แวดลอ้ม บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดัและวาง
แนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนได้
เสยี เหล่านัน้ไดร้บัการดแูลอย่างด ี

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 
บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD)  แต่ทัง้นี้บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่าง ๆ อาทเิช่น 
การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่
ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

1. วตัถปุระสงค ์
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

สง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัมจีติส านึกในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้ าหนด
นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ การให้หรือรบัสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 
บรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัตอ้งไม่เรยีกรอ้ง ด าเนินการ หรอืยอมรบัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอื
เพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทัง้นี้หากมกีารฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมกบั    
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอืทางออ้มกต็าม จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั  

ทัง้นี้ บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่โดยผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุ มคณะกรรมการ
บรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2558 

2. ค ำนิยำม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญา
ว่าจะให ้มอบให ้ใหค้ ามัน่ว่าจะให ้รวมถงึการเรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด
ซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดงักล่าวปฏบิตัิหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้
ได้มาหรือรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระท าให้ 

 กำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิในต าแหน่ง
หน้าที่ รวมถึงการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน          
การน าเสนอ หรอืการให้ค ามัน่ว่าจะให ้การขอ หรอืการเรยีกร้องรบัผลตอบแทน ทัง้ที่ เป็นทรพัยส์นิ 
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เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด อื่นใดทีด่ าเนินธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ประโยชน์หรอืปกป้องสทิธทิีม่คิวรไดอ้นัเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง พรรคพวกหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 กำรรบัสินบน หมายถงึ การรบัดว้ย เงนิ สิง่ของ การบรกิาร หรอือย่างใดอย่างหนึ่งหรอืผสมกนั โดยมี
พนักงานเขา้ไปเกีย่วขอ้งในการเรยีกรบัเงนิ ของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเอง พรรคพวก 
ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอือย่างใดอย่างหนึ่ง 

 เจ้ำหน้ำท่ีของรฐั หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่ซึง่มี
ต าแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ า พนักงานหรอืบุคคลผู้ปฏบิตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงานของรฐั 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยลกัษณะการปกครองทอ้งที ่และใหห้มายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้ง
ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัและบุคคล หรอืคณะบุคคล ซึง่ใชอ้ านาจหรอืไดร้บั
มอบใหใ้ชอ้ านาจทางการปกครองของรฐัในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
การจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐั 

 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน     
การใหท้รพัยส์นิ หรอืรปูแบบอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลอื สนบัสนุน หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่กจิกรรม
ทางการเมอืง นกัการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
ทัง้นี้การช่วยเหลอืทางการเงนิสามารถรวมถงึการใหกู้เ้งนิ ส่วนการช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น ( In-kind) 
เช่น การให้สิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง การระดมทุน หรอื
บรจิาคเงนิใหแ้ก่องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นต้น ทัง้นี้เวน้แต่การสนับสนุน
กระบวนการประชาธปิไตยทีก่ระท าไดต้ามทีก่ฎหมายก าหนด 

 กำรบริจำคเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน์ หมายถึง กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิ
โดยไม่มผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน การบรจิาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คอื การใชจ้่ายเงนิเพื่อโครงการ 
กจิกรรม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มประชาชน โดยบรษิทัอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีม่ี
ตวัตน 

 ผู้เก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิา มารดา พีน้่องหรอืญาตสินิท ทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ 
รวมถงึเพื่อนและคนรูจ้กัของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของบรษิทั 

3. ขอบเขตและแนวทำงปฏิบติั 

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 
(1) ปฏบิตัิตามนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบน จรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 
คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) ไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบน แก่ผูท้ี่
มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทในเรื่องที่ตนมหีน้าที่รบัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้
ไดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดย
ถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 
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(4) ในการด าเนินการใด ๆ ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปนี้ ดว้ยความระมดัระวงั 

(5) การให ้หรอืรบัของขวญั ของก านัล การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว
ปฏบิตัิที่ดทีี่ก าหนดไว้ในคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ รวมถึงนโยบายการ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่การใหห้รอืรบัสนิบน 

(6) การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระท าในนามบริษัทแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 
ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารตดิตามและ
ตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

(7) การใหเ้งนิสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใด ต้องมกีารระบุ
ชื่อบรษิทั โดยการใหก้ารสนบัสนุนนัน้ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสรมิธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั 
ซึง่ตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่ าหนดไว ้และถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 

(8) ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้ จดัจา้งกบัภาครฐั หรอืเอกชน รวมถงึ การตดิต่องานกบัภาครฐั
หรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนมสีทิธแิละ
เสรีภาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใด ๆ 
รวมถงึการน าทรพัยากรใด ๆ ของบรษิทั ไปใชเ้พื่อด าเนินการหรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนัจะท าให้
บรษิทั สญูเสยีความเป็นกลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งและการใหค้วาม
ช่วยเหลอืทางการเมอืง 

4. หน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ 
(1) คณะกรรมกำรบริษทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลใหม้รีะบบ

ทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกั
ถงึความส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และน าไปปฏบิตั ิรวมถงึปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องคก์ร 

(2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ
และบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตังิาน
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ  

(3) ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และคณะผูบ้ริหำร มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การก าหนดใหม้รีะบบ และใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อ
สื่อสารไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และ
มาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนด
ของกฎหมาย 

(4) ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ
ปฏบิตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิ
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และกฎหมาย ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน หรือตัวแทนทำงธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอ านาจ
ควบคุม ต้องยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ โดยไม่ต้องเข้าไป
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. มำตรกำร และแนวทำงด ำเนินงำน 
(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึง

ความส าคญัและมจีติส านึกในการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มกีารควบคุมภายในเพื่อ
ป้องกนัการทุจรติ คอร์รปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บรษิทัไดเ้ขา้ไป
ลงทุน 

(2) แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่
การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
และการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั มหีน้าทีส่ื่อสารท าความ
เขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อน าไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ
และควบคุมดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตันิี้ 

(3) บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่อง
การทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึพนกังานทีป่ฏเิสธ ต่อการกระท า โดยใชม้าตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ตามทีก่ าหนดไวใ้น 
นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ (WHISTLE BLOWING) และ
การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

(4) ผู้ที่กระท าการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบงัคับเกี่ยวกบัการท างานว่าด้วย      
การบรหิารงานบุคคล ส าหรบัพนกังาน ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัทีก่ าหนดไว ้รวมถงึ
อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมายดว้ย 

(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่ างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ          
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกจิ 

6. ช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด หรอืข้อรอ้งเรียน 
บรษิัทมชี่องทางการสื่อสารใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถจะแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ร้องเรยีนกรณี

เกีย่วกบัการทุจรติ และมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการมอบหรอืรบัของก านัล ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรบัรอง 
หรอืค่าใช้จ่ายทีเ่กนิขอบเขตจ ากดั ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบรษิทั และแนวทางปฏบิตัิด้านการจดัซื้อจดัจา้ง 
การใหเ้งนิบรจิาคทีต่อ้งด าเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบยีบ และขัน้ตอนปฏบิตัขิองบรษิทั 

โดยบริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและ
ถ่ายทอดสู่พนักงานของบรษิทัทุกท่านเพื่อทราบและลงนามรบัทราบเพื่อถือเป็นระเบยีบปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เพื่อให้
พนกังานบรษิทัทุกคนเขา้ใจ และปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ หากพนักงานพบเหน็การกระท า สงสยั หรอืมหีลกัฐานว่ามกีรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื
บุคคลซึ่งกระท าการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานให้



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่89 
 

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทหีรอืรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแส
กำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบรษิัทได้รบัการรายงานแล้วจะด าเนินการอย่างจรงิจงั
และจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 

7. นโยบำยและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
(1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
(2) คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
(3) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั 
(4) นโยบายรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติ 

 
นโยบำยกำรรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต (WHISTLE BLOWING) 

1. วตัถปุระสงค ์
บรษิทั ยดึมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษทัภบิาลทีด่ ีรวมทัง้การ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ นอกจากนี้บรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน
จะยดึมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการดงักล่าว 

ดว้ยความมุ่งมัน่ดงักล่าว บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระท าผดิ
และการทุจรติ (WHISTLE BLOWING) ขึน้เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน
ของบรษิทั ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีสามารถร้องเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทั โดยบรษิทัไดก้ าหนดช่องทางทีป่ลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระท าผดิและการ
ทุจรติเพื่อช่วยใหบุ้คคลใดกต็าม สามารถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่นเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

ทัง้นี้ บรษิทัมกีารใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระท าผดิและการทุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ใหค้วาม
ร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใดๆ แก่บรษิทั ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอืสถานที่
ท างาน พกังาน ไล่ออก หรอืกระท าการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

2. กำรรบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 
บริษัท มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ร ับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม ก าหนดนโยบายการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีาร
รายงานทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น
ธรรม รวมถึงการก าหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต และส าหรบัผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้
รอ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ หรอืบุคคลทีร่บัจา้งท างานใหแ้ก่บรษิทั จะไดร้บัการคุ้มครองสทิธติามกฎหมาย ซึง่ไดม้ี
การก าหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

กรณีที่มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท า ที่สงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้เบาะแสหรอื
รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามช่องทางทีก่ าหนดไว ้

3. ช่องทำงกำรรบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 
3.1 โทรศพัท:์ 02-819-8899 / Call Center 1210 
3.2 โทรสาร: 0-2962-6951-3  
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3.3 สง่จดหมายมายงั: 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

3.4 โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงันี้ 
Facebook: https://www.facebook.com/safewaterfilter/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ponsabuy/ 
Line: @ponsabuy 
Line: @safe1210 
Line: @TSR.NEWS 

3.5 อเีมล ์ดงันี้ 
www.ponsabuy.com/ 
www.safealkaline.com/contacts/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@thiensurat.co.th 

3.6 ทางกล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 

4. กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รบัแจ้งเบำะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 
1. ผูร้อ้งเรยีนแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน แจง้มาตามช่องทางการรอ้งเรยีนดงักล่าวขา้งตน้ 
2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนแจง้เรื่องดงักล่าวมายงั 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.2 เลขานุการบรษิทั (ในกรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ) 
3. ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 
4. แจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีนและการปรบัปรุงแกไ้ข 

5. มำตรกำรด ำเนินกำรลงโทษผูก้ระท ำผิด 
บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเรื่องร้องเรยีนและเบาะแสกระท าผดิและการทุจรติ ด้วยความเป็นอสิระ

และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานที่สารถใช้ยืนยนัหรือโต้แย้งกบัขอ้มูลที่ได้รบั โดยจะเสนอแนะแนวทางใน      
การด าเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสัง่การและก าหนดแนวทาง          
การด าเนินการแกไ้ข และพจิารณาวางก าหนดโทษตามสมควรแห่งความผดิทีไ่ดก้ระท า เช่น 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 
2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ตดัค่าจา้ง 
4. พกังาน 
5. เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 
6. ด าเนินคดตีามกฎหมาย  

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
mailto:Appeal.AC@thiensurat.co.th
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6. มำตรกำรคุ้มครองผูแ้จ้งเบำะแส หรอืผูร้อ้งเรียน 
บรษิัทส่งเสรมิให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบั ด าเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท และเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนดว้ยเจตนาทีส่จุรติจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากบรษิทัตามมาตรการ ดงันี้ 

(1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผย
ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และขอ้มูลอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผู้แจง้ได้ แล้วด าเนินการสบืสวนว่ามมีูลความ
จรงิเพยีงใดหรอืไม่ 

(2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเ ปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสยีหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เหน็ว่าตน
อาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย สามารถรอ้งขอใหบ้รษิทัก าหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแส หรอื
ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเหน็ว่าเป็น
เรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

(4) ผู้ที่ได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม 

(5) บริษัทจะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่า จะโดยการ
เปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิ
จา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

7. นโยบำยและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 
1. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
2. คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
3. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
4. ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานของบรษิทั 

8. ค ำนิยำม 
“การกระท าผดิ” หมายถงึ การกระท าหรอืละเวน้การกระท าใด ๆ ของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารหรอืพนักงาน 
ซึง่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน ระเบยีบและนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั ตลอดจน
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อ
ประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิไดห้ลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนักงานดว้ยการใหห้รอืการรบั
สนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การ
ขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้ 

  



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่92 
 

หมวดท่ี 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
บริษัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิช่ขอ้มูลทาง

การเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านช่องทางที่
เขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 
 
แนวปฏิบติั 

1. กำรควบคมุภำยในและกำรท ำรำยกำร/ธรุกรรมท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
บรษิทัมนีโยบายในการป้องกนัและขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยก าหนดใหก้าร

ท ารายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิัทจะด าเนินการใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทแล้วแต่กรณี  ไม่ประกอบ
ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืแข่งขนัหรอืมรีายการระหว่างกนัในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดี
ทีส่ดุกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัแลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงาน
ต่อบรษิัท หากกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท เขา้ไปถือหุ้นบรษิัทที่มวีตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานคล้ายคลึงกบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้น
ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่ 

บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายในอสิระเพื่อตรวจสอบ
การปฏบิตังิานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมกีาร
ตรวจสอบเป็นระยะและจดัท ารายงานสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 

2. กำรเปิดเผยขอ้มูล 
บรษิทัก าหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู และการสื่อสารขององคก์ร เป็นหนึ่งในนโยบายหลกัของบรษิทั โดยได้

จดัใหม้ฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ะเป็นตวัแทนบรษิทั และเป็นสือ่กลางระหว่างฝ่ายจดัการในการสือ่สาร 
และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามส าคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
ของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งมกีารควบคุม และก าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่
เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีสาระส าคญัครบถ้ว น
เพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีก่ าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐั
อย่างเคร่งครดั ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัที่
บริษัทถือปฏิบัตินัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง
ตรงไปตรงมา ทัง้นี้ นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั
แลว้ นักลงทุนสมัพนัธ ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน นักลงทุนสมัพนัธย์งัต้องปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างเคร่งครดั ซึง่มหีลกัปฏบิตั ิดงันี้ 

1) ปฏบิตัหิน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธด์ว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามเป็น
มอือาชพี ตลอดจนซื่อสตัยส์ุจรติในวชิาชพี และด ารงตนอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความถูกต้องและความ
เท่าเทยีมกนัโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่93 
 

2) ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกีย่วข้อง
อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

3) เปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชดัเจน แม่นย า ครบถ้วน ทนัเวลา
และเป็นธรรม โดยใช้ความระมดัระวงัอย่างยิง่เพื่อหลีกเลี่ยงความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด และ
ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลบัทางการค้าหรือข้อมูลลบัที่อาจท าให้บริษัทเสยีเปรียบหรอื
สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั 

4) เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 
5) รกัษาความลบั ไม่เปิดเผย และไม่ใชข้อ้มลูภายในใดๆ ของกลุ่มบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน

เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
6) ตอบค าถามและขอ้สงสยัของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยการจดั

Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นักวเิคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมล์
และโทรศพัท ์

7) งดเว้นการจดัประชุมหรือชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)   
อย่างน้อย 14 วนั ก่อนเปิดเผยงบการเงนิ 

8) งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)    
ตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

9) จดักจิกรรมต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผล
การด าเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management 
Discussion & Analysis) และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)       
เพื่อน าเสนอขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 

ทัง้นี้ บริษัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้  
ขอ้มูลแก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห ์เพิม่เตมิได ้และหากผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห์ตอ้งการ
ขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรงที ่ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 

 
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ 
E-mail: ir@thiensurat.co.th 
หมายเลขโทรศพัท์ 02-819-8899 ต่อ 1536 หรอื 1591 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธร์บัผดิชอบในการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันักลงทุนรายใหญ่และ   
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัและนกัวเิคราะห ์อย่างสม ่าเสมอ โดยไดน้ าเสนอผลการด าเนินงาน  งบการเงนิ 
ฐานะการเงนิ ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  (Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้รว่ม
กจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อน าเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจน
แนวโน้มของธุรกจิในอนาคต  

mailto:ir@thiensurat.co.th
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ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธไ์ด้จดักจิกรรม เพื่อให้ผู้บรหิารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้าง
ความเขา้ใจทีถู่กต้องบนแนวทางการด าเนินธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัโดยการจดั Company Visit ตลอดจนการ
ตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมลแ์ละโทรศพัทอ์ย่างสม ่าเสมอ 

กิจกรรมกำรน ำเสนอข้อมูล จ ำนวน (ครัง้) สถำนท่ี 
บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน 2  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
นักลงทุนพบผูบ้รหิาร 1 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
ประชุมนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 1 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 

 
หมวดท่ี 5 ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

โครงสรำ้งคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน โดยคณะกรรมการ

บรษิัทประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผู้น าซึ่งเป็นทีย่อมรบั ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัจะด าเนินการพจิารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สดัส่วน
กรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุ ทธ์ นโยบายแนวทางใน            
การประกอบธุรกจิ และก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิอง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างใกลช้ดิ คณะกรรมการ
บรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ
แต่ละชุด บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย 
ในขณะที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดังนัน้ ประธาน
กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลอืกจาก
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ 

ทัง้นี้ บรษิัทมเีลขานุการคณะกรรมการบรษิัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการ 

 
บทบำท หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการได้จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัิตามกลยุทธ ์
และนโยบาย ดงักล่าวเป็นประจ า โดยบรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง 
ๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด
ทุกประการ 
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10. ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ”               
บนเวบ็ไซต์ http://www.thiensurat.co.th/investor ภายใต้หว้ขอ้นักลงทุนสมัพนัธ์ > เอกสารเผยแพร่เพื่อนักลงทุน > 
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื  
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11. กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 
11.1 สรปุภำพรวมระบบควบคมุภำยใน 
 คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารมหีน้าที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มแีละรกัษาไว้ซึ่งระบบ
ควบคุมภายใน ซึง่จะครอบคลุมถงึการควบคุมทางดา้นการเงนิ การด าเนินงาน การก ากบัดแูลกจิการ และการบรหิารความ
เสีย่ง ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจและหน้าทีใ่นการสอบทานใหบ้รษิทัมี
รายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม
และมปีระสทิธผิล สอบทานใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม และสอบทานใหป้ฏบิตัิตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
ธุรกจิของบรษิทั 

 บริษัทได้จดัท าคู่มือวงเงินและอ านาจในการอนุมตัิเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตความ
รบัผดิชอบ อ านาจการตดัสนิใจ และการสัง่การต่าง ๆ ตามระดบัต าแหน่งหน้าที่ ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายการทบทวนคู่มอื
ดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของส านกัตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีใ่น
การตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางการ  ซึ่ง
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มขีึน้เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2563 ในวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยมคีณะกรรมการอสิระ               
ทัง้ 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มกีารประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยการซกัถาม
ขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และผู้ตรวจสอบบญัชอีสิระภายนอก แล้วสรุปได้ว่าจากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัภายใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้นทีม่นียัส าคญัต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน อนัไดแ้ก่ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
การควบคุมภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดย
บรษิทัไดจ้ดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในใน
เรื่องการตดิตามควบคุมดแูลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อย
จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษัท ส าหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่
เพยีงพอแลว้เช่นกนั  
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จำกควำมเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบกบักำรซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร  
สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิัทมคีวามเพยีงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมนิระบบการควบคุม

ภายในของส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัการท า
ธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบควบคุมภายใน) นอกจากนี้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ
งบการเงนิประจ าปี 2562 ได้ให้ความเหน็ในรายงานสอบบญัชวี่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทตามล าดบั  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562    
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
11.2 ระบบควบคมุภำยในของบริษทั 
 บรษิทัมสี านกัตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไป
อย่างอสิระ เทีย่งธรรม มจีรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายในที่ไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล (The 
Institute of Internal Auditor: IIA) โดยท าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
รวมทัง้จดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณา
รายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพื่อใหข้อ้เสนอแนะทีจ่ าเป็นในการปรบัปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบ
ภายในและเพื่อปรบัปรุงระบบควบคุมภายในของบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
และจะจดัท ารายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบรษิทั 
 
11.3 หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 8/2561 เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2561 ได้แต่งตัง้ นางสาวพชิยาพร       
คงสมนาม เป็นผูต้รวจสอบภายใน และเมื่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562 
ไดแ้ต่งตัง้ นางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์ด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2562 และ
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในบรษิทัประจ าปี 2562 เพื่อตดิตามและประเมนิระบบการควบคุม
ภายในอย่างใกลช้ดิ ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิอง นางสาวจารุณี  เสอืสวสัดิ ์แลว้เหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของบรษิทั 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกนัที่เกดิขึ้นในระหว่างปี 2561 และปี 2562 ระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย หรอืระหว่างกนั
ภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทัง้นี้รายการระหว่างกันซึ่งมี
สาระส าคญัระหว่าง บริษัทและบรษิัทย่อย กบั บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปมี
ดงัต่อไปนี้ 

 
12.1  รำยละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

1. บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จ ากดั  
 

บรษิทัผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกบับรษิทัไดแ้ก่ ตระกลู    

แจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บรษิัท เบตเตอร์ ดรมีส ์จ ากดั 
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  

 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยบริษัท เบตเตอร์ 
ดรีมส์ จ ากดั ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 26.22 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  

 มีก ร รมกา ร ร่ ว มกับบ ริษัท  3 ท่ า น  ไ ด้ แ ก่                  
นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ นางสาวสวติา แจง้อยู่ 
และนายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 

2. บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายน ้าดื่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 มกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกบับรษิทัไดแ้ก่ ตระกลู    

แจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท ไอดีล วอเตอร์ จ ากดั 
รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  

 มีก ร รมกา ร ร่ ว มกับบ ริษัท  2 ท่ า น  ไ ด้ แ ก่                 
นางสาวเธียรวรรณี  แจ้งอยู่ และนางสาวสวิตา 
แจง้อยู่  

3. นายสหสั ตรทีพิยบตุร -  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการของบรษิทั** และ
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

 เป็นทีป่รกึษาของบรษิทัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ -  เ ป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท  โดย  ณ วันที่              

31 ธันวาคม 2562 นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้น
บริษัทร้อยละ 18.28 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระ
แล้ว และกลุ่มแจง้อยู่* ถือหุ้นบรษิทัร้อยละ 64.26 
ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้  
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

 เป็นทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม (แต่งตัง้เมื่อวนัที ่22 
กรกฎาคม 2562) 

5. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ -  เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัทโดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัท
ร้อยละ 6.13 ของทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้ว และ
กลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 64.26 ของทุน
จดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความ
เสีย่ง กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู และรองประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร** 

6. นางขนิษฐา แจง้อยู ่ -  เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเ ป็นภรรยาของ       
นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 นางขนิษฐา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
0.93 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ และ กลุ่มแจง้
อยู่ ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 64.26 ของทุนจดทะเบยีน
ทีช่ าระแลว้  

7. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ -  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 นางสาวสวติา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบรษิัทร้อยละ 
6.26 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ และกลุ่มแจง้
อยู่ ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 64.26 ของทุนจดทะเบยีน
ทีช่ าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผู้บริหารระดับสูง  และรองประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร** 

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  -  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 
6.11 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ และ กลุ่มแจง้
อยู่ ถอืหุน้ บรษิทัรอ้ยละ 64.26 ของทุนจดทะเบยีน
ทีช่ าระแลว้ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 
กร รมการก ากับดู แ ลกิจ กา รที่ ดีแ ล ะคว าม
รบัผิดชอบต่อสงัคม กรรมการบริหารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร** 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์   ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรหิาร 

 ทีป่รกึษาดา้นทรพัยากรมนุษย ์การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และเทคนิคการบรหิาร
จดัการ 

10. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ 
วงศด์พีรอ้ม 

  ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ทีป่รกึษาดา้นการพฒันากลยทุธด์า้นการตลาด  
กลยุทธด์า้นการขาย กลยุทธเ์ทคนิคการบรหิาร
การตลาดและการขาย และกลยทุธก์ารขยายและ
รกัษาตลาด 

11. ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์ 
พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

  ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 ทีป่รกึษาดา้นการประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทัดา้น
การขาย การบรหิาร และหนี้สญู และพฒันาการ
ท างาน 

12. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ -  ด ารงต าแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
บญัชแีละการเงนิ 

13. บรษิทั ซ ีโอ แอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ขายปลกีเครื่องเขยีน
และเครื่องใชส้ านกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก ่

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

14. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารเชื่อมต่อ
อนิเทอรเ์น็ตและบรกิาร
ครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเทคโนโลยี
สารสนเทศขายอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์และ
อุปกรณ์อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก ่

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
และมีกำรท ำธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะกำรประกอบ
ธรุกิจ 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์

15. บรษิทั เอส. เอส. แอร ์
เซอรว์สิ จ ากดั  

ใหบ้รกิารและจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศ 
รวมทัง้อุปกรณ์และ
อะไหล ่

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 เป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 

(บรษิทัย่อย) ร่วมกนั โดย บรษิทั เอส.เอส.แอร ์
เซอรว์สิ จ ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ย รอ้ยละ 40 
ของทุนจดทะเบยีนทีช่ าระแลว้ 

16. บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั จ าหน่ายเครื่องกรองน ้า
และผลติภณัฑท์ี่
เกีย่วขอ้งและ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 เป็นกจิการร่วมคา้ระหวา่งบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 

เจ.บ.ี โดยบรษิทัมสีดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 49 

17. บรษิทั วสี ุเซลล ์จ ากดั จ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 มกีรรมการร่วมกบับรษิทัผูถ้อืหุน้ใน 

บรษิทัเฟดเดอร ์ไทย จ ากดั (บรษิทัย่อย) 

* รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้: กลุ่มแจง้อยู่  
**รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: โครงสรา้งฝ่ายบรหิารและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั 
 
12.2  รำยกำรระหว่ำงกนัของบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกนัในปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  2561 และ 2562 

12.2.1 รำยกำรท่ีเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต: รายการดงักล่าวเป็นรายการทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

12.2.1.1 กำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำร  

บุคคล / นิติ
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร  
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. บรษิทั  
เบตเตอร ์ดรมีส ์ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 
บรษิทัใหบ้รษิทั เบตเตอร ์
ดรมีส ์จ ากดั เช่าระบบงาน
สารสนเทศ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 
 
 
 

0.06 
 
 

-0- 

0.13 
 
 

-0- 

0.24 
 
 

-0- 

ปันส่วนตามประมาณการ
สัดส่วนการใช้งานตาม
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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บุคคล / นิติ
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร  
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
2. บรษิทั ไอดลี 
วอเตอร ์จ ากดั 

2.1 ค่าใชจ้่ายซือ้น ้าดืม่ 
บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั  
ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั ไอ
ดลี วอเตอร ์จ ากดั เพื่อเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายน ้าดื่มแก่
ลกูคา้ของบรษิทั 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั ซือ้น ้าดื่มจาก
บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ากดั 
เพื่อจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ของ
บรษิทั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.02 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 

0.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.01 

ราคาตามวิธีต้นทุนบวก
ก าไรสว่นเพิม่  

 2.2 ค่าใชจ้่ายซือ้น ้าดืม่ 
บรษิทัซือ้น ้าดื่มจากบรษิทั  
ไอดีล วอเตอร์ จ ากัด เพื่อใช้
เลีย้งรบัรองภายในบรษิทั และ
น ามาจ าหน่ายใหก้บัพนกังาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.44 
 
 
 
 

0.05 

0.40 
 
 
 
 

0.03 

0.40 
 
 
 
 

0.01 

ราคาปกตทิีบ่รษิทั ไอดลี      
วอเตอร ์จ ากดั จ าหน่าย
ใหแ้ก่บรษิทั เซฟ เทรด 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

3. นายสหสั 
ตรทีพิยบุตร 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ: บรษิทั
ว่าจา้งนายสหสั ตรทีพิยบตุร 
เป็นทีป่รกึษาการบรหิาร
จดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบรหิาร
บุคลากรและการตลาด 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

2.40 
 
 
 
 
 
 

-0- 

2.40 
 
 
 
 
 
 

-0- 

2.40 
 
 
 
 
 
 
-0- 

ราคาตามสญัญา ซึ่งเป็น
ราคาปกติในการว่าจ้างที่
ปรกึษาภายนอกทัว่ไป 
 

4. นายวรีวฒัน์ 
แจง้อยู ่

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้น
นวตักรรม: บรษิทัว่าจา้ง   
นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ เป็นที่
ปรกึษาดา้นนวตักรรม 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

1.25 
 
 
 
-0- 

0.46 
 
 
 

-0- 

2.76 
 
 
 
-0- 

ราคาตามสญัญา ซึ่งเป็น
ราคาปกติในการว่าจ้างที่
ปรกึษาภายนอกทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร  
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
5. นางสมุนา  
วงษ์กะพนัธ ์

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษา
คณะกรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทั:  
บรษิทัว่าจา้ง 
นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 
เป็นทีป่รกึษาเป็นครัง้คราว
ดา้น 
(1) การพฒันาบรษิทัในดา้น

ทรพัยากรมนุษย ์

(2) การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร 

(3) เทคนิคการบรหิารจดัการ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0- 

ราคาปกติในการว่าจ้างที่
ปรกึษาภายนอกทัว่ไป 
 

6. ศาสตรเมธ ี
ดร.สปุรดีิ ์  
วงศด์พีรอ้ม 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษา
คณะกรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
ว่าจา้ง ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์
วงศด์พีรอ้มเป็นทีป่รกึษาเป็น
ครัง้คราวดา้น 
(1) การพฒันากลยุทธด์า้น

การตลาด 
(2) การพฒันากลยุทธด์า้น

การขาย 

(3) ก า ร พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์
เ ท ค นิ ค ก า ร บ ริ ห า ร
การตลาดและการขาย 

(4) การพฒันากลยุทธก์าร
ขยายและรกัษาตลาด 
 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0- 

ราคาปกติในการว่าจ้างที่
ปรกึษาภายนอกทัว่ไป 
 

7. ศ.(วุฒคิุณ) 
ดร.นายแพทย ์
พรเทพ 
ศริวินารงัสรรค ์

 
 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษา
คณะกรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั
ว่าจา้ง 
ศ.(วุฒคิุณ) ดร.นายแพทย ์ 

