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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) หรอืเดมิ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั ไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้ ในปี 2535  

มทีุนจดทะเบยีน 1 ลา้นบาท โดยมจีุดมุ่งหมาย คอื การผลติและจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแบบขายตรง ซึง่เริม่จากเครื่อง

กรองน้ําแบบท่อคู่ และได้พฒันาเรื่อยมาจนเป็นเครื่องกรองน้ําที่มรีะบบการกรองหลายขัน้ตอน เพื่อให้น้ําที่ผ่านการ

กรองมคุีณภาพ ปลอดภยั รวมทัง้มปีระโยชน์ต่อร่างกาย โดยในปี 2556 บรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิัท

มหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย     

เมื่อวนัที ่19 มถุินายน 2557 

บรษิทัประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา โดยใชร้ะบบการขายแบบขายตรงแบบชัน้เดยีวเป็นหลกั 

(Single Level Direct Sale) ในการจําหน่ายเครื่องกรองน้ํามาตัง้แต่ปี 2519 รวมเป็นเวลากว่า 45 ปี โดยลูกค้าจะอยู่ใน

เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลเป็นส่วนใหญ่ รวมถงึตามหวัเมอืงหลกัในต่างจงัหวดั บรษิทัขยายกจิการโดย

การเปิดสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ เพื่อเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทัว่ถงึและมกีารขายผ่านช่องทาง

ขายใหม่ เช่น การขายผ่านระบบ online 

นอกจากน้ี บรษิัทย่อยของบรษิทั คอื บรษิัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ดําเนินธุรกจิจดัจาํหน่าย

เครื่องกรองน้ําใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จาํกดั (บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่) บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

ดําเนินธุรกิจหลัก อาทิ การจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชําระ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ สินเชื่อ                    

ทะเบยีนรถ เป็นต้น และบรษิทัร่วมทุนคอื บรษิัท ทเีอสอาร์ ลาว จํากดั ดําเนินธุรกจิจดัจําหน่ายเครื่องกรองน้ําและ

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิโครงการซื้อหุ้นคนื (Treasury Stock) เพื่อ

บรหิารทางการเงนิ โดยมหีุน้ทีจ่ะซื้อคนืไม่เกนิ 10 ล้านหุ้น หรอืคดิเป็นจํานวนไม่เกนิร้อยละ 1.82 ของหุ้นทีจ่ําหน่าย

แล้วทัง้หมด ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และเป็นการซื้อในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 14 

เมษายน ถึง 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่                   

14 ตุลาคม 2563 โดยบรษิัทได้ดําเนินการซื้อหุ้นคนืรวมทัง้สิน้จํานวน 2,697,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.49 ของหุ้นที่

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,611,816 บาท 

ในปี 2563 หลายพืน้ทีใ่นประเทศไทยประสบปัญหาสภาวะน้ํากร่อย เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้และน้ําทะเลหนุน 

บรษิัทจงึได้พฒันาผลติภณัฑ์เครื่องกรองน้ําระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ได้แก่ เครื่อง

กรองน้ํา SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการแกไ้ขปัญหาน้ํากร่อยทีเ่กดิขึน้ และจากวกิฤต

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และกําลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทจึงได้

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์เครื่องกรองน้ํา Sure รุ่น Bright ทีม่รีาคาย่อมเยาว ์ช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กีาํลงัซือ้ค่อนขา้ง

จาํกดัสามารถเขา้ถงึน้ําดื่มทีส่ะอาดและมคีุณภาพ 

นอกจากน้ี บรษิทัไดร่้วมทุนเพื่อจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อยภายใตช้ื่อ บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จํากดั ดาํเนิน

ธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่า และบรกิารสาํหรบัชุดเครื่องทําน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่อง

กรองน้ํา 
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1.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ปัจจยัสาํคญั 

บริษัทได้พิจารณาทบทวนกําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ โดยนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

6/2563 เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่10/2563 เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2563 

คณะกรรมการมมีตอินุมตัเิปลี่ยนเครื่องหมายการคา้ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองค์กรของบรษิทั ซึ่งได้เผยแพร่

ผ่านทางเวบ็ไซต์ พรอ้มกนัน้ีบรษิทัไดจ้ดัประชุมนําเสนอเป้าหมายของบรษิทัเพื่อใหก้ารดําเนินธุรกจิมเีป้าหมายไปใน

ทศิทางเดยีวกนั 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูส้ง่มอบทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของทุกคน 

 

พนัธกิจ (Mission) 

- สรา้งสรรคน์วตักรรมและพฒันาเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพอย่างต่อเน่ือง 

- สรา้งความพงึพอใจและความผกูพนัแก่ลกูคา้ดว้ยการบรกิารทีเ่ขา้ใจและใสใ่จ 

- คดัสรรสิง่ทีด่ทีีส่ดุผ่านสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งคุณภาพชวีติใหแ้ก่ลกูคา้ 

- พฒันาบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามเป็นมอือาชพี 

- สรา้งความมัน่คงและคุณภาพชวีติทีด่ใีหแ้ก่บุคลากร 

- สรา้งผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืแก่ผูถ้อืหุน้ 

- รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

ค่านิยมองคก์ร (TSR Core Value) 

I (Innovation) พรอ้มสรา้งสรรคแ์ละปรบัเปลีย่นเพื่อสิง่ทีด่กีว่า 

S (Service Mind) บรกิารดว้ยใจ ดแูล ใสใ่จ 

M (Moral) มคีุณธรรม ซื่อสตัย ์โปร่งใส 

A (Achievement) มุ่งมัน่สูเ่ป้าหมายและความสาํเรจ็ 

R (Reliable) มคีวามเป็นมอือาชพี น่าเชื่อถอื ไวใ้จได ้

T (Teamwork) ทาํงานเป็นทมี 

 

ธรรมนูญองคก์ร 

“เราจะนําบรกิารดา้นสขุภาพ สรา้งคุณภาพความพอใจใหล้กูคา้ 

เราจะสรา้งความมัน่คงตรงวาจา สรา้งพนกังานมคีุณค่าปัญหาคลาย 

เราจะสรา้งผลกาํไรใหญ่ไพศาล เพื่อเจอืจานกระจายถว้นลว้นหลากหลาย 

ธรรมนูญองคก์รไม่คลอนคลาย หา้ขอ้ไซรบ์รรลุจุดสงูสดุเอย” 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

2559 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 401.33 ล้านบาท เป็น 467.18 ล้านบาท 

เน่ืองจากได้มกีารจ่ายเงนิปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม และกําหนดใช้สทิธซิื้อหุน้

สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 

 - วนัที ่11 กรกฎาคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั (“TSRL”) เพื่อประกอบธุรกจิหลกั 

การให้สนิเชื่อส่วนบุคคล สนิเชื่อทะเบียนรถ เป็นต้น ซึ่งต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ได้รบัอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบั บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 100 เงนิลงทุน 

50 ลา้นบาท 

 - วนัที ่16 ธนัวาคม ได้จดทะเบยีนบรษิทั ทเีอสอาร์ ลาว จํากดั (“TSR Lao”) ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ซึ่งได้ร่วมลงทุนกับกลุ่มบริษัท เจบี โดยประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายเครื่องกรองน้ําและ

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้า TSR Lao มทีุนจดทะเบยีน 8,000 ลา้นกบี หรอืประมาณ 34.80 

ลา้นบาท โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 49 เป็นจํานวนเงนิ 3,920 ลา้นกบี หรอืประมาณ 17.05 ลา้นบาท ทัง้น้ี 

TSR Lao ถอืเป็นบรษิทัร่วมทุนของบรษิทั  

 - บริษัทได้พฒันาผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ํารุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจําหน่าย ได้แก่ 1) เครื่องกรองน้ํายี่ห้อเซฟ     

รุ่น ROMA Plus ทีม่คุีณสมบตัเิด่นในการกรองน้ําสะอาดดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis) พรอ้มระบบ

ควบคุมการทํางานอจัฉริยะ “SMART CONTROL” สามารถทํางานได้แม้แรงดนัตํ่า และ LED แสดงผล 

แสดงสถานะการทาํงานพรอ้มแจง้เตอืนขณะทาํงานผดิปกต ิ2) เครื่องกรองน้ํายีห่อ้เซฟ รุ่น UF Alkaline ที่

มีคุณสมบตัิเด่นคือไส้กรอง UF (Ultra-Filtration) ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอยีดการกรองสูง ถึง 0.01 

ไมครอน โดยทัง้ 2 รุ่นช่วยปรบัสภาพน้ําทีก่รองใหเ้ป็นด่างเพื่อใหเ้หมาะกบัการดื่มเพื่อสขุภาพ 

 - เครื่องกรองน้ํา 5 รุ่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย 
Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึง่เป็นสถาบนัชัน้นําจากประเทศออสเตรเลยี (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 จาํกดั อย่างเป็นทางการ ณ นครหลวงเวยีงจนัทร ์ 

 - วันที่ 2 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 467.18 ล้านบาท เป็น 516.73 ล้านบาท           

จากกาํหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่2 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 

 - บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาต ิ(Alkaline Mineral) ซึง่ไดผ้่านการทดสอบตามมาตรฐาน

AS/NZS 4020: 2005 ทดสอบโดย  Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ซึ่ ง เ ป็นสถาบันชั ้น นําจาก             

ประเทศออสเตรเลยี (AMS) นอกจากน้ีบรษิัทได้รบัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and 

Service Listings ใ นการ ใช้ ไ ส้ก รอง  Spun Polypropylene Filter Cartridge ที่ ไ ด้ รับ รองมาตรฐาน 

NSF/ANSI42 

 - บรษิทัขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้        

ณ สิน้ปี 2560 มจีํานวนสาขาและศูนยบ์รกิารเท่ากบั 22 สาขาและ 2 ศูนยบ์รกิาร (สิน้ปี 2559 มจีาํนวน 20 

สาขาและ 3 ศนูยบ์รกิาร 

2561 - วันที่ 5 มิถุนายน บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 516.73 ล้านบาท เป็น 521.85 ล้านบาท                

จากกาํหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่3 (TSR-W1) ในวนัที ่31 พฤษภาคม 
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 - วันที่ 20 กันยายน บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือผลิตสินค้าให้ Successmore หรือ บริษัท            

ซคัเซสมอร ์บอีิง้ จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทย ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค บรโิภค 

อาหารเสรมิและ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 - วันที่ 27 ธันวาคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 521.84 ล้านบาท เป็น 549.68 ล้านบาท           

จากกาํหนดใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครัง้ที ่4 ซึง่เป็นครัง้สดุทา้ย (TSR-W1) ในวนัที ่20 

ธนัวาคม ทัง้น้ี ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTSR-W1 ไดห้มดอายุและสิน้สุดการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ลว้ตัง้แต่เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 

 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ํารุ่นใหม่ออกจาํหน่าย ไดแ้ก่ เครื่องกรองน้ํายีห่อ้เซฟ รุ่น lite โดยใช ้

ไสก้รอง Fibredyne Standard ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหมนํ่าเขา้จากอเมรกิา 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 - บรษิทัต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจําหน่ายสนิค้า ผ่านช่องทาง Online และ TV Shopping เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑรุ่์น D-Lite เพื่อตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม่ ที่มี

ขนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 

 - บรษิัทเปิดตวับรกิารใหม่ภายใต้ ชื่อ “SAFE MAN” โดยมคุีณเมทนี บุรณศริ ิ(นีโน่) เป็นพรเีซน็เตอร ์ทัง้น้ี 

เพื่อพฒันาทมีขายและการบรกิารใหม้คุีณภาพ เหมาะสม และทนัสมยั ซึง่ใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ อาท ิการ

บรกิารส่งและติดตัง้ฟร ีบรกิารซ่อมและเปลี่ยนสารกรอง บรกิารรบัชําระค่าสนิค้าและค่างวดในกรณีผ่อน

ชาํระแบบไม่ใชบ้ตัรเครดติ รวมถงึการใหบ้รกิารปรกึษาปัญหาเรื่องน้ํา หรอืสาธติสนิคา้ใหล้กูคา้ทีบ่า้น 

 - บรษิทัขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ขา้ถงึลูกค้าและใหบ้รกิารได้ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศใหม้ากขึน้      

ณ สิน้ปี 2562 มจีาํนวนสาขาทัง้หมด 23 สาขา (สิน้ปี 2561 มจีาํนวน 22 สาขา) 

 - ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 

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) โดยวธิตีดัหุ้นสามญัจดทะเบยีนที่ยงัไม่ได้

จาํหน่ายจาํนวน 112,516,789 หุน้ 

 - เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิปิดบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จํากดั ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัท ทัง้น้ี 

เน่ืองมาจากบรษิัทย่อยดงักล่าวไม่ได้มกีารประกอบเครื่องปรบัอากาศยีห่้อเฟดเดอร์ออกมาจําหน่ายแลว้ 

และไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทัเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2562 

2563 - บรษิทัไดพ้ฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ําระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ไดแ้ก่ 

เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการแก้ไขปัญหาน้ํากร่อย        

และจากวกิฤตโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิ และกําลงัซื้อของ

ผู้บรโิภค บรษิัทจงึได้ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เครื่องกรองน้ํา Sure รุ่น Bright ที่มรีาคาย่อมเยาว์ 

ช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กีาํลงัซือ้ค่อนขา้งจาํกดัสามารถเขา้ถงึน้ําดื่มทีส่ะอาดและมคุีณภาพ 

 - วนัที่ 30 มนีาคม คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนุมตัิโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบรหิารทาง

การเงนิ ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นหุน้ หรอืคดิเป็นจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 1.82 ของหุน้ทีจ่ําหน่ายแลว้ทัง้หมด 
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ในวงเงนิไม่เกนิ 10 ลา้นบาท และเป็นการซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที ่14 เมษายน 

ถงึ 14 ตุลาคม 2563 

 - วนัที ่26 พฤษภาคม ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จํากดั ดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย 

การใหเ้ช่า และบรกิารสาํหรบัชุดเครื่องทาํน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่องกรองน้ํา มทีุนจด

ท ะ เบีย น  10 ล้ า นบ าท  โ ดย บ ริษัท ถื อหุ้ น ร้ อ ย ล ะ  54 เ ป็ น จํ า น ว น เ งิน  5.4 ล้ า นบ าท  ทั ้ง น้ี                                 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ถอืเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั 

 - บรษิทัพฒันาระบบกรองน้ําสาํหรบัภาคธรุกจิรา้นอาหาร, Chain Store เพื่อตอบสนองความตอ้งการในตลาด

ทีม่มีากขึน้ โดยเน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถกรองน้ําไดใ้นกาํลงัการผลติทีส่งูขึน้ เช่น สนิคา้กลุ่มเครื่อง

กรองน้ําสาํหรบัเครื่องทาํน้ําแขง็ รุ่น UV Alpine, RO150GPD, RO300GPD, RO600GPD เป็นตน้ 

 - เมื่อวนัที่14 ตุลาคม 2563 โครงการซื้อหุ้นคนืเพื่อบรหิารทางการเงนิของบรษิทัไดส้ิน้สุดลง โดยบรษิทัได้

ดาํเนินการซือ้หุน้คนืรวมทัง้สิน้จาํนวน 2,697,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.49 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5,611,816 บาท 

 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

  

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

 
  



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่1 หน้าที ่6 

  

1.4 ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษทั 

บริษทั ผลิตภณัฑห์ลกั ลกัษณะการประกอบธรุกิจหลกั สดัส่วน 

การถือหุ้น 

บรษิทั เซฟ เทรด 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

- เครื่องกรองน้ํา 

- เหยอืกกรองน้ํา 

 

จดัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ํา เหยอืกกรองน้ํา 

และน้ําดื่มผสมแร่ธาตุ โดยจดัจาํหน่ายผ่าน

บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยนิูตี ้จาํกดั 

99.98% 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์    

ลสีซิง่ จาํกดั 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การกาํกบั 

- สนิเชื่อทะเบยีนรถ 

จดัจาํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อน

ชาํระ การใหส้นิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้าร

กาํกบั และสนิเชื่อทะเบยีนรถ 

100.00% 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว 

จาํกดั 

- เครื่องกรองน้ําและ

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

- เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

จดัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําและผลติภณัฑท์ี่

เกีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

49.00% 

บรษิทั อลัไพน์           

วอเตอร ์จาํกดั 

- เครื่องทาํน้ําแขง็ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขาย การ            

ให้เช่า และบริการสําหรับชุดเครื่องทํา

น้ําแขง็ที่ประกอบด้วยเครื่องทําน้ําแขง็และ

เครื่องกรองน้ํา 

 

54.00% 
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2.  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงสรา้งรายได้ 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

แบ่งรายไดจ้ากการขายเป็น 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

 รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง: เป็นรายได้หลกัทีม่าจากการเดนิตลาดแบบ Door to 

door ของพนักงานขายสําหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน้ํายีห่อ้ Safe และสารกรอง ที่เป็นของบรษิทั

เรื่อยมา จนถงึปลายปี 2557 บรษิทัและกลุ่มบรษิทัเริม่มกีารจาํหน่ายเครื่องปรบัอากาศกบักลุ่มลกูคา้ของ

บรษิทั โดยต่อมามกีารขยายการขายไปยงัเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ อนั

ได้แก่ เครื่องทําน้ําอุ่น โทรทศัน์ เครื่องซกัผ้า เครื่องปรบัอากาศ เป็นต้น ซึ่งเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 

จนกระทัง่ไตรมาสที่สามของปี 2560 บรษิัทจงึได้มกีารแยกการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นการขายผ่อน

ชาํระออกมาขายผ่าน บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน: เป็นรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัขาย

ตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้  จํากัด (ยี่ห้อ Giffarine) บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้           

(ประเทศไทย) จาํกดั (ยีห่อ้ Adwell) และ บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) (ยีห่อ้ Alkamag) 

 รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่าน Online Marketing: บรษิทัไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทางน้ี 

ในปลายปี 2560 และมกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ถึงความต้องการของลูกค้าและ

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะ Online to Offline ขึน้ในปี 2561 

 รายได้จากการขายเครื่องทําน้ําแขง็: เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้เขา้ร่วมลงทุนจดัตัง้บรษิัท      

อลัไพน์ วอเตอร ์จํากดัในสดัส่วน 54.00% ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมี

ทุนจดทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนชาํระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทั

ดงักล่าวจะเขา้มาดําเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่าและบรกิารสาํหรบัชุดเครื่องทําน้ําแขง็ที่

ประกอบดว้ยเครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่องกรองน้ํา ทีจ่ะช่วยสง่เสรมิและสรา้งการเตบิโตของรายไดท้ีม่ ัน่คง

แก่บรษิทัในอนาคต 

 

สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้จากการขาย 
2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ขายสดและขายเชื่อ 276.30 16.39 216.15 14.84 214.80 15.58 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,409.25 83.61 1,240.21 85.16 1,163.70 84.42 

รวมรายได้จากการขาย 1,685.54 100.00 1,456.36 100.00 1,378.50 100.00 

หมายเหตุ: รายไดจ้ากการขายผ่าน Modern trade และตวัแทนจาํหน่าย รวมอยู่ในรายไดจ้ากการขายสดและขายเชือ่ 

  



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่1 หน้าที ่8  

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รอืบริการ 

2.1.1 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 

 

ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

1 เครือ่งกรองน้ําและสารกรอง   

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น UV Alkaline 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น ROMA Plus 

 
 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น UF Alkaline 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com* 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter”  

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.safealkaline.com*/


 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่1 หน้าที ่9  

ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น Alkaline Plus 

  

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

  

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น RO Mineral Plus 

 
 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com* 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น UV Plus 

 
 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com* 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 
- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น Super Alkali 

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 

www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/


 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

  

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น Power Health (P-Health) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 

www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media Line : Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น RO2 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SURE รุ่น Bright 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com* , www.shopee.co.th, 

www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

 

 

 

 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/
http://www.safealkaline.com/
http://www.safealkaline.com/
http://www.shopee.co.th/


 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น UV Ice 

 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา Activ by SAFE 

 

 
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา Activ รุ่น RO 

 

 
 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น Alkaline Mini 

            
 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 

www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

  

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น i-Life 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์  

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 

www.lazada.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

  

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น lite

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต์

35www.safealkaline.com* 

www.shopee.co.th 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

 

 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น D-lite  

 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต์

35www.safealkaline.com* 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

- ช่องทาง TV Shoping 

 

 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/
http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/
http://www.safealkaline.com/
http://www.safealkaline.com/


 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 

- เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น Mini Plus 

         
 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline” 

  

- เหยอืกกรองน้ํา SAFE รุ่น Ecomize  - ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com*, www.shopee.co.th, 

www.lazada.co.th  

- ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 
 

 

  
2 เครือ่งทาํน้ํารอ้น-น้ําเยน็ (UV  และ UF) 

- เครื่องทําน้ํารอ้น-น้ําเยน็ (UV  และ UF) มรีะบบควบคุมอุณหภูมิ

อตัโนมตัแิบบเทอรโ์มสตรทั และระบบกรองน้ําแบบ UV และ UF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์ 

www.officemate.co.th 

- ช่องทางลกูคา้องคก์ร  

- ตวัแทนจาํหน่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.safealkaline.com*/
http://www.shopee.co.th/


 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 - เครื่องทําน้ํารอ้น-น้ําเยน็ Duo 1  (UF  และ RO) มรีะบบควบคุม

อุณหภูมอิตัโนมตัแิบบเทอร์โมสตรทั และระบบกรองน้ําแบบ UF 

และ RO 

 

- ผ่านช่องทางลกูคา้องคก์ร  

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

- ผ่านระบบ E-commerce ภายใตเ้วบ็ไซต ์

www.safealkaline.com* 

 

3 เครือ่งกรองน้ําใช้ Water mate 

 

- ผ่านช่องทางลกูคา้องคก์ร  

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

ผ่านระบบ Social Media : Facebook ภายใตช้ื่อ 

“เครื่องกรองน้ําเซฟ Safe Water Filter” 

- ผ่านระบบ Social Media : Line  Official ภายใต้

ชื่อ "safealkaline" 

4 เครือ่งใช้ไฟฟ้า 

4.1 เครือ่งทาํน้ําอุ่น 

เครื่องทําน้ําอุ่นภายใต้ยี่ห้อ "SAFE Electrics" จําหน่าย 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 
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 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 

 

 

  

4.2 เครือ่งปรบัอากาศ 

บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องปรับอากาศภายใต้ยี่ห้อ    

"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 

 

 

 

 

  

เครือ่งปรบัอากาศ Daikin รุ่น INVERTER R32 Super Smile 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 

 

 

 

 

 

เครื่องปรบัอากาศภายใตย้ีห่อ้ "เฟดเดอร"์ (Fedders) 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,        

Line Official ภายใตช้ื่อ "PONSABUY" และ 

www.ponsabuy.com 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

5 

  

  

  

เครือ่งใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

บรษิทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ ใหก้บัแบรนด ์   

ชัน้นํา อาทเิช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "PONSABUY" และ 

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

6 เครือ่งทาํน้ําแขง็ Alpine 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดเ้ป็นผูผ้ลติและ

จัดจําหน่ายเครื่องทําน้ําแขง็หลากหลายรุ่น มีกําลังในการผลิต

ตัง้แต่ 18 – 1,000 กก. ต่อวัน สําหรับใช้ในครัวเรือนจนถึงเชิง

พาณิชย ์

 

 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

- ผ่านช่องทางการขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 

- ผ่านช่องทางลกูคา้องคก์ร 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook,          

Line Official ภายใตช้ื่อ  "Alpine water" และ 

www.alpinewater.co.th 

 

7 เครือ่งกรองน้ําอ่ืน ๆ 

บรษิทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําอื่น ๆ ใหก้บัแบรนด ์   

ชัน้นําทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายใตแ้บรนด ์DrinkCo อาทิ

เช่น 

 

 
 

- ผ่านระบบ Social Media เช่น Facebook          

ภายใตช้ื่อ  "DrinkCo" และ www.drinkco.net 

- ผ่านช่องทางการขายตรงของบรษิทั 

 

http://www.drinkco.net/


 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทั และ บริษทัย่อย ช่องทางการจาํหน่าย 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

หมายเหต:ุ  *ในปี 2564 website www.safealkaline.com จะเปลีย่นเป็น www.safe1210.com 
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2.1.2 ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

ผลิตภัณฑ์หลกัของบริษัท เซฟ เทรด อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั คือ เครื่องกรองน้ําและเหยอืกกรองน้ํา             

ในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน้ําทีผ่ลติขึน้โดยเฉพาะใหแ้ก่บรษิทั กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากดั โดยเป็นผูว้่าจา้งผลติและ

เป็นลกูคา้หลกัของบรษิทัย่อยตลอดหลายปีทีผ่่านมา และในปัจจุบนัมเีครื่องกรองน้ําและเหยอืกกรองน้ําทัง้หมด 6 รุ่น  

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 ภาวะอตุสาหกรรม 

ปี 2563 ทัว่โลกต่างเผชญิวกิฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่เว้นแม้

ประเทศไทย ซึ่งมผีลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม รวมถึงตลาดเครื่องดื่ม โดยศูนย์วจิยักสกิรไทยมองภาพรวมตลาด

เครื่องดื่มประเทศไทยในปี 2563 ว่าอาจจะมมีูลค่าอยู่ทีร่ะดบั 4.45 แสนล้านบาท หดตวัร้อยละ 3.0 ในกลุ่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเ์ป็นหลกั จากการจาํกดัช่องทางการขายในช่วงมาตรการลอ็คดาวน์ และกําลงัซือ้ของผูบ้รโิภคทีย่งัอ่อนแรง

ตามสภาวะเศรษฐกจิ แต่สาํหรบัเครื่องดื่มสขุภาพ คาดว่ายงัเป็นกลุ่มสนิคา้ทีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคยุคใหม่ ซึง่กลุ่มน้ําดื่ม

ผสมวติามนิ คอืกลุ่มน้ําดื่ม Water Plus ทีส่ามารถดบักระหายไดเ้ช่นเดยีวกบัน้ําเปล่า แต่ใหส้ารอาหารเพิม่ขึน้อย่างเชน่ 

วติามนิ B และ C เติบโตในทศิทางบวกตอบรบักบักระแสการรกัษาสุขภาพ โดยตลาดเครื่องดื่มผสมวติามนิในไทยมี

การประเมนิมลูค่าไม่ตํ่ากว่า 5,500 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นสว่นแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ 1.2 ของมลูค่าเครื่องดื่มทัง้หมด

ในไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีห่นัมาดื่มเครื่องดื่มกลุ่มฟังกช์ัน่นอลดรงิก ์กลุ่มน้ําแร่ และ

น้ําดื่มบรรจุขวดพรเีมยีม โดยยอมจ่ายเงนิทีเ่พิม่ขึน้เน่ืองจากตดัสนิใจซือ้จากการใหค้วามสาํคญัดา้นคุณภาพและความ

ตระหนกัดา้นผลลพัธด์า้นสขุภาพ 

ในส่วนของสนิค้าเครื่องกรองน้ํามมีูลค่าตลาดรวมกว่า 12,000 ล้านบาท (ที่มา: หนังสอืพิมพ์ผู้จดัการราย

สปัดาห์ ปี 2560) เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคและนักลงทุน โดยทางบริษัทได้วางเป้าหมายรวมของบรษิัท

เติบโตที่ 10% ในปี 2563 จากปี 2562 เพื่อกระตุ้นยอดขายดังที่กล่าวมา บริษัทจึงเน้นการพัฒนาและปรับปรุง

ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภค ในการเลอืกใช้เครื่องกรองน้ําเพื่อกรองน้ําดื่มที่มคุีณภาพและ

ส่งผลดต่ีอสุขภาพ โดยมปัีจจยัในการเลอืกซื้อเครื่องกรองน้ําคอื ความมัน่ใจในระบบการกรองที่มปีระสทิธภิาพและ

ความคุม้ค่าในการใชง้าน รวมถงึการออกแบบตวัเครื่องเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของกลุ่มลกูคา้สมยัใหม่ทีม่ขีอ้จาํกดั

เรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศยั เช่น คอนโด และ ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น โดยเน้นเครื่องกรองที่มกีารออกแบบสวยงาม ทนัสมยั 

กะทดัรดั ใชง้านง่ายสามารถดแูลเบือ้งตน้และตดิตัง้ไดด้ว้ยตนเอง ในสว่นของลกูคา้พืน้ทีต่่างจงัหวดัหรอืภูมภิาคทีไ่ม่ได้

มขีอ้จาํกดัทางดา้นพืน้ทีก่ารใชง้าน ทางบรษิทัจงึเน้นสนิคา้ทีม่คีวามคุม้ค่าและครอบคลุมต่อการใชง้าน รวมถงึการเลอืก

ระบบการกรองใหม้ปีระสทิธภิาพความเหมาะสมกบัสภาพน้ําในแต่ละพืน้ที ่

 

2.2.2 ภาพรวมตลาดเครือ่งกรองน้ําสาํหรบัใช้ในครวัเรอืน 

ภาพรวมของตลาดเครื่องกรองน้ํายงัมโีอกาสในการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองทัง้ในกรุงเทพปรมิณฑล และเกอืบ

ทุกจงัหวดัในภูมภิาคทีค่นมคีวามใสใ่จเรื่องสขุภาพมากขึน้ โดยมสีือ่ดจิติลัเขา้มามบีทบาทในการเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ

โดยการใหค้วามรูส้นิคา้ บ่งบอกประโยชน์และความคุม้ค่า ซึง่ทาํใหม้กีารแขง่ขนัเพิม่เตมิจากความตอ้งการเบือ้งตน้ของ

คุณภาพน้ําดบิเพื่อเลอืกระบบเครื่องกรองน้ําทีเ่หมาะสม ราคา จํานวนสมาชกิในครวัเรอืน มาเป็นเรื่องเพิม่เตมิในเรื่อง

ของเทคโนโลย ีฟังกช์ัน่ในการใชง้าน ดไีซน์ และคุณประโยชน์ทีใ่หต่้อสุขภาพ รวมถงึระบบการผ่อนชําระทีเ่พิม่ความ

ยดืหยุ่นและกระตุ้นการตดัสนิใจไดง้่ายขึน้ ในขณะทีก่ลุ่มลูกคา้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ําอยู่แลว้จะตดัสนิใจเปลีย่น

เมื่อบรกิารหลงัการขายไม่ด ีหรอืเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายระหว่างการเปลีย่นสารกรองกบัการซือ้เครื่องกรองน้ําใหม่ทีใ่น

ปัจจุบนัมใีหเ้ลอืกหลายระบบหลากหลายราคา 
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สําหรบัตวัเมอืงทีอ่ยู่นอกเขตพื้นที่น้ําประปา มปัีญหาน้ํากระด้าง มสีิง่ปนเป้ือน หรอืเริม่มคีวามรู้และความ

ตอ้งการบาํบดัคุณภาพน้ําเพื่อใชใ้นการอุปโภคและบรโิภค ซึง่การจดัการบาํบดัน้ําในอดตีอาจจะเน้นทีก่ลุ่มอุตสาหกรรม

เป็นหลกัแต่การยกระดบัมาตรฐานน้ําใชใ้นบ้าน ถอืเป็นตลาดใหม่ทีก่ําลงัขยายตวัในเขตทีอ่ยู่อาศยัย่านชานเมอืงของ

กรุงเทพ 

 

2.2.3 วิเคราะหแ์ละเปรียบเทียบสภาวะการแข่งขนั 

สภาวะการแขง่ขนัในตลาดเครื่องกรองน้ําในปี 2563 ทีผ่่านมา ถอืเป็นปีทีม่กีารแขง่ขนัค่อนขา้งรุนแรงมากขึน้ 

ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์โรคระบาดทําให้มกีารใชก้ลยุทธด์้านราคา การจดักจิกรรมโปรโมชัน่ ลด 

แลก แจก แถม การโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีส่รา้งภาพลกัษณ์และความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ โดยกลยุทธ์

ของผูท้ีไ่ม่มรีะบบการขายตรงจะอาศยัการเพิม่พื้นทีก่ารขายโดยการกระจายเขา้ไปตัง้สาขายงัหา้งสรรพสนิคา้ต่าง ๆ     

ในรปูแบบการเช่าพืน้ทีข่าย หรอืพยายามผลกัดนัสนิคา้ผ่านช่องทางโมเดรน์ิเทรด เพื่อหาลกูคา้เป้าหมาย โดยอุปสรรค

หลกั ๆ ของผูเ้ล่นกลุ่มน้ีคอื ความซบเซาเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิและวกิฤต ิCOVID-19 ทีท่ําใหช้่องทางน้ีอาจจะต้อง

แบกรบัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและใช้เวลานานกว่าจะคืนกําไร อีกส่วนหน่ึงก็พยายามจะผลกัดนัการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ มาร์เกตเพลส เช่น Lazada, Shopee หรือ Shop@24 และช่องทางโซเซียลมีเดีย ซึ่งมีผู้เล่นที่มาจาก

ต่างประเทศ ทีเ่ดมิอยู่ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อเิลค็ทรอนิคส ์สมารท์โฟน แต่ผนัมาผลติและจาํหน่ายเครื่องกรองน้ํา

อยู่บนช่องทางน้ีเป็นหลกัด้วย โดยจุดขายของกลุ่มผูเ้ล่นที่ผลติและจําหน่ายสนิค้าอื่นด้วยคอืเรื่องของกลยุทธร์าคาที่

ดงึดูดใจ การขายพ่วง (cross sales) ดไีซน์ทีส่วยงามและทนัสมยั เทคโนโลย ีIOT (Internet of Things) ทีผ่นวกมาใน

ตวัผลติภณัฑ ์จงึสามารถดงึดูดกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ และช่องทางน้ีไดร้บัอานิสงคจ์ากสถานการณ์ลอ็คดาวน์

ไดพ้อสมควร 

ปัจจุบนัตลาดเครื่องกรองน้ําคาดว่ามมีากกว่า 20 แบรนด์ที่แข่งขนัอยู่ในตลาดทัง้แบรนด์ใหญ่เจา้ดงัภายใต้

ระบบ MLM แบรนดไ์ทยและแบรนดนํ์าเขา้จากต่างประเทศ โดยหลกั ๆ มาจากยุโรป อเมรกิา เกาหล ีและจนี ซึง่บรษิทั 

เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) หรือ TSR เป็นหน่ึงในผู้นําตลาดที่ผลิตและจดัจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา SAFE เพื่อทุก

ครวัเรอืนในประเทศไทยกว่า 45 ปี โดยมผีลติภณัฑใ์หเ้ลอืกครบทุกระบบการกรอง ผ่านช่องทางการขายตรงทีเ่ขม้แขง็ 

ซึง่มมีากกว่า 240 ทมี เกอืบ 40 จงัหวดัทัว่ประเทศ พรอ้มทัง้มทีมีบรกิารเปลีย่นสารกรองและทมีช่างอกีมากกว่า 200 

ชวีติ และพฒันาเพิม่ช่องทางการขายอื่น ๆ อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ เทเลมารเ์กตติ้ง และการขาย

ผ่านองคก์ร และโปรเจคต่าง ๆ โดยบรษิทัมกีารพฒันาและออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่ๆ ทุกปี รบัประกนัสนิคา้สงูสุด 2 ปี 

เพื่อตอบสนองความต้องการใหก้บัผูบ้รโิภค ทัง้น้ี จุดแขง็ของบรษิทัซึง่แบรนดอ์ื่น ๆ ยงัไม่สามารถทําได ้คอืเรื่องของ

การบรกิารหลงัการขายตลอดอายุการใชง้าน ใหบ้รกิารถงึบา้น (On Site Service) ความเชีย่วชาญเรื่องคุณภาพน้ําดบิ

ในพืน้ทีท่ีม่หีน่วยวจิยัทาํการวเิคราะหเ์พื่อแนะนําระบบและผลติภณัฑท์ีถู่กตอ้ง มชี่างทีผ่่านการอบรมก่อนไปตดิตัง้ใน

พืน้ทีค่รอบคลุมเกอืบทัว่ประเทศ อกีทัง้ยงัมกีารใหบ้รกิารความยดืหยุ่นในการผ่อนชาํระเองดว้ย 

2.2.3.1 ผลการสาํรวจระดบัความพึงพอใจของลูกค้า 

บรษิทัมกีารสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจาํทุกปีโดยมอบหมายใหฝ่้ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละบรกิารเป็น

ผูส้อบถามขอ้มลูกบัทางลกูคา้และสรุปขอ้มลู ซึง่การประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทัพบว่าผลสาํรวจความพงึพอใจ

ของลกูคา้ประจาํปี 2563 เฉลีย่ 93.56% ทัง้น้ี บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองลูกคา้ใหด้ี

ยิง่ขึน้ต่อไป 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ําของบรษิทัในปีทีผ่่านมามกีารแข่งขนัทางดา้นการสรา้งแบรนดอ์ย่าง

เห็นได้ชัดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทัง้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้ ส่งผลใหเ้กดิการสร้างคอนเทนต์เพื่อเรยีกความสนใจจากผูบ้รโิภคได ้

สร้างความเขา้ใจและความเชื่อมัน่ในการเลอืกซื้อสนิค้าแต่ละแบรนด์ กระตุ้นและสร้างความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่1 หน้าที ่24  

สนิค้าเป็นปัจจยัที่ส่งผลมาจากกระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอีกหน่ึงปัจจยัคือ การขยายตัวของที่อยู่อาศยัทัง้

แนวราบคอื บา้นเดีย่วและหมู่บา้นจดัสรรต่าง ๆ และแนวสงูคอื คอนโดมเินียมและอพารท์เมนต์ เป็นต้น รวมถงึบรษิทั

ไดก้ระตุน้การขายอย่างต่อเน่ืองดว้ยสนิคา้กลุ่มเครื่องทาํน้ําอุ่น โดยเน้นสนิคา้ทีม่มีาตรฐานสงูและมกีารรบัประกนัรบัการ

ขาย สรา้งความมัน่ใจใหก้ลุ่มผูบ้รโิภค 

 

2.2.4 กลยุทธด้์านการตลาด 

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภคในปัจจุบนั ประกอบกบัวิกฤตโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ทาํใหผู้บ้รโิภคตระหนกัถงึปัญหาเรื่องสขุภาพ ความสะอาด ปลอดภยั และพยายามหลกีเลีย่งความเสีย่งใน

การตดิเชือ้ โดยช่องทางทีล่กูคา้มกัจะเขา้ถงึสนิคา้ เช่น โมเดริน์เทรด หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ต่าง ๆ เมื่อถูกมาตรการรฐั

ควบคุมจนไม่สามารถเปิดดําเนินกจิการไดใ้นช่วงลอ็คดาวน์ กลายเป็นปัจจยัส่งเสรมิใหเ้กดิการขยายตวัของช่องทาง

การขายออนไลน์ โดยทางบรษิทัมกีารปรบัตวัอย่างต่อเน่ืองในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมา จงึสามารถปรบัตวัรองรบัเศรษฐกจิ

ในยุคนิวนอรม์อลไดเ้ป็นอย่างด ี

บริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) หรือ TSR มีจุดแขง็คือทมีขายและทีมบริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค             

ทัว่ประเทศ และทํางานเชื่อมโยงกบัการขยายตวัของช่องทางออนไลน์ ผ่านรูปแบบ O2O (Online to Offline) ซึง่เป็น            

กลยุทธท์างการตลาดหลกัทีนํ่ามาปรบัใช ้เพื่อสรา้งรูปแบบการขายทีเ่ขา้หากลุ่มเป้าหมายไดถู้กต้อง ไดก้ลุ่มเป้าหมาย

ใหม่ ๆ โดยมกีารสรา้งการรบัรู ้และความต้องการผลติภณัฑไ์ปยงักลุ่มเป้าหมาย แลว้ใหพ้นกังานขายในทัว่ทุกภูมภิาค

ดาํเนินการนําเสนอและปิดการขายถงึบา้นลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็มากขึน้ ซึง่ในปีทีผ่่านมายอดขายผ่าน

ช่องทางออนไลน์มกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง และบรษิัทมกีารวางแผนระยะยาวที่จะขยายหน่วยงานด้านอคีอมเมริซ์ 

ระบบไอท ีรองรบัการเตบิโตยอดขายในช่องทางน้ีในอนาคตดว้ย โดยจะนําแบรนดเ์ครื่องกรองน้ําอื่น ๆ จากทัว่โลกเขา้

มาจดัจําหน่ายเพิม่เตมิผ่านช่องทางน้ี นอกจากแบรนด์ SAFE กลยุทธ์การตลาดถดัมาคอืการออกผลติภณัฑ์รุ่นใหม่ 

และนําเสนอสูต่ลาดไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อช่วงชงิความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่ ทัง้น้ีในปี 2563 หลายพืน้ทีใ่นประเทศ

ไทยประสบปัญหาสภาวะน้ํากร่อย เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้และน้ําทะเลหนุน ทางบรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑเ์ครื่องกรองน้ํา

ระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิม่อกี 1 รุ่น ในชื่อ SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบโจทยก์บัความต้องการของ

ผูบ้รโิภคในการแกไ้ขปัญหาน้ํากร่อยทีเ่กดิขึน้ และจากปัญหาวกิฤตโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีส่ง่ผล

กระทบต่อเศรษฐกจิ และกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ทางบรษิทัไดป้รบัแผนและออกผลติภณัฑเ์ป็น Fighting Model เพิม่ ซึง่

มรีาคาไม่สงูมากช่วยใหผู้บ้รโิภคสามารถซือ้ไดใ้นชื่อ SURE รุ่น Bright และกลยุทธก์ารตลาดสดุทา้ยคอืการขยายไปยงั

ตลาดเชิงพาณิชย์ (B2B) โดยได้ตัดสนิใจร่วมทุนจดัตัง้บริษัทย่อยชื่อบริษัท อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดั ผู้ผลิตและจดั

จําหน่ายเครื่องทําน้ําแขง็ที่มกีําลงัผลติหลากหลายรุ่น สามารถรองรบัทุกความต้องการใชง้านทัง้ในครวัเรอืนและเชงิ

พาณิชย ์ภายใต้ชื่อแบรนด ์อลัไพน์ (Alpine) ทีส่ามารถต่อยอดการเตบิโตสนิคา้เครื่องกรองน้ําในการขายพ่วง (Cross 

Sales) ซึง่วสัดุและอุปกรณ์ของ อลัไพน์ ไดนํ้าเขา้จากต่างประเทศ มเีทคโนโลยทีนัสมยัและดไีซน์ทีส่วยงาม จงึสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกจิ ในเรื่องของความสะอาด ปลอดภยั สะดวก และประหยดัตน้ทุนในการ

ประกอบกิจการ โดยการเปิดตัวแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ในงาน Coffee Fest 2020 เดือนตุลาคม 2563 ที่ อิมแพค            

เมอืงทองธานี ไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดทีัง้ในเรื่องยอดขายและการตอบรบัจากผูป้ระกอบการรา้นอาหาร รา้นกาแฟ 

และคาเฟ่ 

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการนําเสนอสนิคา้และบรกิารทีด่เีพื่อสรา้งความมัน่ใจและความสมัพนัธท์ี่

ดกีบัลูกค้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะในเรื่องการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ ที่คํานึงถึงความต้องการของผู้บรโิภค สถานการณ์

การตลาด และการแขง่ขนัเป็นสาํคญั อาทเิช่น ปัญหาคุณภาพน้ําดบิทีนํ่ามาอุปโภคบรโิภคหรอืน้ําใช ้บรษิทัไดอ้อกแบบ

และนําเสนอผลติภณัฑ ์Water Mate ทีส่ามารถซือ้แยกหรอืควบคู่ไปกบัเครื่องกรองน้ํา เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ําใชใ้นแต่ละ

พืน้ทีไ่ดอ้ย่างตรงจุดและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นจาก หนิปูน สนิมเหลก็ ตะกอน ฯลฯ การเลอืกสารกรองและอุปกรณ์ทีม่ี
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คุณภาพตามมาตรฐาน NSF (National Sanitation Foundation) เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค 

รวมถึงกลยุทธก์ารเกบ็ขอ้มูลลูกค้ากลุ่มเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรอง ซึ่งมยีอดขายและติดตัง้ไปแล้วกว่าล้านราย 

(ข้อมูล: ฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท เธียรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน)) ต่อยอดทางธุรกิจในการจดัจําหน่ายกลุ่มสินค้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชัน้นําต่าง ๆ ในตลาด ภายใต้การผ่อนชําระผ่านแบรนด์และเพจ “ผ่อนสบาย” โดยเพิม่ความ

สะดวก ยดืหยุ่น ใหก้บัลูกคา้สนิคา้ทีไ่ม่มบีตัรเครดติ สามารถผ่อนชําระกบัทางบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั ซึง่เป็น

บรษิทัย่อยของ TSR ไดโ้ดยตรง โดยบรษิทัขยายฐานลกูคา้ใหม่อย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมา 

 

 ช่องทางการขายตรง 

ช่องทางการขายตรงยงัคงเป็นช่องทางหลกัของบรษิทั ดงันัน้เพื่อการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์แขง่ขนัใน

ปัจจุบนั บริษัทจึงมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองผ่านการฝึกอบรมและพฒันาผ่านสถาบัน

ฝึกอบรม TSR Academy โดยไม่เน้นเพยีงการเขา้ใจในขอ้มลูสนิคา้และบรกิารเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัพฒันาบุคลากรให้

เป็นผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้ใจคุณภาพน้ําดบิ ระบบการตดิตัง้ และปัญหาทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละพื้นทีด่ว้ย เพื่อตอบสนอง

กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดใ้นทุกรปูแบบ การใหค้วามรูเ้รื่องขัน้ตอนและระบบกรองน้ําทีถู่กตอ้ง สาธติการใชง้าน สรา้งความ

เชื่อมัน่ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และเพิม่โอกาสการขาย 

 

 ช่องทางออนไลน์ 

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทได้ดําเนินการและวางแผนเพื่อรองรับ          

การขยายตวัในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยผลกัดนัการขายและขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในทุก ๆ ช่องทาง 

เช่น Facebook, Line@, Website, Instagram, YouTube, และ Shopping Application ต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่มี

โอกาสในการเติบโตสูง และเป็นช่องทางที่ทําให้สามารถสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ใหม้กีารเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดย

สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางดา้นการแขง่ขนัในการเขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ และสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ได ้

 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจอนัยาวนานของบริษัท บริษัทยงัยึดปณิธานที่จะสร้างสุขภาพดีให้กับ

ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว แนวทางการทําธุรกิจของบริษัทจึงมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) ด้วยการ

ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีนการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ทัว่ไป 

(Mass) และกลุ่มลกูคา้เฉพาะ (Niche) ลกูคา้บุคคล (Consumer) และลกูคา้องคก์ร (Corporate) โดยมกีลยุทธห์ลกัดงัน้ี 

 

(1) มุ่งเน้นคณุภาพผลิตภณัฑ ์

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการคดัสรรวตัถุดบิทีม่คุีณภาพสงูทีนํ่ามาใชใ้นการผลติเครื่องกรองน้ํา 

เช่น การใชส้ารกรองทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานจาก NSF สารกรอง activated carbon ทีนํ่าเขา้จาก

ยุโรป เป็นต้น เครื่องกรองน้ํา “SAFE” ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทดลอง 

Eurofins ams Laboratories Pty Ltd (ออสเตรเลยี)ตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 (รายละเอยีด

รุ่นทีผ่่านการทดสอบแสดงในหวัขอ้ 1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ําคญัในช่วง 5 ปีทีผ่่าน

มา) 

บริษัทมีฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ ทําหน้าที่ค้นคว้าวิจยั และพฒันาผลิตภัณฑ์ให้แก่

บริษัทอย่างต่อเน่ือง ทัง้ตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ํา และไส้กรอง เพื่อสร้างความแตกต่างและ

เหนือกว่าคู่แข่งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทัง้แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ําที่แตกต่างกนัในแต่ละพื้นที่ของ

ประเทศ เช่น น้ํากร่อย และน้ําบาดาล เป็นต้น มกีารคดิค้นระบบ “SMART Control” ในเครื่องกรองน้ํา
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SAFE รุ่น ROMA Plus ซึง่เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis) ใหส้ามารถทาํงานไดด้อีย่างต่อเน่ือง          

แมม้แีรงดนัน้ําทีล่ดลงกต็าม และพฒันาระบบ Flush Valve เพื่อเพิม่ความสะดวกสาํหรบัลกูคา้ในการ

ดแูลรกัษาเครื่องกรองน้ํา 

บริษัทได้รบั “อนุสทิธบิตัร” ระบบการปรบัสภาพความเป็นด่างของน้ําจากกรมทรัพย์สิน    

ทางปัญญา เป็นการตอกยํ้าความมุ่งมัน่ทีจ่ะนําผลติภณัฑท์ีม่คุีณภาพใหก้บัลกูคา้ สรา้งความมัน่ใจใน

ผลติภณัฑ ์“SAFE”  

ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัอนุสทิธบิตัร สารกรองหนิแร่ธรรมชาต ิ(Alkaline Mineral stone) ซึง่

ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS/NZS 4020:2005 ทดสอบโดย Eurofins AMS Laboratories 

Pty Ltd ซึง่เป็นสถาบนัชัน้นําจากประเทศออสเตรเลยี (AMS)  

นอกจากน้ีบรษิทัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนบน Website ของ NSF Product and Service Listings 

ในการใชไ้สก้รอง Spun Polypropylene Filter Cartridge. ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 

ในปี 2561 บริษัท ได้รับรองมาตรฐาน NSF/ANSI42 สําหรับการใช้ไส้กรอง Fibredyne 

Standard รวมทัง้การใช้ชัน้กรอง Activated Carbon ที่ได้รบัรองมาตรฐาน NSF/ANSI61 และชัน้

กรอง KDF-55 ทีไ่ดร้บัรองมาตรฐาน NSF/ANSI42,61 

ในปี 2562 ต่อเน่ืองมาจนถงึ ปี 2563 บรษิทัมุ่งพฒันาและต่อยอดการกรองน้ําในระบบ RO 

(Reverse Osmosis) ใหต้อบโจทยล์ูกคา้ทีต่้องการใชน้ํ้าดื่มอย่างต่อเน่ือง โดยทําการวจิยัระบบ RO 

High Flowrate ขึน้มา เพื่อใหอ้ตัราการผลติน้ําดื่ม มปีรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ทนัต่อความตอ้งการ  จาก

เดิมอตัราการผลิตน้ําอยู่ในช่วง 50-75 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรือประมาณ 190-283 ลิตรต่อวนั 

ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 400 GPD (แกลลอนต่อวนั) หรอืประมาณ 1,512 ลติรต่อวนั อนัจะสง่ผลใหส้ามารถ

ยกเลกิการใช้ RO Tank ลงได้  ลดพื้นที่การติดตัง้ (สาํหรบัวาง RO Tank) รวมทัง้ลดขัน้ตอนการ

ติดตัง้ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทัง้ในปี 2563 เกิดปัญหาน้ํากร่อยบริษัทจงึได้พฒันาผลิตภณัฑ์

เครื่องกรองน้ํา SAFE รุ่น RO2 เพื่อตอบสนองต้องการของผู้บรโิภคในการแก้ไขปัญหาน้ํากร่อยที่

เกดิขึน้  

 

(2) พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมกลุ่มสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้าแบบโซลูชัน่ (Solution) 

บรษิัทไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัการบรโิภค การใชง้าน 

และรสนิยมของลูกค้า ทัง้ที่เป็นระบบการกรอง UV (ระบบการฆ่าเชือ้โรคดว้ยแสง UV) ระบบ RO 

(Reverse Osmosis) ที่สามารถกรองความเค็มของน้ําประปาในช่วงเวลาที่น้ําประปากร่อยและมี

ความเคม็เกนิมาตราฐานเน่ืองจากภาวะน้ําทะเลหนุน เพื่อสุขภาพที่ดขีองลูกค้าได้ และระบบ UF 

(Ultrafiltration) มผีลติภณัฑข์นาดเลก็ทีเ่หมาะกบัครอบครวัเดีย่วในคอนโดมเินียม อพารต์เมนต ์หรอื

ทีม่สีมาชกิในครอบครวัน้อย มผีลติภณัฑห์ลายระดบัราคาทีลู่กคา้สามารถเลอืกตามกําลงัซือ้ เช่นใน

ปี 2559 บรษิัทได้ออกสนิค้ารุ่น UF Alkaline มาเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ใช้น้ําประปา และต้องการ

ระบบการกรองน้ําที่มคีวามละเอยีดในระดบัราคาปานกลาง บรษิัทได้ออกผลติภณัฑ์เครื่องทําน้ํา

รอ้น-น้ําเยน็ คุณภาพสงู มรีะบบการกรองในตวั  เสรมิแร่ธาตุทีร่่างกายต้องการ และน้ําทีก่รองมค่ีา 

pH เป็นด่างอ่อนๆ ที่สามารถใช้ได้ทัง้ภายในสํานักงานและภายในครวัเรอืน รวมไปถึงได้นําเสนอ

ระบบกรองน้ําใช ้“Water Mate” ทีช่่วยเพิม่คุณภาพน้ําทีใ่ชก้ารอุปโภคไดอ้ย่างปลอดภยัมากขึน้ 

จากการสาํรวจตลาดพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และความต้องการของลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารของบรษิัท

พบว่า ลกูคา้สว่นใหญ่มคีวามตอ้งการสนิคา้ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ บรษิทัได้
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ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยการนําเสนอสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า นอกจาก              

เครื่องทําน้ําอุ่น “Safe Electrics” ที่มีความปลอดภัยสูง และเครื่องปรบัอากาศยี่ห้อ Fedders และ 

Daikin แลว้ บรษิทัไดค้ดัสรรเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีไ่ดร้บัความนิยม และมคุีณภาพด ีนําเสนอใหก้บัลูกคา้ 

เช่น โทรทศัน์ยีห่อ้ Samsung ตู้เยน็ยีห่อ้ Toshiba เครื่องซกัผา้ยีห่อ้ LG เครื่องกรองอากาศ Media 

เป็นต้น และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ภายใต้โปรแกรม “ผ่อนสบาย” (“PONSABUY”) ที่ลูกค้า

สามารถเลอืกผ่อนชาํระสนิคา้กบับรษิทัได ้สรา้งความสขุและความสะดวกสบายใหก้บัครอบครวัไดด้ี

ยิง่ขึน้ 

ในปี 2562 ทางบรษิทัต่อยอดรูปแบบธุรกจิการจาํหน่ายสนิคา้ ผ่านช่องทาง Online และ TV 

Shopping เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั โดยออกผลติภณัฑรุ่์น D-Lite เพื่อ

ตอบโจทยค์รอบครวัยุคใหม่ ทีม่ขีนาดเลก็ลง รวมไปถงึขอ้จาํกดัดา้นพืน้ทีใ่ชส้อยของทีพ่กัอาศยั และ

ยงัสามารถตดิตัง้ไดด้ว้ยตวัเอง (DIY) 

 
 

ในปี 2563 ทางบริษัทมุ่งพฒันาระบบกรองน้ําสําหรบัภาคธุรกจิร้านอาหาร , Chain Store  

เพื่อตอบสนองในตลาดทีม่มีาก โดยเน้นการสรา้งผลติภณัฑท์ีส่ามารถกรองน้ําในกําลงัการผลติทีส่งู

มากขึน้ เช่น การออกสนิคา้กลุ่มเครื่องกรองน้ําสาํหรบัเครื่องทาํน้ําแขง็ รุ่น UV Alpine, RO150GPD, 

RO300GPD, RO600GPD เป็นตน้ 

 

(3) ให้ความสาํคญักบัความคุ้มค่าและความสะดวกสบายของลูกค้า 

ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ํา นอกจากจะช่วยดูแลสุขภาพของลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้า

ประหยดัค่าใช้จ่ายในการบรโิภคน้ําดื่ม บรษิัทมกีารรบัประกนัสนิค้าสูงสุดถึง 2 ปี ในระหว่างการ

รบัประกนัลกูคา้จะไดร้บับรกิารถงึบา้นโดยไม่มค่ีาใชจ้่าย 

บรษิทัเหน็ว่าความสะดวกของลูกคา้เป็นภารกจิสาํคญัทีต่อ้งปฏบิตั ิเน้นการใหบ้รกิารถงึบา้น 

โดยเริม่จากการมพีนักงานไปนําเสนอ และให้ความรู้กบัลูกค้าที่บ้าน การติดตัง้สะดวกรวดเรว็ มี

บรกิารผ่อนชาํระสนิคา้และเกบ็ค่างวด มบีรกิารหลงัการขายทัง้การซ่อมแซมและการเปลีย่นสารกรอง

ถงึบา้น เพยีงโทร 1210 ทีม่พีนกังานบรกิารลกูคา้ทางโทรศพัท ์พรอ้มใหบ้รกิารทุกวนั และเพิม่ความ

สะดวกในการติดต่อสื่อสารกบับริษัทผ่านทางช่องทาง Online ทัง้ทาง Website, Facebook, Line 

official  

บรษิัทได้พฒันาประสทิธิภาพการบริการให้กบัลูกค้า ให้สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ของ

ประเทศโดยไดนํ้าระบบ CRM (Customer Relation Management) มาใช้อย่างจรงิจงัมกีารพฒันา

ระบบ “Safe Mobile Application” ใช้ในการขาย และการเกบ็เงนิค่างวด ในการบรกิารด้วยช่างทีม่ี

ความรูค้วามเชีย่วชาญหลายรอ้ยคนทีป่ระจาํอยู่ทัว่ประเทศ บรหิารการใหบ้รกิารดว้ยระบบ “I-Mind” 

ทําให้ลูกค้ามัน่ใจว่าจะได้รบัการบรกิารที่สะดวกรวดเรว็ อกีทัง้ยงัมกีารเชื่อมต่อ (CRM: Customer 
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Relation Management)0 กบัระบบโทรศพัท ์(Cisco-IP Telephony)0 เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้และ

พฒันาไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

 

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการรบัรู ้การเข้าถึงผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

บริษัทได้ขยายช่องทางการจดัจําหน่าย (Distribution Channel) เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัท      

มคีวามแขง็แกร่งในช่องทางการขายตรงสนิคา้ผ่านช่องทางการขายตรงแบบชัน้เดยีว (Single Level 

Direct Sales) ซึง่มพีนกังานขายและบรกิารประมาณ 2,000 คน ทัว่ประเทศ  

บรษิทัไดข้ยายสาขาโดยสิน้ปี 2563 มจีํานวน 36 สาขา ครอบคลุมหวัเมอืงหลกัของประเทศ

ในลกัษณะทีเ่ป็นเครอืข่าย (Network) เพิม่ความสะดวกในการนําเสนอขายและการบรกิารให้ลูกค้า 

บรษิทัมจีํานวนพนักงานขายทางโทรศพัท ์ประมาณ 120 ทีน่ัง่ และพนักงานขายทางโทรศพัทแ์บบ 

บรษิทั Outsourcing อกี 2 บรษิทัจาํนวน 40 ทีน่ัง่ รวมทัง้หมด 160 ทีน่ัง่  

จากกระแสความนิยมในการซื้อสนิค้าผ่านช่องทางโซเชยีลเน็ตเวริ์ก บรษิัทได้เพิม่ทมีงาน 

Digital Marketing และ Online Telesales เพื่อใช้ช่องทาง Online ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะ

ผ่านทาง Website, Facebook, Line official ของบริษัท หรือช่องทางมาร์เกตเพลส เช่น Lazada, 

Shopee, Fixzy, และ Shop@24 เป็นต้น โดยลูกคา้สามารถตดิต่อ หรอืสัง่ซื้อผลติภณัฑผ์่านไดทุ้ก

ช่องทางออนไลน์ของบรษิทั เพิม่ความสะดวกในการเขา้ถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

บรษิทัไดส้รา้งการรบัรูแ้ละจดจําแบรนด ์ผ่านสื่อ Out of Home Media (Billboard) ป้ายหน้า

สาขา และยานพาหนะ โดยยงัคงใชศ้ลิปิน “นีโน่ ” คุณเมทนี บุรณศริ ิเป็นพรเีซนเตอรบ์นสื่อต่าง ๆ

ต่อเน่ืองจากปีก่อนโดยจะครบสัญญาสิ้นปี 2563 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย จดจาํง่าย และเพิม่ความน่าเชื่อถอืในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของทางบรษิทัมากยิง่ขึน้ 

 

(5) สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกค้าอย่างยัง่ยืน 

เครื่องกรองน้ําเป็นผลติภณัฑท์ีต่้องการคําแนะนํา บรษิทัจงึเน้นการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจใน

ผลติภณัฑ ์รวมถงึผลติภณัฑท์ีม่คีวามเหมาะสมกบัสภาพน้ําของบา้นลกูคา้ และการดแูลสขุภาพของ

ลกูคา้ และครอบครวั พนกังานจงึเป็นปัจจยัหลกัสาํคญัของความสาํเรจ็ (Key Success Factor) 

บรษิัทได้พฒันาวธิกีารสรรหา และคดัเลอืกพนักงานทีม่คุีณภาพใหร้องรบัการขยายตวัของ

ธุรกิจอย่างรวดเร็วของบริษัท บริษัทให้ความสําคญัในการสร้างความรู้ ทกัษะ และมีการฝึกฝน     

อย่างจรงิจงั นับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ขา้มาปฏบิตัิงาน ทัง้ด้านความรู้ดา้นผลติภณัฑ์ ทกัษะการขายการ

บรกิาร การดแูลลกูคา้ สรา้งใหพ้นกังานมทีศันคต ิมจีติใจบรกิาร เพื่อสง่มอบสขุภาพดใีหก้บัลูกคา้ มี

การจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมขึน้ เพื่อพฒันาคุณภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบมรีะบบ

ครูฝึกภาคสนามในทุกภูมภิาคใหแ้ก่พนักงาน บรษิทัดูแลผลตอบแทน สวสัดกิาร และความเป็นอยู่

ต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานมคีวามสุข และความมัน่คง ที่จะส่งมอบบรกิารทีด่มีคุีณภาพ

ให้กบัลูกค้าได้ ในทุกจุดที่ลูกค้าได้สมัผสักบับรษิัท เช่น เมื่อใกล้ครบระยะเวลาในการเปลี่ยนสาร

กรอง พนักงาน Telesales โทรไปแจง้ใหก้บัลูกคา้ และมพีนักงานไปบรกิารถงึบา้น พนักงานทีเ่กบ็

เงนิค่างวดจะถามไถ่ปัญหาและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้เป็นประจาํ เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีจงึนํามา

ซึง่ความพงึพอใจของลกูคา้ เกดิการซือ้ซํ้าและบอกต่อใหก้บัญาตแิละเพื่อนต่อไปดว้ย 
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2.2.5 ช่องทางการจาํหน่าย 

2.2.5.1 การจดัจาํหน่ายผา่นระบบขายตรงแบบชัน้เดียว (Single Level Direct Sales) 

บรษิัทใช้ระบบการขายตรงแบบชัน้เดียวเป็นช่องทางหลกัในการขายสนิค้าของบริษัท เน่ืองจากบริษัท

เลง็เหน็ว่าเป็นช่องทางทีพ่นกังานขายสามารถนําเสนอคุณสมบตัขิองสนิคา้ไดช้ดัเจน และสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ี่

ดกีบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อสรา้งโอกาสในการจาํหน่ายสนิคา้อื่น ๆ ของบรษิทัต่อไป ซึง่มผีูบ้รหิารงานขาย, พนกังาน

ขายและบริการประมาณ 2,000 คน ทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยพนักงานส่วนใหญ่ประจําที่สํานักงานใหญ่จงัหวดั

นนทบุรี ทัง้น้ี เพื่อสนับสนุนและรองรับการขายเครื่องกรองน้ํา, ชุดบําบัดน้ํา, สารกรอง, เครื่องทําน้ําแข็ง และ

เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่คุีณภาพทีบ่รษิทัคดัสรรมาแลว้เป็นอย่างด ีโดยจํานวนสาขา ณ สิน้ปี 2563 จํานวน 36 สาขา โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

รายละเอียดสาขา (36 สาขา) 

ภาค สาขา 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 

ลาํปาง 
357/34-35 ถ.บญุวาทย(์ฉตัรไชย) ต.สวนดอก 
อ.เมอืง จ.ลาํปาง 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 

กาํแพงเพชร 
57/12, 57/13 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง 
อ.เมอืงกาํแพงเพชร จ.กาํแพงเพชร 62000 

055-021-989 

สโุขทยั 
29/70,29/71 ถนน วเิชยีรจาํนงค ์ต.ธานี อ.เมอืง  
จ.สโุขทยั 64000 

055-011-400 

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 

นครนายก 150/2 หมู่ที ่8 ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก 26000 037-349-389 

ลพบุร ี 81/13,81/14 หมู่ที ่9 ต.เขาพระงาม อ.เมอืง จ.ลพบุร ี15160 036-683-122 

กาญจนบุร ี
28/1,28/2,28/3 หมู่ที ่9 ต.ปากแพรก อ.เมอืง  
จ.กาญจนบุร ี71000 

034-912-166 

สระแกว้ 
554/3,554/4 หมู่ที ่2 ต.บา้นใหม่หนองไทร  
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 27120 

037-247-115  

สมุทรสาคร 95/4,95/5 หมูท่ี ่4 ต.โคกขาม อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 034-113-451 

สพุรรณบุร ี 191/1 หมู่ที ่3 ต. รัว้ใหญ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบุร ี72000 
035-967-997 
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ภาค สาขา ท่ีอยู ่ เบอรโ์ทร 

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 

ปทุมธานี 
86/6,86/7 หมูท่ี ่10 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 12120 

02-002-9719 

อยุธยา 
280/1 หมู่ที ่4 ต.คานหาม อ.อุทยั  

จ.พระนครศรอียธุยา 13210 

035-900-277 

สมุทรปราการ 
1/373 หมู่ที ่20 ต.บางพลใีหญ่ อ.บางพล ี 

จ.สมุทรปราการ 10540 

02-002-2052 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ขอนแก่น 
688/94, 688/95, 688/96 ถ.กลางเมอืง ต.ในเมอืง  
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 40000 

043-043-500 

อุดรธานี 
289/13, 289/14 ม.8 ซ.บา้นบงคาํ ต.หมากแขง้  
อ.เมอืง จ.อุดรธานี 41000 

042-223-448 

อุบลราชธานี 265/4-5 ถ.อุปลสีาน ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อุบลราชธานี 34000 045-243-495 

นครราชสมีา 2966/80 ถ.เดชอุดม 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.เมอืง จ.บุรรีมัย ์31000 044-613-899 

มุกดาหาร 
122/4-5 ถ.ววิธิสรุการ ต.มุกดาหาร อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 49000 

042-042-000 

ชยัภมู ิ 55/4,55/5 หมูท่ี ่11 ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภูม ิ35000 044-101-113 

ใต ้

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

075-806-877 

ทุ่งสง 
112/36,112/37 ถ.ทุง่สง-นครศรธีรรมราช  
ต.ปากแพรก อ.ทุง่สง จ.นครศรธีรรมราช 80110 

075-805-079 

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

ภูเกต็ 96/3,96/4 หมูท่ี ่1 ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเกต็ 83120 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 
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ในระบบการขายตรงของบรษิทั พนักงานขายจะไดร้บัค่านายหน้าแปรผนัตามยอดขาย นอกจากน้ี บรษิทัยงัมี

การกาํหนดผลตอบแทนสาํหรบัพนกังานขาย เพื่อสนบัสนุนยอดขายตามความเหมาะสม  

 

2.2.5.2 การจดัจาํหน่ายผา่นทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) 

บริษัทได้พฒันาขดีความสามารถในการจดัจําหน่ายสนิค้าทางโทรศพัท์โดยการนําโปรแกรม

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

Telephony) และฐานขอ้มูลลูกคา้ของบรษิทั (Customer Database) โดยไดเ้ริม่ใชร้ะบบดงักล่าวในการขาย

สารกรองควบคู่ไปกบัการขายผ่านพนกังานขายสารกรองแบบปกต ิและต่อมาช่องทางการขายทางโทรศพัท์

ได้กลายเป็นช่องทางหลกัในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า บรษิัทจงึได้ขยายช่องทางการขายทางโทรศพัท์เพื่อ

รองรับการขายที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยสิ้นปี 2563 มีจํานวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ประมาณ          

160 ทีน่ัง่ ทัง้น้ี ลูกคา้สามารถตดิต่อหน่วยงานขาย สอบถามขอ้มูลหรอืการบรกิารต่าง ๆ ไดโ้ดยโทรตดิต่อ            

Call Center 1210 และ 02-819-8888 รวมขยายคู่สายเป็น 150 คู่สาย นอกจากน้ีบรษิทัไดเ้พิม่บุคลากรเพื่อ

รองรบัลูกค้าออนไลน์จากช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line กว่า 20 ที่นัง่ และระบบ Agent Chat 

BOT เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ซึ่งกว่า 90% ซึ่งเป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม่ เพื่อ

ตอบรบัการให้บรกิารผ่านทางช่องทางใหม่ให้ครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพใหม้ากยิง่ขึน้ อกีทัง้ได้ทําการ

เพิม่หมวดหมู่สนิค้าใหก้บัลูกค้า นอกจากผลติภณัฑ์หลกัคอืเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรองแล้วบรษิทัยงั

นําเสนอขายเครื่องปรบัอากาศยีห่อ้ไดกิน้, เครื่องปรบัอากาศยีห่อ้เฟดเดอร,์ เครื่องทําน้ําอุ่น Safe Electrics 

และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่น ๆ เช่น สนิคา้ยีห่อ้โตชบิา แอลจ ีพานาโซนิค มาสเตอรค์ูล มเีดยี และซมัซุง เป็นตน้ 

ทัง้น้ีการบริหารงานขายช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางโทรศัพท์น้ีจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายของงานขายและยังสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ โดยมีโครงสร้างค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัช่องทาง การขายดา้นอื่น ๆ 

 

2.2.5.3 การจดัจาํหน่ายสินค้าผา่นบริษทัอ่ืน 

บรษิัทจดัจําหน่ายสนิค้าเครื่องกรองน้ําผ่าน บรษิัท แอด็เวล บวิตี้ (ประเทศไทย) จํากดั (ยี่ห้อ 

Adwell) และบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จํากัด (มหาชน) (ยี่ห้อ Alkamag) และบริษัทย่อย คือ บริษัท          

เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั เป็นผูจ้ดัจําหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน้ํา และเหยอืกกรองน้ําใหแ้ก่บรษิทั 

กฟิฟารนี สกายไลน์ ยูนิตี้ จาํกดั (ยีห่อ้ Giffarine) โดยบรษิทัย่อยไดร้บัความไวว้างใจใหผ้ลติสนิคา้ดงักล่าว 

เน่ืองจากปัจจยัความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทเิช่น การค้นคว้าและวจิยัเทคโนโลยใีหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง        

การควบคุมคุณภาพของสนิค้าทีไ่ด้มาตรฐาน การจดัส่งที่ตรงตามเวลา บรกิารหลงัการขาย การจดัอบรม