0.60 
 
 
 
 
 

0.40 
 
 
 
 
 

-0- 
 
 
 
 
 

ราคาปกติในการว่าจ้างที่
ปรกึษาภายนอกทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร  
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
พรเทพ  ศริวินารงัสรรคเ์ป็นที่
ปรกึษาเป็นครัง้คราวดา้นการ
ประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทั
ดา้นการขาย การบรหิาร และ
หนี้สญู และพฒันาการท างาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

 
 
 
 
 

-0- 

 
 
 
 
 

-0- 

 
 
 
 
 

-0- 

8. บรษิทั  
ซโีอ แอล 
จ ากดั 
(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายซือ้อุปกรณ์ส านกังาน  
บรษิทัซือ้สนิคา้อุปกรณ์
ส านกังานต่าง ๆ เช่น  แฟ้ม 
เทป น ้ายาลบค าผดิ กระดาษ
ต่อเนื่อง เป็นตน้ เพื่อใชใ้นการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.08 
 
 
 
 
 

-0- 

0.04 
 
 
 
 
 

0.01 

0.12 
 
 
 
 
 

0.01 

ราคาตามปกตทิีข่าย
ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

ค่าโฆษณา 
บรษิทัลงโฆษณาในแคตตาล็
อกสนิคา้ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 
 
 

-0- 

-0- 
 
 

-0- 

0.15 
 
 
-0- 

ราคาตามปกตทิีค่ดิกบั
บุคคลทัว่ไป 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 
บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า
แก่บรษิทั ซโีอแอล จ ากดั 
(มหาชน) 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 

-0- 

0.05 
 
 
 

0.05 

ราคาตามวธิตีน้ทุนบวก
ก าไรสว่นเพิม่ 

9. บรษิทั 
อนิเทอรเ์น็ต
ประเทศไทย 
จ ากดั 
(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายเช่าบรกิารระบบ
สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตและ
เครื่องชุดอุปกรณ์  
บรษิทัเช่าบรกิารระบบ
สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตและ
เครื่องชุดอุปกรณ์ จากบรษิทั 
อนิเทอรเ์น็ต ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

7.41 
 
 
 
 
 
 
 

0.37 

7.46 
 
 
 
 
 
 
 

0.29 

5.95 
 
 
 
 
 
 
 

0.28 

ราคาตามปกตทิีค่ดิกบั
บุคคลทัว่ไป 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ 
บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า
แก่บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศ
ไทย จ ากดั (มหาชน) 

-0- 
 
 
 

-0- 
 
 
 

0.03 
 
 
 

ราคาตามวธิตีน้ทุนบวก
ก าไรสว่นเพิม่ 
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บุคคล / นิติ
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร  
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ยอดคงคา้งสิน้งวด -0- 

 
-0- 
 

0.03 

10. บรษิทั 
ทเีอสอาร ์
ลาว จ ากดั 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้: 
บรษิทัจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า
แก่บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

9.72 
 
 

2.68 

8.31 
 
 

1.63 

9.17 
 
 

2.34 

ราคาตามวธิตีน้ทุนบวก
ก าไรสว่นเพิม่ 

11. บรษิทั 
วสี ุเซลล ์ 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้: 
บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั 
จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศแก่
บรษิทั วสี ุเซลล ์จ ากดั 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

12.84 
 
 
 

3.18 

1.05 
 
 
 

0.6 

5.10 
 
 
 

-0- 

ราคาตามวธิตีน้ทุนบวก
ก าไรสว่นเพิม่ 

 

12.2.1.2 กำรซ้ือขำยสินทรพัยถ์ำวร 

-ไม่ม-ี 

12.2.1.3 กำรเช่ำท่ีดิน และ อำคำร 

บุคคล / นิติ 
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
1. บรษิทั     
เบตเตอร ์
ดรมีส ์จ ากดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร
ส านกังานใหญ่ 
บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์  
จ ากดั เช่าพืน้ทีอ่าคารส านกังานใหญ่ 
 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.04 
 
 
 
 

-0- 

0.09 
 
 
 
 

-0- 

0.16 
 
 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 
  

1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร
โรงงาน 
บรษิทัให ้บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์
จ ากดั เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 
 
 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.08 
 
 
 
 
 

-0-  

0.08  
 
 
 
 
 

-0- 

0.08  
 
 
 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 
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บุคคล / นิติ 
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรระหวำ่งกนั ปี 2562 

 
ปี 2561 

 
ปี 2560 

 
2. บรษิทั 
ไอดลี วอ
เตอร ์จ ากดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  
บรษิทัให ้บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จ ากดั 
เช่าพืน้ทีใ่นอาคารโรงงาน 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.12  
 
 

-0- 

0.12  
 
 

-0- 

0.12 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 

รายไดค้่าสาธารณูปโภค 
บรษิทัเรยีกเกบ็ค่าสาธารณูปโภคตาม
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.09 
 
 

-0- 

0.09 
 
 

-0- 

0.08 
 
 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดใน
บรเิวณใกลเ้คยีง 

12.2.2 รำยกำรท่ีไม่มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรในอนำคต  
รายการดงักล่าวเป็นรายการที่บรษิัทไม่มนีโยบายในการท ารายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการที่

เกดิขึน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย) หากบรษิทัมคีวามจ าเป็นตอ้ง
ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว จะต้องน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนการท ารายการ 
รายละเอยีดมดีงันี้ 

 
 12.2.2.1 กำรรบักำรสนับสนุนกำรค ำ้ประกนัส ำหรบัเงินกู้ยมืสถำบนักำรเงิน/เจ้ำหน้ีเงินกู้ 

กลุ่มบรษิัท มวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ โดยได้รบัการสนับสนุนการค ้าประกนัส าหรบัเงนิกูย้มื
สถาบนัการเงนิ/เจา้หนี้เงนิกู ้มรีายละเอยีดดงันี้ 
บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560 
1. นางสาว 
เธยีรวรรณี  
แจง้อยู ่
 

กรรมการของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ 
นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ ค ้าประกนั
หนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้รถยนตแ์กบ่รษิทั 
(ยอดเงนิตน้ ณ วนัท าสญัญา) 
 

1.12 1.12 1.12 ตามเงื่อนไขการกูย้มืปกตขิอง
สถาบันการเงินทัว่ไป โดย
กรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทน
จากบริษัทจากการค ้าประกัน
ดงักล่าว 
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12.2.2.2 รำยกำรเงินกู้ยืม 
บุคคล / นิติ
บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 
รำยกำรระหวำ่งกนั 

มูลค่ำรำยกำร 
(ล้ำนบำท) นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. บรษิทั      
เอส. เอส. แอร ์
เซอรว์สิ จ ากดั 

เงนิกูย้มื 
(หน่วย:ลา้นบาท) 

ยอดยกมา  1 มค 61 0.4 
กูเ้พิม่ระหว่างปี - 
ช าระคนืระหว่างปี (0.4) 
ยอดคงเหลอื  
31 ธค 61 

-0- 

 
ดอกเบีย้จ่าย 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

-0- 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

0.40 
 
 
 
 
 
 
 

-0- 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่
ก าหนดในสญัญาซึ่งใกล้เคยีง
กับเงื่อนไขการกู้ยืมปกติของ
สถาบนัการเงนิทัว่ไป  

 
12.3 ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าท าสัญญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย        
บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจ าเป็น และได้ก าหนดขัน้ตอนการพิจารณา                
การสอบทาน การอนุมตั ิและการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัิทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล โดยการท ารายการดงักล่าวต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้เสมอืนกบัการท า
รายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทัง้สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ความเหมาะสมในการเขา้ท าสญัญานัน้ ๆ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั 

 
12.4 มำตกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

 บรษิทัมกีารก าหนดขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ        
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอื
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับรษิทัไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมัตกิารเขา้ท ารายการระหว่าง
กนันัน้ ๆ  
 
12.5 นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

 รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ทีไ่ดก้ าหนดขึน้ และ
กรรมการจะไม่มสีิทธิในการออกเสยีงอนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดกบับรษิัท รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณา 

นอกจากนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 
และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลที่
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มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ จะถูก
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั แต่เป็น
การท ารายการทีบ่รษิทัไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้รกิาร และการ
ซือ้หรอืขายสนิคา้ เป็นต้น บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัใหม้เีงื่อนไขต่าง  ๆ เป็นไป
ตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก และให้ปฏบิตัิเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้ก าหนดราคาและ
เงื่อนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้นี้ ผูต้รวจสอบภายใน
อสิระจะท าหน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัท ารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้
ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่น 
ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การกูย้มื การค ้าประกนั เป็นตน้ 
บรษิทัมนีโยบายใหเ้สนอใหป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิโดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่ม
ประชุมและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการนัน้ ๆ 
และจะต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัหรอื
บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี และการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกนัซึง่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัรวมทัง้แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี  
 

 ส าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ จะยงัคงมอียู่ในส่วนทีเ่ป็นการด าเนินการทางธุรกจิ
ปกตขิองบรษิทั เช่น การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั เป็นต้น นอกจากนี้ ในอนาคต บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องให้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการค ้าประกนัเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยมื   และจะด าเนินการท า
รายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกบั
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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ส่วนท่ี 3 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13. ข้อมลูทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

13.1 งบกำรเงิน 
13.1.1 ควำมเหน็ผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 
งบกำรเงินรำยปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต 
นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 8179 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
 

ควำมเหน็ 
ผู้สอบบญัชีเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการ
ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ 

13.1.2 ตำรำงสรปุงบกำรเงิน 
กลุ่มเธยีรสุรตัน์ (“กลุ่มบรษิัท”) ประกอบด้วย บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ บรษิัทย่อย 

ได้แก่ บริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษัท เฟดเดอร์ไทย จ ากดั และบริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง  จ ากดั    
(“บรษิทัย่อย”) 

บริษัทได้เข้าท าสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อจัดตัง้  บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด ในสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกจิจ าหน่ายเครื่อง
กรองน ้า ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยบรษิทัมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 มูลค่าเงนิลงทุนประมาณ 
17.1 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2560 บรษิทัไดจ้่ายช าระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจ านวน 13.8 ลา้นบาท และยงัคงเหลอืค่าหุน้ที่
ยงัไม่เรยีกช าระอกี 3.3 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืจากวธิเีขา้ก่อน-

ออกก่อนเป็นวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนทีเ่พื่อใหส้นิคา้คงเหลอืแสดงราคาตน้ทุนทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ ทัง้นี้ เน่ืองจากผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าวมจี านวนทีไ่ม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของกจิการ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึ

ใชว้ธิเีปลีย่นทนัทตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั (บรษิัทย่อย) มมีติ

อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 50 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 10 

ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทย่อยได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2561 บรษิทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามสดัส่วนเดมิทีถ่อือยู่ 

และไดช้ าระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเตม็จ านวนแลว้ในวนัที ่1 ตุลาคม 2561 

ทัง้นี้ งบการเงนิรวมของบรษิทัปี 2560 - 2562 มรีายละเอยีดดงันี้ 
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(1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

สินทรพัย ์

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 59.44 4.1 47.59 3.4 32.57 2.2 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 19.70 1.4 27.24 1.9 23.77 1.6 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 666.02 46.0 599.77 42.2 611.21 41.3 

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 0.43 0.0 0.90 0.1 1.35 0.1 

ลกูหนี้ตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1.72 0.1 1.90 0.1 3.47 0.2 

สนิคา้คงเหลอื 133.73 9.2 142.99 10.1 158.51 10.7 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.17 0.0 - - - - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 20.99 1.5 26.17 1.8 27.69 1.9 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 902.20 62.3 846.56 59.6 858.57 58.0 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั - - 1.07 0.1 2.89 0.2 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 22.88 1.6 4.03 0.3 9.04 0.6 

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่งปี 0.36 0.0 0.33 0.0 1.06 0.1 

ลกูหนี้ตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึก าหนดช าระเกนิกว่าหนึ่ง
ปี 

0.62 0.0 2.59 0.2 4.16 0.3 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.74 0.9 15.07 1.1 13.78 0.9 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  58.56 4.1 58.63 4.1 58.70 4.0 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  393.56 27.2 427.74 30.1 471.03 31.8 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 33.63 2.3 37.24 2.6 35.84 2.4 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 16.87 1.2 20.74 1.5 17.99 1.2 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 5.11 0.4 5.84 0.4 8.25 0.5 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 545.33 37.7 573.28 40.4 622.74 42.0 

รวมสินทรพัย ์ 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 1,481.31 100.0 
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หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 
ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 29.50 2.1 129.91 8.8 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - 0.40 0.0 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 127.91 8.8 83.52 5.9 97.30 6.6 
สว่นของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ 
   ภายในหนึ่งปี 

12.82 0.9 20.70 1.5 28.65 1.9 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 6.37 0.4 12.27 0.8 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 19.90 1.4 13.08 0.9 8.44 0.6 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 24.54 1.7 19.28 1.4 16.39 1.1 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 185.17 12.8 172.45 12.2 293.36 19.8 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด 
   ช าระภายในหนึ่งปี 

2.79 0.2 15.79 1.1 36.56 2.5 

เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 
   หนึ่งปี 

- - 3.33 0.2 9.70 0.7 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23.18 1.6 20.07 1.4 16.88 1.1 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - 5.20 0.4 3.45 0.2 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 25.97 1.8 44.39 3.1 66.59 4.5 
รวมหน้ีสิน 211.14 14.6 216.84 15.3 359.95 24.3 

ส่วนของผูถื้อหุ้น             
ทุนจดทะเบยีน             
   หุน้สามญั 662 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 

 
  662.20   662.20   

   หุน้สามญั 549 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 549.68      
ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแลว้             
   หุน้สามญั 550 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 549.68 38.0 549.68 38.7     
   หุน้สามญั 517 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท         516.73 34.9 
   หุน้สามญั 467 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท             
สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 295.29 20.4 295.29 20.8 268.34 18.1 
สว่นเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 10.25 0.7 10.25 0.7 10.25 0.7 
ผลต่างจากการเปลีย่นสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 
ก าไรสะสม             
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 35.85 2.5 30.69 2.2 26.00 1.7 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  341.52 23.6 313.18 22.0 294.33 19.9 
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  1,231.24 85.1 1,197.74 84.3 1,114.30 75.2 
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย 5.15 0.3 5.26 0.4 7.06 0.5 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,236.39 85.4 1,203.00 84.7 1,121.36 75.7 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 1,481.31 100.0 
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(2) งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ 

รำยได ้             

รายไดจ้ากการขาย 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 1,431.69 86.8 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 179.89 11.0 196.40 12.5 217.63 13.2 

รายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 0.20 0.0 0.60 0.0 0.24 0.0 

รวมรำยได ้ 1,636.45 100.0 1,575.50 100.0 1,649.56 100.0 

ตน้ทุนขาย (409.12) (25.0) (388.52) (24.7) (400.42) (24.3) 

ก ำไรขัน้ต้น 1,227.33 75.0 1,186.98 75.3 1,249.14 75.7 

รายไดอ้ื่น 40.32 2.5 37.59 2.4 43.82 2.7 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ย 1,267.65 77.5 1,224.57 77.7 1,292.96 78.4 