ความรูผ้ลติภณัฑใ์หแ้ก่สมาชกิเครอืขา่ย รวมทัง้ความสมัพนัธอ์นัดกีบัทางลกูคา้ 

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลิตภณัฑ ์

บรษิัทมีโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรองทัง้สิ้น 3 แห่ง ในปี 2562 บริษัทได้มีการ

ลงทุนเครื่องจกัรเพื่อการผลิตให้มีความทนัสมยัและรองรบัการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยติดตัง้ที่

โรงงาน 4 ซึ่งในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้ทําการรวมศูนย์การผลิตสนิค้าหลกั ได้แก่ เครื่องกรองน้ํา        

ชุดสารกรอง เหยอืกกรองน้ํา และชิน้ส่วนอะไหล่ต่าง ๆ ไวท้ีโ่รงงาน 4 เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการ สะดวกต่อการควบคุมสนิคา้คงคลงั และลดค่าใชจ้่ายในการขนสง่ 
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ในปี 2563 ภายหลงัจากทีท่างบรษิทัทาํการรวมศนูยก์ารผลติมารวมทีโ่รงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานี  

จงึไดเ้ริม่ทําการผลติสนิคา้หลกัทัง้หมด และจดัส่งมอบตามแผนการผลติจากโรงงานแห่งเดยีวโดยสมบูรณ์  

ปัจจุบนัโรงงานมกีําลงัการผลติรวมสําหรบัเครื่องกรองน้ําและชุดสารกรองเฉลี่ยประมาณเดอืนละ 25,000 

เครื่อง โดยใชก้าํลงัการผลติอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 80 ของกาํลงัการผลติทัง้หมด ต่อการทาํงาน 8 ชัว่โมง 

 

 (ข) กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ ของบริษทั 

กระบวนการดาํเนินงานหลกัต่าง ๆ ของบรษิทั ไดแ้ก่ 

1. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน กระบวนการผลิตเครือ่งกรองน้ําของบริษทั มีขัน้ตอนโดยสรปุได้

ดงัต่อไปน้ี 

- การออกแบบเครื่องกรองน้ํา: ดําเนินการโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความ

เชีย่วชาญดา้นเครื่องกรองน้ําโดยตรง โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพการกรองน้ํา ความสะดวกในการ

ใชง้าน และรปูลกัษณ์ความสวยงามของเครื่องกรองน้ํา 

- การทาํแม่พิมพ:์ ภายหลงัจากขัน้ตอนการออกแบบ บรษิัทจะส่งแบบใหผู้ผ้ลติทําแม่พมิพส์่วน

ต่าง ๆ และให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าไปตรวจสอบชิ้นงานแม่พิมพ์ต้นแบบที่

โรงงานผลติเพื่อควบคุมรายละเอยีดต่าง ๆ ของชิน้งานใหเ้ป็นไปตามทีอ่อกแบบ 

- การคดัเลือกวสัดสุ่วนประกอบและสารกรองน้ํา: 

วัสดุส่วนประกอบ คัดเลือกวัสดุคุณภาพ Food Grade ที่มีความแข็งแรงทนทาน และมี          

ความเหมาะสมกบัรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนวสัดุที่สมัผัสน้ําได้เลือกใช้วสัดุที่มคีวาม

ปลอดภยั สามารถนํามาใช้กบัน้ําดื่มได้ (Food Grade) โดยบรษิัทจะจดัส่งแม่พมิพใ์ห้แก่ผูผ้ลติ

เพื่อทําการฉีดพลาสตกิขึน้เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องซึ่งบรษิทัจะทําการคดัเลอืกผูร้บั

จา้งทีม่มีาตรฐานและมปีระสบการณ์ในการฉีดขึน้รปูเครื่องกรองน้ําเท่านัน้ 

สารกรองน้ํา คัดเลือกสารกรองน้ําเกรดสูงทัง้จากในประเทศและจากต่างประเทศที่มี

มาตรฐานสากลรับรอง นอกจากนัน้ มีการทดสอบค่าการดูดซับสารเคมี (Iodine Number)      

ทางหอ้งปฏบิตักิารอย่างสมํ่าเสมอและมกีารส่งไปยงัหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

เป็นประจําทุกปี อีกทัง้ยังได้มีการส่งเครื่องกรองน้ําไปทดสอบด้านคุณภาพการกรอง ณ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบ Eurofins AMS Laboratories Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย โดยการ

ทดสอบประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นรสชาตขิองน้ํา 2. ดา้นลกัษณะทีป่รากฏ 3. ดา้นการ

เกดิจุลชพีในน้ํา 4. ดา้นสารเป็นพษิ 5. ดา้นสารก่อกลายพนัธ ์และ 6. ดา้นโลหะหนกัในน้ํา ซึง่ถอื

ไดว้่ามคีวามเชีย่วชาญดา้นการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล และใน

การคัดเลือกวัตถุดิบก่อนที่จะมีการผลิตจะต้องตรวจรับวตัถุดิบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามที่

กําหนดไว ้โดยบรษิทัจะเน้นการคดัสรร ผู้จําหน่ายวตัถุดบิทีไ่ด้มาตรฐาน เพื่อให้ได้วตัถุดบิทีด่ี

ทีส่ดุทีจ่ะนํามาใชก้บัเครื่องกรองน้ําของบรษิทั 

ในกระบวนการผลติทุกขัน้ตอน บรษิทัไดจ้ดัทําเป็นคู่มอืมาตรฐานแสดงขัน้ตอนทีช่ดัเจน 

เพื่อให้การผลติสนิค้ามคุีณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยบรษิัทได้รบัการรบัรอง ISO 

9001:2015 นอกจากน้ี บรษิทัมกีารวางแผนการผลติทีช่ดัเจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยอดขาย ความ

ตอ้งการสนิคา้ และปรมิาณสนิคา้คงคลงั เพื่อป้องกนัปัญหาสนิคา้ขาดแคลน หรอืการสาํรองสนิคา้

มากเกนิไป นอกจากน้ี บรษิทัจะทําการตรวจสอบคุณภาพสนิค้าภายหลงัจากผลติเสรจ็ เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั 
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2. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่าย และเกบ็ค่างวดการจาํหน่ายเครือ่งกรองน้ํา มีขัน้ตอน   

โดยสรปุได้ดงัต่อไปน้ี 

1) พนกังานขายนําเสนอขอ้มลูผลติภณัฑแ์ก่ลูกคา้ โดยแจง้ว่าจาํหน่ายทัง้ระบบเงนิสดและเงนิผ่อน 

ในกรณีการผ่อนชําระ บรษิัทมนีโยบายในการคดักรองลูกค้าโดยให้พนักงานขายคดักรองใน

เบื้องต้น จากนัน้หัวหน้าทีมขายจะประเมินอีกรอบก่อนทําสญัญาเช่าซื้อ และหลังจากนัน้            

ฝ่ายเกบ็เงนิภาคสนามและเร่งรดัหน้ีสนิซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ดนิทางไปเกบ็เงนิค่าสนิคา้ตัง้แต่งวด

ทีส่องเป็นตน้ไป จะเป็นผูต้รวจสอบคุณสมบตัขิองลกูคา้ดว้ยเช่นกนั 

2) ทีมขายจดัทําสญัญาเช่าซื้อผ่านระบบ TSR Sales System (TSSM) โดยการใช้งานออนไลน์

ด้วยเครื่องแท๊บเลต็หรอืสมารท์โฟน ซึ่งการนําระบบทีท่นัสมยัมาใช ้ช่วยทําใหก้ารดําเนินการ

ด้านการขายสะดวกรวดเร็วและบนัทกึข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยํา จากนัน้ทีมขายจะนําส่ง

สญัญาการเช่าซือ้พรอ้มเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและเงนิงวดแรกทีเ่กบ็จากลกูคา้ใหแ้ก่ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ในกรณีทีล่กูคา้มปัีญหาในการผ่อนชําระ บรษิทัไดด้าํเนินการตดิตามพรอ้มทัง้เสนอทางเลอืกให้

ลูกค้าพจิารณาเพื่อหลกีเลี่ยงการเกดิหน้ีสูญและเรยีกเกบ็หน้ี โดยฝ่ายเกบ็เงนิภาคสนามและ

เร่งรดัหน้ีสนิจะติดตามลูกค้าในเบื้องต้น แต่หากลูกค้าไม่ผ่อนชําระติดต่อกนัหลายงวดตาม

เกณฑท์ีบ่รษิทักําหนด ทางแผนกเร่งรดัหน้ีสนิภาคสนามจะเป็นผูต้ิดตามหน้ีต่อ และในกรณีที่

บริษัทได้ส่งจดหมายทวงถามหน้ีไปยงัลูกค้ารวม 2 ครัง้ บริษัทอาจพจิารณาดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป 

3. ขัน้ตอนการดาํเนินงาน การจาํหน่ายและเกบ็ค่างวดการจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขัน้ตอนโดย

สรปุดงัต่อไปน้ี 

1) พนักงานขายทางโทรศพัท์ติดต่อลูกค้าหรือพนักงานขายนําเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า      

โดยนําเสนอการจาํหน่ายทัง้แบบเงนิสดและเงนิผ่อนใหล้กูคา้พจิารณา 

2) กรณีลูกค้ามคีวามประสงค์ที่จะผ่อนชําระค่าสนิค้า จะมเีจ้าหน้าทีต่รวจสอบ/ทําสญัญา เขา้ไป

ตรวจสอบขอ้มูลลูกค้า และเกบ็เอกสารประกอบการให้สนิเชื่อ เช่น เอกสารทางการเงนิ ฯลฯ 

เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชําระของลูกค้าก่อนทําสญัญาเช่าซื้อ และลงนามใน

หนังสอืให้ความยนิยอมในการตรวจสอบขอ้มูลเครดติ เพื่อส่งให้กบัศูนย์อนุมตัิสนิเชื่อทําการ

พจิารณา 

3) เจา้หน้าทีพ่จิารณาสนิเชื่อ ตรวจสอบขอ้มลูของลูกคา้ ตรวจสอบขอ้มลูเครดติ จากบรษิทั ขอ้มลู

เครดิตแห่งชาติ และพิจารณาร่วมกบัปัจจยัอื่น ๆ ตามหลกัเกณฑ์การให้สนิเชื่อของบริษัท           

ถา้คุณสมบตัติรงตามเงื่อนไข จะดาํเนินการทาํสญัญาต่อไป 

4) เจา้หน้าทีท่าํสญัญา ใหล้กูคา้ทาํสญัญาเช่าซือ้พรอ้มเกบ็เงนิดาวน์ 

5) สง่มอบสนิคา้พรอ้มตดิตัง้ สถานะของลกูคา้จะเปลีย่นเป็นลกูหน้ีเช่าซือ้ ผ่อนชาํระค่าสนิคา้ใหก้บั

บรษิทั 

6) ในกรณีทีลู่กหน้ีเช่าซือ้ มปัีญหาในการผ่อนชําระ บรษิทัจะดําเนินการตดิตามและเรยีกเก็บหน้ี 

โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามระเบยีบปฏบิตัทิีก่ําหนด สาํหรบักรณีทีบ่รษิทัไดส้่งจดหมายทวง

ถามหน้ีไปยังลูกค้าแล้วรวม 2 ครัง้ ปรากฎว่าลูกหน้ีเช่าซื้อยังไม่ชําระค่าผ่อนสินค้า ก็จะ

ดาํเนินการยดึสนิคา้คนื และบรษิทัอาจพจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายต่อไป  



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่1 หน้าที ่34  

นโยบายทางบญัชี 

บริษัทจําหน่ายสนิค้าในรูปแบบขายผ่อนชําระประมาณร้อยละ 83.6 ของรายได้จากการขายสนิค้า บริษัทจงึให้

ความสาํคญักบันโยบายทางบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1. การรบัรูร้ายได ้

2. การวดัมลูค่าลกูหน้ี การดอ้ยค่าและการตดัจาํหน่าย 

3. สญัญาเช่า 

4. ค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้ ตามนโยบายรบัประกนัความพงึพอใจของลกูคา้ 

5. ประมาณการหน้ีสนิจากการรบัประกนัสนิค้า โดยการเปลี่ยน/ซ่อมสนิค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบายรบัประกนั

คุณภาพสนิคา้ 

ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทบริษัทถือปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่ม

เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน                

(TFRS 9) รวมถงึมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่อง 

สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกซึง่ไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชไีวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

ของงบการเงนิ โดยทีน่โยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัก่ิอนวนัที ่1 มกราคม 2563 นัน้ 

- ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ซึง่ประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารชําระ

หน้ี และการคาดการณ์เกีย่วกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลกูคา้ หน้ีสญูจะถูกตดัจาํหน่ายเมื่อเกดิขึน้ 

- ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้และลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลอืตามสญัญาหกัดว้ยดอกผลตาม

สญัญาเช่าซือ้ ดอกเบีย้ทีย่งัไม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ซึง่ประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิาร

ชาํระหน้ี และการคาดการณ์เกีย่วกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลกูคา้ หน้ีสญูจะถูกตดัจาํหน่ายเมื่อเกดิขึน้ 

 

ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

1 การรบัรูร้ายได ้ ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อลกูคา้มอีาํนาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมี

การส่งมอบสนิค้าใหก้บัลูกคา้ สําหรบัสญัญาทีใ่หส้ทิธลิูกค้าในการคนืสนิค้า รายได้จะรบัรูใ้น

จํานวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมี

นัยสาํคญัของรายไดท้ีร่บัรูส้ะสม ดงันัน้ รายไดท้ีร่บัรูจ้ะปรบัปรุงดว้ยประมาณการรบัคนืสนิคา้

ซึง่ประมาณการจากขอ้มลูในอดตี 

รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซ้ือ 

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อตามอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตาม

ระยะเวลาของสญัญา กลุ่มบรษิัทจะหยุดรบัรู้รายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อเมื่อตดัหน้ีสูญ 

โดยที่นโยบายการบญัชีที่ถือปฏิบตัิก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 นัน้กลุ่มบริษัทจะหยุดรบัรู้

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้เมื่อลูกหน้ีคา้งชําระค่างวดเกนิกําหนด 3 งวด สาํหรบัสญัญา

เช่าซือ้เครื่องกรองน้ํา และ 6 งวด สาํหรบัสญัญาเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า นับจากวนัครบกาํหนด

ชําระ กลุ่มบรษิัทจะรบัรู้ดอกผลเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างอกีเมื่อได้รบัชําระหน้ีที่ค้างเกนิ

กาํหนดชาํระดงักล่าวแลว้ 
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ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

2 การวดัมลูค่าลกูหน้ี 

การดอ้ยค่าและการ

ตดัจาํหน่าย 

การวดัมูลค่าลูกหน้ี 

ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้และลูกหนี้เงนิใหส้นิเชือ่แสดงดว้ยจาํนวนหนี้คงเหลอืตาม

สญัญาหกัด้วยดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ ดอกเบี้ยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้และค่าเผื่อผล

ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2562: คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู) ซึง่ประเมนิโดยการ

วิเคราะห์ประวตัิการชําระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกบัการชําระหนี้ในอนาคตของ

ลกูคา้ หนี้สญูจะถกูตดัจาํหน่ายเมือ่เกดิขึน้ 

การด้อยค่า 

นโยบายการบญัชทีีถ่อืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 กลุ่มบรษิทัและบรษิทัรบัรูค้่า

เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย (รวมถงึ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น รวมถงึ

เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าชือ้ และลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 

กลุ่มบริษัทรบัรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้สําหรบัสนิทรพัย์ทาง

การเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (รวมถงึ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ี

การค้าและลูกหน้ีอื่น รวมถึงเงนิให้กู้ยมืแก่กจิการอื่นและกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั) ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าชื้อ และลูกหน้ีเงินให้สนิเชื่อและไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรอื

ขาดทุน 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้แสดงมลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทีค่าดว่า

จะไม่ได้รับสําหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าชื้อ ลูกหน้ีเงินให้สินเชื่อ 

จาํนวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บั คอื สว่นต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาและกระแสเงนิ

สดที่คาดว่าจะได้รบัตลอดระยะเวลาตามสญัญาของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าชื้อลูกหน้ีเงินให้

สนิเชื่อ 

การวดัมูลค่าผลขาดทนุด้านเครดิตนัน้คาํนวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าว

ประมาณจากผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการผดิเงื่อนไขตามสญัญาทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้ในอกี 12 เดอืนขา้งหน้าภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน หรอื 

- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทุนดงักล่าว

ประมาณจากผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการผดิเงื่อนไขตามสญัญาทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้ในช่วงระยะเวลาทัง้หมดทีเ่หลอือยู่ของสญัญา 

ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรบัลูกหน้ีการค้าใช้วิธี Simplify Approach ในการวัดมูลค่าผล

ขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทุนด้าน

เครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิเหล่าน้ีประมาณการโดยใช้ตารางการตัง้

สํารอง ซึ่งวธิดีงักล่าวมกีารนําขอ้มูลผลขาดทุนที่เกดิขึน้ในอดตี การปรบัปรุงปัจจยัทีม่คีวาม

เฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนัน้ ๆ และการประเมนิทัง้ขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจุบนัและ

ขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกจิทัว่ไปในอนาคต ณ วนัทีร่ายงานค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตสําหรบัลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ และลูกหน้ีเงินให้สนิเชื่อ กลุ่มบริษัทใช้วิธ ีGeneral 

Approach ในการรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
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ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

ว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยสาํคญัของความเสีย่งดา้นเครดตินับแต่การรบัรู้รายการเมื่อเริม่แรกหรอืเป็นสนิทรพัย์ทาง

การเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ ซึง่กรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้น

เครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายุของสญัญา 

สาํหรบักลุ่มสนิทรพัยท์ีม่สีาระสาํคญั ประมาณการของจาํนวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บั

คํานวณโดยคูณความน่าจะเป็นที่ลูกหน้ีจะผิดนัดชําระหน้ี (PD - Probability of default) กบั

ร้อยละของความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้เมื่อลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD - Loss 

given default) กบัยอดหน้ีหรอืประมาณการยอดหน้ีเมื่อลูกหน้ีผดินัดชําระ (EAD - Exposure 

at the time of default) 

สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคที่คาดการณ์ไว้ถูกรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมี

ความเกีย่วขอ้งและหากมกีารระบุถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเสีย่งดา้นเครดติ เช่น อตัราการ

เตบิโตของ GDP อตัราดอกเบีย้และดชันีราคาที่อยู่อาศยั สมมตฐิานเหล่าน้ีถูกกําหนดโดยใช้

ข้อมูลที่สมเหตุสมผลและสนับสนุนได้ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ที่พัฒนาขึ้นภายในและ

สมมตฐิานทีม่อียู่ภายนอก และทีส่อดคลอ้งกบัทีใ่ชใ้นการวางแผนทางการเงนิและการวางแผน

เงนิทุน 

สถานการณ์ที่หลากหลายของสมมตฐิานเศรษฐกจิมหภาคถูกรวบรวมไว้เป็นช่วงของ

ผลลพัธท์ีม่คีวามเป็นไปไดแ้ละสมเหตุสมผลสาํหรบัพอรต์การลงทุนทัง้หมดทีม่สีาระสาํคญั ทัง้

ในแง่ของการพจิารณา PD LGD และ EAD หากมคีวามเกีย่วขอ้ง และในการพจิารณาภาพรวม

ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

การประมาณจํานวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่มี

หลกัประกนันัน้ควรคํานึงถงึการคาดการณ์จาํนวนและจงัหวะเวลาของกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั

จากการยดึหลกัประกนัทีห่กัต้นทุนของการไดม้าและการขายหลกัประกนั โดยไม่คํานึงว่าการ

ยดึทรพัยน์ัน้เป็นไปไดห้รอืไม่ 

การประมาณจาํนวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถูกคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อ

เริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

ลาํดบัชัน้ของการรบัรูผ้ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

ชัน้ที่ 1 สนิทรพัย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสําคญัของความเสี่ยงดา้น

เครดติ (Performing) 

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้รบัรูเ้ริม่แรกเมื่อรบัรูเ้ครื่องมอืทางการเงนิ และ

เป็นตวัแทนของประมาณการจาํนวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัจากการผดินัดชาํระหน้ีทีน่่าจะ

เกดิขึน้ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับจากวนัทีใ่นงบการเงนิ ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้ถูกพจิารณาอย่างต่อเน่ืองโดยใช้หลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกดิการเพิม่ขึน้อย่างมี

นยัสาํคญัของความเสีย่งดา้นเครดติหรอืสนิทรพัยท์างการเงนิกลายเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่

มกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ หากสนิทรพัยท์างการเงนิไม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัของความ

เสี่ยงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลับมาพิจารณาบน

หลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดอืน 

ชัน้ที ่2 สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 

(Under-performing) 
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หากสนิทรพัย์ทางการเงนิประสบกบัการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัของความเสีย่งด้าน

เครดิต (SICR - Significant increase in credit risk) นับจากวันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จะรบัรูจ้ะเป็นผลมาจากความเป็นไป

ไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผดินัดชําระหน้ีตลอดอายุทีค่าดไวข้องสนิทรพัยท์างการเงนิ การ

เพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัของความเสีย่งดา้นเครดติถูกประเมนิโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบความ

เสี่ยงในการผิดนัดชําระ ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงดงักล่าว ณ วันที่ร ับรู้รายการเมื่อ

เริม่แรก ความมสีาระสาํคญัของการประเมนิดงักล่าวถูกพจิารณาโดยใชปั้จจยัดา้นปรมิาณและ

ปัจจยัด้านคุณภาพหลายปัจจยั สนิทรพัย์ทางการเงนิที่ค้างชําระ 30 วนัหรอืเกนิกว่านัน้และ

เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีค่า้งชาํระมากกว่า 30 วนั มากกว่า 3 ครัง้ในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา

แต่ยงัไม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติจะถูกประเมนิว่ามกีารเพิม่ขึน้อยา่งมี

นยัสาํคญัของความเสีย่งดา้นเครดติ 

ชัน้ที ่3 สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติ (Non-performing) 

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติหรอืคา้งชําระเงนิต้นหรอืดอกเบี้ยเกนิ

กว่า 90 วนั สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกพจิารณาเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้น

เครดติเมื่อลูกหน้ีมคีวามเป็นไปไดว้่าจะไม่สามารถชาํระคนืไดเ้มื่อเกดิเหตุการณ์ใดเหตุการณ์

หน่ึงหรอืหลายเหตุการณ์ที่ทําใหเ้กดิผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของ

สนิทรพัยท์างการเงนิ 

หลกัฐานทีแ่สดงว่าสนิทรพัยท์างการเงนิมกีารดอ้ยค่าดา้นเครดติครอบคลุมถงึขอ้มลูทีส่งัเกตได้

จากเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี  

- การประสบปัญหาทางการเงนิอย่างมนียัสาํคญัของลกูหน้ี 

- การละเมดิสญัญา เช่น การปฏบิตัผิดิสญัญาหรอืการคา้งชาํระ 

- อยู่ระหว่างการพจิารณาลม้ละลายหรอืปรบัโครงสรา้งทางการเงนิเพื่อเลีย่งการชาํระ 

- การล่มสลายของตลาดซื้อขายคล่องของสนิทรพัย์ทางการเงนิเน่ืองจากประสบปัญหา

ทางการเงนิ หรอื 

- การซือ้หรอืการไดม้าซึง่สนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทีม่สีว่นลดจาํนวนมากซึง่สะทอ้น

ถงึผลขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติพจิารณาจาก

กระแสเงนิสดทัง้หมดซึง่กจิการคาดว่าจะไดร้บัโดยพจิารณาถงึเงื่อนไขตามสญัญาทัง้หมด

ของเครื่องมอืทางการเงนิ รวมถึงการถือครองหลกัประกนั ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนั

ของกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดซึง่คาดว่าจะได้รบัคดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิ

เมื่อเริม่แรก และมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครดติตจะเกดิขึน้ 

การตดัจาํหน่าย 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าชือ้ และลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อที่พจิารณาว่าไม่สามารถเรยีกคนืได้ 

ส่วนของมูลค่าตามบญัชขี ัน้ต้นจะถูกตดัจําหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

เครื่องมอืทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าชือ้ และลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อดงักล่าวจะ

ถูกตดัจําหน่ายหลงัจากดําเนินการตามขัน้ตอนทีจ่ําเป็นทัง้หมดแลว้มกีารประเมนิแลว้ว่าไม่มี

ความน่าจะเป็นในการได้รบัคืน และได้พจิารณาถึงจํานวนเงนิที่สูญเสยีแล้วการได้รบัคืนใน
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ภายหลงัของจํานวนเงนิที่เคยตัดจําหน่ายจะนํามาลดผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไร

ขาดทุน 

ในงวดถัดมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าลดลงและการลดลงนัน้สมัพนัธ์

โดยตรงกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ภายหลงัการรบัรู้การด้อยค่า เช่น การปรบัปรุงอนัดบัความ

น่าเชื่อถือของลูกหน้ี การกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่บัรู้ก่อนหน้าให้รบัรูโ้ดยการ

ปรบัปรุงกบัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า จํานวนเงนิของการกลบัรายการรบัรูใ้นกาํไรหรอื

ขาดทุน 

กลุ่มบริษัทและบริษัทถือปฏิบัติตามข้อกําหนดการตัดรายการและการด้อยค่าตาม 

TFRS 9 กบัเงนิลงทุนสุทธติามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 4 (ฐ)) กลุ่มบรษิัทสอบทานมูลค่า

คงเหลอืทีไ่ม่ไดร้บัประกนัทีป่ระมาณการไว ้ซึง่ใชใ้นการคาํนวณเงนิลงทุนขัน้ตน้ตามสญัญาเชา่

อย่างสมํ่าเสมอ 

 

3 สญัญาเช่า ณ วนัเริม่ต้นของสญัญา กลุ่มบรษิทัและบรษิทัจะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอื

ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัและบรษิทันําคาํนิยามของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 

มาใชใ้นการประเมนิว่าสญัญานัน้ใหส้ทิธใินการควบคุมการใชส้นิทรพัยท์ีร่ะบุหรอืไม ่

ณ วันที่ส ัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มี

สว่นประกอบทีเ่ป็นสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัและบรษิทัเลอืกทีจ่ะไม่แยกสว่นประกอบทีไ่ม่เป็นการ

เช่าและรบัรูส้ญัญาเช่าและสว่นประกอบทีไ่มเ่ป็นการเชา่เป็นสญัญาเช่าเพยีงอย่างเดยีว 

กลุ่มบรษิทัและบรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญา

เช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสญัญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่า และปรบัปรุงเมื่อมกีารวดัมลูค่าใหม่ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ตน้ทุนของสนิทรพัยส์ทิธิ

การใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงนิทีร่บัรูเ้มื่อเริม่แรกของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าปรบัปรุงดว้ยจํานวน

เงนิทีจ่่ายชาํระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลรวมกบั

ตน้ทุนทางตรงเริม่แรกและประมาณการตน้ทุนในการบรูณะและสทุธจิากสิง่จงูใจในสญัญาเชา่ที่

ได้รบัค่าเสื่อมราคารบัรู้ในกําไรหรือขาดทุนด้วยวธิีเส้นตรงนับจากวนัที่สญัญาเช่าเริ่มมผีล

จนถงึวนัสิน้สุดของอายุสญัญาเช่าเวน้แต่สญัญาเช่าดงักล่าวมกีารโอนกรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ี่

เช่าให้กบักลุ่มบริษัทและบริษัทเมื่อสิ้นสุดสญัญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้

สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะมีการใช้สทิธิในการซื้อสนิทรพัย์ ในกรณีน้ีสนิทรพัย์สทิธิการใช้จะ

บันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรพัย์ที่เช่า ซึ่งกําหนดตามเกณฑ์

เดยีวกนักบัสนิทรพัยแ์ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่1 หน้าที ่39  

ลาํดบั นโยบาย รายละเอียด 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเมื่อเริม่แรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าทีย่งัไม่ไดจ้่าย

ชาํระ ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรา

นัน้ไม่สามารถกําหนดได ้กลุ่มบรษิทัใชอ้ตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของกลุ่มบรษิทั ค่าเช่า

รวมถึงค่าเช่าคงที่หกัสิง่จูงใจตามสญัญาเช่าค้างรบั จํานวนเงนิที่ต้องจ่ายตาม สทิธเิลอืกซื้อ 

สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ หากกลุ่มบรษิทัมี

ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธ ิ

กลุ่มบรษิทัและบรษิทักําหนดอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืส่วนเพิม่โดยนําอตัราดอกเบีย้จาก

แหล่งขอ้มูลทางการเงนิภายนอกหลายแห่งและได้ปรบัปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะท้อนระยะเวลา

ของสญัญาเช่าและลกัษณะของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทุนตดัจําหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ 

และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การ

เปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจํานวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การ

รบัประกนัมูลค่าคงเหลอื หรอืการเปลี่ยนแปลงการประเมนิการใชส้ทิธเิลอืกซื้อ สทิธเิลอืกใน

การขยายอายุสญัญาเช่าหรอืสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า เมื่อมกีารวดัมูลค่าหน้ีสนิตาม

สญัญาเช่าใหม่ จะปรบัปรุงกบัมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้หรอืรบัรู้ในกําไรหรอื

ขาดทุน หากมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชไ้ดถู้กลดมลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ 

 

4 ค่าเผื่อการรบัคนื

สนิคา้ 

บริษัทมีนโยบายการรับประกนัความพึงพอใจของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสนิค้า

ภายในเวลา 30 วนันับจากวนัทีต่ดิตัง้ ค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้อา้งองิจากสถติกิารคนืสนิคา้ของ

ลกูคา้ในปีทีผ่่านมา 

 

5 ประมาณการหน้ีสนิ

จากการรบัประกนั

สนิคา้ 

บรษิทัมนีโยบายเปลี่ยนและซ่อมสนิค้าให้แก่ลูกค้าตามนโยบายการรบัประกนัคุณภาพ

สนิคา้ภายในเวลา 1-2 ปี นบัจากวนัทีต่ดิตัง้ 

 

3. การจดัหาวตัถดิุบ 

3.1) วตัถดิุบในการผลิต  

วตัถุดิบที่สําคญัในการผลิตเครื่องกรองน้ําของบริษัท ได้แก่ ส่วนโครงสร้างภายนอกของ

เครื่องกรองน้ํา (Housing) และสารกรอง (Filter Media) สาํหรบัตวัโครงสรา้งภายนอกเครื่อง

กรองน้ําทีเ่ป็นพลาสตกิ บรษิทัเป็นผูอ้อกแบบและว่าจา้งบรษิทัคู่คา้ใหเ้ป็นผูฉ้ีด สว่นสารกรอง

บรษิทัจดัซือ้วตัถุดบิสว่นใหญ่ผ่านผูจ้ดัจําหน่ายภายในประเทศหลายราย และนําเขา้บางส่วน

จากต่างประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูข้ายทีม่คีวามสมัพนัธม์ากกว่า 5 ปี โดยบรษิทัมนีโยบาย

สาํรองวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติสนิคา้ไดไ้ม่ตํ่ากว่า 15 - 20 วนั ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัระยะเวลาใน

กระบวนการผลติของวตัถุดบิแต่ละชนิด และบรษิทัมกีารทดสอบคุณภาพของวตัถุดบิทีนํ่าสง่

ในแต่ละครัง้ 
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3.2) พนักงานขาย 

บรษิัทมกีระบวนการคดัเลอืกพนักงานขายโดยคดัเลอืกจากผู้สมคัรที่มคุีณสมบตัิเหมาะสม

และรกังานขาย บรษิทัจดัฝึกอบรมพนักงานใหม่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในสนิคา้เป็นอย่างด ี

รวมถงึ การจดัฝึกอบรมเพื่อสรา้งทกัษะการขายและเขา้ใจถงึจติวทิยาการขาย และจดัทาํคู่มอื

การขายเพื่อใหพ้นักงานขายทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการขายสนิค้า ทัง้น้ี บรษิัทยงัจดัใหม้ี

การประชุมเชิงปฏิบตัิการเป็นประจํา และมีกิจกรรมสมัมนาเพื่อเพิ่มทกัษะด้านการขาย 

สาํหรบัพนักงานขายทีส่ามารถทํายอดขายไดเ้กนิเป้าทีต่ัง้ไว ้บรษิทัมกีารใหร้างวลั เพื่อเป็น

แรงบนัดาลใจใหพ้นกังานขายมคีวามมุ่งมัน่ในการขาย และเป็นการสนับสนุนพนักงานขายที่

มคุีณภาพใหท้าํงานกบับรษิทัในระยะยาว 

(ค) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิต 

 การจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 

การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการในกรณีที่ยดึเครื่องคนืมาจากลูกค้า หรอืรบัคนืเครื่องเก่ามาจากลูกคา้ 

หรอืของเสยีในการผลติ ไดแ้ก่ พลาสตกิ และสารกรอง บรษิทัไดจ้าํแนกสารกรองออกเป็นสารกรองที่ดกีบั

สารกรองคุณภาพตํ่า โดยสารกรองที่ดนีัน้ บรษิทัจะนํามาปรบัปรุงคุณภาพ เพื่อขายให้แก่ผูผ้ลติเครื่อง

กรองน้ําที่ไม่ใช่เครื่องกรองน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือน อาทิเช่น เครื่องกรองน้ําสําหรับใช้ใน

อุตสาหกรรม เป็นต้น ในส่วนของสารกรองคุณภาพตํ่านัน้ บรษิทันํามาผ่านกระบวนการอดัทําเป็นอฐิมวล

เบาเพื่อใชง้านภายใน นอกจากนัน้ บรษิทัมกีารตรวจสอบคุณภาพน้ําทิง้ตามมาตรฐานน้ําทิง้ของกระทรวง

อุตสาหกรรม 

 

การจดัการด้านความปลอดภยั 

บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพื่อ

แสดงถงึความมุ่งมัน่ขององคก์รและเป็นกรอบในการบรหิารจดัการดา้น ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ

สิง่แวดลอ้มในการทาํงาน โดยมเีป้าหมายทีจ่ะลดอุบตัเิหตุจากการทาํงานใหเ้ป็นศนูย ์โดยการปฏบิตัติาม

พระราชบญัญัติความปลอดภัย พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จดัตัง้

คณะกรรมการความปลอดภยัในการทํางาน มกีารวางระบบการรายงานความปลอดภยั การจดัการระบบ

ความปลอดภัยเกี่ยวกบัสารเคมี การประเมนิความเสี่ยง การปรบัปรุงระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภัย 

รวมถึงการจดัทําแผนฉุกเฉินใหส้ามารถตอบโต้ได้ทนัทใีนกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มคีวามปลอดภยั

สงูสดุต่อชวีติและทรพัยส์นิ รวมถงึการจดัทาํมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน 

พรอ้มทัง้สรา้งจติสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงานใหก้บัพนักงานโดยการจดัอบรมหลกัสตูรดา้น

ความปลอดภยั อาทิ เช่น อบรมขบัขีป่ลอดภัย อบรมการดบัเพลิงขัน้ต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ และการอบรมคณะกรรมการความ

ปลอดภยัฯ 
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มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย ได้ถูกทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและ

สอดคลอ้ง ตามมาตรฐานสากล ตลอดจนบรบิทและปัจจยัความเสีย่งขององคก์รอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 

ยงัไดบู้รณาการเขา้กบัระบบบรหิารการจดัการอื่น ๆ ขององคก์รเช่น ISO 9001:2015 เป็นต้น เพื่อใหก้าร

ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัิเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพอีกด้วย ทัง้น้ี ในปี 2563 ที่ผ่านมาของบริษัทเกิด

อุบตัิเหตุรา้ยแรงจํานวน 6 คน (อุบตัิเหตุร้ายแรง หมายถึง นับจํานวนการประสบอนัตรายกรณีเสยีชวีติ 

ทุพพลภาพ สญูเสยีอวยัวะบางสว่น หรอืหยุดงานเกนิ 3 วนั) 

 

2.4 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่ม-ี 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

 ปัจจยัความเสีย่งต่อไปน้ี เป็นเพยีงปัจจยัความเสีย่งสําคญับางประการที่อาจส่งผลกระทบเชงิลบต่อบริษัท    

ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งในการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมนีัยสาํคญั ทัง้น้ี อาจมปัีจจยัความเสีย่งอื่น ๆ ทีบ่รษิทัยงัไม่

สามารถทราบได้ในปัจจุบันและอาจมีปัจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นว่าไม่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งปัจจัย         

ความเสีย่งเหล่าน้ีอาจสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัในอนาคตได ้

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธรุกิจ 

3.1.1 ความเส่ียงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑภ์าครฐั 

 ปัจจุบนัธุรกจิผลติและจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําของบรษิทัยงัไม่ไดเ้ป็นธุรกจิทีถู่กควบคุมโดยตรงจากหน่วยงาน

ภาครฐั อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานรฐัหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัททางอ้อม กล่าวคือ สํานักงาน

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ทําหน้าทีดู่แลมใิหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิเช่าซือ้เอาเปรยีบผูบ้รโิภค และ สคบ.

ควบคุมการขายตรง โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการขายตรงต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ส่วน

กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผูดู้แลการต่อใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานซึง่บรษิทัถอืเป็นนโยบายหลกัทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวอย่างเคร่งครดั อย่างไรกต็ามบรษิทัมคีวามเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงาน

ภาครฐัอาจบงัคบัใชก้ฎระเบยีบเพิม่เตมิทีเ่ขม้งวดมากยิง่ขึน้เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ ดงันัน้บรษิทัจงึไดก้ําหนดแนว

ทางการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัแนวทางที่ทางราชการกําหนดในปัจจุบนั พร้อมกบัติดตามข้อมูลเกี่ยวกบัแนว

ทางการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งดงักล่าวตลอดเวลา เพื่อนํามาพฒันาปรบัปรุงใหก้ารดําเนินงานของบรษิัท

สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบของภาครฐัต่อไป 

 

3.1.2 ความเส่ียงจากการจาํหน่ายผา่นช่องทางขายตรงเป็นหลกั 

 บรษิทัจําหน่ายสนิคา้เครื่องกรองน้ําผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีว (Single Level Direct Sales) เป็นส่วน

ใหญ่ ซึง่มุ่งเน้นการขายสนิคา้โดยทมีงานทีม่ปีระสบการณ์ในการขายผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีวมาอย่างยาวนาน 

บรษิัทมคีวามเชื่อมัน่ว่าการขายผ่านช่องทางดงักล่าวน้ีเป็นช่องทางที่เหมาะสม เน่ืองจากผลติภณัฑ์เครื่องกรองน้ํา

จาํเป็นตอ้งอาศยัการอธบิายรายละเอยีดดา้นเทคนิคและคุณสมบตัโิดยพนกังานขาย สาธติการใชง้านสนิคา้ใหล้กูคา้เหน็

ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์โดยพนกังานทีม่ทีกัษะการขายทีโ่ดดเด่นอาจถูกดงึตวั

ไปเป็นพนักงานหรือตัวแทนขายของผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้

ความสาํคญัแก่พนักงานขาย โดยเสนอค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่กลุ่มพนักงานขายดงักล่าว และบรษิทั

ได้จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการขายแก่พนักงานขายของบรษิัทและเพื่อเสรมิประสทิธภิาพของทมีงานขายอย่าง

สมํ่าเสมอ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดค้ํานึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการจาํหน่ายผ่านช่องทางการขายตรงชัน้เดยีว จงึ

ได้พยายามเพิม่ช่องทางการขายในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางขายตรงดงักล่าว เพื่อให้ครอบคลุมลูกคา้

กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ เช่น การจาํหน่ายสนิคา้ผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales & Telemarketing) ช่องทางการซือ้ขาย

สนิคา้ผ่านสือ่ออนไลน์ หรอื อคีอมเมริซ์ (E-commerce) เช่น Facebook รวมถงึ E-Marketplace ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Lazada 

และ Shopee และบริษัทได้ขยายการขายในลกัษณะ O2O (Online to Offline) โดยอาศยัจุดแขง็ในด้านทมีขายเพื่อ

นําเสนอและสาธติคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์โดยใหส้อดคล้องกบั Lifestyle ของผู้บรโิภคในปัจจุบนัทีนิ่ยมการซือ้แบบ

ออนไลน์มากยิง่ขึน้  รวมถงึมกีารแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้เพื่อใหส้ามารถนําเสนอสนิคา้และบรกิารใหเ้ขา้ถงึลกูคา้
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ทุกกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ เป็นต้น นอกจากน้ียงัมรีูปแบบการขายอื่น ๆ อาท ิการผลติและจําหน่ายสนิคา้ประเภท 

OEM แก่บรษิทัขายตรงอื่น  

 

3.1.3 ความเส่ียงจากการเปิดเสรีการค้า และการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ท่ีอาจส่งผล

ต่อยอดขาย และต้นทุนการผลิต 

 การเปิดเสรกีารคา้ และการกา้วสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อย่างเตม็รูปแบบในปี 2558 ซึง่

เป็นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัภูมภิาคของประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอื อาเซยีน (ASEAN) 10 

ประเทศ จะสง่ผลใหม้กีารเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยทรพัยากรเงนิทุน แรงงาน และการคา้ขายระหว่างกนัในตลาดอาเซยีน 

อาจจะทําให้มีสินค้าจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตตํ่า เข้ามาแข่งขนัในไทยมากขึ้น บริษัทจึงได้ให้มีการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความแตกต่างและมีต้นทุนที่ถูกลง และยังให้มีการเปรียบเทียบราคา และคุณภาพของ

ผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะเดยีวกนักบัของบรษิทัทีผ่ลติจากต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา หากพบว่ามผีลติภณัฑท์ีนํ่าเขา้จาก

ต่างประเทศแล้วดกีว่า กจ็ะหนัมานําเขา้แทนการผลติเอง พร้อมกบัให้มกีารปรบัขยายช่องทางการจดัจําหน่ายเพื่อ

ตอบสนองและเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่ม CLMV บาง

ประเทศ โดยพจิารณาถงึปัจจยัต่าง ๆ และความเป็นไปไดใ้นการทาํการตลาด บรษิทัไดเ้ริม่นําสนิคา้เขา้ไปจาํหน่ายผ่าน

บรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทักบันักธุรกจิไทยในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และจดัจําหน่ายผ่านตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศกมัพชูา พรอ้มทัง้กาํลงัศกึษาทีจ่ะนําสนิคา้ไปจาํหน่ายในประเทศอื่น ๆ ต่อไป 

 

3.1.4 ความเส่ียงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) ทีส่่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกจิทัว่โลก 

ซึ่งภาวะเศรษฐกจิในประเทศไทยชะลอตวัเช่นกนั โดยมกีารเลกิจา้งงานบางภาคส่วน ส่งผลให้เกดิความเสีย่งในดา้น

กาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค และความสามารถในการผ่อนชาํระค่าสนิคา้ แต่เน่ืองจากสนิคา้หลกัของบรษิทัเป็นเครือ่งกรองน้ํา

ดื่มซึง่จดัเป็นสนิคา้ทีม่คีวามจาํเป็นต่อสุขภาพและยงัช่วยลดความเสีย่งในการตดิต่อโรคจากการสมัผสับรรจุภณัฑห์รอื

การเดนิทางเพื่อซือ้น้ําดื่มบรรจุขวด จงึทําใหบ้รษิทัสามารถสรา้งยอดขายไดเ้ป็นอย่างด ีในขณะทีอ่ตัราการเกบ็เงนิค่า

งวดผ่อนชาํระจดัอยู่ในระดบัทีไ่ม่ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ทีบ่รษิทัประมาณการณ์ไว ้แต่อย่างไรกต็าม ถงึแมบ้รษิทัมนีโยบายการ

ตดิตามการผ่อนชาํระค่าสนิคา้อย่างเขม้งวดเพื่อไม่ใหเ้กดิปัญหาหน้ีไม่มคีุณภาพ แต่บรษิทัไดท้าํการช่วยเหลอืลกูหน้ีที่

ประสบปัญหาการแพร่ระบาดดงักล่าว ดว้ยการผ่อนปรนการชาํระค่างวดหรอืยดืจาํนวนงวดใหแ้ก่ลกูหน้ีทีป่ระสบปัญหา

การเงนิ โดยจากมาตรการการช่วยเหลอืน้ี ทําใหอ้ายุของลูกหน้ีบางรายยาวขึน้ เน่ืองจากไม่ไดช้ําระตดิต่อกนัทุกงวด 

(จ่ายชาํระเวน้บางงวด) แต่ช่วยลดการเกดิหน้ีไม่มคุีณภาพจากบญัชลีกูหน้ีทีไ่ดร้บัผลกระทบ  

 

3.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัการผลิต 

3.2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

กระบวนการผลติเครื่องกรองน้ําประกอบดว้ย สว่นประกอบและอุปกรณ์ทีห่ลากหลาย ทัง้ในสว่นของตวัเครื่อง

และชุดสารกรอง ซึง่ส่วนใหญ่สามารถผลติไดภ้ายในประเทศ และบางส่วนต้องพึง่พาการนําเขา้จากผูนํ้าเขา้รายใหญ่ 

โดยราคาวสัดุและอุปกรณ์จะแปรผนัตามราคาตลาดและอตัราแลกเปลีย่นในกรณีทีต่้องนําเขา้จากต่างประเทศซึง่บรษิทั

อาจไดร้บัผลกระทบบางส่วนจากความผนัผวนของราคาวสัดุและอุปกรณ์รวมทัง้อตัราแลกเปลีย่น ซึง่ในส่วนน้ีบรษิทัได้

นําเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน อันได้แก่ Forward Contact เพื่อลด

ผลกระทบบางสว่นจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
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3.2.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัใบอนุญาตการประกอบธรุกิจ 

โรงงานผลติเครื่องกรองน้ําของบรษิทัแห่งหน่ึง ตัง้อยู่ในพืน้ทีส่สีม้ ซึ่งเป็นพื้นทีป่ระเภททีอ่ยู่อาศยัหนาแน่น

โดยไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขว่าใบอนุญาตดงักล่าวอาจ ถูก

เพกิถอนได ้หากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืก่อใหเ้กดิปัญหาแก่ชุมชน สาํหรบัใบอนุญาตในการ

ประกอบกจิการโรงงานในปี 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

- โรงงานที ่1 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง

น้ํา โดยใบอนุญาตฯ ได้หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการต่ออายุใบอนุญาตฯ 

ดงักล่าวแลว้ โดยสาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีารอนุญาตใหต่้ออายุไปถงึวนัที ่1 มกราคม 

2565 

- โรงงานที ่2 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบและซ่อม เครื่องกรอง

น้ําจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  

โดยในปี 2562 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัโิรงงานส่งผลใหใ้บอนุญาตโรงงานที ่2 มอีายุจนกว่าจะมกีาร

แจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

- โรงงานที่ 3 บรษิัทได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจาก

สาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีซึง่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 ซึง่บรษิทั

ไดม้กีารต่อใบอนุญาตฯ ดงักล่าวแลว้ โดยสาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุร ีไดม้กีารอนุญาตใหต่้อ

อายุไปถงึวนัที่ 1 มกราคม 2567 และใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทซ่อม ประกอบ

เครื่องทําน้ําอุ่นและเครื่องทําน้ําร้อนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะ

หมดอายุ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 

- โรงงานที ่4 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อม เครื่องกรองน้ํา

และบดเศษพลาสตกิ จากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ซึ่งใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ณ วนัที ่         

1 มกราคม 2563 โดยในปี 2562 มกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัโิรงงานสง่ผลใหโ้รงงานที ่4 มอีายุจนกว่าจะ

มกีารแจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

ทัง้น้ี บรษิัทอาจมคีวามเสีย่งจากการ ถูกเพกิถอนใบอนุญาตโรงงานหากมกีารร้องเรยีนและ/หรอืบรษิัทไม่

แกไ้ขปัญหาทีม่กีารรอ้งเรยีนได ้อย่างไรกต็ามผูบ้รหิารของบรษิทัเชื่อมัน่ว่าจะสามารถประกอบกจิการโรงงานต่อไปได ้

เน่ืองจากการประกอบผลิตภัณฑ์ไม่สร้างมลพิษใด ๆ และบริษัทยงัไม่เคยได้รบัการแจ้งตักเตือนจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งหรอืการรอ้งเรยีนจากผูอ้ยู่อาศยัในบรเิวณใกลเ้คยีงอย่างมนียัสาํคญัแต่อย่างใด 

 

3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 

3.3.1 ความเส่ียงจากการปล่อยสินเช่ือ 

การขายเครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไ้ฟฟ้าของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่จะเป็นการขายผ่อนชําระตามสญัญาเช่าซือ้ 

ซึง่คุณภาพของลกูหน้ีเช่าซือ้จะเป็นปัจจยัหลกัในการรบัรูร้ายไดข้องบรษิทั โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทั

มยีอดลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้สาํหรบัเครื่องกรองน้ําทีค่า้งชาํระเกนิ 3 งวด มสีดัสว่นรอ้ยละ 4.84 สาํหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ลูกหน้ีที่ค้างชําระเกิน 3 งวด มีสดัส่วนร้อยละ 6.12 ของยอดลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อสินค้าเครื่องกรองน้ําและ

เครื่องใช้ไฟฟ้าตามลําดบั (หลงัหกัดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถอืเป็นรายได้และภาษขีายรอตดับญัช)ี ที่ผ่านมาลูกค้าของบรษิทั

ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้รายย่อยในระดบัล่างถงึกลาง โดยบรษิทักาํหนดนโยบายการคดัเลอืกลกูคา้ทีผ่่อนปรนเพื่อให้กลุ่ม

ลูกค้าดงักล่าวสามารถเขา้ถงึสนิค้าและบรกิารของบรษิทัได้ อย่างไรกต็าม บรษิัทกําหนดนโยบายการตรวจสอบและ

ควบคุมการใหส้นิเชื่อ รวมทัง้ในกรณีทีล่กูหน้ีคา้งชาํระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้เกนิกว่า 90 วนั จะถูกพจิารณาเป็นสนิทรพัย์

ทางการเงนิที่มกีารด้อยค่าด้านเครดติเมื่อลูกหน้ีมคีวามเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถชําระคนืได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
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เหตุการณ์หน่ึงหรอืหลายเหตุการณ์ทีท่ําให้เกดิผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของสนิทรพัยท์าง

การเงนิ ทัง้น้ีความเสีย่งดา้นเครดติของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจําหน่ายสําหรบัลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซือ้ ทัง้น้ีจากการทีส่นิคา้ของบรษิทัมอีตัรากําไรขัน้ตน้ในระดบัสงู ในปี 2563 อตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 77.18 

เมื่อหกัค่าใชจ้่ายในการขาย หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญูแลว้ บรษิทัยงัมกีําไรจากการดําเนินการขายตรงแบบผ่อนชาํระ

ในเกณฑส์งูเพยีงพอ โดยในปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมอีตัรากาํไรสทุธริอ้ยละ 7.49 

 ทัง้น้ี มาตรการป้องกนัเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากลูกหน้ีเช่าซื้อซึ่งอาจไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงในสญัญาของบรษิทัสามารถสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 

 กําหนดคุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนแก่ทีมงานขาย        

โดยต้องผ่านการพจิารณาเบื้องต้นจากพนักงานขาย และหวัหน้าทมีพจิารณาอกีครัง้ก่อนทําสญัญา 

จากนัน้มกีารตรวจสอบคุณภาพลูกหน้ี โดยฝ่ายเครดติประเมนิความน่าเชื่อถอืของลูกคา้แต่ละรายว่า

เหมาะสมกบัแผนการผ่อนชําระสนิค้า พร้อมทัง้ตรวจสอบว่ามีการติดตัง้ครบถ้วนหรือไม่ และฝ่าย

เครดติเป็นหน่วยงานทีเ่กบ็ค่างวดผ่อนชาํระ ทัง้น้ี สาํหรบัการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีเ่ป็นเงนิผ่อน จะเป็น

การขายผ่านบรษิทัย่อยคอื บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั (TSRL) โดยจะมกีารตรวจสอบเครดติลกูคา้

ทุกรายผ่าน Credit Bureau และพนกังาน checker จะตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้ตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั 

TSRL อกีขัน้ตอนหน่ึง เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบร่วมกนัในการพจิารณาว่าจะอนุมตัหิรอืไม่อนุมตั ิ

 กาํหนดการจ่ายผลตอบแทนแก่ทมีพนกังานขาย โดยอา้งองิจากคุณภาพการขาย และในกรณีทีเ่กดิหน้ี

สญูจากการขาย พนกังานขายและผูบ้รหิารฝ่ายขายทีเ่กีย่วขอ้งจะมสีว่นร่วมรบัผดิชอบชาํระค่าเสยีหาย

แก่บรษิทั เพื่อทดแทนความเสยีหายตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั 

ในกรณีที่ลูกหน้ีเช่าซื้อไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญากบับรษิัท บริษัทจะดําเนินการติดตามทวงถาม

หน้ีสนิคงค้างจากลูกหน้ีที่ค้างชําระเกินกําหนดโดยแผนกเร่งรดัหน้ีสนิและฝ่ายกฎหมายของบรษิัท 

รวมทัง้จะดาํเนินการถอดเครื่องคนืจากลกูหน้ีดงักล่าว  

 

3.3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ย 

 เน่ืองจากในการดําเนินธุรกจิของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นการขายผ่อนชําระ ดงันัน้จึงเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิาร

เงนิทุนทัง้จากส่วนของผู้ถือหุ้น และส่วนของการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ เพื่อนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวยีนในการ

ดําเนินงาน ทัง้น้ี การบรหิารเงนิทุนทีม่าจากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิมคีวามเสีย่งอนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของ

ตลาดการเงนิ ทัง้ในเรื่องของสภาพคล่องและอตัราดอกเบี้ยที่บรษิัทต้องบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ กล่าวคอืในการ

บรหิารดงักล่าวบรษิทัจะตอ้งมกีารตดิต่อประสานงานกบัสถาบนัการเงนิ อนัไดแ้ก่ ธนาคารต่างๆ เพื่อขอวงเงนิสนิเชื่อ

ไวร้องรบัการขยายตวัของธุรกจิ พรอ้มทัง้บรหิารระยะเวลาการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และระยะเวลาการผ่อนชาํระ 

(Matching Funds) ใหอ้ยู่ในช่วงระยะเดยีวกนัเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของตลาดการเงนิ 

กรณีตลาดมกีารปรบัอตัราดอกเบีย้ บรษิทัสามารถปรบัอตัราดอกเบีย้ในสญัญาเช่าซือ้ใหม่ไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ี  

ในปี 2563 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพยีงเลก็น้อยเน่ืองจากบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่อง

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้บรษิัทได้รบัการอนุมตัิวงเงนิสนิเชื่อ (Credit Facilities) โดยไม่มหีลกัทรพัย์คํ้าประกนั 

(Clean Loans Basis) สาํหรบัการขยายธุรกจิจากสถาบนัการเงนิอกีดว้ย 
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3.4 ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรอืการลงทุนของผูถื้อหลกัทรพัย ์

ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร 

 บรษิัทมกีลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแจ้งอยู่ (รายละเอยีดเพิม่เติมใน: ขอ้มูลหลกัทรพัย์และผู้ถือหุ้น) โดย       

ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ถอืหุน้รวมกนัในบรษิทัจาํนวน 338,840,677 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 61.64 ของจํานวน

หุน้ทีจ่ําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั จงึทําใหก้ลุ่มแจง้อยู่ สามารถควบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมดไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการแต่งตัง้กรรมการ หรอืขอมตใินเรื่องอื่นทีต่อ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ยกเวน้เรื่องกฎหมาย

หรอืขอ้บงัคบับรษิทักําหนดตอ้งใหไ้ดร้บัเสยีงสามในสี ่(3 ใน 4) ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นจงึอาจไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถอืหุ้นใหญ่เสนอได้ ซึ่งบรษิัทได้ตระหนักถงึประเดน็

ความเสีย่งดงักล่าวจงึไดจ้ดัโครงสรา้งการจดัการซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่

ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ โดยมกีารแต่งตัง้บุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระเขา้ร่วมในคณะกรรมการ

บริษัท จํานวน 6 ท่าน จากจํานวนกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน รับหน้าที่เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาให้ความเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลในการทํา

รายการระหว่างกนั ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนหลกั: ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

บรษิทัและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นจํานวน 

353.16 ลา้นบาท โดยมทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์บางสว่นนําไปคํ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ 

รายละเอียดสินทรพัย ์

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

(ล้านบาท) 

มูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

(ล้านบาท) 

ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 242.66 242.98 241.94 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 71.48 84.49 97.03 

เครื่องมอืเครื่องใช ้อุปกรณ์ เครือ่งใช้

สาํนกังานและเครื่องตกแต่งตดิตัง้ และ

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

29.33 28.74 29.69 

ยานพาหนะ 9.57 35.94 58.26 

งานระหว่างก่อสรา้งและงานระหว่าง 

จา้งทาํ 
0.12 1.41 0.82 

รวม 353.16 393.56 427.74 
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ทัง้น้ี รายละเอยีดของสนิทรพัยห์ลกั มมีูลค่าสุทธ ิณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 แบ่งตามการใช้ประโยชน์และ

ทาํเลทีต่ัง้แสดงดงัตาราง 

ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

สาํนักงานใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่5-0-41.2 ไร่ 52.64 

 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่7 ตรว. 0.50 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-2-73.9 ไร่ 31.39 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่    

ทีต่ัง้: ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่3-2-15.7 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 
59.49 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่1    

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี 

จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 1-0-0 ไร่ 4.80 บรษิทัย่อยเป็น

เจา้ของ 

ปลอดภาระจาํนอง 

ทีต่ัง้ : ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ี 

จ.นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-0-87 ไร่ 2.06 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่2    

ทีต่ัง้: ต.บางกระสอ อ.เมอืงนนทบุร ีจ.

นนทบุร ี

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-2-0 ไร่ 5.22 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 
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ท่ีดินและส่วนปรบัปรงุท่ีดิน 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

โรงงานที ่3    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 2-0-24.5 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 
26.77 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่4    

ทีต่ัง้: ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทุมธานี             

จ.ปทุมธานี 

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่8-3-30.3 ไร่ 31.12 เป็นเจา้ของ  

ทีต่ัง้: ต.บางกะด ีอ.เมอืงปทุมธานี              

จ.ปทุมธานี 

   

- ทีด่นิ: พืน้ที ่2-1-53.9 ไร่ และสว่น

ปรบัปรุงทีด่นิ 

8.34 

 

เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

อาคารพกัอาศยัพนักงาน    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-3-91 ไร่ 20.33 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

รวม 242.66   
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อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

สาํนักงานใหญ่ (อาคาร) 40.03 

 

 

0.14 

เป็นเจา้ของ 

 

 

บรษิทัย่อย

เป็นเจา้ของ 

ปลอดภาระจาํนอง 

ทีจ่อดรถตรงข้ามสาํนักงานใหญ่ (ลานจอดรถ

และคลงัสินค้า) 

0.74 เป็นเจา้ของ 

 

ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่1 (อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร) 

 

2.57 

 

 

1.69 

บรษิทัย่อย

เป็นเจา้ของ 

 

เป็นเจา้ของ 

ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่2 (อาคาร) 

 

0.01 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่3 (อาคาร) 4.84 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

โรงงานที ่4 (อาคาร) 16.33 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

อาคารพกัอาศยัพนักงาน 0.27 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าสาํนกังานสาขาและ

ศนูยบ์รกิารต่างจงัหวดั รวม 41 แห่ง 

4.86 

 

กรรมสทิธิข์อง

ผูใ้หเ้ช่า 

กรรมสทิธิข์องผูใ้หเ้ช่า 

รวม 71.48   
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4.1.1 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

 บรษิทัใหเ้ช่าทีด่นิและอาคารแก่บุคคลภายนอกเพื่อใชเ้ป็นอาคารสาํนักงาน คลงัสนิคา้ และโรงงานโดยบรษิทั

ไม่ใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยเ์พื่อการดําเนินธุรกจิโดยตรง จงึจดัเป็นอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนเป็นจํานวน 58.48 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด

แสดงดงัตาราง 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 
มูลค่าสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

สาํนักงานให้เช่า    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-0-50 ไร่ 0.70 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

สาํนักงานให้เช่า    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่ 0-3-1 ไร่ 5.02 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

- อาคาร: สงู 4 ชัน้ จาํนวน 7 คหูา           

พืน้ทีใ่ชส้อยรวม 1,680 ตรม. 

0.48 เป็นเจา้ของ 

ทีดิ่นรอการพฒันา    

ทีต่ัง้: ต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบรุ ีจ.นนทบุร ี    

- ทีด่นิ: พืน้ที ่4-1-43 ไร่  52.29 เป็นเจา้ของ ปลอดภาระจาํนอง 

รวม 58.48   
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4.1.2 สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทและบริษัทย่อย มสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเป็นจํานวน 31.38 ล้านบาท โดย

ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์สนิทรพัยร์ะหว่างพฒันา (ค่าใชจ้่ายในการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร)์ และค่า

ความนิยม 

 

4.1.3 สญัญาเช่า  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีญัญาเช่าทีส่าํคญัโดยสรุปได ้ดงัน้ี 

• สญัญาเช่าระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารโรงงาน 1 ผูใ้หเ้ช่า : บจ. เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล  

ผูเ้ช่า    : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2563 

อาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2563 

อาคารสาํนกังาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2563 

อาคารสาํนกังาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. อลัไพน์ วอเตอร ์

เริม่ตน้ : 1 สงิหาคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 กรกฏาคม 2564 

 

• สญัญาเช่าระหวา่งบริษทัหรอืบริษทัยอ่ยกบับุคคลภายนอก 

สินทรพัย ์ คู่สญัญา ระยะเวลา 

อาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2563 

พืน้ทีโ่รงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2563 

พืน้ทีโ่รงงาน ผูใ้หเ้ช่า : บมจ. เธยีรสรุตัน์ 

ผูเ้ช่า    : บจ. ไอดลี วอเตอร ์ 

เริม่ตน้ : 1 มกราคม 2563 

สิน้สดุ  : 31 ธนัวาคม 2563 

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 

 

นอกจากการเช่าอาคารสาํนกังานและคลงัสนิคา้ พืน้ทีโ่รงงาน และทีด่นิเปล่า ตามตารางขา้งตน้บรษิทัยงัมกีาร

เช่าอาคารพาณิชยเ์พื่อเป็นสาขาและศูนยบ์รกิาร รวมทัง้สิน้ 41 สญัญา มรีะยะเวลาการเช่าน้อยกว่า 1 ปี และระหว่าง 1-3 

ปี และสาํหรบัสญัญาเช่าบางฉบบัไม่มกีาํหนดระยะเวลาการเช่า ทัง้น้ี บรษิทัสามารถบอกเลกิสญัญาเช่าได ้
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4.1.4 เครือ่งหมายการค้า อนุสิทธิบตัรและ สิทธิบตัร 

เครื่องหมายการค้า ที่บริษัทดําเนินการจดทะเบียนตราสญัลกัษณ์กบักรมทรัพย์สนิทางปัญญากระทรวง

พาณิชย์ อนุสทิธิบตัรและสทิธิบตัร ที่บริษัทดําเนินการจดทะเบียนกบักรมทรพัย์สนิทางปัญญากระทรวงพาณิชย์         

สรุปไดด้งัน้ี 

รปูแบบเครือ่งหมาย เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

 

895396 6 มถุินายน 2556 5 มถุินายน 2566 

 

 

เลขทีค่าํขอ

200147086 

ยื่นคาํขอเมื่อวนัที ่

24 ธนัวาคม 2563 

อยู่ระหว่างการพจิารณา

ของนายทะเบยีน 

 

 

อนุสิทธิบตัร เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

กรรมวธิกีารผลติคารบ์อนเคลอืบเงนิ

เพื่อเป็นสารกรองน้ํา 

1303001096 10 เมษายน 2558 17 กนัยายน 2564 

อฐิบลอ็กคารบ์อนและกรรมวธิผีลติ 1303001370 4 กนัยายน 2558 30 ตุลาคม 2564 
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รปูภาพสิทธิบตัรการออกแบบ

ผลิตภณัฑเ์ครือ่งกรองน้ํา 

เลขทะเบียน/ 

เลขท่ีคาํขอ 

ออกให้ ณ วนัท่ี หมดอาย ุ

 

1702002257 19 มถุินายน 2562 15 มถุินายน 2570 

 

1702002256 19 มถุินายน 2562 15 มถุินายน 2570 

 

4.1.5 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 

การดําเนินธุรกิจขายตรงของบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรง             

พ.ศ. 2545 และต้องจดทะเบยีนการประกอบธุรกจิขายตรงกบัสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (“สคบ.”)            

ซึ่งบรษิัทได้จดทะเบยีนการประกอบธุรกจิขายตรงดงักล่าวแล้ว อ้างองิตามหนังสอืจาก สคบ. เลขที่ นร 0307/2909           

ลงวนัที ่24 มนีาคม 2546 

ทัง้น้ี โรงงานที ่1 และโรงงานที ่2 ของบรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบ

และซ่อมเครื่องกรองน้ําจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี ส่วนโรงงานที่ 3 บรษิัทได้รบัใบอนุญาตในการ

ประกอบกิจการโรงงานประเภทบดย่อยเศษพลาสติกจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันนทบุรี และเมื่อปี 2560 

โรงงาน 3 ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงานประเภท ซ่อม ประกอบเครื่องทาํน้ําอุ่นและเครื่องทาํน้ํารอ้นเพิม่อกี 1 

ใบอนุญาต ส่วนโรงงานที ่4 บรษิทัไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกจิการโรงงานประเภทประกอบ ซ่อมเครื่องกรองน้ํา

และบดเศษพลาสติกจากสํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ทัง้น้ี ใบอนุญาตของโรงงานที่ 1 หมดอายุ วนัที่ 1 

มกราคม 2565 ในขณะที่ใบอนุญาตของโรงงานที่ 2 หมดอายุ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งในปี 2562 มีการแก้ไข

พระราชบัญญัติโรงงานส่งผลให้ใบอนุญาตโรงงานที่ 2 มีอายุจนกว่าจะมีการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน            

ส่วนใบอนุญาตโรงงานที่ 3 หมดอายุ วนัที่ 1 มกราคม 2567 และ หมดอายุ วนัที่ 1 มกราคม 2565 ตามลําดบั ส่วน

ใบอนุญาตโรงงานที่ 4 หมดอายุ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งในปี 2562 มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัิโรงงานส่งผลให้

โรงงานที ่4 มอีายุจนกว่าจะมกีารแจง้เลกิประกอบกจิการโรงงาน 

ในปี 2563 บรษิทัไดท้ําการรวมศูนยก์ารผลติสนิคา้หลกั ไดแ้ก่ เครื่องกรองน้ํา ชุดสารกรอง เหยอืกกรองน้ํา 

และชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ไว้ที่โรงงาน 4 จงัหวดัปทุมธานีเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ สะดวกต่อการ

ควบคุมสนิคา้คงคลงั และลดค่าใชจ้่ายในการขนสง่ 
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4.2 เงินลงทุน 

บรษิทัมนีโยบายลงทุนในกจิการทีส่นับสนุนการเตบิโตในระยะยาว ซึ่งในการเขา้ลงทุนในบรษิทัย่อยจะต้อง

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงแนวโน้มธุรกิจ มูลค่าเงินลงทุน ความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รบัจากการลงทุน ทัง้น้ีบรษิัทมนีโยบายส่งตวัแทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการและผู้บรหิารของ

บรษิทัย่อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพื่อกําหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั รวมทัง้ดูแลการบรหิารงาน

อย่างเหมาะสม  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 3 แห่ง คอื บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จํากดั ซึง่ดําเนินธุรกจิจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา เหยอืกกรองน้ํา และน้ําผสมแร่ธาตุ ใหแ้ก่บรษิทัขายตรงขนาดใหญ่แห่ง

หน่ึง โดยบริษัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 ในบริษัทย่อยดงักล่าว และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 4.00 ล้านบาท 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ดาํเนินธุรกจิจาํหน่ายเครื่องทาํน้ําแขง็ โดยบรษิทัมสีดัสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 54 ในบรษิทั

ย่อยดงักล่าว มมีูลค่าเงนิลงทุนรวม 3.78 ลา้นบาท และบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั ดําเนินธุรกจิใหส้นิเชื่อรายย่อย

และจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนชําระ โดยบรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบรษิัทย่อยดงักล่าว และมี

มูลค่าเงนิลงทุนรวม 100.00 ล้านบาท และบรษิัทมบีรษิทัร่วมทุน 1 แห่ง คอื บรษิัท ทเีอสอาร์ ลาว จํากดั ซึ่งดําเนิน

ธุรกจิจดัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และเครื่องใชไ้ฟฟ้าในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

โดยบรษิัทมสีดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบยีน หรอืคดิเป็นเงนิลงทุน 3,920 ล้านกบี โดยเมื่อวนัที่ 18 

มกราคม 2560 บรษิทัไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวประมาณ 13.77 ลา้นบาท (เรยีกชาํระรอ้ยละ 80 ของทุนจดทะเบยีน) 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บรษิทัและบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุดทีอ่าจมผีลกระทบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและ

บรษิทัย่อย เกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
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6.  ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอ่ืน 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

6.1.1 ข้อมูลเก่ียวกบับริษทั 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

เลขทะเบยีนบรษิทั 

ประเภทธุรกจิ 

ทุนจดทะเบยีน 

 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ่ 

 

โทรศพัท ์

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ 

โทรสาร 

เวบ็ไซต ์

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

อเีมล ์

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

0107556000213 

ผลติและจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําใชใ้นครวัเรอืน 

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 ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

02-819-8899 

1210 และ 02-819-8888 

02-962-6951 ถงึ 3 

www.tsrplc.com 

โทรศพัท ์ 02-819-8899 ต่อ 1536 และ 1591 

ir@tsrplc.com 

 

6.1.2 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เซฟ เทรด อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จาํกดั 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125538005592 

43/12 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4  

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02-962-6651-2 

โทรสาร : 02-962-6659-60 

เวบ็ไซด ์: www.safetrade.co.th 

จดัจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา 

เหยอืกกรองน้ํา และน้ําดื่ม

ผสมแร่ธาตุ  

99.98  4.00 4.00 
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ช่ือนิติบุคคล/ท่ีอยู ่

และรายละเอียด 
ประเภทธรุกิจ 

สดัส่วน 

การถือหุ้น 

(%) 

ของบริษทั 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ของ 

ผูร้ว่มทุน 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้าน

บาท) 

ทุนชาํระ

แล้ว 

(ล้าน

บาท) 

บริษทั เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั  

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125559017522 

43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 02-032-8690 

ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัการ

จาํหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

โดยการผ่อนชาํระ การให้

สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้

การกาํกบั และสนิเชื่อ

ทะเบยีนรถ 

100.00  100.00 100.00 

TSR Lao Co., Ltd. 