ค่ำใช้จ่ำย             

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (593.67) (36.3) (537.19) (34.1) (595.00) (36.1) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (401.86) (24.6) (387.30) (24.6) (427.89) (25.9) 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู  (134.20) (8.2) (168.52) (10.7) (159.45) (9.7) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (1.02) (0.1) (5.60) (0.3) (16.03) (1.0) 

รวมค่ำใช้จ่ำย (1,130.75) (69.2) (1,098.61) (69.7) (1,198.37) (72.7) 

ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรรว่มค้ำ
และ 
   ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 

136.90 8.3 125.96 8.0 94.59 5.7 

สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (0.35) (0.0) 1.29 0.1 0.01 - 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 136.55 8.3 127.25 8.1 94.60 5.7 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (27.03) (1.6) (22.26) (1.4) (20.14) (1.2) 

ก ำไรส ำหรบัปี 109.52 6.7 104.99 6.7 74.46 4.5 

              

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนใน 
   ภายหลงั ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -  สทุธจิากภาษเีงนิได ้

0.82 0.1 (0.17) (0.0) 5.50 0.3 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 110.34 6.8 104.82 6.7 79.96 4.8 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
 

      

กำรแบ่งปันก ำไร:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 109.63 106.79 77.37 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย (0.11) (1.80) (2.91) 

        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 110.45 106.62 82.87 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษิทัย่อย (0.11) (1.80) (2.91) 

        

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน       

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.20 0.21 0.16 

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 549.68 520.59 496.10 

        

ก ำไรต่อหุ้นปรบัลด       

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.20 0.21 0.13 

   จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 549.68 520.59 602.51 

        
 

หมำยเหต:ุ ในปี 2560 บรษิทัไดม้กีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินเดอืน พฤษภาคม 2560 เท่ากบั 49.55 ลา้นหุน้ 
 ในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินเดอืน พฤษภาคม และ เดอืนธนัวาคม เท่ากบั 5.12 ลา้นหุน้ และ 27.84 ลา้นหุน้ 

ตามล าดบั 
 บรษิทัจงึปรบัจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ยอ้นหลงัเพือ่ค านวณก าไรต่อหุน้ส าหรบัปี 2559 2560 2561 
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมด ำเนินงำน 

งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       
ก ำไรก่อนภำษี 136.55 127.25 94.60 
รายการปรบักระทบยอดก าไรกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 
   จากกจิกรรมด าเนินงาน 

      

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 54.55 54.33 52.39 
   หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 139.35 168.52 159.45 
   ปรบัลดราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  5.47 4.94 1.02 
   โอนกลบัค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้  (0.23) (0.56) (0.36) 
   สว่นแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.35 (1.29) (0.01) 
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (5.29) (0.88) (1.06) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ - 0.07 - 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - 0.04 - 
   ค่าเผื่อการรบัประกนัสนิคา้ (โอนกลบั) 1.99 3.26 (1.59) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.64 3.12 1.72 
   รายไดด้อกเบีย้ (0.50) (0.05) - 
   ตน้ทุนทางการเงนิ 1.02 5.60 16.03 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 

337.90  364.35  322.19  

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง       
   ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 7.32 (5.06) 0.62 
   ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ (223.65) (149.91) 134.84 
   ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 0.44 1.17 (2.41) 
   ลกูหนี้ตามสญัญาโอนสทิธ ิ 2.15 3.13 0.92 
   สนิคา้คงเหลอื 3.79 10.18 1.49 
   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4.31 1.52 (10.31) 
   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (0.63) 2.41 (0.02) 
หนี้สนิด าเนินงานลดลง       
   เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 45.36 (15.42) (3.64) 
   หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 3.05 (0.37) (7.59) 
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (0.49) (0.15) (0.24) 
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 179.55 211.85 435.85 
   จ่ายดอกเบีย้ (1.00) (5.61) (16.06) 
   จ่ายภาษเีงนิได ้ (21.75) (18.57) (12.00) 
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 156.80 187.67 407.79 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหำเงิน 

งบกำรเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน       

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง 1.07 1.81 15.82 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ - - (13.77) 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (0.17) - - 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (25.25) (8.15) (15.70) 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1.49) (5.30) (13.45) 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 17.08 2.71 1.51 

ดอกเบีย้รบั 0.45 0.05 - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8.31) (8.88) (25.59) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง (29.50) (100.41) (467.01) 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 0.40 

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (20.87) (28.71) (22.17) 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (9.70) (12.27) (19.14) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทนุจากการใชส้ทิธติาม 
   ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

- 59.91 90.08 

เงนิสดรบัเงนิปันผล 0.89 - - 

จ่ายเงนิปันผล (77.46) (82.29) (33.19) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (136.64) (163.77) (451.03) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 11.85 15.02 (68.83) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 47.59 32.57 101.40 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 59.44 47.59 32.57 
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(4) อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 
งบกำรเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง         

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 4.87 4.91 2.93 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 4.04 3.93 2.29 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.88 0.81 0.76 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 2.28 2.27 1.89 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั *160.34 *160.82 190.32 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 7.02 5.84 6.31 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั *52.01 *62.47 57.09 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้การคา้ เท่า 22.79 17.56 11.41 

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ วนั *16.02 *20.79 31.55 

วงจรเงนิสด วนั 196.34 202.50 215.86 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร         

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 75.00 75.34 75.73 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 5.90 5.69 3.08 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร รอ้ยละ 162.35 209.30 803.08 

อตัราดอกเบีย้รบั (ดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้) รอ้ยละ 28.41 32.44 28.73 

อตัราดอกเบีย้จ่าย (เงนิกูย้มื) รอ้ยละ 2.23 3.82 3.42 

สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 26.18 28.61 25.31 

อตัราก าไรสทุธ ิ รอ้ยละ 6.69 6.66 4.51 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 8.98 9.03 7.08 

อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน         

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 7.65 7.24 4.45 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 39.95 35.45 26.13 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.14 1.09 0.99 

อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน         

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.17 0.18 0.32 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.01 0.06 0.19 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 181.22 38.46 27.69 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.07 0.81 0.72 

อตัราสว่นเงนิปันผลต่อก าไรสทุธสิ าหรบัปี รอ้ยละ 76.15 91.35 82.75 

หมำยเหต:ุ *จ านวนวนัในการค านวณอตัราส่วนใช ้365 วนั 
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 

14.1 ค ำอธิบำยและวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
14.1.1 ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 

กลุ่มบรษิัทด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้า สารกรอง และจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน 
โดยการขายตรงซึง่เป็นช่องทางการขายหลกัของกลุ่มบรษิทั ทัง้การขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ โดย
ในปี 2560 บรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ซึ่งถือเป็นบรษิัทย่อย ได้เขา้มาด าเนินการให้สนิเชื่อรายย่อยและเช่าซื้อ
เครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนทีม่คีุณภาพภายใตร้ะบบเช่าซือ้ ทีเ่รยีกว่าโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ใหก้บักลุ่มลกูคา้ของบรษิทั 
ดงันัน้ รายไดห้ลกัของบรษิทัจงึแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และ
รายไดจ้ากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายได้รวมเพิม่ขึน้ทัง้ปีเท่ากบั 3.87% แมว้่าในไตรมาสที ่1-2 
กลุ่มบรษิทัจะมรีายไดล้ดลง แต่พอหลงัจากทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งของฝ่ายขายตรงดว้ยการเพิม่หวัหน้าทมีขาย
พรอ้มรถยนตใ์นการเดนิตลาดรวมกบัการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ทีเ่รยีกว่า “GIS” และขอ้มลู
ที่ได้จากการประปาส่วนภูมภิาค (Provincial Waterworks Authority) มาวเิคราะห์และวางแผนการเดนิตลาด รายได้
จากการขายตรงของเครื่องกรองน ้ากเ็ริม่เพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ปี 2562 มาตามล าดบั ในขณะทีร่ายไดด้อกผลตาม
สญัญาเช่าซือ้ยงัต ่ากว่าปีทีแ่ลว้ดว้ยผลสบืเนื่องของจ านวนสญัญาเช่าซือ้ทีย่งัไม่ไดเ้พิม่ขึน้มาเท่ากบัจ านวนสญัญาเช่า
ซือ้ทีล่ดลงไปจากผลกระทบของมาตรการและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาเครดติลูกคา้ทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อป้องกนัผล
จากภาระหนี้สาธารณะทีส่งูขึน้ทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ตัง้แต่ปลายปี 2561 เพราะบรษิทัเชื่อว่าปัญหาคุณภาพน ้าดื่มและ
น ้าใชใ้นครวัเรอืน กระแสนิยมรกัสุขภาพ อกีทัง้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้ายงัเป็นตวัปัจจยัทีจ่ะผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑ์
เครื่องกรองน ้า และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนแบบผ่อนสบายมยีอดขายทีเ่พิม่ขึน้ รายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัมจี านวน 
1,636.46 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนประมาณ 3.87% และก าไรสุทธ ิ(ก าไรสุทธ ิหมายถงึ ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั) เพิม่ขึน้มาเป็น 109.63 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นเพิม่ขึน้จากปีก่อนเท่ากบั 2.66% ทัง้นี้เป็นผลมาจาก
การเพิ่มจ านวนทมีขายตรงส าหรบัเครื่องกรองน ้าและการบริหารลูกหนี้เช่าซื้อให้มคีุณภาพที่ดีขึน้จากการปรบัปรุง
วธิกีารพจิารณาเครดติ และการตดิตามหนี้ทีค่า้งช าระทีก่ระท ามาอย่างต่อเนื่องจนท าใหห้นี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูลดลง 

ในปี 2562 ในดา้นกลยุทธ ์กลุ่มบรษิทัยงัคงกลยุทธก์ารขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการเพิม่และ
พฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย ทัง้การขายตรง (Direct Sales) การขายแบบ Online to Offline ภายใต้การตลาดแบบ 
Digital Marketing และการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย (Dealers) และองค์กร (B2B)  แต่จะลดการจัดจ าหน่ายผ่าน 
Modern Trade ที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่สูงลง ส าหรับการขายตรงนัน้บริษัทได้มีการพฒันาระบบ Mobile 
Application มาช่วยในการขายและการเกบ็เงนิ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการขาย การเกบ็เงนิและการตดิตามใหม้าก
ขึน้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบนักลุ่มบรษิทัมผีลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าดื่มทีค่รอบคลุมทุกรูปแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) 
โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในทุกสภาพน ้า และความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึง
ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้าใช้ในครวัเรือน เพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้าในการบรรเทาปัญหาคุณภาพน ้า และ
ส าหรบักลุ่มลูกคา้ทีต่อ้งการน ้ากรองส าหรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั อีกทัง้ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า เช่น เครื่องปรบัอากาศ 
เครื่องท าน ้าอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ เป็นต้น  สดัส่วนในการขายผ่านช่องทางขายทางโทรศพัท ์ซึง่เป็นการต่อยอด
ธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิม การขายผ่าน Social Network และการขายออนไลน์ ในส่วนของ Digital Marketing นัน้มี
ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการใหค้วามส าคญักบัการขยายการขายทางโปรแกรม 
“ผ่อนสบาย” ส่งผลให้ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้วยการด าเนินงานที่แขง็แกร่งของ
หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มบรษิทัไดข้ยายธุรกจิการใหบ้รกิารทางการเงนิ (Financial Services) โดยลงทุนในบรษิทัย่อยเพื่อ
ด าเนินธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคล บรษิทัย่อยดงักล่าวไดร้บัหนังสอือนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
ก ากบัจากกระทรวงการคลงั ในไตรมาส 4 ปี 2559 และเริม่ด าเนินการปล่อยสนิเชื่อใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายในปี 2560 
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นอกจากนี้ บรษิทัยงัร่วมทุนกบักลุ่มธุรกจิในประเทศลาว เพื่อขยายธุรกจิไปต่างประเทศ โดยทีย่อดขายของบรษิทัทีร่ว่ม
ทุนดงักล่าว (TSR-LAO) ส าหรบัผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าในระยะเวลาทีผ่่านมาไดม้กีารเตบิโตมา จนมาเมื่อปี 2562 ที่
ไดม้กีารปรบัเปลีย่นผูบ้รหิารขายทีล่าออกประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิในประเทศสาธารณรฐัประชาชนลาวทีไ่ม่ค่อยดนีัก 
รวมทัง้ค่าเงนิสกุลเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้ ยอดขายกช็ะลอลงมาแต่กย็งัมกี าไรสทุธอิยู่ 

ดา้นผลติภณัฑ ์บรษิทัวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาคุณภาพสนิคา้ทัง้ในดา้นการกรองน ้า
ให้มีความสะอาด ปรบัสภาพน ้าให้มคีวามเป็นด่าง (ซึ่งบริษัทได้จดสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรกบักรมทรพัย์สนิทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์สทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรดงักล่าวมอีายุ 4-5 ปี นับแต่วนัทีจ่ดทะเบยีน) และมแีร่ธาตุทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทัง้ในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมยั การใช้เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใชง้านใหก้บัผูบ้รโิภค 

ในปี 2562 บรษิทัไดม้กีารวางแผนลงทุนโฆษณาประชาสมัพนัธท์ัง้ทางดา้นสื่อออนไลน์ (Facebook) และสื่อ
โฆษณาเพื่อสรา้งแบรนด ์จงึมคี่าใชจ้่ายโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ีเ่พิม่ขึน้ โดยไดม้กีารเรยีนเชญิ คุณเมทนี บุรณศริ ิ
(นีโน่) มาเป็นพรเีซน็เตอร ์ของเครื่องกรองน ้า SAFE ภายใตบ้รกิารใหม่ของบรษิทัทีช่ื่อว่า “SAFE MAN” 

ในปี 2562 บริษัทได้มีการปรบัแผนการลงทุนส าหรบัรถยนต์ใหม่ที่ใช้ในการเดินตลาดทัง้ของเก่าและใหม่
เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยั และเหมาะสมกบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562บรษิทัไดม้กีารไปจดทะเบยีนเลกิ บรษิทั เฟดเดอรไ์ทย จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที่
บริษัทถือหุ้นอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่ องจากบริษัทนี้ ไม่ได้มีจ าหน่าย
เครื่องปรบัอากาศยีห่อ้เฟดเดอรอ์กีต่อไปแลว้ 

บรษิัทได้มกีารยกเลกิหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีใ่หไ้วก้บัธนาคาร แล้วท าเป็นสญัญาวงเงนิสนิเชื่อใหม่ทีไ่ม่
ต้องมีหลกัทรพัย์ประกนั (Clean Loan Basis) กบัทุกธนาคาร เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อขอวงเงินสนิเชื่อ (Credit 
Facilities) กบัธนาคารใหม่ๆไดเ้พิม่ขึน้ เพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคตของบรษิทั 
 
14.1.2 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

รำยได้จำกกำรขำย 
กลุ่มบรษิัทได้รบัรายได้จากการขาย 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายสนิค้าผ่านช่องทางการขายตรง 

รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัอื่น และรายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายสนิคา้ผ่าน Online Marketing ภายใตก้าร
ขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสญัญาเช่าซือ้ 