Kamphaengmeuang Road,  

Thatluang Tai Village, 

Saysettha District,  

Vientiane Capital, the Lao PDR 

ประกอบธุรกจิจดัจาํหน่าย 

เครื่องกรองน้ําและ

ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า  

ในสาธารณรฐั

ประชาธปิไตย  

ประชาชนลาว 

49.00  34.80 

(8,000 

ลา้นกบี) 

27.831/  

ผูร้ว่มทุน: 

- กลุ่มบรษิทั เจบ ี
   

51.00 
  

บริษทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั  

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0125563014435 

43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4          

ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ 

จงัหวดันนทบุร ี11120 

โทรศพัท ์: 065-717-8426 

02-819-8899 ต่อ 1313 

เวบ็ไซด ์: www.alpinewater.co.th 

 

ประกอบธุรกจิหลกัเกีย่วกบั

การขาย การใหเ้ช่า และ

บรกิารสาํหรบั ชุดเครื่องทาํ

น้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ย

เครื่องทาํน้ําแขง็และเครื่อง

กรองน้ํา 

 

54.00  10.00 3.782/ 

ผูร้ว่มทุน :  

- นาย เอกรตัน์  แจง้อยู ่

- นาย พชร ประสทิธิส์มหวงั 

- นาย วชริวทิย ์วถิพีานิชย ์

   

1.00 

22.50 

22.50 
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1/ชาํระเมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2560 (อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท : 230 กีบ) 
                          2/ชาํระเมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563  
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

บุคคลอ้างอิง   

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ : บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์ : 02-009-9999 

โทรสาร : 02-009-9991 

   

ผูต้รวจสอบบญัชี : 16บริษทั เคพีเอม็จี16 ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั 

  อาคารเอม็ไพร ์ทาวเวอร,์ เลขที ่1 ชัน้ 48-50 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. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 549,682,133 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชําระแล้ว 549,682,133 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 549,682,133 หุ้น      

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

7.2 ผูถื้อหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก ตามขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวน (หุ้น) สดัส่วน (รอ้ยละ) 

1 กลุ่มแจ้งอยู ่ 338,840,677 61.64 

 1.1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 337,070,777 61.32 

 - บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 1/ 144,107,715 26.22 

 - นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 85,498,648 15.56 

 - นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 

 - นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.26 

 - นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.20 

 - นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 6.15 

 1.2 ตระกลูวชัรธรรม 1,769,900 0.32 

 - นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,769,900 0.32 

2 นายมนตช์ยั ลศีริกุิล 17,000,000 3.93 

3 นางสาวดรุณีย ์ลศีริกุิล 12,253,620 2.22 

4 นายทชัชล ลศีริกุิล 5,136,900 0.93 

5 นางชื่นทพิย ์จรีะพรประภา 4,850,000 0.88 

6 นายอศัวนิ แจง้อยู ่ 4,543,000 0.83 

7 นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0.82 

8 นายเอกฤทธิ ์เอกสมทิธ ์ 4,200,000 0.76 

9 นายวทิรู ชื่นวชริศริ ิ 4,012,665 0.73 

10 นายจมุพล วรวงศพ์ทิกัษ ์ 3,900,000 0.71 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก 399,232,394 72.63 

ผูถ้อืหุน้อื่น 150,449,739 27.37 

รวมทัง้ส้ิน 549,682,133 100.00 
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หมายเหตุ : 1/ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั มรีายไดจ้ากการถอืหุน้ในบรษิทัอื่นเป็นหลกั มรีายชือ่ผูถ้อืหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ ณ วนัที ่   

28 มกราคม 2563 ดงันี้ 
ลาํดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 390,700 49.32 

2 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 164,600 20.78 

3 น.ส.สวติา แจง้อยู ่ 108,150 13.65 

4 น.ส.เธยีรวรรณ ีแจง้อยู ่ 103,750 13.10 

5 นางขนิษฐา แจง้อยู่ 25,000 3.16 

รวม 792,200 100.00 

 

7.2.2 กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการหรอืการดาํเนินงานของบรษิทั

อย่างมนียัสาํคญั คอื ตระกลูแจง้อยู่ และตระกลูวชัรธรรม 

ลาํดบั รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น รอ้ยละ  

1 ตระกลูแจ้งอยู ่ 337,070,777 61.32 

1.1 บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั 1/ 144,107,715 26.22 

1.2 นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ 85,498,648 15.56 

1.3 นางขนิษฐา แจง้อยู ่ 5,133,332 0.93 

1.4 นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 6.26 

1.5 นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 6.20 

1.6 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 6.15 

2 ตระกลูวชัรธรรม 1,769,900 0.32 

2.1 นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม 1,769,900 0.32 

รวม 338,840,677 61.64 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทและบรษิทัย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธภิายหลงัการหกั

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ทัง้น้ี            

การพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจําปีของบริษัท จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย      

เงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิัทมอีํานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ และรายงานใหท้ีป่ระชุม     

ผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรกต็าม บรษิทัและบรษิทัย่อยอาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลในอตัราทีน้่อยกว่าอตัราทีก่าํหนดขา้งตน้ หรอืงด

จ่ายเงนิปันผลโดยขึน้อยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่องของบรษิทัและบรษิัทย่อย 

และความจาํเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ในปี 2563 บรษิทัมกีําไรสาํหรบัปี จํานวน 124.25 ลา้นบาท (ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ) ซึง่คณะกรรมการ

บรษิัทมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ในวนัที่ 23 เมษายน 2564 เพื่ออนุมตัจิ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.08 

บาท และเมื่อรวมเงนิปันผลระหว่างกาลทีจ่่ายในวนัท ี13 สงิหาคม 2563 หุน้ละ 0.085 บาท ทําใหค้ดิเป็นเงนิปันผลจ่าย

สาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 0.165 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 72.65 ของกาํไรสทุธสิาํหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะ

ของบรษิทั หรอืรอ้ยละ 76.48 ของกําไรสุทธภิายหลงัจากหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตาม
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งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัซึง่สงูกว่านโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัทีก่ําหนดใหจ้่ายในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 3 ปีทผี่านมา ของบรษิทั เป็นดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยปันผล 2563 2562 2561 

1. กาํไรสทุธสิาํหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 124.25 101.07 93.84 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้)    

 2.1 จาํนวนหุน้ทีจ่่ายปันผลระหว่างกาล  546.982/ 549.68 521.851/ 

 2.2 จาํนวนหุน้ทีจ่่ายปันผลประจาํปี 546.982/ 549.68 549.681/ 

3. เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)    

 3.1 จาํนวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.085 0.06 0.08 

 3.2 จาํนวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจาํปี 0.082/ 0.08 0.08 

รวมเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น 0.165 0.14 0.16 

4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท)    

 4.1 จาํนวนเงนิปันผลจ่ายปันผลระหว่างกาล  46.51 32.98 41.75 

 4.2 จาํนวนเงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจาํปี  43.76 43.98 43.97 

รวมเป็นเงินปันผลทัง้ส้ิน 90.27 76.96 85.72 

5. อตัราการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักาํไรสาํหรบัปี 72.65 76.14 91.35 

    ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ (รอ้ยละ)    

6. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบักําไรสุทธภิายหลงัการหกั

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

76.48 80.15 96.16 

 

หมายเหต ุ: 1/ วนัที ่5 มถุินายน 2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชาํระแลว้เป็น 521.85 ลา้นบาท และ วนัที ่26 ธนัวาคม 

2561 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนชาํระแลว้เป็น 549.68 ลา้นบาท 
2/ คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที ่23 เมษายน 2564 เพือ่อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล

งวดสุดทา้ยประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท โดยหกัหุน้ทีซ่ื้อคนืเพือ่บรหิารทางการเงนิจาํนวน 2.70 ลา้นหุน้ 
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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 ่31 ธนัวาคม 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 กมุภาพนัธ ์2556 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ ➢ กรรมการ 
➢ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

18 เมษายน 2556 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ ➢ กรรมการ 
➢ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
➢ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
➢ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

22 มกราคม 2552 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ ➢ กรรมการ 
➢ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
➢ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
➢ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 
➢ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

12 กมุภาพนัธ ์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. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ ➢ กรรมการอสิระ 
➢ กรรมการตรวจสอบ 
➢ ประธานกรรมการ         

ก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

24 เมษายน 2558 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ ➢ กรรมการอสิระ 
➢ ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
➢ กรรมการบรหิาร 

24 เมษายน 2558 

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

➢ กรรมการอสิระ 
➢ กรรมการตรวจสอบ 
➢ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

27 กมุภาพนัธ ์2561  

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ ➢ กรรมการอสิระ 
➢ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

27 เมษายน 2561 

หมายเหตุ : รายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 
 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่             

นางสาวสวติา แจง้อยู่ และนายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการสองในสามเป็นผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถงึความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึได้พจิารณาอนุมตัจิดัตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นเครื่องมอืส าคญัของคณะกรรมการบรษิทัในการก ากบัดูแล และการบรหิารงานให้มี
มาตรฐานที่ถูกต้องโปร่งใส มกีารควบคุมภายในทีด่แีละมรีะบบการรายงานที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและ          
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และมีคุณสมบตัิตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด        
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอิสระในการท างานอย่างเต็มที่และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้ เ ป็นไปตามกฎเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์                                 
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และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบได้ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบตัรไวอ้ย่างชดัเจน โดยมผีูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถงึ
ความเพยีงพอของระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบรษิัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน  4 ท่าน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์                 
บุญเสรมิ วมิุกตะนันทน์ เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และมปีระสบการณ์การท างานดา้นบญัชีและการเงนิทีส่ามารถสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยท าหน้าที่สอบทานการด าเนิ นงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบ
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 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ         
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 ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมจี านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

1. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม ประธานกรรมการ 
2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 
3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการ 
4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ 
5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ กรรมการ 
6. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ กรรมการ 
7. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการ 
8. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ กรรมการ 
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คณะกรรมกำรบริหำร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารมจี านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร ประธานกรรมการ 
2. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการ 
3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 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 กรรมการ 
 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมมีจ านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กรชิ อมัโภชน์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม กรรมการ 
3. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ 

 
คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูมจี านวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวสวติา แจง้อยู่  กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
5. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
6. นายสยาม อุฬารวงศ ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 
8. นายนเรศ จรญูวทิยากุล กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
9. นายกริทตั จรีจติต ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
10. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร 3/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมการบรษิัทมกี าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชุม

พเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมทัง้สิน้จ านวน 10 ครัง้ 
รายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 ตามรายละเอยีด 

ภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

8.2 ผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้รหิารระดบัสงู มจี านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
1. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  

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

5. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นายสยาม อุฬารวงศ ์ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /  
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

8. นายนเรศ จรญูวทิยากุล ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

9. นายกริทตั จรีจติต ์ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

10. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร 3/ ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

11. นายนรนิทร ์สวุรรณพนัธ ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 

หมายเหตุ : รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

ทัง้นี้ รายชื่อผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทขา้งต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่       
ทจ.23/2551 ผูบ้รหิารระดบัสงูจะไดร้บัมอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หด้ าเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิการจดัท าคู่มืออ านาจด าเนินการในการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่ทีช่ดัเจน เพื่อความโปร่งใสและมคีวามคล่องตวัในการปฏบิตังิานอย่างเหมาะสม ผู้บรหิารระดบัสู งทัง้      
10 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 

ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวนัองัคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 มมีติอนุมตัินโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนและก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไม่เกนิ 5.20   
ลา้นบาท และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนสักรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 
5 ของเงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ ๆ ทัง้นี้ ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัไปด าเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอยีดต่อไป ซึง่
ไม่มคี่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นนอกเหนือจากทีข่อในทีป่ระชุม 

 
(1) ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย ปี 2563 ในรูปแบบของเบีย้ประชุมมี

รายละเอยีด ดงันี้ 
 (หน่วย: บาท) 

ต ำแหน่ง 
ประจ ำปี 2563 

ค่ำเบีย้ประชุม 
(รำยไตรมำส) 

ค่ำเบีย้ประชุม1/ 
ค่ำตอบ 

(รำยเดือน) 
คณะกรรมกำรบริษทั  
ประธานกรรมการ 35,000 15,000 12,000 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 30,000 12,000 10,000 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 25,000   5,000 5,000 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 15,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 - 
คณะกรรมกำรบริหำร  
ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 25,000 12,000 - 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 10,000   5,000 - 
คณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษทั  
ประธานกรรมการ - 15,000 - 
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร - 12,000 - 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร -   5,000 - 
หมายเหตุ : 1/นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้) 
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ค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัเป็นรายบุคคล ในปี 2563 เป็นจ านวนเงนิรวม 5.20 ลา้นบาท ซึง่จ่ายตามจ านวน
ครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนรายเดอืน รวมถงึค่าบ าเหนจ็ ดงันี้ 

(หน่วย: บาท) 

รำยช่ือ 

ค่ำเบีย้ประชุม 

ค่ำตอบ 
แทนรำยเดือน 

ค่ำ
บ ำเหน็จ 

รวม 

คณะ 
กรรมกำร 
บริษทั 

คณะ 
กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร* 

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ 
ก ำหนด 
ค่ำตอบ 
แทน 

คณะ 
กรรมกำร 
ก ำกบัดแูล 
กิจกำรท่ีดีฯ 

 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

ควำมเส่ียง 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 230,000 - 0 - - - 144,000 120,000 395,000 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 70,000 - 0 - 5,000 20,000 60,000 90,000 305,000 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ 192,000 - 0 - - 48,000 120,000 110,000 470,000 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 70,000 - - - - 20,000 60,000 90,000 275,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 70,000 - - 30,000 - 20,000 60,000 90,000 350,000 

6. รองศาสตราจารยบ์ุญเสรมิ   
วมิกุตะนนัทน์ 

192,000 195,000 - - - - 120,000 110,000 554,000 

7. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์   
วงศด์พีรอ้ม 

192,000 160,000 0 - 12,000 60,000 120,000 110,000 735,000 

8. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
กรชิ อมัโภชน์ 

192,000 160,000 - - 15,000 - 120,000 110,000 579,000 

9. นางสมุนา วงษก์ะพนัธ ์ 192,000 - 0 90,000 - - 120,000 110,000 521,000 

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

192,000 160,000 - 72,000 - - 120,000 110,000 690,000 

11. ดร.สุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ 192,000 - - - - 36,000 120,000 110,000 326,000 

รวม 1,784,000 675,000 0 192,000 32,000 204,000 1,164,000 1,160,000 5,200,000 

หมายเหตุ:* ปี 2563 ไมม่กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
               รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การก ากบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 

 
(2) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสคณะกรรมการ ในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 5 ของเงนิปันผลจ่ายในปีนัน้ ๆ โดยในปี 2563 

คณะกรรมการมมีตใิห้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารจ านวน 100,000 บาทต่อท่าน จ านวน 7 
ท่าน และจ่ายโบนสัใหป้ระธานกรรมการจ านวน 200,000 บาท รวมจ่ายโบนสัทัง้สิน้ 900,000 บาท 

8.4.1.2 ค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำร 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

ปัจจุบนับริษัทไม่มีค่าตอบแทนในรูปหุ้นให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทประจ า          
ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 30.19 ล้านบาท 33.19 ล้านบาท และ 38.52 ล้านบาท ตามล าดบั โดย
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทั ตามนิยามของ ก.ล.ต. ตามประกาศที ่ทจ.23/2551 มจี านวน 11 คน  
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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 

8.5 บุคลำกร 
 จ ำนวนบุคลำกรหรอืพนักงำน 
 จ านวนพนักงานทัง้หมดของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 1,782 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม
งานไดด้งันี้ 

(หน่วย: คน) 

กลุ่มพนักงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จ ำกดั (มหำชน) 

พนกังานขายและบรกิาร 984 
พนกังานปฏบิตักิาร 780 
ผูบ้รหิาร 19 

รวม 1,783 
 

ค่ำตอบแทนของบุคลำกร 
 ในปี 2563 บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรปูของเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบกองทุน ส ารอง
เลีย้งชพี และเงนิไดอ้ื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร) แก่พนกังานทัง้หมดเท่ากบั 698.99 ลา้นบาท 
 
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 บรษิทัไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2556 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานท างานกบับริษัทในระยะยาว  ซึ่งใน ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  
บรษิทัมเีงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นเงนิจ านวน 3.10 ลา้นบาท 2.60 ลา้นบาท 3.70 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอย่างยิง่ จงึไดจ้ดัท านโยบายการพฒันา
และการฝึกอบรมขึน้ โดยม ี“สถาบนัฝึกอบรม” สงักดักลุ่มบรหิารทรพัยากรบุคคลและองคก์ร เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
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 เพื่อเป็นหลักประกันด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
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ความสามารถ และทศันคตทิีด่ต่ีอการด าเนินงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผล ตามมาตรฐานการด าเนินงานของบรษิทั
และกลุ่มบรษิทั  

ในปี 2563 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
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 
- สมรรถนะของแต่ละหน่วยงาน 

บรษิทัไดม้กีารจดัอบรมใหก้บัพนักงานทุกระดบัตัง้แต่ระดบัปฏบิตักิาร จนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู ซึง่ไดผ้ลตอบ
รบัในการเขา้ฝึกอบรมและพฒันาจากพนักงานและผูบ้รหิารเป็นอย่างด ีในปี 2563 บรษิทัมจี านวนชัว่โมงในการอบรม 
เฉลีย่/คน/ปี เท่ากบั 10.4 ชัว่โมง โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 

 

ประเภทกำรอบรม จ ำนวนชัว่โมง 
1.อบรมภายใน (In-house Training) 18,726 ชัว่โมง 
2.อบรมภายนอก (Public Training) 19,042 ชัว่โมง 

รวม 37,768 ชัว่โมง 
 

กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะกลำง 

เป็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดบัการปฏบิตัิงานให้เป็นมอือาชพีและยกระดบัมาตรฐานการบรกิาร
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ซึง่ปี 2563 บรษิทัไดพ้ฒันาหลกัสตูรการขายและการบรกิารใหแ้ก่ ฝ่ายทีต่้องสมัผสั
กบัลูกคา้ทุกฝ่าย และยงัมตีวัชีว้ดัขององคก์รในเรื่องของการลดขอ้รอ้งเรยีน ทางสถาบนัฝึกอบรมจงึไดพ้ฒันาหลกัสตูร
เพื่ออบรมและตดิตามผลอย่างต่อเนื่องทัง้ปี โดยยดึหลกั 3 Pro รายละเอยีดดงันี้ 
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1. Product ความรูผ้ลติภณัฑแ์ละการตดิตัง้ 
2. Process ความรูด้า้นกระบวนการขัน้ตอน 
3. Program ความรูท้างดา้นโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน  

ในส่วนพนักงานที่เป็น Back Office และระดับบริหาร ได้พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ TSR SMARTs STEP, Business Transformation 7s Project, มาตรฐานการบญัช ีTFRS9,TFRS15 
and TFRS 16, Micro MBA เป็นตน้ 

 
กำรพฒันำและฝึกอบรมระยะยำว 

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

 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
ในปี 2563 บรษิัทได้ใชร้ะบบในการประเมนิผล (Performance management System) โดยประกอบไปดว้ย

ตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator) และ สมรรถนะ (Competency) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
1. Core Competency สมรรถนะหลกัขององคก์ร (SMARTs) ทุกระดบัต าแหน่ง 
2. Managerial Competency สมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการ เฉพาะระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป 

เพื่อน ามาใชใ้นการประเมนิผลงานพนักงาน เพื่อวดัผลการปฏบิตังิานของพนักงานในองคก์รในดา้นปัจจยัผลส าเรจ็ของ
งานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายองคก์รประจ าปี และพฤตกิรรมในการท างานทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการบรรลุผลงาน โดยไดน้ าผล
การประเมนิมาใชใ้นการบรหิารจดัการ ทางดา้นการจ่ายผลตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา และความกา้วหน้าในสาย
อาชพี เป็นตน้ 

 
กำรพฒันำทศันคติและกำรอยู่รว่มกนัในสงัคม 
นอกจากพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพแลว้ บรษิทัไดป้ลกูฝังและ

ปรบัทศัคตใินการปฏบิตังิานใหพ้นกังานไดรู้จ้กัการเป็นผูเ้สยีสละเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ รูร้กัสามคัค ีและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
หรือองค์กรอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิษเศรษฐกิจจาก 
COVID -19 กจิกรรมสมทบทุนเพื่อมอบเครื่องช่วยหายใจใหแ้ก่สถาบนับ าราศนราดรู กจิกรรมบรจิาคโลหติ กจิกรรมวนั
ส าคญัทางศาสนาพุทธและศาสนาอสิลาม กจิกรรมบรจิาคเครื่องกรองน ้า และกจิกรรมต่ออายุไสก้รองใหก้บัโรงเรยีน วดั 
หรอืหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
 
ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 -ไม่ม-ี  
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

ในปี 2563 บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัผลการประเมนิการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน 

ประจาํปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ในระดบั 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดเีลศิ” 

(Excellent) ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 182 บรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ดร้บัคะแนนอยู่ในระดบั ดเีลศิ 

จากบรษิัทจดทะเบยีนที่ได้รบัการประเมนิทัง้สิน้ 692 บรษิัท จากการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีน

ประจาํปี 2563 จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ไดร้บัทราบ และเขา้ใจหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีฉบบัปรบัปรุงปี 2560 ทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ออกใชต้ัง้แต่เดอืนมนีาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัจงึไดพ้จิารณาและทบทวน หลกัการกํากบั

ดแูลกจิการของบรษิทัและไดด้ําเนินการปรบัปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ และนโยบายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทั

กําหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานปฏบิตัิตามกฎและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดทุกประการ 

9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบริษทั 

 โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล      

กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

 

9.2.1 คณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. กําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ และนโยบายของบรษิัท รวมทัง้จดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. กาํหนดทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการดําเนินงานของบรษิัทใหถู้กต้องตาม

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่ายงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อืหุน้และ 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใส รวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

3. ควบคุมกาํกบัดแูลการบรหิารการจดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปน้ี ซึง่

กรรมการต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุน้ก่อนการดําเนินงาน ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหต้้อง

ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคับ การเพิ่มทุน       

การลดทุน การออกหุ้น หรอืการออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรอืโอนกจิการของบรษิัทหรือการซื้อหรอืรบัโอน

กจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัหรอืการรวมกจิการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคแ์บ่ง

กาํไรขาดทุนกนั การแกไ้ขหรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่าํคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท การควบหรอืเลกิบรษิัท การจ่ายค่าตอบแทนและ

บาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัมขีอบเขตหน้าทีใ่นการกํากบัดแูลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์อาทเิช่น การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

และการซื้อหรอืขายทรพัยส์นิทีส่ําคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรอืกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. คณะกรรมการบรษิัทอาจแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงตามที่เหน็สมควรให้เป็นคณะกรรมการบรหิารเพื่อ

ปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัและใหค้ณะกรรมการบรษิทัตัง้กรรมการบรหิาร

คนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

5. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการหรอืมอบอํานาจใหบุ้คคลอื่นใด

ใหด้ําเนินกจิการของบรษิทัภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอํานาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าว

มอีาํนาจตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรและภายในเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร โดยคณะกรรมการอาจ

ยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอาํนาจดงักล่าวได ้ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอาํนาจให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการหรอืบุคคลอื่นทําหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกบัการดําเนินงาน

ตามปกตธิุรกจิ การมอบอํานาจดงักล่าวต้องเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการ

อสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็น

กรรมการตรวจสอบคดัค้านการมอบอํานาจนัน้ ต้องบนัทึกความเห็นของกรรมการดงักล่าวในรายงาน     

การประชุมใหช้ดัเจน ทัง้น้ี การมอบอาํนาจดงักล่าวจะตอ้งกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ของผู้ร ับมอบอํานาจไว้อย่างชดัเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้ผู้ร ับมอบอํานาจ

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

6. คณะกรรมการบรษิัทกํากบัให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มปีระสทิธผิล 

โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบและดูแลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและดําเนินการและร่วมประสานงานกบั

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการจะดาํเนินการตดิตามและประเมนิผล ประสทิธผิลของการบรหิาร

ความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-

Corruption Policy) และนโยบายการรบัเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทุจรติ (Whistle 

Blowing) ของบรษิทั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอื

เขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรอืเป็น

กรรมการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบั

กจิการของบรษิทัไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรอืเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

9. กรรมการจะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัท ีหากมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญาทีบ่รษิทั

ทาํขึน้ หรอืถอืหุน้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นเพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื 

10. คณะกรรมการจะตอ้งสนับสนุนและส่งเสรมิใหฝ่้ายจดัการสรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไป

กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตาม

สภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหน่ึงในสาม ถ้าจํานวน

กรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และเพื่อสอดคล้องกบัแนว

ทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึกาํหนดจาํนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการจะไปดาํรงตําแหน่ง ไม่เกนิ 5 บรษิทั 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระน้ีอาจ

ไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้

 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหม้รีะบบการรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ และตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการนําสง่งบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลตามวธิแีละมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

4. พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึความเพยีงพอของงบประมาณและบุคลากร

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย และประเมนิผล

การปฏบิตังิานประจาํปีของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานและพจิารณาอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเหน็ต่อระบบการตรวจสอบภายใน 

ทีเ่หมาะสมตามวธิกีารและมาตรฐานสากลทีย่อมรบัโดยทัว่ไป  

6. พจิารณาอนุมตักิฎบตัรสาํนกัตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

7. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมทุกดา้น และมปีระสทิธผิล 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเหน็ที่เป็นอสิระจากที่ปรกึษาทางวชิาชพีอื่นหรอืผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะเรื่องได ้เมื่อเหน็ว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี 

การดาํเนินการว่าจา้งใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้กาํหนดของบรษิทั 

9. รายงานผลการดาํเนินงานเกีย่วกบัการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี ซึง่รายงาน

ระบุเกีย่วกบัความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเหน็ต่อ

รายงานทางการเงนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เหน็ว่าคณะกรรมการ

บรษิทัควรทราบ 

10. สอบทานให้บรษิัทมกีระบวนการควบคุมและติดตามการปฏบิตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทัง้สอบทาน

กระบวนการภายในของบรษิทัเกีย่วกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรยีน 

12. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการทํางาน การบรหิารความเสีย่ง การควบคุม การกํากบัดูแลดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการรักษาความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล 

สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

13. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลอืกกลบัเขา้มาใหม่ และเลกิจา้ง ผู้สอบบญัชภีายนอกของบรษิทั รวมถงึ

พจิารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท ให้ความเหน็ชอบในการ



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่77 

นําเสนอเพื่อขออนุมตัใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุม

ดว้ย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

14. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

15. พจิารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทัง้ผูส้อบบญัช ีและสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

รวมทัง้ติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มี

ประสทิธภิาพ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมารายงาน หรอืนําเสนอ

ขอ้มลู ร่วมประชุม หรอืจดัสง่เอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งและจาํเป็น 

17. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิัท 

และจดัใหม้กีารทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

18. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี  

18.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

18.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

18.3 ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

18.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

18.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

18.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

18.7 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎ

บตัร (Charter)  

18.8 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

19. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

20. ในกรณีทีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อฐานะ

การเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ

ดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

20.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

20.2 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่าํคญัในระบบควบคุมภายใน 

20.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอาจได้รบัแต่งตัง้ต่อไปตาม

วาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ
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9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. กาํหนดทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการดําเนินงานของบรษิทั ใหถู้กต้องตาม

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อืหุน้และ  

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

อํานาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการ

ใดทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์

ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่

การอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม        

ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

การอื่นใดนอกจากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบรหิาร 

ไม่สามารถกระทาํได ้เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวไป 

3. มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการดําเนินการดา้นการอนุมตัใิบขอซื้อตามปกตธิุรกจิของบรษิัทและ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

- วงเงนิไม่เกนิ 6,000,000 บาท สาํหรบัทรพัยส์นิถาวร (ไม่รวมทีด่นิ) 

- วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท สาํหรบัสิง่ของอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิถาวร 

- วงเงนิไม่เกนิ 45,000,000 บาท สาํหรบัสนิคา้เพื่อจาํหน่าย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

- วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000 บาท สาํหรบัน้ํามนัเชือ้เพลงิ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบรหิารมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระอาจไดร้บั

เลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่ไดอ้กี ทัง้น้ี กรรมการบรหิารพน้จากตาํแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษิทั 

 

9.2.4 คณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง (The Management Committee) 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง 

1. จดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. กาํหนดทศิทางในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และควบคุมตดิตามการดําเนินงานของบรษิทั ใหถู้กต้องตาม

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอใหก้บัผูถ้อืหุน้และผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายและใหม้กีารบรหิารงานอย่างโปร่งใสรวมทัง้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ 

3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิัท ควบคุมกํากบั ดูแลการบรหิาร

จดัการ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมาย เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปน้ี ซึง่กรรมการต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดําเนินงาน ไดแ้ก่ เรื่องกฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เช่น 

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้ หรอืการออกหุน้กู ้

การซือ้ขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัหรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นบรษิทัหรอืการรวม

กจิการกบับุคคลหรอืนิตบิุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคแ์บ่งกําไรขาดทุนกนั การทํา การแกไ้ขหรอืเลกิสญัญา

เกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัท ทัง้หมดหรอืบางส่วนที่สําคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการ

ธุรกจิของบรษิทั การควบหรอืเลกิบรษิทั การจ่ายค่าตอบแทนและบาํเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
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4. กาํกบัใหบ้รษิทั มรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล โดยจดัใหม้ผีูต้รวจสอบ

และดแูลการปฏบิตังิานภายในเป็นผูต้ดิตามและดาํเนินการและร่วมประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Manual) ของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และ

จรยิธรรมทางธุรกจิ จรยิธรรมของผูบ้รหิาร และพนกังานเพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

อํานาจของคณะกรรมการบรหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการ

ใดทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัคณะกรรมการบรหิารมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์

ในลกัษณะอื่นใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่

การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถือ

หุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

การอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รบั

มอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวไป 

6. มอีํานาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายในการดําเนินการดา้นการอนุมตัใิบขอซื้อตามปกตธิุรกจิของบรษิัทและ

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบรษิทั 

- วงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท สาํหรบัทรพัยส์นิถาวร (ไม่รวมทีด่นิ) 

- วงเงนิไม่เกนิ 10,000,000 บาท สาํหรบัสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ทรพัยส์นิถาวร 

- วงเงนิไม่เกนิ 40,000,000 บาท สาํหรบัสนิคา้เพื่อจาํหน่าย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ 

- วงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท สาํหรบัน้ํามนัเชือ้เพลงิ 

7. พจิารณาเขา้ทําสญัญาเกีย่วกบัการดําเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 5 ล้าน

บาท แต่ไม่เกนิงบประมาณทีร่บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนสาํคญั ทีก่ําหนด

ไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ตามทีจ่ะไดร้บัมอบหมาย  

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมตัิการกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงินสนิเชื่อ หรือการขอสนิเชื่อใดๆ ของบริษัทแต่ละ

รายการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้สนิทรพัย์ของบริษัทเพื่อเป็นหลกัประกนัต้อง

นําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

9. พจิารณาอนุมตักิารปรบัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน เงนิโบนสั สาํหรบัพนกังาน ยกเวน้กรรมการบรหิาร 

10. สรา้งนวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ

มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูมวีาระการดาํรงตําแหน่งตัง้แต่เขา้มาดาํรงตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ/

หรอืไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูจะพน้จากตําแหน่งเมื่อลาออกจากการเป็น

พนกังานของบรษิทั 
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9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวตัถุประสงค์ที่บริษัทกําหนด รวมทัง้เพื่อ

ขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยนืและขยายธุรกิจอย่างมเีสถียรภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรบัสภาวการณ์

เปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอก ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อกจิการของบรษิทั  

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสูงโดยใช้

แนวทางการบรหิารความเสีย่งของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้ามารถประเมนิ ตดิตามและควบคุมความ

เสีย่งแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยใหห้น่วยงานต่าง ๆ มสี่วนร่วม ในการบรหิารและควบคุม

ความเสีย่ง  

3. ประเมนิความเสีย่งในระดบัองคก์ร และกาํหนดวธิกีารบรหิารความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้

ควบคุมดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งตามวธิกีารทีก่าํหนดไว ้

4. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งและปรบัปรุงให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่างเพยีงพอที่จะ

ควบคุมความเสีย่ง 

5. มอีาํนาจในการเรยีกบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัความเสีย่งของบรษิทั รวมถงึการ

แต่งตัง้และกําหนดบทบาททีใ่หผู้ป้ฏบิตังิานทุกระดบัมหีน้าทีบ่รหิารความเสีย่งตามความเหมาะสม และให้

รายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งบรรลุวตัถุประสงค ์

6. รายงานผลของการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 

7. จดัทําและพจิารณาปรบัปรุงคู่มอืการบรหิารความเสีย่งและพจิารณาทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่ง

เป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง้ 

8. ระบุความเสีย่งดา้นต่าง ๆ พรอ้มทัง้ วเิคราะห ์และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้แนวโน้มทีจ่ะมี

ผลกระทบต่อบรษิทั 

9. จดัทาํแผนงานเพื่อป้องกนั หรอืลดความเสีย่ง 

10. ประเมนิผล และจดัทาํรายงานการบรหิารความเสีย่ง 

11. จดัวางระบบบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

12. ปฏบิตังิานอื่น ๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปีกรรมการบรหิารความเสีย่งซึง่พน้จากตําแหน่ง

ตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อกี ทัง้น้ี กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากตําแหน่งเมื่อลาออก

จากการเป็นกรรมการของบรษิทัหรอืลาออกจากเป็นพนกังานของบรษิทั 

 

9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee : NRC)     

ได้จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกโดยมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัศุกร์ที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 เพื่อ

ส่งเสรมิหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยรบัผดิชอบในการกําหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้าํรงตําแหน่ง
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กรรมการบรษิทัและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบรษิทั ตลอดจนปฏบิตังิานดา้นอื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. การสรรหา 

1.1 กําหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณา    

ความเหมาะสมของจํานวน โครงสรา้ง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบตัขิอง

กรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตัแิลว้แต่

กรณี 

1.2 พจิารณาสรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมาะสมใหด้ํารงตําแหน่ง กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ 

และ/หรอื มตีําแหน่งว่างลง และ/หรอื แต่งตัง้เพิม่ 

1.3 พจิารณาเสนอแนะนโยบายดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลในภาพรวมของบรษิทั 

2. การกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 จดัทําหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุด

ย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2.2 กาํหนดค่าตอบแทนทีจ่าํเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิัท

เป็นรายบุคคล โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาความเหมาะสมกบั

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและนําเสนอต่อ

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าทีใ่หค้ําชีแ้จง ตอบคําถามเรื่อง/ประเดน็ค่าตอบแทน

ของกรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงาน

ประจาํปีของบรษิทั 

2.5 ปฏบิตักิารอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

โดยฝ่ายบรหิารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรอืนําเสนอขอ้มูลและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งต่อ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

2. กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งต่อไปได้อกีตามที่

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม 

3. นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งตามขอ้ 1. กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพน้ตําแหน่งเมื่อ  

3.1 ลาออก 

3.2 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 

4. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการแต่งตัง้  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม              

เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์หรอืเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ทีพ่น้จากตําแหน่งตามขอ้ 1. หรอื 3. ได ้โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เขา้เป็น กรรมการสรรหาและกําหนด
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ค่าตอบแทน ทดแทนตามขอ้ 3. จะอยู่ในตําแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ซึง่ตนแทนเท่านัน้ 

 

9.2.7 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee) 

 คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม (The Good Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee: CGC) ได้จดัตัง้ขึน้ครัง้แรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อมีบทบาทในการกําหนดและทบทวนหลักการกํากับดูแล       