 
ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ และรายไดจ้าก

ลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อเท่ากบั 1,649.56 ลา้นบาท 1,575.50 ลา้นบาทและ 1,636.46 ลา้นบาทตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปี 2561 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 60.96 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.87 ซึง่ประกอบดว้ย
รายไดจ้ากการขายสนิคา้จ านวน 1,456.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 77.86 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.65 ในขณะที่
ดอกผลจากการใหเ้ช่าซื้อรวมรายได้จากลูกหนี้เงนิใหส้นิเชื่อจ านวน 180.09 ล้านบาท ลดลงจ านวน 16.92 ล้านบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 8.41 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้นัน้มาจากการเพิม่ทมีขายตรงของเครื่องกรองน ้าดว้ยการน า
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากระบบสารสนเทศ (GIS) และการประปาภูมภิาคทีบ่รษิทัไดม้กีารพฒันาขึน้มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละวาง
แผนการขาย ในขณะทีด่อกผลจากการใหเ้ช่าซือ้ยงัลดลงอยู่ดว้ยผลสบืเน่ืองของจ านวนสญัญาเช่าซือ้ใหม่ทีย่งัไม่ไดเ้พิม่
ขึน้มาเท่ากบัจ านวนสญัญาเช่าซื้อเก่าที่ลดลงไปจากผลกระทบของมาตรการและหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเครดิต
ลกูคา้ทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพื่อป้องกนัผลจากภาระหนี้สาธารณะทีส่งูขึน้ทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ตัง้แต่ปลายปี 2561 
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สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงันี้ 

รำยได ้

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2562 2561 2560 
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขาย: 
      

ขายสดและขายเชื่อ 216.15 13.2 204.75 13.0 202.37 12.3 
ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,240.21 75.8 1, 173.75 74.5 1,229.32 74.5 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 1,431.69 86.8 
รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 179.89 11.0 196.40 12.5 217.63 13.2 
รายไดจ้ากลกูหนี้เงนิใหส้นิเชื่อ 0.20 0.0 0.60 0.0 0.24 0.00 

รวมรำยได ้ 1,636.45 100.0 1,578.50 100.0 1,649.56 100.0 
 
รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัมรีายละเอยีดดงันี้ 
(1) รำยได้จำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงกำรขำยตรง เป็นรายได้หลกัที่มาจากการเดนิตลาดแบบ Door to 

door ของพนกังานขายส าหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน ้ายีห่อ้ Safe และสารกรอง ทีเ่ป็นของบรษิทั  
(2) รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนบริษัทอ่ืน เป็นรายได้จากการจดัจ าหน่ายสนิค้าผ่านบรษิัท   

ขายตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ ากัด บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด และ            
บรษิทั  ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) 

(3) รำยได้จำกกำรจดัจ ำหน่ำยสินค้ำผำ่น Online Marketing ซึง่บรษิทัฯไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทาง
นี้ในปลายปี 2560 และได้มกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะทีเ่ป็น Online to Offline ขึน้มาในปี 2561 

เมื่อเปรยีบเทยีบยอดขายตามกลุ่มผลติภณัฑ์หลกั รายได้จากการขายเครื่องกรองน ้าในปี 2560 2561 และ 
2562 เป็นจ านวน 1,119.79 ลา้นบาท 1,026.15 ลา้นบาท และ 1,088.53 ลา้นบาทตามล าดบั ปี 2562 ยอดขายเครื่อง
กรองน ้าเพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 62.38 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.08 เป็นผลมาจากการเพิม่จ านวนทมีขายดว้ย
การน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากระบบสารสนเทศ (GIS) และการประปาภูมภิาคทีบ่รษิทัไดม้กีารพฒันาขึน้มาใชใ้นการวเิคราะห์
และวางแผนการขาย 

ส าหรบัรายไดจ้ากการขายสารกรอง ในปี 2560 2561 และ 2562 เป็นจ านวน 130.24 ลา้นบาท 170.28 ลา้น
บาท และ 139.12 ล้านบาท ตามล าดบั โดยปี 2562 ยอดขายสารกรองลดลงจากปีก่อนจ านวน 31.16 ล้านบาท หรอื
ลดลงรอ้ยละ 18.30 อนัเป็นผลกระทบมาจากการปรบัโครงสรา้งในการขายสารกรองมาใหพ้นกังานขายตรงชว่ยขายเพือ่
เพิม่รายไดใ้หก้บัพนักงานขายตรงแต่กไ็ม่ส าเรจ็ตามทีว่างแผนไว้เพราะพนักงานขายไม่ไดม้คีวามมุ่งมัน่ในการท าอนั
เนื่องจากผลตอบแทนทีไ่ดไ้ม่จูงใจ จงึไดม้กีารปรบัโครงสรา้งการขายสารกรองกลบัไปให้หน่วยงานขายทางโทรศพัท์ 
และหน่วยงานธุรกจิต่อเนื่อง ใหบ้รกิารโทรแจง้ลกูคา้ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นสารกรองทีค่รบก าหนดระยะเวลาแลว้ ตามเดมิ  
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ในปี 2562 ยอดขายของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนดช์ัน้น าอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ 
ตู้แช่ เครื่องท าน ้าอุ่น พดัลมไอเยน็ เครื่องฟอกอากาศ ในช่องทางการขายแบบ Online Marketing ภายใต้โปรแกรม
ผ่อนสบายกย็งัคงเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมยีอดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอื่น ๆ จ านวน 228.71 ลา้นบาท  

 
สดัสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์(Products) ปี 2562 แสดงตามตาราง ดงันี้ 
 

รำยได้ตำมผลิตภณัฑ ์  มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  รอ้ยละ 

เครื่องกรองน ้า  1,088.53  74.8 
สารกรอง  139.12  9.5 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอื่น ๆ  228.71  15.7 

รวม  1,456.36  100.0 
 

ต้นทุนขำย 
ต้นทุนขายแบ่งออกเป็น ต้นทุนวตัถุดบิในการผลติ ต้นทุนพนักงานฝ่ายผลติ โสหุย้การผลติ และต้นทุนอื่น ๆ 

โดยปี 2560 2561 และ 2562 ตน้ทุนขายมจี านวน  400.42 ลา้นบาท 388.52 ลา้นบาท และ 409.12 ลา้นบาท ตามล าดบั
หรือคิดเป็นสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม (“สดัส่วนต้นทุนขาย”) ร้อยละ 24.27 ร้อยละ 24.66 และร้อยละ 25.00 
ตามล าดบั ในปี 2562 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 20.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 อนัเกิดจาก
ยอดขายที่เพิม่ขึน้ โดยที่สดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวมปี 2562 สูงขึน้จากปีก่อน เป็นผลมาจากสดัส่วนการขายที่
เพิม่ขึน้ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ตีน้ทุนขายทีส่งูกว่าผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน ้าของกลุ่มบรษิทั 

 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ซึ่งในการด าเนินธุรกิจเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทส่วนหนึ่งใช้      

เงนิกู้ยมืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระหว่างรอรบัเงนิผ่อนช าระค่างวดจากลูกค้า ดงันัน้ ต้นทุนทางการเงนิจงึจดัเป็น
ต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุนขาย ทัง้นี้ต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิกูย้มื ไดแ้ก่ ต้นทุนทางการเงินจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน 
และต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อรองรบัการลงทุน ต้นทุนทางการเงนิรวมในปี 2560 2561 และ 2562 
เป็นจ านวน 16.03 ลา้นบาท 5.60 ลา้นบาท และ 1.02 ลา้นบาทตามล าดบั ตน้ทุนทางการเงนิในปี 2562 อยู่ในระดบัต ่า
มากเมื่อเทยีบกบัปี 2560 และ 2561 เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัมสีภาพคล่องเพิม่ขึน้จากความสามารถในการบรหิารการเกบ็
เงนิจากลกูหนี้เช่าซือ้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมกบัการพจิารณาอย่างรอบคอบในเรื่องของการลงทุนภายใตค้วามเสีย่ง
ของเศรษฐกจิทีถ่ดถอยและหนี้สาธารณะที่เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหต้้นทุนทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัในปี 2562
ลดลงมาจากปี 2561 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายส าคญัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิัทซึ่งเน้นการขายสนิค้าผ่านช่อง

ทางการขายตรง โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่ส าคญัประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัพนกังาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่าเบีย้เลีย้ง เป็นตน้ ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายปี 
2560 2561 และ 2562 มจี านวน 595.00 ลา้นบาท 537.18 ลา้นบาท และ 593.67 ลา้นบาท ตามล าดบั เนื่องจากในปี 
2562 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารวางแผนลงทุนโฆษณาประชาสมัพนัธท์ัง้ทางดา้นสือ่ออนไลน์ (Facebook) และสือ่โฆษณาโดย
ได้มกีารเรยีนเชญิ คุณเมทนี บุรณศริ ิ (นีโน่) มาเป็นพรเีซน็เตอร์ ของเครื่องกรองน ้า SAFE ภายใต้บรกิารใหม่ของ
บรษิัทที่ชื่อว่า “SAFE MAN” จงึท าให้ค่าใช้จ่ายโฆษณาในปี 2562 สูงขึน้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้ดงักล่าวกช็่วยท าให้
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บรษิัทมยีอดขายส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นเตบิโตขึน้จากช่องทาง Online ผ่านระบบผ่อนสบาย และยงัท าให้
บรษิทัสามารถขายเครื่องกรองน ้าโดยใชว้ธิ ีOnline to Offline ไดเ้พิม่ขึน้ ประกอบการท าประชาสมัพนัธเ์ครื่องกรองน ้า
ยี่ห้อ “SAFE” ให้เป็นที่รู้จกัมากขึน้ โดยมสีดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 36.28 
ในขณะทีปี่ 2560 และปี2561  มสีดัส่วนรอ้ยละ 36.07 และรอ้ยละ 34.10 ตามล าดบั แต่อย่างไรกต็ามหากหกัค่าใชจ้่าย
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์นี้ไป บรษิัทกย็งัสามารถควบคุมสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆเพื่อให้อยู่ในระดบัที่
เหมาะสมกบัการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

 
หน้ีสงสยัจะสญูและหน้ีสญู 
กลุ่มบรษิัทมรีะบบตรวจสอบและควบคุมการให้สนิเชื่อ โดยจัดตัง้ฝ่ายเครดติเพื่อประเมนิความสามารถใน   

การช าระหนี้ของลูกหนี้และเรยีกเกบ็เงนิในแต่ละงวดจากลูกหนี้ บรษิัทยงัมนีโยบายให้พนักงานขายร่วมรบัผดิชอบ      
ความเสยีหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบรษิัทไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนี้ได้ ทัง้นี้ มาตรการ
ดงักล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยพนกังานขายจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างเตม็ที ่เพื่อลด
ผลกระทบของหนี้สญูต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัได ้ในระดบัหนึ่ง 

ส าหรบัลูกหนี้ทีค่า้งช าระ กลุ่มบรษิทัมนีโยบายตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยอา้งองิจากมูลค่าหนี้ ทีค่าดว่าจะ
เกบ็เงนิไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้และการวเิคราะหล์ูกหนี้แต่ละรายตามความเหน็ชอบของ
ฝ่ายบรหิาร ซึง่ทีผ่่านมากลุ่มบรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูตามอายุของลกูหนี้ (ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิทีต่ารางนโยบายบญัชใีนการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) และส าหรบัลกูหนี้ทีค่า้งช าระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั  กลุ่ม
บรษิทัจะตดัลูกหนี้ดงักล่าวเป็นหนี้สญูหลงัจากด าเนินการทวงถามอย่างถงึที่สุด ทัง้โดยวาจาและส่งจดหมายทวงถาม 
จากนัน้บรษิทัจะด าเนินการฟ้องรอ้งตามขัน้ตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 159.45 ลา้นบาท 168.52 ลา้นบาท และ
134.20 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยยอดหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูในปี 2562 ลดต ่ากว่าปี 2561 เท่ากบั 34.32 ลา้นบาท
หรอืลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 20.37 ทัง้นี้เนื่องมาจากการก าหนดนโยบายและเพิม่มาตรการในการบรหิารคุณภาพลกูหนี้ให้
เขม้งวดมากขึน้ ดว้ยความระมดัระวงัในการปล่อยสนิเชื่อ ซึง่มกีารตรวจสอบอย่างเขม้งวดจากฝ่ายเครดติของบรษิทั อกี
ทัง้ระเบยีบการหกัค่านายหน้าคนืจากพนักงานขาย ในกรณีที่มกีารขายสนิคา้ใหแ้ก่ลูกค้าที่ไม่มคีุณภาพเพยีงพอ ซึ่ง
หลกัเกณฑเ์หล่าน้ีเป็นไปตามระเบยีบทีก่ลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดไวแ้ละมกีารทบทวนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์อยู่เสมอ  
 

รำยได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่น เป็นรายไดท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หลกั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิที่ใช้

งานแลว้เช่น รถยนต์เดนิตลาดทีค่รบก าหนดอายุการใชง้าน การขายสนิคา้ยดึคนื การขายเมด็พลาสตกิบด ขายสนิคา้ 
พรเีมี่ยม และหนี้สูญรบัคนื โดยปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมรีายได้อื่นจ านวน 43.82 ล้านบาท 37.59 ล้าน
บาท และ 40.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2562 บรษิทัเริม่มรีายไดจ้ากขายเครื่องกรองน าทีย่ดึคนื (Activ) เพิม่ขึน้ จาก
ผลของมาตรการในปี 2561 ทีบ่รษิทัไดก้ าหนดวธิกีารในการบรหิารจดัการเครื่องกรองน ้าทีย่ดึคนืโดยการน ามาจดัเป็น
เกรด A, B และ C  ซึง่สนิคา้ยดึคนืเกรด A และ B บรษิทัจะน ามาท าความสะอาดและปรบัปรุงคุณภาพใหม่ ซึง่เกรด A 
นัน้ บรษิทัจะน ามาขายเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาขายทีต่ ่าลงจากราคาปกต ิส าหรบัเกรด B บรษิทัจะน ามาท าเป็นสนิค้าเพื่อ
บรจิาค และเกรด C บรษิทัจะน ามาบดเป็นเมด็พลาสตกิ 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นต้น ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารจ านวน 427.89 ล้านบาท 387.29 ล้านบาท 
และ 401.86 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากปี 2561 เท่ากบั 14.57 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้เท่ากบัร้อยละ 3.76 ทัง้นี้เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการบรจิาคที่สูงขึน้จากสนิค้ายดึคนืเกรด B ที่น าไปบรจิาค
ให้กบัโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครตามโครงการ CSR ของปี 2562 รวมกบัการตัง้ส ารองที่เพิ่มขึ้นของพนัก
เกษียณอายุจากผลกระทบของอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัลดลงตามตลาด ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆไดม้กีารปรบั
ลดลงเป็นไปตามแผนการบรหิารค่าใชจ้่ายบรหิารต่างๆใหเ้หมาะสมจากการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  และระบบ 
Outsourcing มาใชใ้นการท างานแทนระบบเดมิทีต่อ้งใชพ้นกังานจ านวนมาก  

 
ก ำไรสุทธิ 
ในปี 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมกี าไรสุทธจิ านวน 77.37 ล้านบาท 106.79 ล้านบาท และ 109.63 

ลา้นบาทตามล าดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ก าไรสทุธขิองกลุ่มบรษิทั ปี 2562 เพิม่ขึน้ 2.84 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.66 จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่มบรษิทั และการลดลงของค่าใชจ้่ายหนี้สญูและหนี้สงสยัจะ
สูญที่ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายทัง้การขายและการบริหารจะสูงขึน้จากปีก่อน ตามเหตุผลที่กล่าวมา
ขา้งตน้ ทัง้นี้อตัราก าไรสทุธซิึง่ค านวณจากก าไรสทุธทิีแ่สดงในงบการเงนิรวมของปี 2560 2561 และ 2562 คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.51 รอ้ยละ6.66 และรอ้ยละ 6.69 ตามล าดบั  
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14.1.3 กำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงิน 
14.1.3.1 สินทรพัย ์

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,481.31    
ลา้นบาท 1,415.09 ลา้นบาท และ 1,447.54 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้สนิทรพัย์หลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าซื้อ ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิค้าคงเหลอื โดยลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ ได้แก่ ลูกหนี้จากการขาย
สนิคา้แบบผ่อนช าระ ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั ในขณะทีบ่รษิทัลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ในสว่นของโรงงานผลติ อาคารส านกังาน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมถงึสนิคา้คงเหลอืทีจ่ดัหาและผลติใหม้จี านวน
ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ 

 
อตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม แสดงตามตาราง ดงันี้ 

สินทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

สนิทรพัยร์วม  1,447.54  1,415.09  1,481.31 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  902.20  847.01  858.57 

อตัรำส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  62.33  59.86  57.96 

ปี 2562 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ เกดิจากลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อและเงนิสด
คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้ อนัเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้เช่าซื้อใหม่ของเครื่องกรองน ้าซึ่งมรีะยะเวลาการผ่อนช าระ
ลดลงเหลอืประมาณ 12-13 เดอืนประกอบกบัการบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน (Working Capital) ทีม่ปีระสทิธภิาพไม่ว่าจะ
ในเรื่องของการบรหิารสนิคา้คงเหลอืใหม้อีย่างเหมาะสมกบัการขาย การบรหิารเครดติเทอมทีไ่ดจ้ากผูผ้ลติ (Suppliers) 
และการพจิารณาการลงทุนใหเ้หมาะสม 

 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 
ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ (สุทธ)ิ ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้จากการขายสนิค้าแบบผ่อนช าระ (สุทธิจากดอกผลเช่าซือ้   

รอตดับญัช ีภาษีขายรอตดับญัช ีค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และส ารองการรบัคนืสนิคา้) เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีดัส่วนสงูสุดใน
กลุ่มสนิทรพัยห์มุนเวยีน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจ านวน 
620.25 ลา้นบาท 604.21 ลา้นบาท และ 688.91 ลา้นบาทตามล าดบั 

 
ควำมเพียงพอของค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
กลุ่มบรษิทัมลีูกหนี้การคา้ส่วนใหญ่จากการขายผ่อนช าระเครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้าตามสญัญาเช่าซือ้  

โดยกลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหนี้ทีค่าดว่าจะไม่สามารถช าระหนี้ได ้ดงันี้ 
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เครือ่งกรองน ้ำ: นโยบำยบญัชีในกำรตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส ำหรบัลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดช ำระ 
 อตัรำค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (รอ้ยละ) 
 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  2.5  2.5  2.5 
คา้งช าระ 1 งวด  6  6  6 
คา้งช าระ 2 งวด  30  30  30 
คา้งช าระ 3 งวด  50  50  50 

คา้งช าระเกนิ 3 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  50 และ100* 
*คา้งช าระเกนิ 3 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัราค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั 
อตัราค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 
เครือ่งใช้ไฟฟ้ำ: นโยบำยบญัชีในกำรตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูส ำหรบัลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

งวดท่ีผิดนัดช ำระ 
 อตัรำค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (รอ้ยละ) 
 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  1  1  1 
คา้งช าระ 1 งวด  2  2  2 
คา้งช าระ 2 งวด  10  10  10 
คา้งช าระ 3 งวด  20  20  20 
คา้งช าระ 4 งวด  30  30  30 
คา้งช าระ 5 งวด  40  40  40 
คา้งช าระ 6 งวด  50  50  50 

คา้งช าระเกนิ 6 งวด  50 และ 100*  50 และ 100*  50และ100* 
*คา้งช าระเกนิ 6 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัราค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกนิ 6 งวดตดิต่อกนั 
อตัราค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 

 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ (หลงัหกัดอกผลเช่าซือ้และภาษขีายรอตดับญัช)ี แยกตามอายุลกูหนี้ และค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสญู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 - 2562 แสดงดงัตารางดา้นล่าง 

เครือ่งกรองน ้ำ 

ลูกหน้ี 
ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 420.65 71.68 385.85 72.20 447.42 79.36 10.64 2.5 9.76 2.5 11.29 2.5 
คา้งช าระ 1 งวด 102.14 17.40 84.74 15.86 49.24 8.73 6.13 6 5.08 6 2.95 6 
คา้งช าระ 2 งวด 29.09 4.96 23.56 4.41 21.33 3.78 8.73 30 7.07 30 6.40 30 
คา้งช าระ 3 งวด 14.67 2.50 15.16 2.84 15.42 2.74 7.34 50 7.58 50 7.71 50 
คา้งช าระเกนิ 3 งวด 20.30 3.46 25.10 4.69      30.39 5.39 15.00 50 และ 

100* 
20.35 50 และ 

100* 
25.26 50 และ

100* 
รวม 586.85 100.00 534.41 100.00 563.80 100.00 47.84 

 
49.84 

 
53.61 

 

*คา้งช าระเกนิ 3 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัราคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั อตัราคา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญรอ้ยละ 100 
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เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

ลูกหน้ี 
ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ณ วนัท่ี ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ณ วนัท่ี** 

31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 118.64 76.56 78.91 62.34 73.75 62.29 0.59 1 0.52 1 0.45 1 
คา้งช าระ 1 งวด 10.95 7.07 14.51 11.46 13.14 11.10 0.12 2 0.17 2 0.17 2 

คา้งช าระ 2 งวด 6.94 4.48 9.95 7.86 8.47 7.15 0.36 10 0.60 10 0.56 10 
คา้งช าระ 3 งวด 4.66 3.01 6.44 5.09 6.06 5.12 0.47 20 0.80 20 0.80 20 
คา้งช าระ 4 งวด 3.94 2.54 5.00 3.95 5.51 4.65 0.64 30 0.92 30 111 30 
คา้งช าระ 5 งวด 3.25 2.09 3.47 2.74 4.33 3.66 0.76 40 0.86 40 1.17 40 
คา้งช าระ 6 งวด 2.19 1.42 2.94 2.32 3.45 2.91 0.69 50 0.93 50 1.18      50 
คา้งช าระเกนิ 6 งวด 4.39 2.83 5.37 4.24 3.69 3.12 1.44 50 และ 

100* 
2.14 50 และ 

100* 
      1.93 50 และ 

100* 
รวม 154.96 100.00 126.59 100.00 118.40 100.00 5.07 

 
6.94 

 
7.37 

 

*คา้งช าระเกนิ 6 งวดไมต่ดิต่อกนั อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญรอ้ยละ 50 และคา้งช าระเกนิ 6 งวดตดิต่อกนั อตัราค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญรอ้ยละ 100 

**ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญส าหรบัลูกหนี้ผลิตภณัฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าค านวณจากยอดลูกหนี้หลงัจากหกัดอกผลเช่าซื้อและภาษีขายรอตดับญัชแีละสุ ทธจิากมูลค่าซากของ
ผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยพจิารณาจากอายุการใชง้านและสภาพของหลกัประกนั และราคาตลาดสนิคา้มอืสอง 

 
ข้อมูลคุณภาพของลูกหนี้การค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เปรียบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

พบว่า คุณภาพของหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ของเครื่องกรองน ้าแยกตามอายุของลูกหนี้ทีค่า้งช าระเกนิ 1 งวดของปี 2562 
มสีดัสว่นสงูกว่าปี 2561 ทัง้นี้เน่ืองจากระเบยีบของบรษิทัในการนดัเกบ็เงนิลูกคา้หลงัจากรบัช าระเงนิงวดแรกแลว้จะให้
ระยะเวลาเกบ็เงนิครัง้ต่อไป (Grace period) อกี 75 วนัจงึท าใหม้กีารค้างช าระเกนิงวดแรกเกดิขึน้ เพราะในรายงาน
แยกอายุหนี้ที่แสดงขา้งต้น ทางบญัชนีับตามเวลาปฏทินิ โดยที่ในทางปฏบิตัิแล้วถือว่าลูกค้ายงัไม่ผดินัดช าระ ส่วน
การคา้งช าระงวดอื่นๆแลว้ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั อน่ึงในปี 2560 กลุ่มบรษิทัปรบัอตัราและวธิกีารค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสญู โดยอา้งองิจากอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มบรษิทัไดพ้จิารณาทบทวนอตัราและวธิกีารค านวณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูอย่างสม ่าเสมอ โดยยดึหลกัความระมดัระวงัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิและ
เทียบกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัในตลาด ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อเครื่องกรองน ้า ณ วนัที่     
31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 มจี านวน 53.61ลา้นบาท 49.84 ลา้นบาท และ 47.84 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าเผื่อ
หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 มจี านวน 7.37 
ลา้นบาท 6.94 ลา้นบาท และ 5.07 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
สินค้ำคงเหลือ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืจ านวน 158.51 ลา้นบาท 142.99 ลา้น

บาท และ133.73 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิคา้คงเหลอืมจี านวนลดลงมาโดยตลอดเนื่องจากมาตรการในการบรหิาร
สนิค้าคงเหลอืให้มปีรมิาณที่เหมาะสมกบัการขายรวมกบัการบรหิารสนิค้าที่เคลื่อนไหวช้า  (Slow movement stock) 
และสนิคา้คา้งสต๊อก (Non movement stock) 

 
ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจ านวน 471.03 ลา้น

บาท 427.74 ล้านบาท และ 393.56 ล้านบาท ตามล าดับ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 35.84 ล้านบาท             
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37.24 ลา้นบาท และ 33.63 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่ ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของส านกังาน
ใหญ่และโรงงาน บรษิทัไดจ้ดัหาทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหรือโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้ก็
เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต โดยทรพัยส์นิส่วนใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้ปี 2560 2561 ไดแ้ก่ ยานพาหนะเพิม่ขึน้ส าหรบั
ทีมขายที่เพิม่ขึน้ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่รวมถงึระบบ Call Center ระบบขายทางโทรศพัท ์(Telesales) เพื่อรองรบัการ
ขายสารกรองและเครื่องใชไ้ฟฟ้าทางโทรศพัทแ์ก่ฐานลูกคา้เดมิของบรษิทั และระบบ Mobile Application ซึง่เป็นระบบ
ส าหรบัการขายและการเกบ็เงนิ รวมทัง้การลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการขอ้มลูและกระบวนการท างาน
ภายในองคก์ร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของการท างานและการจดัท ารายงาน ซึง่
ระบบสามารถใช้ได้แล้ว ในบางส่วน (Module) อันได้แก่  Inventory Control (IC), Purchase Requisition (PR), 
Purchasing Order(PO), Accounts Payables (AP), General Ledger (GL) และ Fixed Assets (FA) แต่ระบบดงักล่าว
กจ็ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาต่อไปเพื่อรองรบัรูปแบบของธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป  อนึ่งในปี 2562 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และ
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนเริม่มกีารลดลงจากการขายสนิทรพัยท์ีใ่ชค้รบตามอายุการใชง้านแลว้ออกไป แลว้น าระบบการเช่า
ใช้มาแทน (Operating Lease) ส าหรบัรถเดนิตลาดเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมกบัค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้  

 
สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับญัชี 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีที่แตกต่างกนั  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีจ านวน 17.99 ล้านบาท 
20.74 ลา้นบาท และ 22.23 ลา้นบาท ตามล าดบั และมหีนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ีจ านวน 3.45 ลา้นบาท 5.20 ลา้น
บาท และ  5.36 ล้ านบาท ตามล าดับ  ซึ่ งทรัพย์สินและหนี้ สินภาษี เ งิน ได้ รอตัดบัญชีของก ลุ่มบริษัท  
สว่นใหญ่เกดิจาก การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู และภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
14.1.3.2 หน้ีสิน 

หนี้สินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืม  
ระยะยาว หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย และหนี้สนิ  
อื่น ๆ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิรวมจ านวน 359.95 ลา้นบาท 212.08 ลา้น
บาท และ 211.14 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 2562  หนี้สนิลดลงเลก็น้อยจากกลุ่มบรษิัทมีการบรหิารสภาพคล่องทีม่ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ หนี้สนิทีส่ าคญัมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
- เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิ 
- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมเีจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 

127.91 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 44.39 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 53.15 จากปี 2561 เนื่องจาก
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ส าหรบังบสง่เสรมิการขาย  

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หนี้สนิประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการจัดหายานพาหนะ     
เพื่อขยายทีมขายของบริษัทโดยภาระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงินปี 2562 มีจ านวน 15.62 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 20.87 ล้านบาทลดลงร้อยละ 57.19 จากปี 2561 เนื่ องจากมีสัญญาเช่า
ยานพาหนะทีค่รบก าหนดช าระเพิม่ขึน้ในปี 2562 
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- เงินกู้ยืมระยะยาว บรษิทัช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว ท าใหย้อดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทั
ไม่มเีงนิกูย้มืระยะยาว 

- ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบรษิทัมสี ารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัจ านวน 23.18 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จากปี 2561 จ านวน 3.12 ลา้นบาท เนื่องจากจ านวนพนักงานทีเ่พิ่มขึน้จากการเพิม่พนักงาน Telesales 
และ Call center เพื่อมาท าการขายออนไลน์และบรกิารหลงัการขาย แต่ในส่วนพนักงานปฏบิตักิารทัว่ไป
ลดลงจากการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการขายและการเกบ็เงนิ รวมกบัผลกระทบของ
การปรบัลดลงของดอกเบีย้ในตลาดทีถู่กน ามาคดิลด 

 
14.1.3.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิัทมสี่วนของผู้ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 1,114.30 ล้านบาท 
1,197.74 ล้านบาทและ 1,231.24 ล้านบาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง       
ซึง่เป็นผลจากการท าก าไรอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในปี 2562 นอกเหนือจากก าไรสุทธิประจ าปีมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

- เงินปันผลจ่าย บรษิัทจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จ านวนทัง้สิน้ 32.98 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2562 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2562 โดยจ่ายเป็นเงนิสดปันผลทัง้จ านวน 

- ทุนจดทะเบียน  ตามมติของการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ของบรษิัท ณ วนัที่ 26 เมษายน 2562 ได้มกีาร
พจิารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 662,198,922 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 549,682,133 บาท 
โดยวธิตีดัหุ้นจดทะเบยีนที่ยงัมไิด้น าออกจ าหน่ายจ านวน 112,516,789 หุ้น และเหน็ควรแก้ไขเพิม่เตมิ
หนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4. ของบรษิัทให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน ซึ่งได้มกีารไปจดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงแล้วตัง้แต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจด
ทะเบยีน และทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากนัที่จ านวน 549.68 ล้านบาท และมสี่วนเกนิ
มลูค่าหุน้สามญั จ านวน 295.29 ลา้นบาท  
 