กจิการที่ดขีองบรษิทั และเป็นแนวทางในการดําเนินกจิการรวมทัง้ใชเ้ป็นแนวปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและพนักงาน  เพื่อ

สรา้งความเชื่อมัน่ของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน รวมถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หลาย  ตลอดจนการสื่อใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน

และภายนอกองคก์ารไดท้ราบถงึแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั คณะกรรมการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีมหีน้าทีดู่แลใหก้ารดําเนินกจิการของบรษิทั และการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนักงานเป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการ ทีม่หีน้าทีก่าํกบัดแูลบรษิทัในสว่นทีก่าํหนด  และสอดคลอ้งกบัหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล

และแนวทางการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ทีีท่างการใหค้วามเหน็ชอบ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. กําหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วม การกํากับดูและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

หลกัการ และขอ้พงึปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิลทีเ่หมาะสมสาํหรบับรษิทั 

2. จดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code 

of Conduct Handbook) และนโยบายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รษิทัเผยแพร่หรอืสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆ 

ไปยงัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตั ิและเพือ่ใหเ้ป็นทีท่ราบโดยทัว่กนั 

3. พิจารณาทบทวนเพื่อพฒันาและจดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

นโยบายต่างๆ ตามทีม่ปีระกาศกาํหนดโดยใหม้คีวามต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. ใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนการสรา้งคุณค่าร่วมและความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ทัว่ทัง้องคก์ร 

5. ทบทวนขอ้ความประกาศเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อการจดัทาํ และเสนอรายงานของบรษิทั 

6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สําหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการ

กําหนด ขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรษิทั (Board of Directors Charter) ไปยงัคณะกรรมการทีบ่รษิทัแต่งตัง้

ทุกชุด 

7. ส่งเสรมิการสื่อสาร ประสานงาน ใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างพนักงานดว้ยกนัใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

โดยการเสรมิสร้างความเขา้ใจนโยบายองค์กร และจูงใจให้มวีสิยัทศัน์ร่วมกนัในการมุ่งไปสู่จุดหมายของ

องคก์ร 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1. กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ฯี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  และอาจไดร้บัการ

แต่งตัง้กลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งต่อไปไดอ้กีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าเหมาะสม กรรมการทีพ่น้จาก

ตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้

2. นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่ง ตามขอ้ 1 กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ฯี จะพน้ตําแหน่งเมื่อ 

2.1 ลาออก 

2.2 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากตําแหน่ง 
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ประธานกรรมการบริษทั 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั 

1. รบัผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากบั ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบรหิาร และคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่าํหนดไว ้

2. กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ และ

เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3. การลงคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 

ขา้งเท่ากนั 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการดําเนินงาน    

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท   

และ/หรือคณะกรรมการบรหิาร รวมทัง้ควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการใช้งบประมาณและ   

แผนดาํเนินงาน 

2. มอีาํนาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ตามทีบ่รษิทักําหนด โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คําสัง่ หรอื

มตขิองคณะกรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะตอ้งดาํเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัดําเนิน

กจิการและพฒันาธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

3. กาํหนดโครงสรา้งองคก์รโดยนําเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเหน็ชอบ

จากนัน้จงึนําเสนออนุมตัิต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิต่อไป และกําหนดวธิกีารบรหิาร 

โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และ

กาํหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนกังานของบรษิทั 

4. มีอํานาจอนุมตัิการเขา้ทําสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบรษิัท    

การลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา โดยใหเ้ป็นไปตามที่

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ  

5. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดําเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้

กาํหนดไวใ้นคูม่อือาํนาจดาํเนินการ 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหน้าใน      

การดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

7. มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา

ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารคาํสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

8. สรา้งและรกัษาทมีผูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถในการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกลยุทธแ์ละเป้าหมายของ

บรษิทัอย่างมปีระสทิธผิล 

9. ดาํเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย และปฏบิตักิาร 

ใด ๆ ตามทีก่าํหนด โดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่84 

ทัง้น้ี อํานาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจะไม่รวมถงึการอนุมตัริายการใดที่อาจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดที่

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น

ใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะ

ดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าว

ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

กรรมการผูจ้ดัการ 

อาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมผูจ้ดัการ 

1. บรหิารงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนธุรกจิ แผนการดําเนินงาน    

กลยุทธ์ทางธุรกจิ งบประมาณและแผนการใช้งบประมาณ ตามแนวทางของมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. จดัทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ 

งบประมาณและตวัชี้วดัผลการดําเนินงานประจําปีของบรษิัทที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ เพื่อเสนอต่อ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามแนวทางที่

บรษิทักาํหนด 

3. ควบคุมดแูลการดาํเนินกจิการและบรหิารงานอนัเป็นกจิวตัรประจาํวนัของบรษิทั 

4. กําหนดโครงสร้างองค์กรโดยนําเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อความเห็นชอบก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเพื่อขอความเห็นชอบจากนัน้จึงนําเสนออนุมัติต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และกําหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึง

รายละเอยีดในการคดัเลอืก การจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออกและเลกิจ้าง และกําหนดอตัราค่าจ้าง 

เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดกิารต่าง ๆ สาํหรบัพนกังานของบรษิทั ในสว่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. มอีํานาจตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ และจะตอ้งดําเนินการตามสมควรเพื่อใหบ้รษิทัดาํเนินกจิการและพฒันา

ธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการ

บรษิทั 

6. มีอํานาจอนุมตัิการเขา้ทําสญัญาและ/หรอืเลิกสญัญาใด ๆ เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบรษิัท   

การลงทุนในธุรกจิใหม่ หรอืการเลกิธุรกจิ รวมทัง้การลงนามในนิตกิรรมสญัญา ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ  

7. มอีาํนาจพจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิในการดําเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทัในแต่ละรายการ ตามทีไ่ด้

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

8. ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของบรษิทั พรอ้มทัง้ควบคุมตดิตามความคบืหน้าเปรยีบเทยีบกบั

งบประมาณและแผนงาน และรายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

9. มีอํานาจในการบงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายใน 

เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรกัษา

ระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรมสญัญา เอกสารคาํสัง่ หนงัสอืแจง้ใด ๆ ตามที่

กาํหนดไวใ้นคู่มอือาํนาจดาํเนินการ 

10. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มอบหมาย และปฏบิตักิารใด ๆ ตามทีก่าํหนดโดยกฎหมายหรอืขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่85 

ทัง้น้ี อํานาจของกรรมการผู้จดัการจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่

กรรมการผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบักรรมการผูจ้ดัการมสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบั

บรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้อง

เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบั

ของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาคุณสมบตัเิบือ้งตน้และพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑคุ์ณสมบตัติามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่น ๆ มาประกอบกนั เช่น 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

โดยมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี: 

1. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

 ผูถ้อืหุน้คนหน่ึง มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 

 ในการเลอืกกรรมการ อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรอืคราว

ละหลายคนรวมกนัเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอื่นใด ตามแต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แต่ในการลงมติ

แต่ละครัง้ผูถ้อืหุน้ต้องออกเสยีงดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่คนใดหรอืคณะใดมาก

น้อยเพยีงใดไม่ได ้

 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผู้เป็น

ประธานในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามี

คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้เป็นประธานในที่

ประชุมเป็นผูช้ีข้าด 

2. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อยจํานวนหน่ึงในสาม โดย

อตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนกรรมการทีจ่ะต้องออกจากตําแหน่งในปี

แรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการที่

อยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

3. กรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งตามวาระน้ีแลว้ อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้

4. ในกรณีทีต่ําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจ

เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และ 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืนโดยบุคคลซึ่งได้รบัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการ

แทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน และ มตดิงักล่าวของ

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง

เหลอือยู่  

5. กรณีทีก่รรมการพน้จากตําแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งยงัคงรกัษาการในตําแหน่ง

เดมิเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทัต่อไปเพยีงเท่าทีจ่าํเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รบัหน้าที ่เวน้แต่ศาล
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จะมีคําสัง่เป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการพ้นตําแหน่งตามคําสัง่ศาล ซึ่งคณะกรรมการที่พ้นจาก

ตําแหน่งต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วนัพ้น

จากตําแหน่งโดยส่งหนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าสบิสีว่นัก่อนวนัประชุมและโฆษณาคาํบอกกล่าว

นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนั

ตดิต่อกนั 

6. คณะกรรมการบรษิทั กาํหนดนโยบายใหม้คีวามหลากหลายของกรรมการบรษิทัทีต่อ้งสรรหาสาํหรบัผูท้ีจ่ะ

มาปฏบิตัิหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะที่จําเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทัง้

วชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ได้จํากดั เพศ ที่จะมาปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด 

เพื่อใหค้ณะกรรมการมคีวามเขม้แขง็มากยิง่ขึน้ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของ

จาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

2) การสรรหากรรมการอิสระ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอสิระนัน้ ทุกครัง้ที่กรรมการอสิระที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ หรอืมเีหตุ

จําเป็นที่จะต้องแต่งตัง้กรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันจะมีการ

ปรกึษาหารือร่วมกนั เพื่อกําหนดตวับุคคลที่มคีวามเหมาะสมทัง้ด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั รวมถงึมคุีณสมบตัขิ ัน้ตํ่าตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี และนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั  เพื่อพจิารณาตามขอ้บงัคบัของบรษิทัต่อไป 

บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบรษิทัทัง้หมด และ มกีรรมการ

อิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทัง้น้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจํานวน 6 ท่าน โดยได้กําหนด

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระไวใ้หส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน โดยกรรมการอสิระของ

บรษิทัทุกท่านมคีุณสมบตัคิรบถว้นดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 

หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย

นัน้ ๆ ด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกําหนดขัน้ตํ่าของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา 

หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิติ

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัทีย่ื่นคาํขออนุญาตต่อ สาํนกังาน ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น 

บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจ

ควบคุม หรอื บุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผู้บรหิารหรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิทั 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 ปีก่อนวนัทีย่ื่นคําขออนุญาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ ทัง้น้ี ความสมัพนัธต์ามทีก่ล่าวขา้งตน้รวมถงึการ

ทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ 

รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอื การใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอื

ให้กู้ยมื คํ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่นทํานองเดยีวกนั ซึ่ง

เป็นผลทาํใหบ้รษิทัหรอืคูส่ญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งชําระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ ี

ตวัตนสทุธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้น้ี การคาํนวณภาระ

หน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว

ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 

และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกั

งานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ืน่

คาํขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ให้

รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของ

ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วนัที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืก่อนวนัที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

อสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของผู้ขออนุญาตหรอื

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้

ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั

ทีม่นียักบักจิการของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ไม่

เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิทั 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบยีน 

11. กรรมการอิสระมวีาระการดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก กรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนั ้นให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจาํเป็นดงักล่าว 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่88 

ทัง้น้ีกรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความเป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย

จะแจ้งพรอ้มกบัการรายงานขอ้มูลประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี สําหรบัการจดัทําแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี และ

รายงานประจาํปีของบรษิทั 

3) การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ โดยทัง้หมดตอ้งเป็นกรรมการอสิระ       

ซึง่มคุีณสมบตัคิวามเป็นอสิระตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตามหลกัการกาํกบั

ดแูลกจิการของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน และกรรมการตรวจสอบ 

อย่างน้อย 1 คนต้องมคีวามรู้ด้านบญัช ีและ/หรอืการเงนิ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบและกํากบัดูแลการดําเนินงานของ

บรษิทั รวมถงึกาํกบัดแูลรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายใน การคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีและการพจิารณาขอ้ขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

4) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

การสรรหากรรมการผู้จดัการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าแทนพจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน

ของบรษิทั เขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและมคุีณลกัษณะทีจ่ําเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายและ

เหมาะสมที่จะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการ/ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ตามขอบเขต

อํานาจหน้าที ่และเพื่อสอดคลอ้งกบัแนวทางการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึกําหนดจํานวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการ

ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร จะไปดาํรงตําแหน่ง ไม่เกนิ 3 บรษิทั 

5) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 

การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู บรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าแทนร่วมกบักรรมการ

ผูจ้ดัการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร พจิารณาสรรหาผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของบรษิทัและเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีและเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการคดัเลอืกเพื่อมาดาํรง

ตําแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ตามขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารระดบัสงูตามทีก่าํหนด 

 

9.4 การกาํกบัดแูลกิจการการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัมบีรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทุน ดงัน้ี 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมทุน 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.00 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

ถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการกํากบัดแูลทีท่าํใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการ และรบัผดิชอบการดําเนินงาน

ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม การดูแลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทุนของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัมกีารส่งบุคคล

เพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยเป็นไปตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัซึง่ไดร้บั

มตเิหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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ได้มีการนําผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย ที่ทางผู้สอบบัญชภีายนอกได้มีการตรวจสอบแล้ว นําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเป็นประจาํทุกไตรมาส 

สําหรบัการทํารายการอื่นที่มนีัยสําคญั อาทิ การทํารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยง หรือได้มาหรือจําหน่ายไป        

ซึง่สนิทรพัย ์(ถ้าม)ี จะดําเนินการผ่านกลไกการกํากบัดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการบรษิทัย่อยพจิารณา

เพื่อเสนอให ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทพจิารณาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ และ

เปิดเผยในระบบสารสนเทศของทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างเป็นระบบ 

ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว จะมสี่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสําคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกจิ เช่น การลงทุนในโครงการอื่น ๆ เป็นตน้ 

 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผูบ้รหิารในการนําขอ้มูลภายในของบรษิทั ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 

กําหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมหีน้าทีต่้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59                    

แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการ

เปลีย่นแปลงพรอ้มทัง้จดัส่งสาํเนารายงานน้ีใหแ้ก่บรษิทัในวนัเดยีวกบัวนัทีส่่งรายงานทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอื

รบัโอนหลกัทรพัย ์ทัง้น้ีในปี 2563 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัไดร้ายงานการถอืครองหลกัทรพัยโ์ดยเปรยีบเทยีบ

การเพิม่ขึน้ (ลดลง) ระหว่างวนัที ่30 มกราคม 2562 และวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

30 ธนัวาคม 2563  30 มกราคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

1. นายสหสั ตรทีพิยบุตร 0 0 0 0 0 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู ่ 34,101,613 0 33,608,413 0 493,200 

3. นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 1,062,498 0 1,062,498 0 0 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ 33,795,673 0 33,695,673 0 100,000 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ 34,433,796 0 34,433,796 0 0 

6. รองศาสตราจารยบ์ญุเสรมิ 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.(วฒุคิณุ) ดร.นายแพทย ์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค ์
0 0 0 0 0 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ 329,400 0 260,000 0 69,400 

12. นายไพฑรูย ์หอมจนัทร ์ 4,495,532 0 4,495,532 0 0 

13. นายวชัรนิทร ์วชัรธรรม  1,769,900 0 1,778,900 0 (9,000) 
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ลาํดบั รายช่ือ 

จาํนวน (หุ้น) 
จาํนวนหุ้น

เพ่ิมขึน้ 

(ลดลง) 

ระหว่างปี 

(หุ้น) 

30 ธนัวาคม 2563  30 มกราคม 2562 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

ของตนเอง 

คู่สมรส 

หรือบตุรท่ี

ยงัไม่บรรลุ

นิติภาวะ 

14. นายสยาม อุฬารวงศ ์ 330,000 0 611,500 0 (281,500) 

15. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ 2/ 33,000 0 33,000 0 0 

16. นายนเรศ จรญูวทิยากุล 0 0 0 0 0 

17. นายกริทตั จรีจติต ์ 0 0 0 0 0 

18. นายณฒัฐพงษ ์ถาวร 3/ 0 0 - - 0 

หมายเหตุ: รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ : การประชุมคณะกรรมการ” 

 

บรษิทัจะกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีเ่ป็นสาระสาํคญั 

ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 

เดอืนก่อนทีง่บการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย

ขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

บรษิัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตัง้แต่      

การตักเตือนเป็นหนังสอื ตัดค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง้น้ี การลงโทษจะ

พจิารณาจากเจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผดินัน้ ๆ 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) ไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชตีาม

หลกัเกณฑก์ารประเมนิของบรษิทั โดยพจิารณาจากคุณภาพและมาตรฐานในการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระปราศจาก

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี และผู้สอบบญัชตี้องมคุีณสมบตัถิูกต้องตามประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั เป็นผูส้อบบญัช ีประจําปี 2563 ซึง่รายชื่อ

ของผูส้อบบญัชใีนปี 2563 ไดแ้ก่ 

นางสาวธญัลกัษณ์  เกตุแกว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8179 หรอื 

นางสาวโศภษิฐ ์ พรหมพล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10042 หรอื 

นางสาวดุษณี  ยิม้สวุรรณ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 10235 

ในปี 2563 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีจาํนวน 2.25 ลา้นบาท ไม่มค่ีาตอบแทนสาํหรบับรกิาร

อื่น 

 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ 

ในปี 2563 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละแนวปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต่์าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง และมุ่งเน้นใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ปฏบิตัติามจรรยาบรรณทีก่าํหนดไว ้ทัง้น้ี จากการดาํเนินการ

ดงักล่าวสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัรางวลัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 
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- การประเมนิผลจากการสํารวจการกํากบัดูแลกจิการบรษิัทจดทะเบยีน ประจําปี 2563 บรษิัทอยู่ในระดบั     

“ดเีลศิ” คะแนนเฉลีย่โดยรวมรอ้ยละ 91 สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยรวมทีร่อ้ยละ 83 

- การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2563 จากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย บรษิัท

ได9้9 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน  

นอกจากรางวลัดงักล่าวในขา้งตน้บรษิทัยงัมกีารปฏบิตัติามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ใีนเรื่องอื่น ๆ ดงัน้ี 

(1) จรรยาบรรณธรุกิจ 

บรษิัทจะปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิและกําหนดให ้กรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน ยดึถือและ

ปฏบิตัติาม ดงัต่อไปน้ี 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ทัง้ทาง

กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ทาํความดต่ีอบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2. ปฏบิตัต่ิอลกูคา้อย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิคา้และบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

3. ประกอบธุรกจิโดยมรีะบบการดําเนินงานที่มมีาตรฐานและมกีารควบคุมที่ด ีโดยใช้ความรู้ความสามารถ

อย่างเตม็ทีด่ว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูทีเ่พยีงพอและมหีลกัฐานสามารถอา้งองิได ้รวมทัง้ถอืปฏบิตัติาม

ขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเน่ืองจากการดําเนินธุรกจิ อนัเป็นขอ้มูลที่ตามปกติวสิยัจะพงึ

สงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าทีต่ามกฎหมาย 

5. เปิดใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบรูณ์ของสนิคา้และบรกิาร 

6. เปิดเผยขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น 

7. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขไม่ได ้

ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกนั 

(2) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
บรษิทัดําเนินธุรกจิโดยยดึถอืประโยชน์ของบรษิทัเป็นสาํคญั และไดก้ําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการทํารายการระหว่างกนัของบรษิทัและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้โดยกําหนดใหผู้ท้ีม่ ี

ส่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณาต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนใน

รายการดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

นําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีาร

พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่

เกีย่วขอ้ง รวมตลอดถงึการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และ

การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญัของบรษิทัรวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่าํหนดโดยสมาคมนกับญัชี

โดยเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัจะจดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระแลว้แต่กรณี 

พจิารณาตรวจสอบและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และ

จะทาํการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดย

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

 

 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่92 

(3) ระบบการควบคมุภายใน 

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตังิาน และเพื่อใหเ้กดิความมี

ประสทิธภิาพในการดําเนินงาน บรษิทัจงึไดก้ําหนดภาระหน้าที ่อํานาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิานและผูบ้รหิารไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้ทรพัยส์นิของบรษิัทใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยก

หน้าที่ผู้ปฏบิตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิัทได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อทําหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล 

และมีผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัทีส่าํคญัของบรษิทัไดด้าํเนินการตามแนวทางทีก่าํหนดและมี

ประสทิธภิาพ 

(4) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมวีาระในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทํา

หน้าทีก่ําหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาเรื่องการบรหิารความเสีย่งโดยรวม ซึง่

ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ รวมทัง้กํากบัดูแล ทบทวน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบันโยบายการบรหิาร

ความเสีย่ง กลยุทธแ์ละการวดัความเสีย่งโดยรวมเพื่อใหม้กีารปฏบิตัดิา้นบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละการเงนิ และผูส้อบบญัชี

มาประชุมร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็น

ผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงนิ) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมทัง้จะดําเนินการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีส่าํคญั ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและ

ไม่ใช่การเงนิ บนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถว้นและสมํ่าเสมอ 

(6) การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัคณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารประชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยมกีารกาํหนด

ตารางการประชุมคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และจะจดัให้มกีาร

ประชุมพเิศษเพิม่ตามความจําเป็น มกีารส่งหนังสอืเชญิประชุมล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็น

รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิทั ทัง้น้ี ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารกาํหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน

โดยกรรมการทุกท่านรวมทัง้ฝ่ายจดัการสามารถเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุมโดยมเีอกสาร

ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพยีงพอ เพื่อจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ทัง้น้ี คณะกรรมการ

ควรศกึษาขอ้มูลและพจิารณารายละเอยีดก่อนเขา้ร่วมประชุม และในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบดว้ย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยในปี 2563 บรษิทัจดัใหม้กีาร

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั จาํนวน 10 ครัง้ ซึง่ในจาํนวนน้ีรวมการประชุมร่วมกบัฝ่ายจดัการเพื่อพจิารณางบประมาณ

และแผนการดาํเนินงานประจาํปีจาํนวน 1 ครัง้ 

ทัง้น้ี บรษิัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองอย่างน้อยปีละครัง้ เพื่ออภิปราย

ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย และแจ้งผลการประชุมใหป้ระธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จดัการ ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยในปี 2563 บริษัทได้จดัให้กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้รหิารมกีารประชุมระหว่างกนัเองตามทีก่าํหนดไวจ้าํนวน 1 ครัง้ 
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ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูร่้วมกนักําหนด

วาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน

สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเขา้รบัพจิารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและ

แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเปิดเผย และมปีระธานทีป่ระชุมเป็นผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการประชุม ทัง้น้ี 

ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในห้องประชุมต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด และใหถ้อืมตเิสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วม

ประชุมและ/หรอืไม่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในที่ประชุมจะออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเพื่อชีข้าด นอกจากน้ีรายงานการประชุมจะถูกจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมกีารประชุม

เสรจ็ และจดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผู้ที่

เกีย่วขอ้งตรวจสอบได ้
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รายช่ือ 

จาํนวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ / จาํนวนครัง้ท่ีประชมุในปี 2563 

คณะกรรมการ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 

คณะกรรมการ 

บริษทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหาร 

ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2563 

คณะกรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรมการ 

กาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีและ

ความ

รบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

1.  นายสหสั ตรทีพิยบุตร 10/10 - 0/0 0/1 - - - 

2.  นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 10/10 - 0/0 1/1 4/4 1/1 - 

3.  นายวริชั วงศนิ์รนัดร ์ 10/10 - - 1/1 4/4 - - 

4.  นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 10/10 - - 1/1 4/4 - - 

5.  นางสาวสวติา แจง้อยู่ 10/10 - - 1/1 4/4 - 6/6 

6.  รองศาสตราจารย ์

  บุญเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ 

10/10 9/9 - 1/1 - - - 

7.  ศาสตราเมธ ี

  ดร.สปุรดีิ ์วงศด์พีรอ้ม 

10/10 9/9 - 1/1 4/4 1/1 - 

8.  ผูช้่วยศาสตราจารยก์รชิ อมัโภชน์ 10/10 9/9 - 1/1 - 1/1 - 

9.  นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 10/10 - 0/0 1/1 - - 6/6 

10. ศ.(วฒุคิณุ) ดร.นายแพทย ์

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

10/10 9/9 - 1/1 - - 6/6 

11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 1/ 10/10 - - 1/1 3/3 - - 

หมายเหตุ : 1/ ดร.สุรตัน์ วงศร์ตันภสัสร ไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 
2/ นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ ไดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 
3/ นายณฒัฐพงษ์ ถาวร ไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร วนัที ่1 เมษายน 2563 

 

(7) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บรษิัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่

เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีความรู้

ความสามารถ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทัง้น้ีบริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผย

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บรหิารตามรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยก์าํหนด 

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
บรษิทักาํหนดใหจ้ดัทาํเอกสารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้การ

แนะนําลกัษณะประกอบธุรกจิและแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัโดยบรษิทัมนีโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทั 

เขา้อบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เพื่อเป็นการพฒันาสนบัสนุน และสง่เสรมิการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

เมื่อมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัจะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้ี

การบรรยายสรุปวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร กลยุทธ ์เป้าหมาย แนวทางการดําเนินธุรกจิ และการดําเนินการที่

สาํคญัโดยประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร พรอ้มทัง้จดัให้
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มเีอกสารสาํหรบักรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่ เพื่อประกอบการทําหน้าที ่อนัได้แก่หนังสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้บงัคบั

บรษิทั และรายงานประจําปี ซึง่เอกสารเหล่าน้ีประกอบดว้ยขอ้มลูสาํคญั ไดแ้ก่บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรษิทันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั อาํนาจอนุมตั ิและขอ้หา้มการกระทาํของกรรมการบรษิทั

ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทไม่มกีาร        

สรรหาและแต่งตัง้กรรมการใหม ่

(9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทมนีโยบายส่งเสริมให้มกีารอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวขอ้งในระบบกํากบัดูแลกจิการของ

บรษิทั ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานมกีาร

พฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการ บรษิทัจะจดัให้มกีารแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกจิของ

บรษิทั และขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ เพื่อสง่เสรมิใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเน่ืองภายใตก้รอบการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 

การเข้าอบรมของกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทั ส่งเสรมิ สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบการกํากบัดูแลกจิการ

ของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นตน้ ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาในหลกัสตูร

หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืองคก์รอสิระต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ปรบัปรุงการปฏบิตังิาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย

คณะกรรมการบรษิัท มอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้หลกัสูตร

การฝึกอบรมต่าง ๆ 

โดยในปี 2563 กรรมการบรษิทั และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสถาบนัอื่น ดงัน้ี 

 

หลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD): 

รายช่ือกรรมการบริษทั ช่ือหลกัสูตร 

นางสาวสวติา แจง้อยู ่ Director Certification Program (DCP)   

รุ่นที ่292/2020 
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กรรมการบรษิทัทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มดีงัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษทั ผา่นการอบรมหลกัสูตรจาก 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 วงศนิ์รนัดร ์ -  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 

-  DCP 292/2020 
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.(วฒุคุิณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค ์
-  DCP 212 

-  FSD 28/2015 

-  RCL 116/2018 
11. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร -  DCP 233/2017 

 

การประเมินผลคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท ได้ดําเนินการประเมนิผลงานประจําปีทุกปี เป็นการประเมนิทัง้คณะและเป็นรายบุคคล         

โดยในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (self-assessment) เพื่อ

ประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยเกณฑ์การประเมนิได้กําหนดการวดัผลงานครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและ

คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาํ

หน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของคณะกรรมการ เกณฑ์การวดัผลได้แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ 4 = ดเียี่ยม; 3 = ด;ี 2 = พอสมควร; 1 = เลก็น้อย; 0 = ไม่มกีารดําเนินการในเรื่องนัน้ ทัง้น้ี 

เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม        

ช่วงร้อยละ 75-85 = ดี ช่วงร้อยละ 65-75 = ดีพอสมควร ช่วงร้อยละ 50-65 = พอใช้ และตํ่ากว่าร้อยละ 50 = ควร

ปรบัปรุง โดยการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการ เลขานุการบรษิัทจะทําหน้าที่สรุปและรายงานต่อที่
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ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563 ผลการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ไดร้บัการประเมนิทีค่่าเฉลีย่รอ้ยละ 97.24 

หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง          

(self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานของ

กรรมการแต่ละท่าน ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ การประชุมคณะกรรมการและการปฏบิตัิตามจรยิธรรม ซึ่ง

เกณฑก์ารวดัผลใชรู้ปแบบเดยีวกบัการประเมนิของคณะกรรมการทัง้คณะ ในปี 2563 เลขานุการบรษิทั เป็นผูส้รุปผล

การประเมนิของกรรมการแต่ละบุคคลและรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ โดยผลการประเมนิอยู่ทีร่้อยละ 98.33 

หรอือยู่ในเกณฑท์ีด่เียีย่ม 

 

การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะ

ประเมนิผลงานตนเองตามแบบประเมนิ และเลขานุการบรษิทัเป็นผูส้รุปผลการประเมนิของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ

ชุดและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการฯ ซึง่แบบประเมนิผลประกอบดว้ยหวัขอ้ โครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการ บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ผลการประเมนิของ

คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ดงัน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.46 และแบบรายบุคคล ไดร้บัคะแนนเฉลีย่

รอ้ยละ 99.46% 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แบบรายคณะได้รับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 และแบบ

รายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100.00 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม แบบรายคณะไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 99.44 

และแบบรายบุคคลไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 98.06 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แบบรายคณะไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 95.97 และแบบรายบุคคลไดร้บัคะแนน

เฉลีย่รอ้ยละ 94.58 

คณะกรรมการบรหิาร ไม่ไดจ้ดัทําแบบประเมนิผลงานแบบรายคณะ และแบบรายบุคคล เน่ืองจากยงัไม่มกีาร

ประชุม และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไม่มวีาระเร่งด่วนนําเสนอเพื่อพจิารณา 

 

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/กรรมการผูจ้ดัการโดยกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนทุกปี เกณฑ์การประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/กรรมการผู้จดัการได้นําเกณฑ์จากตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาประยุกตใ์ช ้ซึง่ครอบคลุมความเป็นผูนํ้าการกําหนดกลยุทธ ์การดาํเนินการ          ตาม

กลยุทธ์ การวางแผนทางการเงนิและผลการดําเนินงาน ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัภายนอก

องค์กร การบริหารจดัการทรพัยากรมนุษย์ แผนการสบืทอดตําแหน่งความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ และ

คุณภาพส่วนบุคคล ทัง้น้ีในปี 2563 ได้จดัให้มกีารประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการบรษิทัโดยไดร้บัคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 100 
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แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะดําเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า มรีะบบการคดัสรรบุคลากรที่จะ

เขา้มารบัผดิชอบในตําแหน่งกรรมการ และฝ่ายบรหิารที่สําคญัอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายแผนการสบื

ทอดตําแหน่งกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงที่วางไว้ โดยคณะกรรมการสรรหามหีน้าที่พจิารณา ประเมนิ คดัเลอืก

บุคคลทีจ่ะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยกระบวนการสรรหามาจากการพจิารณาบุคคลทัง้

จากภายในและภายนอกบรษิทั  

 

การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพื่อเสรมิสรา้งความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ 21บรษิทั 21อนัจะทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน

กลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้กีารกาํหนดหลกัการการกํากบัดูแล

กจิการ ซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการทีด่ซีึง่กําหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

หลกัการการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ซึง่รวมถงึนกัลงทุนสถาบนั ทัง้ในฐานะของ

เจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลกัทรพัย์ เช่น สทิธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลกัทรพัย์ที่ตนถอือยู่ สทิธิใน      

การไดร้บัขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ สทิธใินการทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลกาํไรจากบรษิทั สทิธต่ิาง ๆ ในการประชุม  ผู้

ถอืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามล่วงหน้าสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของ

บรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล การแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัช ีการอนุมตัธิุรกรรมทีส่าํคญัและมผีลต่อทศิทางในการดาํเนินธรุกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบติั 

บรษิทัไดก้าํหนดแนวปฏบิตัทิีด่เีพื่ออาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถาบนั ดงัน้ี: 

1. บริษัทจะจดัให้มกีารประชุมใหญ่สามญัประจําปีทุกปีโดยคณะกรรมการจะกําหนดวนั เวลา และสถานที่

ประชุม ซึ่งการประชุมจะจดัภายใน 4 เดือนนับจากวนัสิ้นสุดรอบบญัชใีนแต่ละปี พร้อมทัง้จดัส่งหนังสอื     

นัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั   

ก่อนการประชุม รวมทัง้เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต์บรษิทัที ่http://www.tsrplc.com ล่วงหน้าก่อน

วนัประชุมอย่างน้อย 30 วนั ก่อนการประชุมและลงประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 

3 วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมวีตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็

ของคณะกรรมการประกอบไปด้วย โดยในปี 2563 บริษัทจัดส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา 18 วนั 

2. บรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มลูประกอบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบรษิทั พรอ้มทัง้ชีแ้จงสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ในการเขา้ประชุม และสทิธอิอกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงทีบ่รษิทั

ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม 

4. ก่อนการประชุมบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถส่งความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้า

ก่อนวนัประชุม 
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5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ 

และเอื้อที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน โดยบริษัทนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น          

ทัง้การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้

รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยํา และก่อนเริม่การประชุมจะดําเนินการแจง้จาํนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ขอ้ซกัถาม ใหข้อ้เสนอแนะ หรอืแสดงความเหน็ต่อทีป่ระชุมในประเดน็ต่าง 

ๆ อย่างอสิระและเท่าเทยีมกนั ทัง้น้ี ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมกีรรมการและผู้บรหิารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อตอบคาํถามและใหข้อ้มลูรายละเอยีดในทีป่ระชุม 

6. บรษิัทคดัเลอืกสถานที่จดัประชุมซึ่งมรีะบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพยีงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดนิ

ทางเขา้ร่วมการประชุมไดอ้ย่างสะดวก 

7. ภายหลังจากจบการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม           

ผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัทําการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน 

website ของบรษิทั และจดัทํารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถว้นโดยจดัส่งสาํเนา

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บรษิทัจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัทุกราย และกําหนดให้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมเป็นไปตาม

จํานวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มสีทิธเิท่ากบัหน่ึงเสยีงและไม่กระทาํการใด ๆ ทีเ่ป็นการจํากดัหรอืละเมดิสทิธหิรอืลดิรอนสทิธิ

ของผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิทัง้น้ีบรษิทักําหนดให้

กรรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีดู่แลผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้

รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระซึง่จะพจิารณาดําเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการ

อสิระจะดําเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารแกไ้ขใหเ้หมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นเรื่องสาํคญัและมี

ผลต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั กรรมการอสิระจะเสนอเรื่องดงักล่าวต่อทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

 

แนวปฏิบติั 

1. บริษัทจะดูแลให้ดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคบับริษัท ตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอ

รายละเอยีดในแต่ละวาระครบถ้วน มกีารแสดงขอ้มูลประกอบการพจิารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิม่

วาระการประชุมทีไ่ม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวามสาํคญัทีผู่ถ้อืหุ้น

ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ ทัง้น้ีในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้

โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะที่บรษิัทได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม การลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่าง

โปร่งใสตามลําดับวาระที่กําหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ           

ในการแต่งตัง้กรรมการดว้ยการลงมตเิป็นรายคนบุคคล 

2. บริษัทเปิดโอกาสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ           

การประชุมเป็นการล่วงหน้ารวมทัง้เสนอคําถามล่วงหน้า ตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทกําหนด ซึ่งได้เผยแพร่

รายละเอยีดในเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่http://www.tsrplc.com ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดอืนจนถงึวนัสิน้สุดรอบ

ปีบญัชขีองบรษิทั 
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3. บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ (Insider trading) ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่

หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบุตร

ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) โดยหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจําปี และควรรอ

คอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้

เปิดเผยขอ้มลูนัน้ต่อบุคคลอื่นดว้ย 

4. บรษิทักาํหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์น

บรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการ ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัยท์ราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บรษิัทไดใ้หค้วามสําคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ พนักงาน

และผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น คู่แขง่ คู่คา้ เจา้หน้ี และลกูคา้ เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวีา่ 

การสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั 

ดงันัน้บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น

อย่างด ีนอกจากนัน้บรษิทัยงัส่งเสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัและกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความ

มัน่คงใหแ้ก่บรษิทัตามแนวทาง ดงัต่อไปน้ี: 

 

แนวปฏิบติั 

(ก) ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมุ่งเน้นพฒันาองคก์รใหม้กีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองซึง่จะส่งผลใหบ้รษิัทมรีายได้และ

ผลกําไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รบั

ผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข) ลกูคา้ บรษิทัคาํนึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ ์รวมถงึการเอาใจใส ่และรบัผดิชอบต่อ

ลกูคา้ดว้ยความซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม 

(ค) คู่คา้ บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และ/หรอื

ข้อตกลงในสัญญาที่ทําร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ทุกฝ่าย 

(ง) เจา้หน้ี บรษิัทจะปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้ดูแลให้มกีารชําระคืน

เงนิกู้และดอกเบี้ยให้กบัเจ้าหน้ีเงนิกู้ยมืทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกําหนดเวลา และ

ปฏบิตัติามเงื่อนไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลงอย่างเคร่งครดัโดยไมใ่ชเ้งนิกูย้มืไปในทางทีข่ดั

ต่อวตัถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน นอกจากน้ี คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทดําเนินงาน

เพื่อใหเ้จา้หน้ีมคีวามมัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการชําระหน้ี ตลอดจน

ดแูลใหม้กีารรายงานขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ ทีถู่กตอ้งและครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

(จ) คู่แขง่ บริษัทส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏบิตัิตาม

กรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี
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(ฉ) พนกังาน บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัโดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องอย่าง เ ป็นธรรม และเคารพสิทธิม นุษยชน                     

ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมซึ่งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด รวมถึง               

การสนบัสนุนเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน 

(ช) ชุมชนและสงัคม บรษิทัใหค้วามสาํคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยดําเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 

และใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมต่าง ๆ ทีเ่กือ้กลูและสรา้งสรรคต่์อสงัคมตามความเหมาะสม 

(ซ) สิง่แวดลอ้ม บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดัและวาง

แนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง 

ทัง้น้ี บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนได้

เสยี เหล่านัน้ไดร้บัการดแูลอย่างด ี

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) 

บริษัทอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ 

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ กบัทางสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD)  แต่ทัง้น้ีบรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่าง ๆ อาทเิช่น 

การจดัทาํรายงานทางการเงนิเทจ็ การทาํใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (management override of internal controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรายงานทีส่าํคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่

ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนสนับสนุนและ

สง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัมจีติสาํนึกในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้าํหนด

นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ การให้หรือรบัสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 

บรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัตอ้งไม่เรยีกรอ้ง ดําเนินการ หรอืยอมรบัการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง ครอบครวั เพื่อนและคนรูจ้กั หรอื

เพื่อประโยชน์ของธุรกจิ โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้กําหนดของกฎหมาย ทัง้น้ีหากมกีารฝ่าฝืนกระทําการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลอื หรอืให้ความร่วมกบั    

การทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอืทางออ้มกต็าม จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทั  

ทัง้น้ี บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่โดยผ่านการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัเมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2558  
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2. คาํนิยาม 

 คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญา

ว่าจะให ้มอบให ้ใหค้ํามัน่ว่าจะให ้รวมถงึการเรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด

ซึง่ไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรอืผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลดงักล่าวปฏบิตัิหรือละเว้นการปฏบิตัิหน้าที่ อนัเป็นการให้

ได้มาหรือรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่กรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ ใหก้ระทาํให ้

 การทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) หมายถึง การปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิในตําแหน่ง

หน้าที่ รวมถึงการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน          

การนําเสนอ หรอืการให้คํามัน่ว่าจะให ้การขอ หรอืการเรยีกร้องรบัผลตอบแทน ทัง้ที่เป็นทรพัยส์นิ 

เงนิ สิง่ของ สทิธหิรอืผลประโยชน์อื่นใด อื่นใดทีด่ําเนินธุรกจิกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย เพื่อใหไ้ดม้าซึง่

ประโยชน์หรอืปกป้องสทิธทิีม่คิวรไดอ้นัเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ตนเอง พรรคพวกหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 การรบัสินบน หมายถงึ การรบัดว้ย เงนิ สิง่ของ การบรกิาร หรอือย่างใดอย่างหน่ึงหรอืผสมกนั โดยมี

พนักงานเขา้ไปเกีย่วขอ้งในการเรยีกรบัเงนิ ของขวญั หรอืผลประโยชน์อื่นใดใหแ้ก่ตนเอง พรรคพวก 

ผูเ้กีย่วขอ้ง หรอือย่างใดอย่างหน่ึง 

 เจ้าหน้าท่ีของรฐั หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมอืง ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่ซึง่มี

ตําแหน่งหรอืเงนิเดือนประจํา พนักงานหรอืบุคคลผู้ปฏบิตัิงานในรฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงานของรฐั 

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตาม

กฎหมายว่าดว้ยลกัษณะการปกครองทอ้งที ่และใหห้มายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้ง

ของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัและบุคคล หรอืคณะบุคคล ซึง่ใชอ้ํานาจหรอืไดร้บั

มอบใหใ้ชอ้าํนาจทางการปกครองของรฐัในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น

การจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐั 

 การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน     

การใหท้รพัยส์นิ หรอืรปูแบบอื่น เพื่อเป็นการช่วยเหลอื สนบัสนุน หรอืเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่กจิกรรม

ทางการเมอืง นกัการเมอืง หรอืบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

ทัง้น้ีการช่วยเหลอืทางการเงนิสามารถรวมถงึการใหกู้เ้งนิ ส่วนการช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น (In-kind) 

เช่น การให้สิง่ของหรอืบรกิาร การโฆษณาส่งเสรมิ หรอืสนับสนุนพรรคการเมอืง การระดมทุน หรอื

บรจิาคเงนิใหแ้ก่องคก์รทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืง เป็นต้น ทัง้น้ีเวน้แต่การสนับสนุน

กระบวนการประชาธปิไตยทีก่ระทาํไดต้ามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 การบริจาคเพื่อการกศุล การสาธารณประโยชน์ หมายถึง กจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายเงนิ

โดยไม่มผีลตอบแทนทีม่ตีวัตน การบรจิาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ คอื การใชจ้่ายเงนิเพื่อโครงการ 

กจิกรรม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม กลุ่มประชาชน โดยบรษิทัอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนทีม่ี

ตวัตน 

 ผู้เก่ียวข้อง หมายถงึ คู่สมรส บุตร บดิา มารดา พีน้่องหรอืญาตสินิท ทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ 

รวมถงึเพื่อนและคนรูจ้กัของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัของบรษิทั  
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3. ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีไ่ดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

(1) ปฏบิตัิตามนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบน จรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมทัง้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต 

คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(2) ไม่กระทาํการใด ๆ ทีเ่ป็นการแสดงถงึเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบน แก่ผูท้ี่

มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัในเรื่องที่ตนมหีน้าที่รบัผดิชอบ ทัง้ทางตรงหรอืโดยอ้อม เพื่อให้

ไดม้าซึง่ผลประโยชน์แก่องคก์ร ตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระทาํทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั โดย

ถอืเป็นหน้าทีท่ีต่อ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบไดท้ราบ และใหค้วามร่วมมอืในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ 

(4) ในการดําเนินการใด ๆ ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อการเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 

และพนกังาน ทุกระดบัของบรษิทั จะตอ้งปฏบิตัโิดยเฉพาะในเรื่องดงัต่อไปน้ี ดว้ยความระมดัระวงั 

(5) การให ้หรอืรบัของขวญั ของกํานัล การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามแนว

ปฏบิตัิที่ดทีี่กําหนดไวใ้นคู่มอืการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิ รวมถึงนโยบายการ

ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่การใหห้รอืรบัสนิบน 

(6) การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทําในนามบริษัทแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อ

ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งเป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้มใีบรบัรอง และตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส 

ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารตดิตามและ

ตรวจสอบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเงนิบรจิาคไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

(7) การใหเ้งนิสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงนิ วตัถุหรอืทรพัยส์นิ แก่กจิกรรมหรอืโครงการใด ต้องมกีารระบุ

ชื่อบรษิทั โดยการใหก้ารสนบัสนุนนัน้ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทั 

ซึง่ตอ้งดาํเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทัทีก่าํหนดไว ้และถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

(8) ความสมัพนัธท์างธุรกจิและการจดัซือ้ จดัจา้งกบัภาครฐั หรอืเอกชน รวมถงึ การตดิต่องานกบัภาครฐั

หรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืเอกชน ตลอดจนบุคคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งในการดําเนินธุรกจิของบรษิทั

ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสตัย์ และต้องดําเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) บรษิทัมนีโยบายเป็นกลางทางการเมอืง โดยกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนมสีทิธแิละ

เสรีภาพทางการเมอืงตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใด ๆ 

รวมถงึการนําทรพัยากรใด ๆ ของบรษิทั ไปใชเ้พื่อดาํเนินการหรอืกจิกรรมทางการเมอืง อนัจะทาํให้

บรษิทั สญูเสยีความเป็นกลางหรอืไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งและการใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางการเมอืง 

4. หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกาํหนดนโยบาย และกาํกบัดแูลใหม้รีะบบ

ทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกั

ถงึความสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนําไปปฏบิตั ิรวมถงึปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม

องคก์ร 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิ

และบญัช ีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรหิารความเสีย่ง และการปฏบิตังิาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี

ความรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ  

(3) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะผูบ้ริหาร มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน

การกาํหนดใหม้รีะบบ และใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อ

สื่อสารไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบ และ

มาตรการต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้กําหนด

ของกฎหมาย 

(4) สํานักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏบิตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตัิ อํานาจดําเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิ

และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดูแล เพื่อให้มัน่ใจว่ามีระบบการควบคุมที่มีความ

เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอรร์ปัชัน่ โดยไม่ตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(6) บริษัทย่อย หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน หรือตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ที่บริษัทมีอํานาจ

ควบคุม ต้องยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ โดยไม่ต้องเข้าไป

เกีย่วขอ้งกบัเรื่องการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

5. มาตรการ และแนวทางดาํเนินงาน 

(1) บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เห็นถึง

ความสําคญัและมจีติสํานึกในการต่อต้านทุจรติ คอร์รปัชัน่ รวมทัง้จดัให้มกีารควบคุมภายในเพื่อ

ป้องกนัการทุจรติ คอร์รปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่บรษิทัไดเ้ขา้ไป

ลงทุน 

(2) แนวปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่น้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่

การสรรหาหรอืการคดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

และการใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกําหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั มหีน้าทีส่ ื่อสารทําความ

เขา้ใจกบัพนักงานผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพื่อนําไปใชป้ฏบิตัใินกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

และควบคุมดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัน้ีิ 

(3) บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงาน หรอืบุคคลอื่นใดทีแ่จง้เบาะแสหรอืหลกัฐานเรื่อง

การทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั รวมถงึพนกังานทีป่ฏเิสธ ต่อการกระทาํ โดยใชม้าตรการ

คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ตามทีก่ําหนดไวใ้น 

นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ (WHISTLE BLOWING) และ

การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

(4) ผู้ที่กระทําการทุจริต คอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระทําผิดตามข้อบงัคับเกี่ยวกบัการทํางานว่าด้วย      

การบรหิารงานบุคคล สาํหรบัพนกังาน ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัทีก่าํหนดไว ้รวมถงึ

อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผดิกฎหมายดว้ย 
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(5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ          

การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย และสภาพการดาํเนินธุรกจิ 

6. ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด หรอืข้อรอ้งเรียน 

บรษิัทมชี่องทางการสื่อสารใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีสามารถจะแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ร้องเรยีนกรณี

เกีย่วกบัการทุจรติ และมแีนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการมอบหรอืรบัของกํานัล ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด การเลีย้งรบัรอง 

หรอืค่าใชจ้่ายทีเ่กนิขอบเขตจํากดั ซึ่งไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบรษิทั และแนวทางปฏบิตัิด้านการจดัซื้อจดัจา้ง 

การใหเ้งนิบรจิาคทีต่อ้งดาํเนินไปอย่างโปรงใส เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบยีบ และขัน้ตอนปฏบิตัขิองบรษิทั 

โดยบริษัทได้มีการแจกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารทุกท่านและ

ถ่ายทอดสู่พนักงานของบรษิทัทุกท่านเพื่อทราบและลงนามรบัทราบเพื่อถือเป็นระเบยีบปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เพื่อให้

พนกังานบรษิทัทุกคนเขา้ใจ และปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทัง้น้ี หากพนักงานพบเหน็การกระทาํ สงสยั หรอืมหีลกัฐานว่ามกีรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนักงาน หรอื

บุคคลซึ่งกระทําการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือการคอร์รัปชัน่ จะต้องรายงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัทหีรอืรายงานผ่านช่องทางการรายงานตาม “นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแส

การกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING)” เมื่อบรษิัทได้รบัการรายงานแล้วจะดําเนินการอย่างจรงิจงั

และจะไม่ดาํเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานทีใ่หข้อ้มลูดว้ยเจตนาสจุรติ 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

(1) นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

(2) คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

(3) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทั 

(4) นโยบายรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทาํผดิและการทุจรติ 

 

นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและเบาะแสการกระทาํผิดและการทุจริต (WHISTLE BLOWING) 

1. วตัถปุระสงค ์

บรษิทั ยดึมัน่ทีจ่ะดาํเนินธุรกจิ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส และเป็นไปตามบรรษทัภบิาลทีด่ ีรวมทัง้การ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใด ๆ นอกจากน้ีบรษิทัคาดหวงัว่ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังาน

จะยดึมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามหลกัการดงักล่าว 

ดว้ยความมุ่งมัน่ดงักล่าว บรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบายนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและเบาะแสการกระทาํผดิ

และการทุจรติ (WHISTLE BLOWING) ขึน้เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางใหก้รรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงาน

ของบรษิทั ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีสามารถร้องเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

บรษิทั โดยบรษิทัไดก้าํหนดช่องทางทีป่ลอดภยัและเป็นความลบัในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการกระทําผดิและการ

ทุจรติเพื่อช่วยใหบุ้คคลใดกต็าม สามารถใหข้อ้มลูในเรื่องทีต่นเป็นกงัวลไดอ้ย่างมัน่ใจ 

ทัง้น้ี บรษิทัมกีารใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการกระทําผดิและการทุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ใหค้วาม

ร่วมมอืหรอืความช่วยเหลอืใดๆ แก่บรษิทั ไม่ใหถู้กคุกคาม ข่มขู่ เปลีย่นแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอืสถานที่

ทาํงาน พกังาน ไล่ออก หรอืกระทาํการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

2. การรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน 

บริษัท มีการแต่งตัง้ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ร ับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และมีคณะกรรมการร่วมในการ

ตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นธรรม กําหนดนโยบายการจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ มกีาร
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รายงานทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบได ้เพื่อใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งเรยีนไวว้างใจ และเชื่อมัน่ในกระบวนการสอบสวนทีเ่ป็น

ธรรม รวมถึงการกําหนดนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต และสําหรบัผู้ที่แจ้งเบาะแสหรอืขอ้

รอ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงาน ลูกคา้ หรอืบุคคลทีร่บัจา้งทํางานใหแ้ก่บรษิทั จะไดร้บัการคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย ซึง่ไดม้ี

การกาํหนดรายละเอยีดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั 

กรณีที่มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทํา ทีส่งสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ หรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป สามารถแจง้เบาะแสหรอื

รอ้งเรยีน พรอ้มสง่รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ ตามช่องทางทีก่าํหนดไว ้

3. ช่องทางการรบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

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

3.2 โทรสาร: 0-2962-6951-3 

3.3 สง่จดหมายมายงั: 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที ่43/9 หมู่ 7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 

3.4 โซเชยีลเน็ตเวริต์ ดงัน้ี 

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

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

Line: @ponsabuy 

Line: @safe1210 

Line: @TSR.NEWS 

3.5 อเีมล ์ดงัน้ี 

www.ponsabuy.com/ 

www.safealkaline.com/contacts/ 

คณะกรรมการตรวจสอบ: Appeal.AC@tsrplc.com 

3.6 ทางกล่องแสดงความคดิเหน็ของบรษิทั 

4. กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รบัแจ้งเบาะแส หรอืข้อรอ้งเรียน ดงัน้ี 

1. ผูร้อ้งเรยีนแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน แจง้มาตามช่องทางการรอ้งเรยีนดงักล่าวขา้งตน้ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนแจง้เรื่องดงักล่าวมายงั 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2 เลขานุการบรษิทั (ในกรณีเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร หรอืประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ) 

3. ตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีน 

4. แจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีนและการปรบัปรุงแกไ้ข 

5. มาตรการดาํเนินการลงโทษผูก้ระทาํผิด 

บรษิัทจะดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลเรื่องร้องเรยีนและเบาะแสกระทําผดิและการทุจรติ ด้วยความเป็นอสิระ

และเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานที่สารถใช้ยืนยนัหรือโต้แย้งกบัขอ้มูลที่ได้รบั โดยจะเสนอแนะแนวทางใน      

https://www.facebook.com/safewaterfilter/
https://www.facebook.com/ponsabuy/
http://www.ponsabuy.com/
http://www.safealkaline.com/contacts/
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การดําเนินการแก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสัง่การและกําหนดแนวทาง         

การดาํเนินการแกไ้ข และพจิารณาวางกาํหนดโทษตามสมควรแห่งความผดิทีไ่ดก้ระทาํ เช่น 

1. ตกัเตอืนดว้ยวาจา 

2. ตกัเตอืนดว้ยหนงัสอื ตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. ตดัค่าจา้ง 

4. พกังาน 

5. เลกิจา้ง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

6. ดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

6. มาตรการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส หรอืผูร้อ้งเรียน 

บรษิทัส่งเสรมิให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบั ดําเนินธุรกจิอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัท และเพื่อสร้างความมัน่ใจ

ใหแ้ก่ผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีนดว้ยเจตนาทีส่จุรติจะไดร้บัการปกป้องคุม้ครองจากบรษิทัตามมาตรการ ดงัน้ี 

(1) ผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผย

ชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ และขอ้มูลอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผู้แจง้ได้ แล้วดําเนินการสบืสวนว่ามมีูลความ

จรงิเพยีงใดหรอืไม ่

(2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย และความเสยีหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการ

ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืบุคคลเกีย่วขอ้ง 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ เหน็ว่าตน

อาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรอือาจเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย สามารถรอ้งขอใหบ้รษิทักําหนด

มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมกไ็ด ้หรอืบรษิทัอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูแ้จง้เบาะแส หรอื

ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิไม่ตอ้งรอ้งขอกไ็ด ้หากเหน็ว่าเป็น

เรื่องทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกดิความเดอืดรอ้นเสยีหาย หรอืความไม่ปลอดภยั 

(4) ผู้ที่ได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการที่เหมาะสม

และเป็นธรรม 

(5) บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ

เปลีย่นแปลงตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ํางาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิ

จา้ง หรอื การอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรอืผูร้อ้งเรยีน 

7. นโยบายและคู่มือท่ีเก่ียวข้อง ดงัน้ี 

1. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ 

2. คู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

3. นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํงานของบรษิทั 

8. คาํนิยาม 

“การกระทําผดิ” หมายถงึ การกระทําหรอืละเวน้การกระทําใด ๆ ของกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารหรอืพนักงาน 

ซึง่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการทาํงาน ระเบยีบและนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั ตลอดจน

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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“การทุจริต” (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ

ประโยชน์ต่อ ตนเอง ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ

ประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิไดห้ลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนักงานดว้ยการใหห้รอืการรบั

สนิบนทัง้ทีเ่ป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การ

ขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

บรษิัทมีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มใิช่ขอ้มูลทาง

การเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา ตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง ผ่านช่องทางที่

เขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 

 

แนวปฏิบติั 

1. การควบคมุภายในและการทาํรายการ/ธรุกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษิทัมนีโยบายในการป้องกนัและขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยกาํหนดใหก้าร

ทํารายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการบรษิทักาํหนด และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บรษิัทจะดําเนินการใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทแล้วแต่กรณี ไม่ประกอบ

ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืแข่งขนัหรอืมรีายการระหว่างกนัในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์อื่นทีอ่าจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ที่ดี

ทีส่ดุกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัแลว้แต่กรณีจะตอ้งรายงาน

ต่อบรษิัท หากกรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท เขา้ไปถือหุ้นบรษิัทที่มวีตัถุประสงค์ในการ

ดําเนินงานคล้ายคลึงกบับริษัท หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้น

ดงักล่าวขดัต่อผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยหรอืไม่ 

บรษิทัยงัใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในทีด่ ีและไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายในอสิระเพื่อตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดและปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส โดยมกีาร

ตรวจสอบเป็นระยะและจดัทาํรายงานสง่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา 

2. การเปิดเผยขอ้มูล 

บรษิทักําหนดใหก้ารเผยแพร่ขอ้มลู และการสื่อสารขององคก์ร เป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของบรษิทั โดยได้

จดัใหม้ฝ่ีายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ะเป็นตวัแทนบรษิทั และเป็นสือ่กลางระหว่างฝ่ายจดัการในการสือ่สาร 

และเปิดเผยขอ้มูล และยงัใหค้วามสาํคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ

ของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีจงึมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งมกีารควบคุม และกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่

เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีสาระสําคญัครบถ้วน

เพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีก่าํหนดโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นของรฐั

อย่างเคร่งครดั ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ากฎหมาย/กฎเกณฑ/์ขอ้บงัคบัที่

บริษัทถือปฏิบัตินัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ในการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง

ตรงไปตรงมา ทัง้น้ี นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั

แลว้ นักลงทุนสมัพนัธ ์กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน นักลงทุนสมัพนัธย์งัต้องปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างเคร่งครดั ซึง่มหีลกัปฏบิตั ิดงัน้ี 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

สว่นที ่2 หน้าที ่109 

1) ปฏบิตัหิน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธด์ว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามเป็น

มอือาชพี ตลอดจนซื่อสตัยส์ุจรติในวชิาชพี และดํารงตนอยู่บนพืน้ฐานของหลกัความถูกต้องและความ

เท่าเทยีมกนัโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

2) ปฏบิตัติามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบยีบ และแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ ของหน่วยงานกํากบัดูแลที่เกีย่วข้อง

อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถงึขอ้บงัคบัและนโยบายของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

3) เปิดเผยขอ้มูลทีส่าํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชดัเจน แม่นยํา ครบถ้วน ทนัเวลา

และเป็นธรรม โดยใช้ความระมดัระวงัอย่างยิง่เพื่อหลีกเลี่ยงความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด และ

ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลบัทางการค้าหรือข้อมูลลบัที่อาจทําให้บริษัทเสยีเปรียบหรอื

สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนั 

4) เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั 

5) รักษาความลับ ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรอื บุคคลอื่นโดยมชิอบ 

6) ตอบคําถามและขอ้สงสยัของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยการจดั

Company Visit ต่าง ๆ ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจาก นักวเิคราะห ์นักลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมล์

และโทรศพัท ์

7) งดเว้นการจดัประชุมหรือชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)   

อย่างน้อย 14 วนั ก่อนเปิดเผยงบการเงนิ 

8) งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)    

ตามนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

9) จดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยนําเสนอผล

การดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management 

Discussion & Analysis) และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)       

เพื่อนําเสนอขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจนแนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 

ทัง้น้ี บริษัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ 

ขอ้มูลแก่ ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห ์เพิม่เตมิได ้และหากผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะหต์อ้งการ

ขอ้มูลเพิม่เตมิสามารถตดิต่อโดยตรงที ่ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์

E-mail: 32ir@tsrplc.com 

หมายเลขโทรศพัท ์02-819-8899 ต่อ 1536 หรอื 1591 

ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธร์บัผดิชอบในการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารไดพ้บปะกบันักลงทุนรายใหญ่และ   

นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนัและนกัวเิคราะห ์อย่างสมํ่าเสมอ โดยไดนํ้าเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงนิ 

ฐานะการเงนิ คําอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management Discussion & Analysis) และไดเ้ขา้รว่ม

กจิกรรมบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนําเสนอขอ้มูลผลประกอบการของบรษิทั ตลอดจน

แนวโน้มของธุรกจิในอนาคต 
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ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธไ์ดจ้ดักจิกรรม เพื่อให้ผู้บรหิารได้พบปะนักลงทุนรายย่อย เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้าง

ความเขา้ใจทีถู่กต้องบนแนวทางการดําเนินธุรกจิ และขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทัโดยการจดั Company Visit ตลอดจนการ

ตอบขอ้ซกัถามจาก นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน โดยตรงผ่านทางอเีมลแ์ละโทรศพัทอ์ย่างสมํ่าเสมอ 

กิจกรรมการนําเสนอข้อมูล จาํนวน (ครัง้) สถานท่ี 

บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน 3  ผ่านระบบ VDO Conference 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ 

นักลงทุนพบผูบ้รหิาร 5 บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ่ 

 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 12 คน โดยคณะกรรมการ

บรษิทัประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ ทกัษะและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และมภีาวะผู้นําซึ่งเป็นทีย่อมรบั ทัง้น้ี 

คณะกรรมการบรษิทัจะดําเนินการพจิารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สดัส่วน

กรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่าํหนดไว ้

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางใน            

การประกอบธุรกจิ และกํากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิอง

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบรษิทัอย่างใกลช้ดิ คณะกรรมการ

บรษิทัจงึไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการชดุต่างๆ 6 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิัท

พจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

แต่ละชุด บรษิทัไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัผูบ้รหิารอย่างชดัเจน โดย

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย 

ในขณะที่ผู้บริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนัน้ ประธาน

กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารจงึเป็นบุคคลคนละคนกนั โดยทัง้สองตําแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลอืกจาก

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามเหมาะสมทีส่ดุ 

ทัง้น้ี บรษิัทมเีลขานุการคณะกรรมการบรษิัทซึ่งทําหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ

คณะกรรมการ  
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บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการได้จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัิตามกลยุทธ ์

และนโยบาย ดงักล่าวเป็นประจาํ โดยบรษิทักาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่าง 

ๆ ตามทีส่าํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กําหนด

ทุกประการ 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทได้จาก “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ยืน”               

บนเวบ็ไซต ์https://www.tsrplc.com/sustainability/ ภายใตห้ว้ขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ ์> เอกสารเผยแพร่เพื่อนกัลงทุน > 

รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 สรปุภาพรวมระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารมหีน้าที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจดัให้มแีละรกัษาไว้ซึ่งระบบ

ควบคุมภายใน ซึง่จะครอบคลุมถงึการควบคุมทางดา้นการเงนิ การดาํเนินงาน การกาํกบัดแูลกจิการ และการบรหิารความ

เสีย่ง ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีํานาจและหน้าทีใ่นการสอบทานใหบ้รษิทัมี

รายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม

และมปีระสทิธผิล สอบทานใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสม และสอบทานใหป้ฏบิตัิตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วกบั

ธุรกจิของบรษิทั 

 บรษิัทได้จดัทําคู่มือวงเงินและอํานาจในการอนุมตัิเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการกําหนดขอบเขตความ

รบัผดิชอบ อํานาจการตดัสนิใจ และการสัง่การต่าง ๆ ตามระดบัตําแหน่งหน้าที่ ทัง้น้ี บรษิัทมนีโยบายการทบทวนคู่มอื

ดงักล่าวทุกปี เพื่อความเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกจิในอนาคต 

 คณะกรรมการตรวจสอบกาํกบัดแูลใหก้ารปฏบิตังิานของสาํนกัตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ เพื่อทาํหน้าทีใ่น

การตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทางการ ซึ่ง

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มขีึน้เพื่อให้มกีารปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ประชุมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และจะจดัทํารายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัท

พจิารณาและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิทั 

 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 25 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการอิสระ               

ทัง้ 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยได้มกีารประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิัทโดยการซกัถาม

ขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และผูต้รวจสอบบญัชอีสิระภายนอก สรุปไดว้่าจากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิัท

ภายใตอ้งคป์ระกอบ 5 ดา้นทีม่นียัสาํคญัต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการควบคุมภายใน 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

บรษิทัได้จดัให้มบีุคลากรอย่างเพยีงพอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายใน      

ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ        

บรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอีํานาจ รวมถงึการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั สาํหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื่น คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมกีารควบคุม

ภายในทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั แต่ขอใหบ้รษิทัดําเนินการพฒันาระบบการปฏบิตังิานสาํหรบัระบบสารสนเทศ เพื่อใหบ้รษิทั

สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยง่าย 
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จากความเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบกบัการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร  

สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิัทมคีวามเพยีงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมนิระบบการควบคุม

ภายในของสํานักงานกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกบัการทํา

ธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกบับุคคลดงักล่าว (ตามแบบประเมนิความเพยีงพอ

ของระบบควบคุมภายใน) นอกจากน้ีผูส้อบบญัชขีองบรษิทั คอื บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ

งบการเงนิประจําปี 2563 ได้ให้ความเหน็ในรายงานสอบบญัชวี่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั

แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทตามลําดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563    

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

11.2 ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

 บรษิทัมสีาํนกัตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไป

อย่างอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล                 

(The Institute of Internal Auditor: IIA) โดยมกีารวางแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ตามความเสีย่งที่สําคญัที่ส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินงาน ซึง่พนกังานผูป้ฏบิตังิานสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทัง้หมดของบรษิทั โดยไม่ถูกจาํกดัเพื่อทีจ่ะสามารถ

ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย ได้อย่างครอบคลุม ทัง้การตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจาํปี และตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอ้ย่างอสิระโดยใชห้ลกัเกณฑก์าร

พจิารณาความสาํคญัตามความเสีย่งของกระบวนการทางธุรกจิหรอืกระบวนการทาํงาน และมกีารรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีพบขอ้ควรปรบัปรุงไดม้กีารกําหนดวธิกีารปฏบิตัเิพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าขอ้ตรวจ

พบจากการตรวจสอบไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ข ทัง้น้ีสาํนักตรวจสอบภายในไดม้กีารสรรหาบุคลากรทางดา้นงานตรวจสอบ

ภายในทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นการตรวจสอบภายใน ในจํานวนทีเ่หมาะสม และ

เพยีงพอ โดยมนีางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์ดํารงตําแหน่ง ผูจ้ดัการสาํนักตรวจสอบภายในและ ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั         

นอกจากน้ียงัมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา ฝึกอบรมเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง 
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12. รายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัที่เกดิขึ้นในระหว่างปี 2562 และปี 2563 ระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย หรอืระหว่างกนั

ภายในบริษัทย่อย ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทแล้ว ทัง้น้ีรายการระหว่างกันซึ่งมี

สาระสําคญัระหว่าง บริษัทและบรษิัทย่อย กบั บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยสรุปมี

ดงัต่อไปน้ี 

 

12.1  รายละเอียดลกัษณะของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั  

 

บรษิทัผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ 

ตระกูลแจ้งอยู่* ซึ่งถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ 

ดรมีส ์จํากดั รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีนที่

ชาํระแลว้ 

• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบรษิทัโดยบรษิทั เบตเตอร ์

ดรีมส์ จํากดั ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 26.22 ของ

ทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้  

• มีกรรมการ ร่วมกับบริษัท  3 ท่ าน ได้แ ก่                  

นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ นางสาวสวติา แจง้

อยู่ และนายเอกรตัน์  แจง้อยู่ 

2. บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั ผลติและจาํหน่ายน้ําดื่ม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัทได้แก่ 

ตระกลูแจง้อยู่* ซึง่ถอืหุน้ บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์

จํากดั ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระ

แลว้  

• มีกรรมการ ร่วมกับบริษัท  2 ท่ าน ได้แ ก่                 

นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ และนางสาวสวติา 

แจง้อยู่  

3. นายสหสั ตรทีพิยบตุร - • ดาํรงตําแหน่งประธานกรรมการของบรษิทั** 

และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

• เป็นทีป่รกึษาของบรษิทัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

4. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู ่ - • เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่              

31 ธนัวาคม 2563 นายวรีวฒัน์ แจ้งอยู่ ถือหุน้

บรษิทัรอ้ยละ 15.55 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระ

แล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 

61.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้  

• เป็นทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม (แต่งตัง้เมื่อวนัที ่

22 กรกฏาคม 2562) 

5. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู ่ - • เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ ถอืหุน้บรษิทั

ร้อยละ 6.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 

และกลุ่มแจ้งอยู่* ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 61.64 

ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

• ดาํรงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิารความ

เสี่ยง กรรมการผู้บริหารระดับสูง และรอง

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร** 

6. นางขนิษฐา แจง้อยู ่ - • เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นภรรยาของ       

นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2563 นางขนิษฐา แจ้งอยู่ ถือหุ้นบรษิัทร้อยละ 

0.93 ของทุนจดทะเบยีนทีช่ําระแล้ว และ กลุ่ม

แจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 61.64ของทุนจด

ทะเบยีนทีช่าํระแลว้  

7. นางสาวสวติา แจง้อยู ่ - • เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดย ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2563 นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ถือหุ้น

บรษิทัร้อยละ 6.26 ของทุนจดทะเบยีนที่ชําระ

แล้ว และกลุ่มแจ้งอยู่  ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 

61.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

• ดาํรงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

ที่ปรกึษาด้านการประเมนิ ติดตาม และพฒันา

องคก์ร และรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (เมื่อ

วนัที ่7 ตุลาคม 2562) 
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

8. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่  - • เ ป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  โดย ณ วันที่  31 

ธันวาคม 2563 นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ถือหุ้น

บรษิทัร้อยละ 6.20 ของทุนจดทะเบยีนที่ชําระ

แล้ว และ กลุ่มแจ้งอยู่ ถือหุ้น บริษัทร้อยละ 

61.64 ของทุนจดทะเบยีนทีช่าํระแลว้ 

• ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดบัสูง และ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร** 

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์  • ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และกรรมการบรหิาร 

• ทีป่รกึษาดา้นทรพัยากรมนุษย ์การประเมนิผล

การปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร และเทคนิคการ

บรหิารจดัการ 

10. ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์ 

วงศด์พีรอ้ม 

 • ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ทีป่รกึษาดา้นการพฒันากลยทุธด์า้นการตลาด 

กลยุทธด์า้นการขาย กลยุทธเ์ทคนิคการบรหิาร

การตลาดและการขาย และกลยทุธก์ารขยาย

และรกัษาตลาด 

11. ศ.(วฒุคุิณ) ดร.นายแพทย ์ 

พรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

 • ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

• ทีป่รกึษาดา้นการประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทั

ดา้นการขาย การบรหิาร และหน้ีสญู และ

พฒันาการทาํงาน 

12. นายไพฑรูย ์ศุกรค์ณาภรณ์ - • ดาํรงตําแหน่งรองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น

บญัช ี
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บุคคล / นิติบุคคล ท่ีอาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