14.1.3.4 โครงสรำ้งทำงกำรเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทมอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดบั 

0.32 เท่า 0.18 เท่า และ 0.17 เท่าตามล าดบั ในขณะที่มอีตัราส่วนหนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ใน
ระดับ 0.19 เท่า 0.06 เท่าและ 0.01 เท่า ตามล าดับ ปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน 
ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เน่ืองจากกลุ่มบรษิทัมสีภาพคล่องมากขึน้จากระยะเวลาตามสญัญาเช่าซือ้ที่
ส ัน้ลงและบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่องจากทุนหมุนเวยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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14.1.3.5 สภำพคล่อง 
กระแสเงนิสด 
รายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2562 2561 2560 

กจิกรรมด าเนินงาน 
 

156.80 187.67 407.79 

กจิกรรมลงทุน 
 

(8.31) (8.88) (25.59) 

กจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

(136.64) (163.77) (451.03) 

เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

11.85 15.02 (68.83) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้ปี 
 

47.59 32.57 101.40 

เงินสดและรำยเทียบเท่ำเงินสด ณ ปลำยปี 
 

59.44 47.59 32.57 

 
กลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถบรหิารกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัเพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ และจ่ายเงนิสดปันผล (Cash Dividend) จ านวน 77.46 ล้านบาท ในระหว่างปี 2562    
(2561: 82.29 ลา้นบาท) 

 
14.1.4 กำรวิเครำะหผ์ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 9.03 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 8.98 ในปี 2562 โดยผลตอบแทนต่อ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงันี้ 

(1) การบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.66 เป็นรอ้ย
ละ 6.69 เป็นผลจากการการบรหิารค่าใชจ้่ายหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูใหล้ดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการ
ขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ตามทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้ รวมกบัตน้ทุนทางการเงนิทางการเงนิทีล่ดลง 

(2) ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(Asset Turnover) ส าหรบัปี 
2562 เท่ากบั 1.14 เท่า ซึ่งอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อน (2561: 1.09 เท่า) กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ในปี 
2562 จ านวน 32.45 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการบริหารการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ของบริษัทอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(3) โครงสรา้งทางการเงนิ อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.18 เท่า 
เป็น 0.17 เท่า เนื่องจากบรษิัทมสีภาพคล่องมากขึน้จากการบรหิารทุนหมุนเวยีนที่มปีระสทิธภิาพด้วยการก าหนด
ระยะเวลาผ่อนช าระส าหรบัลกูหนี้เช่าซือ้ทีส่ ัน้ลง รวมกบัความสามารถในการเกบ็เงนิจากหนี้ทีค่า้งช าระไดอ้ย่างรดักุม 

 
14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลต่อกำรด ำเนินงำนหรอืฐำนะกำรเงินในอนำคต 

กำรขยำยตวัของชมุชนเมอืง และสดัส่วนกำรขำย 
กลุ่มบรษิัทเน้นการจดัจ าหน่ายในพืน้ที่เขตชุมชนเมอืงที่มปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น เพื่อให้พนักงานขาย

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ทัง้นี้แนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศสง่ผลใหชุ้มชน
เมอืงขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เป็นผลดต่ีอการวางแผนการขายสนิคา้ของบรษิัท และยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพ
แห่งใหม่ จงึเป็นโอกาสในการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 
  



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

 

สว่นที ่3 หน้าที ่129 
 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนทำงบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ซึง่เกีย่วกบัการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั และคาด

ว่าจะมผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เมื่อน ามาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้
แรกโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวก าหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภท
และการวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวณการดอ้ยคา่
ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดอาจจะเกิดขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

โดยกลุ่มบรษิัทคาดว่าจะถือปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นครัง้แรก โดยปรบัปรุง
ผลกระทบกบัก าไรสะสม หรอืองคป์ระกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไม่
น าข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ  จากการ
ประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ
เป็นครัง้แรกต่องบการเงนิ ซึง่ผลกระทบส่วยใหญ่เกดิจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของบรษิทัย่อย กลุ่ม
บรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ซึง่คาดว่าจะเกดิผลกระทบต่อก าไรสะสมลดลงประมาณร้อยละ 2 ส าหรบังบ
การเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 สญัญาเช่า ในมาตรฐานนี้ไดน้ าเสนอวธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัผู้
เช่า โดยผูเ้ช่าต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี้สนิตามสญัญาเช่า ซึง่ยกเวน้การรบัรูร้ายการส าหรบัสญัญาเช่าระยะ
สัน้และสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่มีลูค่าต ่า สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าด าเนินงาน ทัง้นี้ ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลกิไม่ไดซ้ึง่
ไม่ไดค้ดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัและบรษิัทมจี านวน 14.4 ลา้นบาท และ 14.3 ลา้นบาทตามล าดบั สว่นการ
บญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคอืผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงนิทุนหรอืสญัญาเช่าด าเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ มผีลบงัคบัใช้ 
จะท าใหม้าตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก
ยกเลกิไป 

ขณะนี้ทางผูบ้รหิารก าลงัพจิารณาถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่องบการเงนิในงวดแรกทีถ่อืปฏบิตัติามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 
 





  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่1  
 

 

เอกสำรแนบ 1   รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั 
ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ

(ปี) 
  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบุตร 
• ประธานกรรมการบรษิทั 
• ประธานกรรมการบรหิาร 
 

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

- พาณิชยศาสตรบ์ณัฑติ (สถติ)ิ  
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

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

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

- สมัมนาวชิาการ The Flagship Summit : 
Future Fast-Forward โดย 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ไม่ม ี -ไม่ม-ี 2556 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2556 - ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
 
2544 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการบรษิทั /  ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 
กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร 
 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ออรจิิน้ พรอ้พเพอรต์ี้ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จ ากดั 
บรษิทั ซโีอแอล จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 
• กรรมการบรษิทั 
• กรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
• กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
 

36 - ปรญิญาโท Master Of  Science , 
International Business & English, 
University of Portsmouth, Hampshire 
UK 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ  
ภาควชิาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

6.11 - บุตรชายของบุคคลในขอ้ 16 
- น้องชายของบุคคลในขอ้ 4 และขอ้ 5 

  
  

ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 
 
2559 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ก.ค. 2559 
 

กรรมการบรหิาร / 
ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
กรรมการบรษิทั  
กรรมการบรษิทั / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานชอ่งทางการขายใหม่และ
บรกิารลกูคา้ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั  
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่2  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

• กรรมการบรหิาร 
• ประธานคณะกรรมการ
ผูบ้รหิารระดบัสูง 
• ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

- 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 - ก.ย.2562 
2556 - 2557 
2556 
2555 - 2556 
 

กรรมการบรษิทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
 

บรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั 
 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร์ 
• กรรมการบรษิทั 
• กรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 
 

68 - 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 -ไม่ม-ี 2556 - ปัจจุบนั 
2559 - ม.ค.2562 
ก.พ. – ธ.ค.2561 
2556 - 2561 
2557 - ก.พ.2560 
2555 - 2556 
2554 - 2557 
 
2553 - 2559  
 

กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร / กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ผูอ้ านวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 
กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั 
บรษิทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จ ากดั 
 
บรษิทั กรุงไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์สิเซส จ ากดั 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่3  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

4. นางสาวเธยีรวรรณี               
แจง้อยู่ 
• กรรมการบรษิทั  
• กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
• กรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 

40 - ปรญิญาโท MBA (การบรหิารและการจดัการ) 
มหาวทิยาลยั Denver  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท MS (การเงนิ) มหาวทิยาลยั 

Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012  
Thai Institute of Directors 
- Company Secretary Program (CSP) 

Class 68/2016 Thai Institute of Directors 
- Anti Corruption: The practical Guide 
(ACPG) Class 31/2016  
Thai Institute of Directors 
- Enhancing Good Corporate 

Governance based on CGR Scorecard 
11 กนัยายน 2561,  
Thai Institute of Directors 
- Certificate in investor  
วนัที ่3-11 ตุลาคม 2561  
โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 

6.13 - บุตรสาวของบุคคลในขอ้ 16 
- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 2 และขอ้ 5 

ม.ีค.2561 - ปัจจุบนั 
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 
พ.ย.2560 -ก.พ.2561 
ก.ค.2560 - ม.ีค.2562 
2560 - ปัจจุบนั 
2558 - ก.ย.2562 
2558 - ม.ค.2560 
ม.ีค.2556 - พ.ค.2559  
2552 - ม.ีค.2556 
2549 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
เลขานุการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการบรษิทั 
เลขานุการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการกรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั  
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหารมิทรพัย์ จ ากดั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จ ากดั 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 
• กรรมการบรษิทั 
• กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
• กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

38 
 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing 
and Management) มหาวทิยาลยั
Loughborough สหราชอาณาจกัร  

6.26 
 

- บุตรสาวของบุคคลในขอ้ 16 
- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 2 
- น้องสาวของบุคคลในขอ้ 4 
 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั 
ก.พ. 2561 -ปัจจุบนั 
พ.ย. 2561 - พ.ย. 
2562 
ก.ย. 2560 - ต.ค. 
2562 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิ ตดิตาม และพฒันาองคก์ร 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่4  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

• กรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ  
วนัที่ 7 ต.ค. 2562 
 

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

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

- กำรพฒันำผูบ้ริหำรและบุคลำกร  Innovation 
Management Program  
(Mini MBA 2) โดย 
บรษิทั ศนูย์ฝึกอบรมทพิย จ ากดั 

- Board Nomination and 
Compensation Program Class 
(BNCP) 6/2019  
Thai Institute of Directors 

- Chief People Officer Program: 
CPO#14 by PIM HR Excellence 
Center 
 

2560 - ม.ีค.2561 
2559 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ก.ย.2562 
2556 - 2560 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 
กรรมการบรษิทั  
กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรษิทั 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จ ากดั 

6. รองศาสตราจารย์   
บุญเสรมิ วมิุกตะนนัทน์ 
• กรรมการอสิระ 
• ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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- M.B.A. (Accounting), 
Arizona State University, USA. 

- บญัชมีหาบณัฑติ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2555 - ปัจจุบนั 
2556 - 2561 
 
2555 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2551 - ปัจจุบนั 
 
2550 - ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอสิระ  
คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัช ี
คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบั
การสอบบญัช ี
อาจารยพ์เิศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีและ
คณะนิตศิาสตร์ 
อาจารยพ์เิศษ 
ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม และ
กรรมการโครงการอบรม 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จ ากดั (มหาชน) 
 
กรมสรรพากร 
สภาวชิาชพีการบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
 
มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 
  



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่5  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

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

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

- การบรหิารความเสีย่ง (ข ัน้พืน้ฐาน) รุ่นที่ 
1/2560 โดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- Inaugural Corporate Governance 
Conference 2018, Bangkok Building 
Trust in a Transforming Economy โดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 

   

7. ศาสตรเมธ ี 
ดร.สุปรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม 
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
• ประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 
  

  
  
  
  

66 - ศาสตรเมธ ีสาขาบรหิารธุรกจิ ดา้นการ
จดัการทัว่ไป ประจ าปี พ.ศ.2548 มลูนิธิ
ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากุล  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- ปรญิญาเอก การปฏริปูและพฒันาองคก์ร
ดุษฎบีณัฑติ (DODT.) สาขาวชิาการ
ปฏริปูและพฒันาองคก์ร  มหาวทิยาลยั
แพทยซ์บีู ประเทศฟิลปิปินส์ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
(M.B.A.) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ บณัฑติ
วทิยาลยั   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (B.A.) 
สาขาวชิาอุตสาหกรรม  

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี พ.ค.2561 - ปัจจุบนั 
พ.ค.2560 - ปัจจุบนั 
 
ก.พ. - พ.ค. 2561 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2556 - ก.พ.2561 
2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
นายกสมาคม 
ผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครฐั 
รองประธาน 
รองประธาน 
 
 
ประธานฝ่ายวชิาการ 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
สมาคมพ่อตวัอย่างแห่งชาต ิ
ส านกันายกรฐัมนตร ี
มลูนิธกิารแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิคนที่ 1 
มลูนิธเิปรยีญธรรมสมาคมใน 
พระราชปูภมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี 
สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่6  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

- 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. 
 

2550 - ปัจจุบนั 
 
2545 - ปัจจุบนั 

ทีป่รกึษาพเิศษ 
 
อาจารยพ์เิศษ 

สถาบนัวจิยัโสมซานซ ีมณฑลเหวนิซาน 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
มหาวทิยาลยัภาครฐัและเอกชน 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์  
กรชิ อมัโภชน์ 
• กรรมการอสิระ 
• กรรมการตรวจสอบ  
• ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

79 - Advanced Management Program, 
Harvard Business School 

- Strategic Human Resource 
Management, Harvard Business 
School 

- M.S.B.A Indiana University  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2558 - ปัจจุบนั 
 
 
2558 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2550 - 2557 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูละกจิการทีด่แีละความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
วทิยากรประจ า 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน  
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่7  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

9. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ 
• กรรมการอสิระ 
• ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
• คณะกรรมการบรหิาร 
 
 

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

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม)  
สาขานิเทศศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515) 

- Strategic Human Resource 
Management, Harvard Business 
School. 

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

Class 47/2005  
Thai Institute of Directors. 

- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นกั
บรหิารงานบุคคลดเีด่น จาก 
สถาบนัทรพัยากรมนุษย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนกับรหิารงานบุคคล
ดเีด่น ปี 2552  
จากสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT) 

- ไดร้บัรางวลัดเีด่นนกัอนุรกัษ์ทรพัยากร 
จาก กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
 
2557 - ปัจจุบนั 
2553 - ปัจจุบนั 
2553 - 2558 
2553 - 2558 
2553 - 2558 
 
 

คณะกรรมการบรหิาร  
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ 
ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
 
บรษิทั ศนูย์ฝึกอบรมทพิย จ ากดั 
บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั กรุงไทยธุรกจิบรกิาร จ ากดั 
บรษิทั กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่ จ ากดั 
บรษิทั เคทบี ีแอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
 

10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร. 
นายแพทย์.พรเทพ  
ศริวินารงัสรรค์ 
• กรรมการอสิระ 

64 - แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- สาธารณสุขศาสตรม์หาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั 
พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั 
2561 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณบด ี
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน)  
คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัเวสเทริ์น 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่8  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
 

- วฒุบิตัรแพทยเ์ฉพาะทาง 
สาขาระบาดวทิยา จากแพทยสภา 

- ดุษฎบีณัฑติ สาขา Planning And 
Financing จากมหาวทิยาลยัลอนดอน 

- อนุมตับิตัร สาขาสุขภาพจติชมุชน,  
การท่องเทีย่วทางทะเล  

- ปรญิญาบตัรป้องกนัราชอาณาจกัร 
- Directors Certification Program (DCP) 

Class 212 Thai Institute of Directors. 
- Financial Statement for Directors 

(FSD) Class 28/2015  
Thai Institute of Directors. 

- Risk Management for Corporate 
Leader (RCL) รุ่นที่ 116/2019 Thai 
Institute of Directors. 

 

2559 - ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2556 - 2558 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
ทีป่รกึษาผูอ้ านวยการ 
 
กรรมการ 
คณะกรรมการบรหิารแผนคณะที่ 2 
กรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ 
อธบิด ี

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 
หน่วยทนัตกรรมพระราชทานใน 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 
การประปาส่วนภมูภิาค 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ
ส านกังานประกนัสงัคม 
กรมอนามยั 

11. ดร. สุรตัน์  
วงศร์ตันภสัสร 
• กรรมการอสิระ 
 
 

53 - ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิการจดัการ 
Nova Southeastern University 
สหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร์  
สาขาคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ 
สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- Director Certification Program (DCP)  
Class 233/2017 Thai Institute of 
Directors.  

0.05 -ไม่ม-ี เม.ย.2561 - ปัจจุบนั 
2560 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 
2557 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 

กรรมการอสิระ  
กรรมการ และ ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร ์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทเกอร ์ดสิทรบิวิชัน่ แอนด์ โลจสิตคิส ์จ ากดั 
บรษิทั อสีเทริ์น ไอ.ซ.ีซ.ี จ ากดั 
บรษิทั แพนเอเชยีฟุตแวร ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไหมทอง จ ากดั 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่9  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

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

 
12. นายไพฑรูย ์ 
ศุกรค์ณาภรณ์ 
• กรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิารดา้นบญัชแีละ
การเงนิ 
 
 
 
 

61 - ปรญิญาโท คณะสาขาบรหิารการเงนิ  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ   
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

- Director Certification Program (DCP)  
Class 110/2008 Thai Institute of 
Directors 

- TLCA Executive Development 
Program (EDP) Thai Institute of 
Directors   

- Inaugural Corporate Governance 
Conference 2018, Bangkok 
Building Trust in a Transforming 
Economy โดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทาง
การเงนิใหม่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดจ้าก
สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ (TFRS 15) และ
สญัญาเชา่ (TFRS 16) ทีม่ต่ีอการจดัท า
รายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน 

0.01 -ไม่ม-ี ก.ค.2561 - ปัจจุบนั 
ม.ีค.2561 - ปัจจุบนั 
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 
พ.ย.2560 -ก.พ.2561 
 
ส.ค. - พ.ย.2560 
พ.ย.2559 -ก.ค.2560 
2552 - ต.ค.2559 
 
 
 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิารสายงาน
สนบัสนุนธุรกจิ 
กรรมการอสิระ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
 
 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่10  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

ปี 2561 โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย 

- FinTech Lending & Trend : อนาคต
สนิเชือ่ดจิทิลั รุ่นที่ 1 ปี 2561 
โดยสมาคมสถาบนัการศกึษาการธนาคาร
และการเงนิไทย 

- IR Sharing 1/2019 หวัขอ้ " How to 
make the most of your IRO 
function?" โดยชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์
แห่งประเทศไทย สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) 2019 
“Automation & RPA (Robot Process 
Automation) for Accounting” โดย
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่
3/2019 การทบทวนการก ากบัดแูลของงบ
การเงนิรายไตรมาส” โดยสมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย 
- TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที ่
4/2019 “ How important are intangible 
assets impairments?” และ “How 
important of Employee Benefit 
Actuarial Valuation” โดยสมาคมบรษิทั
จดทะเบยีนไทย  

 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่11  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

13. นายไพฑรูย ์  
หอมจนัทร์ 
• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
• กรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 

59 
 
 
 

- ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวทิยาลยัครเูพชรบุรวีทิยาลงกรณ์ 

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

 

0.82 
 

-ไม่ม-ี 
  
  

ม.ีค.2561 - ปัจจุบนั
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 
ก.ย.2560 -ก.พ.2561 
2556 - ก.พ.2561 
 
2556 - ปัจจุบนั 
2556 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 – ปัจจุบนั 
 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 
กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
บรหิารงานกลาง 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จ ากดั 

14. นายสยาม  
อุฬารวงศ ์
• กรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 
 
 
 

51 - ปรญิญาโท MBA Major International 
Business Nova Southeastern 
University Florida, USA 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ  
ภาควชิาการตลาด 
มหาวทิยาลยัอญัสมัชญั 

- 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 -ไม่ม-ี ม.ิย.2562 - ปัจจุบนั 
ม.ีค.2561 - ปัจจุบนั 
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 
ม.ิย. 2560-ก.พ.2561 
 
 
 
ม.ีค.2560 -ก.พ.2561 
ก.พ.2560 -ก.พ.2561 
2555 - 2559 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบญัชลีูกหนี้ / 
รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกจิลกูคา้องคก์ร /  
รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม Digital Online&Tele-
Marketing 
กรรมการบรหิาร 
ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จ ากดั 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่12  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

15. นายวชัรนิทร์   
วชัรธรรม 
• กรรมการผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 
• รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 
 

43 
 
 
 

- ปรญิญาตร ีสาขา วทบ.สาธารณสุข
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

-  Mini MBA ศนูยบ์รกิารวชิาการ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

0.32 
 

- หลานของบุคคล ในขอ้ 16 
- ญาตขิองบุคคลในขอ้ 2 ขอ้ 4 และ 

ขอ้ 5 
 

 

ม.ีค.2561 - ปัจจุบนั 
ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 
2556 - 28 ก.พ.61 
2556 
2554 - 2556 
2548 - ปัจจุบนั 
2545 - ปัจจุบนั 
2547 - ปัจจุบนั 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 
ผูอ้ านวยการสายงานการผลติ 
ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  
บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จ ากดั 
บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั 

16. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 
• ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร  
ลาออกจากแต่งตัง้ 
เมื่อวนัที่ 1 มิ.ย. 2562  
 
 
 

70 - ปรญิญาโท  Engineer (ENV)  University 
Of  Roorkee, INDIA. 

- ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร์  
สาขาสาธารณสุข มหาวทิยลยัมหดิล 

- 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     
(โดยเป็น
ของภรรยา
รอ้ยละ 
0.93) 

- บดิาของบุคคลในขอ้ 2 ขอ้ 4 และ  
ขอ้ 5 

-  น้าของบุคคลในขอ้ 15 

ม.ีค.2561 - ม.ิย.2562  
พ.ย.2559 -ก.พ.2561 
2556 - พ.ย.2559 
 
 
2548 - 2556 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
2550 - ปัจจุบนั 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการบรหิาร /
กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรษิทั  
ประธานกรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั 
บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จ ากดั 
บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จ ากดั 
บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหารมิทรพัย์ จ ากดั 

17. นาย นเรศ 
จรญูวทิยากุล 
• ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

 
ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ  
วนัที่ 2 ม.ค. 2562 

43 - ปรญิญาตร ี
สาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

- Cisco UCCX 8.0 Features Training 
2011, TH   

- Nice (Cybertech) Product Training 
2011, SGP   

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 
 

ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั 
ม.ีค. 2561 - ปัจจุบนั 
 
ก.ค. 2558 - ก.พ. 2561 
 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
ผูอ้ านวยการกลุ่ม Digital Online &  
Tele-Marketing 
ผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานลกูคา้ 
 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่13  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

- Cisco APJC Contact Center Partner 
2012, SGP 

- Cisco APJC Contact   
Center Partner 2013, TH  

- Cisco Contact Center 
Workshop 2013, TH 

- กำรพฒันำผู้บริหำรและ บุคลำกร  
Innovation Management Program  
(Mini MBA ) จดัโดย                 บรษิทั 
ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จ ากดั ร่วมกบั 
ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
18. นาย กริทตั จรีจติต์   
• ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

 
ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ  
วนัที่ 4 ม.ิย. 2562 

41 - ปรญิญาโท 
สาขา Industrial Engineer
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP)  
Class 228/2016  
Thai Institute of Directors 

- หลกัสตูร IRDP LSP#5  
จดัโดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูร Business System 
Development (BSD#2)   
จดัโดย  สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์  
 

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 
 

ม.ิย. 2562 - ปัจจุบนั 
ปี 2559 - ปี 2561 
ปี 2559 - ปี 2561 
ปี 2559 - ปี 2561 
 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
Precise Digital Economy Co., Ltd. 
Precise Green Products Co., Ltd. 
Precise Green Technology & Service Co., Ltd. 
 
 
 

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


  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่14  
 

 

ช่ือ-สกลุ/ต ำแหน่ง อำยุ
(ปี) 

  คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 
 

สดัส่วน
กำรถือ
หุ้น  

(ร้อยละ) 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวั
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์ท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 
 

19. นาย นรนิทร์ 
สุวรรณพนัธ์ 
• ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชี
และการเงนิ 

 
ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ  
วนัที่ 25 ม.ีค. 2562 

50 - ปรญิญาโท (การตลาด) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (บญัช)ี 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- การท า Financial Projection  
เพื่อประเมนิมลูค่าบรษิทั ปี 2561 

- เจาะลกึมาตรฐานบญัชทีางดา้นสนิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีน ปี 2560 

- เจาะลกึภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษเีงนิไดห้กั ณ 
ทีจ่่าย และ ภาษธีุรกจิเฉพาะ ปี 2560 

- เจาะลกึภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา และ 
ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล ปี 2559 
 

-ไม่ม-ี 
 

-ไม่ม-ี 
 

ม.ีค. 2562 - ปัจจุบนั 
ม.ิย. 2556 - ม.ีค. 2562 
ก.พ. 2550 - พ.ค. 2556 
เม.ย. 2545 - ม.ค. 
2550 

ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
ผูจ้ดัการวเิคราะห์และงบประมาณ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ชา้ฟเนอร ์อเีอม็ซ ีจ ากดั 
บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

20. นางสาวจุฑามาศ 
มาลยั 
• เลขานุการบรษิทั  
• ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ 
 
ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ  
วนัที่ 1 เม.ย. 2562 
 
 

42 
 

- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี
มหาวทิยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี 

- ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ (Fundamental 
Practice for Corporate Secretary) 
ของชมรมเลขานุการบรษิทัไทย 

- ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัวชิาชพีนกัลงทุน
สมัพนัธ ์(IR Fundamental Course)  
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี เม.ย. 2562 - 
ปัจจุบนั 
1 ส.ค. 2561 - 
31 ม.ีค. 2562 
23 ธ.ค. 2558 - 
31 ก.ค. 2562 
ม.ีค. 2556 - ก.ค. 
2558 
 

เลขานุการบรษิทั /  
ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
รองเลขานุการบรษิทั /  
รองผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 
 
เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 



                บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    

 

เอกสารแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรของบริษทัย่อย 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
ดงัต่อไปนี้ 

รำยช่ือกรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
บริษทั 
(TSR) 

บริษทัยอ่ย 
(เซฟ เทรด) 

บริษทัยอ่ย 
(TSRL) 

บริษทั 
รว่มทุน 

(TSR Lao) 
1. นายสหสั  ตรทีพิยบตุร X    

2. นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ /, //  / / 
3. นายวริชั  วงศน์ิรนัดร ์ /    

4. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่ /, // /   
5. นางสาวสวติา  แจง้อยู ่ /, // / /  

7. รศ. บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ /    
6. ศาสตรเมธ ีดร. สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม /    

8. ผศ. กรชิ  อมัโภชน์ /    

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ /    

10. ศ. (วุฒคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ 
ศริวินารงัสรรค ์

/    

11. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร /    
12. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ // /   
13. นายวชัรนิทร ์ วชัรธรรม // /   
14. นายสยาม  อฬุารวงศ ์ //  /  
15. นายไพฑรูย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ //    

16. นายนเรศ  จรญูวทิยากุล ///    
17. นายกริทตั จรีจติต ์ ///    

หมำยเหต:ุ  

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /// = ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหห้มายถงึ นิยามนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของประกาศนี้ 
 - TSR หมายถงึ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) 
 - เซฟ เทรด หมายถึง บรษิัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซึ่งบรษิัท เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในสดัส่วนรอ้ยละ 

99.98   
 - เฟดเดอร ์หมายถงึ บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั จ ากดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัสว่น รอ้ยละ 59.99   
 - TSRL หมายถงึ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จ ากดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน           รอ้ยละ 100.00   
 - TSR Lao หมายถงึ บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จ ากดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน            รอ้ยละ 49.00  

รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 



  บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    

 

เอกสารแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของบริษทั 
(Compliance) 
 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่4/2562 ประชุมเมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562 ได้แต่งตัง้นางสาว
จารุณี เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
และประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

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

2. เพื่อตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทีส่ าคญั ว่าไดถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบและวธิกีารที่บรษิัท
ก าหนดไว ้และเป็นรายการทีถู่กตอ้งตามควร รวมถงึไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

3. เพื่อสอบทานการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ว่าเป็นไปตามแนวทางก ากบัดแูลกจิการที่ด ีทีก่ าหนด โดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. เพื่อเสนอรายงานต่อบรษิทัถงึขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข 
 
นางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท ได้รบัมอบหมายมหีน้าที่ความรบัผดิชอบในการ

ใหบ้รกิารสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทีส่ าคญั รวมถงึการปฏบิตัิ
ตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจากคู่มอืการปฏบิตังิานของกจิการ รวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานทีด่รีวมทัง้ไดใ้ชว้ธิกีารตรวจสอบอื่นทีเ่หน็ว่าจ าเป็น เพื่อจะไดผ้ลสรุปเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัตามแผนงานตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน และเสนอรายงานต่อบรษิทัถึงขอ้เทจ็จรงิที่พบจากการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในดงักล่าว ผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผูร้บัผดิชอบในการพจิารณาว่าวธิกีารตรวจสอบดงักล่าวมคีวาม
เพยีงพอหรอืไม่ โดยระบบงานทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการก ากบัดแูล 
2) กระบวนการขายสนิคา้และการรบัช าระเงนิ (Sale Processes) 
3) กระบวนการดา้นสนิคา้คงเหลอื (Inventory management processes) 
4) กระบวนการดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 
5) กระบวนการดา้นบุคลากรและเงนิเดอืน 
6) กระบวนการดา้นสาขา/ศนูยบ์รกิาร 
7) งานตรวจสอบบรษิทัย่อย 
ส าหรบัการตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบญัชี จ ากดั         

ได้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในดงักล่าว โดยผู้บรหิารของบรษิทัและส านักตรวจสอบภายใน
รบัทราบผลการตรวจสอบ พรอ้มร่วมตดิตามและพฒันาระบบการควบคุมภายในใหด้ยีิง่ขึน้ 

อย่างไรกต็ามในการตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานส าคัญ มไิดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้
วธิทีดสอบเท่านัน้ นอกจากนัน้แลว้การสอบทานระบบการควบคุมภายในมวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง
ระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพยีงเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่างบการเงนิน่าเชื่อถอื การด าเนินการต่าง ๆ มกีารถอืปฏบิตัิ
ตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดของบรษิทั  ดงันัน้ จงึไม่อาจชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องทัง้หมดทีอ่าจมอียู่ในระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทัได ้วธิกีารตรวจสอบทีบ่รษิทัใชม้คีวามมุ่งหมายเพยีงเพื่อช่วยใหบ้รษิัททราบถงึความเพยีงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ทางบรษิัทจดัใหม้ ีดงันัน้  รายงานผลการตรวจสอบภายในจงึไม่เหมาะที่จะ
น าไปใชเ้พื่อความมุ่งหมายอื่นใด และเป็นขอ้มลูจ าเพาะทีพ่งึใชโ้ดยบรษิทัเท่านัน้ 



                      บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2562 
 

    

 

เอกสารแนบ 4  

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น 
 
-ไม่ม-ี 
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