และมีการทาํธรุกรรมกบับริษทั 

และ / หรอืบริษทัยอ่ย 

ลกัษณะการประกอบ

ธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์

13. บรษิทั ซ ีโอ แอล จาํกดั 

(มหาชน) 

ขายปลกีเครื่องเขยีนและ

เครื่องใชส้าํนกังาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

14. บรษิทั อนิเทอรเ์น็ต 

ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

ใหบ้รกิารเชื่อมต่อ

อนิเทอรเ์น็ตและบรกิาร

ครบวงจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ขายอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

และอุปกรณ์อื่นที่

เกีย่วขอ้ง 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• มกีรรมการร่วมกบับรษิทั 1 ท่าน ไดแ้ก่ 

นายสหสั ตรทีพิยบุตร 

15. บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั จาํหน่ายเครื่องกรองน้ํา

และผลติภณัฑท์ี่

เกีย่วขอ้งและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

• เป็นกจิการร่วมคา้ระหวา่งบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 

เจ.บ.ี โดยบรษิทัมสีดัสว่นการลงทุนรอ้ยละ 49 

*รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้: กลุ่มแจง้อยู่  

**รายละเอยีดเพิม่เตมิใน: โครงสรา้งฝ่ายบรหิารและรายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีาํนาจควบคุมของ

บรษิทั 
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12.2  รายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อย กบับุคคล/นิติบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกนัในปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561, 2562 และ 2563 

12.2.1 รายการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต: รายการดงักล่าวเป็นรายการทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในอนาคต โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

12.2.1.1 การซ้ือขายสินค้าและบริการ 

บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. บรษิทั  

เบตเตอร ์ดรมีส ์ 

จาํกดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าระบบ 

บรษิทัใหบ้รษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์

จาํกดั เช่าระบบงานสารสนเทศ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

เงนิกูย้มืเงนิกบับรษิทั เธยีรสรุตัน์ 

ลสีซิง่ จาํกดั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

0.06 

 

 

-0- 

 

 

27.00 

0.06 

 

 

-0 

 

 

0 

0.13 

 

 

-0- 

 

 

0 

ปันสว่นตามประมาณ

การสัดส่วนการใช้

งานตามค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

ใชอ้ตัราดอกเบีย้ตาม

ราคาตลาดและมกีาร

คํ้าประกันตามปกติ

ทัว่ไป 

2. บรษิทั ไอดลี 

วอเตอร ์จาํกดั 

2.1 ค่าใชจ้่ายซือ้น้ําดืม่ 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จาํกดั  

ไดร้บัการแต่งตัง้จากบรษิทั ไอดลี 

วอเตอร ์จาํกดั เพื่อเป็นตวัแทน

จาํหน่ายน้ําดื่มแก่ลกูคา้ของบรษิทั 

บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จาํกดั ซือ้น้ําดื่มจากบรษิทั ไอ

ดลี วอเตอร ์จาํกดั เพื่อจาํหน่าย

ใหก้บัลกูคา้ของบรษิทั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

0.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.02 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

ราคาตามวิธีต้นทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่  

 2.2 ค่าใชจ้่ายซือ้น้ําดืม่ 

บรษิทัซือ้น้ําดื่มจากบรษิทั  

ไอดีล วอเตอร์ จํากดั เพื่อใช้เลี้ยง

รับรองภายในบริษัท และนํามา

จาํหน่ายใหก้บัพนกังาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

 

0.30 

 

 

 

 

0.00 

0.40 

 

 

 

 

0.05 

0.40 

 

 

 

 

0.03 

ราคาปกตทิีบ่รษิทั 

ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

จาํหน่ายใหแ้ก่บรษิทั 

เซฟ เทรด อนิเตอร์

เนชัน่แนล จาํกดั 
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บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

3. นายสหสั 

ตรทีพิยบุตร 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ: บรษิทัวา่จา้งนายสหสั 

ตรทีพิยบุตร เป็นทีป่รกึษาการ

บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบรหิารบุคลากร

และการตลาด 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

2.40 

 

 

 

 

 

-0- 

ราคาตามสญัญา ซึ่ง

เป็นราคาปกตใินการ

ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า

ภายนอกทัว่ไป 

 

4. นายวรีวฒัน์ 

แจง้อยู ่

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม: 

บรษิทัว่าจา้ง  นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ 

เป็นทีป่รกึษาดา้นนวตักรรม อดคง

คา้งสิน้งวด 

2.76 

 

 

-0- 

1.25 

 

 

-0- 

0.46 

 

 

-0- 

ราคาตามสญัญา ซึ่ง

เป็นราคาปกตใินการ

ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า

ภายนอกทัว่ไป 

5. นางสมุนา  

วงษ์กะพนัธ ์

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั

ว่าจา้ง 

นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ 

เป็นทีป่รกึษาเป็นครัง้คราวดา้น 

(1) การพฒันาบรษิทัในดา้น

ทรพัยากรมนุษย ์

(2) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของผูบ้รหิาร 

(3) เทคนิคการบรหิารจดัการ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ร า ค า ป ก ติ ใ น ก า ร

ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า

ภายนอกทัว่ไป 

 

6. ศาสตรเมธ ี

ดร.สปุรดีิ ์  

วงศด์พีรอ้ม 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั

ว่าจา้ง ศาสตรเมธ ีดร.สปุรดีิ ์วงศด์ี

พรอ้มเป็นทีป่รกึษาเป็นครัง้คราว

ดา้น 

(1) การพฒันากลยุทธด์า้น

การตลาด 

(2) การพฒันากลยุทธด์า้นการ

ขาย 

(3) การพัฒนากลยุทธ์เทคนิค

การบรหิารการตลาดและการ

ขาย 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร า ค า ป ก ติ ใ น ก า ร

ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า

ภายนอกทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

(4) การพฒันากลยุทธก์ารขยาย

และรกัษาตลาด 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

 

-0- 

 

-0- 

 

-0- 

7. ศ.(วุฒคิุณ) 

ดร.นายแพทย ์

พรเทพ 

ศริวินา

รงัสรรค ์

 

 

ค่าใชจ้่ายทีป่รกึษาคณะกรรมการ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั: บรษิทั

ว่าจา้ง 

ศ.(วุฒคุิณ) ดร.นายแพทย ์ 

พรเทพ  ศริวินารงัสรรคเ์ป็นที่

ปรกึษาเป็นครัง้คราวดา้นการ

ประหยดัค่าใชจ้่ายของบรษิทัดา้น

การขาย การบรหิาร และหน้ีสญู 

และพฒันาการทาํงาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด: 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

0.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0- 

ร า ค า ป ก ติ ใ น ก า ร

ว่ า จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า

ภายนอกทัว่ไป 

 

8. บรษิทั  

ซโีอ แอล 

จาํกดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายซือ้อุปกรณ์สาํนกังาน  

บรษิทัซือ้สนิคา้อุปกรณ์สาํนกังาน

ต่าง ๆ เช่น  แฟ้ม เทป น้ํายาลบ

คาํผดิ กระดาษต่อเน่ือง เป็นตน้ 

เพื่อใชใ้นการดาํเนินธุรกจิของ

บรษิทั 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.06 

 

 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

 

 

-0- 

0.04 

 

 

 

 

 

0.01 

ราคาตามปกตทิีข่าย

ใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 ค่าโฆษณา 

บรษิทัลงโฆษณาในแคตตาลอ็ก

สนิคา้ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

-0- 

ราคาตามปกตทิีค่ดิ

กบับุคคลทัว่ไป 

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ 

บรษิทัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแก่

บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

-0- 

0.05 

 

 

0.05 

ราคาตามวธิตีน้ทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่ 

9. บรษิทั 

อนิเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย 

จาํกดั 

(มหาชน) 

ค่าใชจ้่ายเช่าบรกิารระบบสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์  

บรษิทัเช่าบรกิารระบบสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ตและเครื่องชุดอุปกรณ์ 

จากบรษิทั อนิเทอรเ์น็ต ประเทศ

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

6.67 

 

 

 

 

 

0.01 

7.41 

 

 

 

 

 

0.40 

7.46 

 

 

 

 

 

0.29 

ราคาตามปกตทิีค่ดิ

กบับุคคลทัว่ไป 
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บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการ 

กาํหนดราคา 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ 

บรษิทัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแก่

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

-0- 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

-0- 

-0- 

 

 

 

-0- 

ราคาตามวธิตีน้ทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่ 

10. บรษิทั 

ทเีอสอาร ์

ลาว จาํกดั 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้: 

บรษิทัจาํหน่ายเครื่องกรองน้ําแก่

บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดัยอดคง

คา้งสิน้งวด 

2.90 

 

 

0.88 

9.72 

 

 

2.68 

8.31 

 

 

1.63 

ราคาตามวธิตีน้ทุน

บวกกาํไรสว่นเพิม่ 
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12.2.1.2 การซ้ือขายสินทรพัยถ์าวร 

-ไม่ม-ี 

 

12.2.1.3 การเช่าท่ีดิน และ อาคาร  

บุคคล / นิติ 
บุคคล 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลกัษณะของ 
มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) นโยบายการกาํหนด

ราคา รายการระหวา่งกนั ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2561 
 

1. บรษิทั     

เบตเตอร ์

ดรมีส ์จาํกดั 

1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

สาํนกังานใหญ่ 

บริษัทให้ บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ 

จาํกดั เช่าพืน้ทีอ่าคารสาํนกังานใหญ่ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.04 

 

 

 

-0- 

0.04 

 

 

 

-0- 

0.09 

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

1.2 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคาร

โรงงาน 

บรษิทัให ้บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์

จาํกดั เช่าพืน้ทีโ่รงงาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.08 

 

 

 

-0- 

0.08 

 

 

 

-0-  

0.08  

 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

 

2. บรษิทั 

ไอดลี วอ

เตอร ์จาํกดั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารโรงงาน  

บรษิทัให ้บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั 

เช่าพืน้ทีใ่นอาคารโรงงาน 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.12 

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

0.12  

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

รายไดค่้าสาธารณูปโภค 

บรษิทัเรยีกเกบ็ค่าสาธารณูปโภคตาม

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

ยอดคงคา้งสิน้งวด 

0.06 

 

 

-0- 

0.09 

 

 

-0- 

0.09 

 

 

-0- 

ราคาใกลเ้คยีงกบัราคา

ตลาดในบรเิวณใกลเ้คยีง 

12.2.2 รายการท่ีไม่มีนโยบายในการทาํรายการในอนาคต 

รายการดงักล่าวเป็นรายการที่บรษิัทไม่มนีโยบายในการทํารายการดงักล่าวในอนาคต (เป็นรายการที่

เกดิขึน้ก่อนการปรบัโครงสรา้งเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) หากบรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้ง

ทํารายการระหว่างกนัดงักล่าว จะต้องนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนการทํารายการ 

รายละเอยีดมดีงัน้ี 
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 12.2.2.1 การรบัการสนับสนุนการคํา้ประกนัสาํหรบัเงินกู้ยมืสถาบนัการเงิน/เจ้าหน้ีเงินกู้ 

กลุ่มบรษิัท มวีงเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิต่าง ๆ โดยได้รบัการสนับสนุนการคํ้าประกนัสําหรบัเงนิกูย้มื

สถาบนัการเงนิ/เจา้หน้ีเงนิกู ้มรีายละเอยีดดงัน้ี 

บุคคล / นิติ

บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง 

ลกัษณะของ 

รายการระหวา่งกนั 

มูลค่ารายการ 

(ล้านบาท) 
นโยบายการกาํหนด

ราคา 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1 นางสาวเธยีร

วรรณี แจง้อยู ่

 

กรรมการของบรษิทั ซึง่ไดแ้ก่ 

นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ คํ้าประกนั

หน้ีตามสญัญาเชา่ซือ้รถยนตแ์ก่บรษิทั 

(ยอดเงนิตน้ ณ วนัทาํสญัญา) 

 

1.12 1.12 1.12 ตามเงื่ อนไขการกู้ยืม

ปกติของสถาบนัการเงนิ

ทั ว่ ไป  โดยกรรมการ

ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจาก

บรษิทัจากการคํ้าประกนั

ดงักล่าว 

 

12.3  ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าทําสญัญาใด ๆ ก็ตาม หรือมีการทํารายการระหว่างกนักับบริษัทย่อย        

บริษัทร่วม และ/หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะพิจารณาถึงความจําเป็น และได้กําหนดขัน้ตอนการพิจารณา                

การสอบทาน การอนุมตั ิและการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

ประกาศ ขอ้กําหนดและแนวทางปฏบิตัิทีเ่กี่ยวขอ้งของหน่วยงานกํากบัดูแล โดยการทํารายการดงักล่าวต้องเป็นไป

อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและกระทาํอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้เสมอืนกบัการทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก (Fair and at Arm’s Length Basis) รวมทัง้สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

ความเหมาะสมในการเขา้ทาํสญัญานัน้ ๆ โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั 

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป ผูต้รวจสอบภายในจะทาํหน้าที่

ในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัทํารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสม

ของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุกไตรมาส 

รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่น ๆ 

ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิบรษิทัมนีโยบายใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั พจิารณาอนุมตัโิดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลและ

ความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทาํรายการนัน้ ๆ 

 

12.4 มาตการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

 บรษิทัมกีารกําหนดขัน้ตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ       

ตลาดหลกัทรพัยแ์ละ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอื

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใด ๆ กบับรษิทัไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํรายการระหว่าง

กนันัน้ ๆ  
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12.5 นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏบิตัติามระเบยีบต่างๆ ทีไ่ดก้ําหนดขึน้ และ

กรรมการจะไม่มสีทิธิในการออกเสยีงอนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอื่นใดกบับรษิัท รวมทัง้จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อให้คณะกรรมการบรษิัท

พจิารณา 

นอกจากน้ี ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบต้องใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 

และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลที่

มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น

เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ จะถูก

นําไปใชป้ระกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ทาํรายการ

ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทั แต่เป็น

การทาํรายการทีบ่รษิทัไดค้าํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป เช่น การใหบ้รกิาร และการ

ซือ้หรอืขายสนิคา้ เป็นต้น บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกนัใหม้เีงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไป

ตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก และให้ปฏบิตัิเป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัอย่างเคร่งครดั พร้อมทัง้กําหนดราคาและ

เงื่อนไขรายการต่าง ๆ ใหช้ดัเจน เป็นธรรม และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้น้ี ผูต้รวจสอบภายใน

อสิระจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบขอ้มูลและจดัทํารายงานเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้

ความเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการทุก ๆ ไตรมาส 

 รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนัอื่น 

ๆ ไดแ้ก่ รายการเช่าอาคาร และรายการรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ เช่น การกูย้มื การคํ้าประกนั เป็นตน้ 

บรษิทัมนีโยบายใหเ้สนอใหป้ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิโดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุมและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลและความจาํเป็นของการทาํรายการก่อนทํารายการนัน้ ๆ 

และจะต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายทีว่่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 

คําสัง่หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการปฏบิตัิตามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่าํคญัของบรษิทัหรอื

บรษิทัย่อย (ถา้ม)ี และการปฏบิตัติามมาตรฐานบญัช ีเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบับุคคล หรอืกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกนัซึง่กาํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัรวมทัง้แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี  

 

 สาํหรบัแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ จะยงัคงมอียู่ในส่วนทีเ่ป็นการดําเนินการทางธุรกจิ

ปกตขิองบรษิทั เช่น การซือ้ขายสนิคา้ระหว่างกนั เป็นต้น นอกจากน้ี ในอนาคต บรษิทัอาจมคีวามจําเป็นทีจ่ะต้องให้

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่บริษัทย่อย ในด้านการคํ้าประกนัเงินกู้ และ/หรือการให้เงินกู้ยมื  และจะดําเนินการทํา

รายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบตัิตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันของบริษัทและสอดคล้องกบั

ขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญั 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 ความเหน็ผูส้อบบญัชี 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน) และ

บรษิทัย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

งบการเงินรายปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

นางสาวธญัลกัษณ์ เกตุแกว้ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 8179 

บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกดั 

 

ความเหน็ 

ผู้สอบบญัชีเหน็ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการ

ของกลุ่มบรษิทัและบรษิทั ตามลําดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกจิการ และ

กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุด

วนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

13.1.2 ตารางสรปุงบการเงิน 

กลุ่มเธยีรสุรตัน์ (“กลุ่มบรษิัท”) ประกอบด้วย บรษิัท เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ บรษิัทย่อย 

ได้แก่ บรษิัท เซฟ เทรด อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั บรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั และบรษิัท อลัไพน์ วอเตอร์ จํากดั    

(“บรษิทัย่อย”) 

บริษัทได้เข้าทําสัญญาร่วมทุนในกิจการร่วมค้าเพื่อจัดตัง้ บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จํากัด ในสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกจิจําหน่ายเครื่อง

กรองน้ํา ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยบรษิทัมสีดัส่วนการลงทุนรอ้ยละ 49 มูลค่าเงนิลงทุนประมาณ 

17.1 ลา้นบาท 

เมื่อวนัที ่17 มกราคม 2560 บรษิทัไดจ้่ายชาํระค่าหุน้ดงักล่าวเป็นจาํนวน 13.8 ลา้นบาท และยงัคงเหลอืค่าหุน้ที่

ยงัไม่เรยีกชาํระอกี 3.3 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดเ้ปลีย่นนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการตรีาคาสนิคา้คงเหลอืจากวธิเีขา้ก่อน-

ออกก่อนเป็นวธิถีวัเฉลีย่เคลื่อนทีเ่พื่อใหส้นิคา้คงเหลอืแสดงราคาตน้ทุนทีเ่หมาะสมยิง่ขึน้ ทัง้น้ี เน่ืองจากผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชดีงักล่าวมจีาํนวนทีไ่ม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิของกจิการ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจงึ

ใชว้ธิเีปลีย่นทนัทตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

เมื่อวนัที่ 24 กนัยายน 2561 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุน้ของบรษิัท เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั (บรษิัทย่อย) มมีติ

อนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 50 ลา้นบาทเป็น 100 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 10 

ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยบริษัทย่อยได้ดําเนินการจดทะเบยีนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่4 ตุลาคม 2561 บรษิทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวตามสดัส่วนเดมิทีถ่อือยู่ 

และไดช้าํระค่าหุน้เพิม่ทุนดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ในวนัที ่1 ตุลาคม 2561 
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เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 ได้มมีติใหบ้รษิทัเขา้ร่วมลงทุนในสดัส่วน 

54.00% ในการจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนแลว้ตัง้แต่วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 โดยมทีุนจด

ทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนชําระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัดงักล่าวจะเขา้มา

ดาํเนินธุรกจิหลกัเกีย่วกบัการขาย การใหเ้ช่าและบรกิารสาํหรบัชุดเครื่องทาํน้ําแขง็ทีป่ระกอบดว้ยเครื่องทําน้ําแขง็และ

เครื่องกรองน้ํา  

ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และฉบบัที ่16 เป็นครัง้แรก 

ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงผลกระทบกบักําไรสะสม หรอืองคป์ระกอบ

อื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไม่นําขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตักิบัขอ้มลูทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 น้ีทาํ

ใหก้ําไรสะสม ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ลดลงเท่ากบั 6.82 ลา้นบาท จากผลขาดทุนสุทธจิากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์

ทางการเงนิสาํหรบังบการเงนิรวม 
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ทัง้น้ี งบการเงนิรวมของบรษิทัปี 2561 - 2563 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

สินทรพัยห์มุนเวียน             

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62.09 3.7 59.44 4.1 47.59 3.4 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 18.76 1.1 19.70 1.4 27.24 1.9 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 670.15 39.6 666.02 46.0 599.77 42.2 

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23.05 1.4 0.43 0.0 0.90 0.1 

ลกูหน้ีตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 0.70 0.0 1.72 0.1 1.90 0.1 

สนิคา้คงเหลอื 212.77 12.6 133.73 9.2 142.99 10.1 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 27.15 1.6 0.17 0.0 - - 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 38.34 2.3 20.99 1.5 26.17 1.8 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,053.01 62.3 902.20 62.3 846.56 59.6 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน             

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนั - - - - 1.07 0.1 

ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกว่าหน่ึงปี 30.87 1.8 22.88 1.6 4.03 0.3 

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกว่าหน่ึงปี 5.50 0.3 0.36 0.0 0.33 0.0 

ลกูหน้ีตามสญัญาโอนสทิธทิีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกว่าหน่ึง

ปี 

- - 0.62 0.0 2.59 0.2 

เงนิลงทุนในการร่วมคา้ 13.69 0.8 13.74 0.9 15.07 1.1 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน  58.48 3.5 58.56 4.1 58.63 4.1 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  353.16 20.9 393.56 27.2 427.74 30.1 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 31.39 1.8 33.63 2.3 37.24 2.6 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 21.71 1.3 16.87 1.2 20.74 1.5 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 5.90 0.3 5.11 0.4 5.84 0.4 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 638.53 37.7 545.33 37.7 573.28 40.4 

รวมสินทรพัย ์ 1,691.54 100.0 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 

  



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่3 หน้าที ่129  

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

หน้ีสินหมุนเวียน             

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 50.90 3.0 - - 29.50 2.1 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - - - - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 171.54 10.1 127.91 8.8 83.52 5.9 

สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ 

   ภายในหน่ึงปี 

40.75 2.4 12.82 0.9 20.70 1.5 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - 6.37 0.4 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 16.56 1.0 19.90 1.4 13.08 0.9 

หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 35.04 2.1 24.54 1.7 19.28 1.4 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 314.79 18.6 185.17 12.8 172.45 12.2 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน             

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธจิากสว่นทีถ่งึกาํหนด 

   ชาํระภายในหน่ึงปี 

78.55 4.6 2.79 0.2 15.79 1.1 

เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 

   หน่ึงปี 

- - - - 3.33 0.2 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23.18 1.4 23.18 1.6 20.07 1.4 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - - 5.20 0.4 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 101.73 6.0 25.97 1.8 44.39 3.1 

รวมหน้ีสิน 416.52 24.6 211.14 14.6 216.84 15.3 

ส่วนของผูถื้อหุ้น             

ทุนจดทะเบยีน             

   หุน้สามญั 662 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 
 

  
 

  662.20   

   หุน้สามญั 549 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 549.68  549.68    

ทุนจดทะเบยีนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้             

   หุน้สามญั 550 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 549.68 32.5 549.68 38.0 549.68 38.7 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 295.29 17.5 295.29 20.4 295.29 20.8 

สว่นเกนิทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 10.25 0.6 10.25 0.7 10.25 0.7 

ผลต่างจากการเปลีย่นสดัสว่นเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (2.21) (0.1) (1.35) (0.1) (1.35) (0.1) 

กาํไรสะสม             

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 35.85 2.5 35.85 2.5 30.69 2.2 

   จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้ทุนซือ้คนื 5.61 0.3 - - - - 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  377.41 22.3 341.52 23.6 313.18 22.0 

   หุน้ทุนซือ้คนื (5.61) (0.3) - - - - 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  1,270.57 75.2 1,231.24 85.1 1,197.74 84.3 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 4.45 0.2 5.15 0.3 5.26 0.4 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,275.02 75.4 1,236.39 85.4 1,203.00 84.7 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,691.54 100.0 1,447.53 100.0 1,419.84 100.0 
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(2) งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รายได้             

รายไดจ้ากการขาย 1,685.54 88.3 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 221.75 11.6 179.89 11.0 196.40 12.5 

รายไดจ้ากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 2.62 0.1 0.20 0.0 0.60 0.0 

รวมรายได้ 1,909.91 100.0 1,636.46 100.0 1,575.50 100.0 

ตน้ทุนขาย (435.82) (22.8) (409.12) (25.0) (388.52) (24.7) 

กาํไรขัน้ต้น 1,474.09 77.2 1,227.33 75.0 1,186.98 75.3 

รายไดอ้ื่น 32.97 1.7 40.32 2.5 37.59 2.4 

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ย 1,507.06 78.9 1,267.65 77.5 1,224.57 77.7 

ค่าใช้จ่าย             

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (675.86) (35.4) (593.67) (36.3) (537.19) (34.1) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (434.31) (22.7) (401.86) (24.6) (387.30) (24.6) 

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู  (216.00) (11.3) (134.20) (8.2) (168.52) (10.7) 

ตน้ทุนทางการเงนิ (4.39) (0.2) (1.02) (0.1) (5.60) (0.3) 

รวมค่าใช้จ่าย (1,330.56) (69.6) (1,130.75) (69.2) (1,098.61) (69.7) 

กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการรว่มค้า

และ 

   ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

176.50 9.3 136.90 8.3 125.96 8.0 

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ (0.05) (0.0) (0.35) (0.0) 1.29 0.1 

กาํไรก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 176.45 9.3 136.55 8.3 127.25 8.1 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (32.10) (1.7) (27.03) (1.6) (22.26) (1.4) 

กาํไรสาํหรบัปี 144.35 7.6 109.52 6.7 104.99 6.7 

              

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน             

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุนใน 

   ภายหลงั ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม 

   หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั -  สทุธจิากภาษเีงนิได ้

- - 0.82 0.1 (0.17) (0.0) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 144.35 7.6 110.34 6.8 104.82 6.7 
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ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
 

      

การแบ่งปันกาํไร:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 143.13 109.63 106.79 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1.22 (0.11) (1.80) 

        

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม:       

   สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 143.13 110.45 106.62 

   สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 1.22 (0.11) (1.80) 

        

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน       

   กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.26 0.20 0.21 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 548.23 549.68 520.59 

        

กาํไรต่อหุ้นปรบัลด       

   กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 0.26 0.20 0.21 

   จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั (ลา้นหุน้) 548.23 549.68 520.59 

        

หมายเหต:ุ ในปี 2561 บรษิทัไดม้กีารใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธใินเดอืน พฤษภาคม และ เดอืนธนัวาคม เท่ากบั 5.12 ลา้นหุน้ และ 27.84 ลา้นหุน้ 

ตามลาํดบับรษิทัจงึปรบัจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ยอ้นหลงัเพือ่คาํนวณกาํไรต่อหุน้สาํหรบัปี 2561 
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(3) งบกระแสเงินสด 

กิจกรรมดาํเนินงาน 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรก่อนภาษี 176.44 136.55 127.25 

รายการปรบักระทบยอดกาํไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 

   จากกจิกรรมดาํเนินงาน 

      

   ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่าย 71.78 54.55 54.33 

   หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 216.00 139.35 168.52 

   ปรบัลดราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั  (3.89) 5.47 4.94 

   โอนกลบัค่าเผื่อการรบัคนืสนิคา้  0.01 (0.23) (0.56) 

   สว่นแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมคา้ 0.05 0.35 (1.29) 

   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (5.18) (5.29) (0.88) 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ - - 0.07 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - - 0.04 

   ค่าเผื่อการรบัประกนัสนิคา้ (โอนกลบั) 2.06 1.99 3.26 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.39 4.64 3.12 

   รายไดด้อกเบีย้ (0.69) (0.50) (0.05) 

   ตน้ทุนทางการเงนิ 4.39 1.02 5.60 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์

   และหน้ีสินดาํเนินงาน 

465.36  337.90  364.35  

สนิทรพัยด์าํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง       

   ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 2.87 7.32 (5.06) 

   ลกูหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ (238.63) (223.65) (149.91) 

   ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ (27.75) 0.44 1.17 

   ลกูหน้ีตามสญัญาโอนสทิธ ิ 1.64 2.15 3.13 

   สนิคา้คงเหลอื (75.14) 3.79 10.18 

   สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (18.52) 4.31 1.52 

   สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (1.37) (0.63) 2.41 

หน้ีสนิดาํเนินงานลดลง       

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 40.86 45.36 (15.42) 

   หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 8.43 3.05 (0.37) 

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4.40) (0.49) (0.15) 

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 153.35 179.55 211.85 

   จ่ายดอกเบีย้ (4.43) (1.00) (5.61) 

   จ่ายภาษเีงนิได ้ (38.63) (21.75) (18.57) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 110.29 156.80 187.67 
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กิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน 

งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํ้าประกนัลดลง - 1.07 1.81 

เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมคา้ - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (26.98) (0.17) - 

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (16.53) (25.25) (8.15) 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2.86) (1.49) (5.30) 

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 24.84 17.08 2.71 

ดอกเบีย้รบั 0.74 0.45 0.05 

เงนิสดรบัจากการคนืทุนบรษิทัยอ่ยสทุธจิากเงนิสดทีจ่่ายไป 1.21 - - 

เงนิสดรบัจากการขายสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 3.22 - - 

เงนิสดจ่ายคนืทุนสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคุม (4.98) - - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (21.34) (8.31) (8.88) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 50.90 (29.50) (100.41) 

เงนิสดรบัจากการกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

ชาํระคนืหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ (41.23) (20.87) (28.71) 

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว - (9.70) (12.27) 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทนุจากการใชส้ทิธติาม 

   ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

- - 59.91 

เงนิสดรบัเงนิปันผล - 0.89 - 

เงนิสดทีจ่่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพื่อซือ้หุน้ของกจิการคนื (5.61) - - 

จ่ายเงนิปันผล (90.36) (77.46) (82.29) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (86.30) (136.64) (163.77) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2.65 11.85 15.02 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้ปี 59.44 47.59 32.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 62.09 59.44 47.59 
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(4) อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
งบการเงินรวมรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง         

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 3.35 4.87 4.91 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 2.46 4.04 3.93 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.44 0.88 0.81 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ เท่า 2.45 2.28 2.27 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ วนั *148.76 *160.34 *160.82 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 5.12 7.02 5.84 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั *71.22 *52.01 *62.47 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เท่า 20.45 22.79 17.56 

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่ วนั *17.85 *16.02 *20.79 

วงจรเงนิสด วนั 202.13 196.34 202.50 

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร         

อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 77.18 75.00 75.34 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 7.52 5.90 5.69 

อตัราสว่นเงนิสดต่อการทาํกาํไร รอ้ยละ 76.84 162.35 209.30 

อตัราดอกเบีย้รบั (ดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้) รอ้ยละ 33.19 28.41 32.44 

อตัราดอกเบีย้จ่าย (เงนิกูย้มื) รอ้ยละ 4.73 2.23 3.82 

สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 28.47 26.18 28.61 

อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ 7.56 6.69 6.66 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 11.50 8.98 9.03 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํงาน         

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม รอ้ยละ 9.20 7.65 7.24 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 57.89 39.95 35.45 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.22 1.14 1.09 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน         

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.33 0.17 0.18 

อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.13 0.01 0.06 

อตัราสว่นความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ เท่า 33.43 181.22 38.46 

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผกูพนั เท่า 1.08 1.07 0.81 

อตัราสว่นเงนิปันผลต่อกาํไรสทุธสิาํหรบัปี รอ้ยละ 72.65 76.14 91.35 

หมายเหต:ุ *จํานวนวนัในการคาํนวณอตัราส่วนใช ้365 วนั 
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14. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 คาํอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

14.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมา 

กลุ่มบรษิทัดําเนินธุรกจิผลติและจําหน่ายเครื่องกรองน้ํา สารกรอง จําหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืน และ

เครื่องทําน้ําแขง็ ในรูปแบบการขายตรงซึ่งเป็นช่องทางการขายหลกัของกลุ่มบรษิัท และในรูปแบบ O2O (online to 

offline) เชื่อมโยงทมีการตลาดดจิติลั ทมีงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความตอ้งการทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ทัว่

ทุกภูมภิาค ดว้ยการขายเงนิสด ขายเงนิเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ซึง่อยู่ภายใต้โปรแกรมทีเ่รยีกวา่“ผอ่นสบาย ที่

บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั ซึง่ถอืเป็นบรษิทัย่อยไดเ้ขา้มาดาํเนินการใหส้นิเชื่อรายย่อยและเช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าใน

ครวัเรอืนทีม่คุีณภาพตัง้แต่ปี 2560 ดงันัน้ รายไดห้ลกัของบรษิทัจงึแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขาย 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดร้วมดงักล่าวเท่ากบั 

1,909.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ทัง้ปี เท่ากับร้อยละ 16.71 และ กําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเท่ากบั 143.13          

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.56 จากปีก่อน 

 ในปี 2563 เป็นช่วงเวลาทีท่ ัว่โลกไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) บรษิทัไดป้รบักลยุทธใ์นการดาํเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ทัง้การ

วางแผนเชงิรบัและเชงิรุกโดยได้รบัความร่วมมอืจากทมีงานทุกฝ่ายทําให้เราผ่านวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี บริษัท

ตระหนักถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ขีองลูกคา้ พนักงาน รวมถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็นอย่างยิง่ จงึไดก้ําหนด

มาตรการต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรค เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ของลกูคา้ สง่มอบสขุภาพทีด่แีละความปลอดภยัสูทุ่กครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ทีม่คุีณภาพ

และบรกิารทีด่ ีการสรา้งพนักงานทมีขายปลอดเชือ้ผ่านกระบวนการทาํความสะอาดฆ่าเชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการ

ขายและการบรกิาร และการอบรมพนกังานทีเ่ขา้พบลกูคา้ใหต้ระหนกัและปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและลดความ

เสีย่งในการตดิต่อของเชือ้โรค นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการในการอนุญาตใหพ้นักงานทํางานทีบ่า้น (Work From Home) 

มาตรการคดักรองพนักงานก่อนเขา้พื้นทีท่ํางานที่สอดคล้องกบัมาตรการทางของสาธารณสุข ตลอดจนการใหค้วาม

ช่วยเหลอืครอบครวัพนกังานทีเ่ดอืดรอ้น ชุมชนใกลเ้คยีงบรษิทัฯ ทัง้สาํนักงานใหญ่และสาขา โดยบรจิาคสิง่ของจาํเป็น

ต่อการอุปโภคบรโิภค เช่น น้ําดื่ม ขา้วสาร เป็นตน้ 

ส่วนของการดําเนินธุรกจิ บรษิัทได้ปรบักลยุทธโ์ดยเพิม่ความสําคญัในการขายบนรูปแบบ O2O (online to 

offline) เชื่อมโยงทมีการตลาดดจิติลั ทมีงานขาย และทมีบรกิารเพื่อรองรบัความตอ้งการทีค่รอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ทัว่

ทุกภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ในยุคนิวนอร์มอล (New Normal)  

นอกเหนือจากน้ีบรษิทัไดอ้อกผลติภณัฑเ์พือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคและตลาดไดใ้นระยะอนัเหมาะสม คอื 

SURE รุ่น Bright ถอืเป็น Fighting Model ราคาปานกลางช่วยใหผู้บ้รโิภคทีม่กีําลงัซือ้น้อยสามารถเขา้ถงึน้ําสะอาดได ้

และผลิตภัณฑ์ระบบ RO (Reverse Osmosis Membrane) เพิ่มอีก 1 รุ่น คือรุ่น RO2 เพื่อแก้ปัญหาน้ําประปาเค็ม 

สภาวะน้ํากร่อยจากสาเหตุของภยัแลง้และน้ําทะเลหนุน โดยไดร้บัผลตอบรบัทีด่เียีย่ม รวมถงึการต่อยอดจากจุดแขง็

และความชํานาญของบริษัทโดยการทําตลาดสําหรบัผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ือง ได้แก่ ระบบบําบดัน้ําใช้ในครวัเรือน           

วอเตอรเ์มท (Point of Entry Water Treatment) ไปยงัพืน้ทีภู่มภิาค นอกเขตน้ําประปา และตู้กดน้ํารอ้น-เยน็ทีม่รีะบบ

การกรองน้ําในตวัสาํหรบัการใชง้านในธุรกจิองคก์ร และอกีหน่ึงความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 คอืการขยายโอกาสไป

ยงัตลาดเชิงพาณิชย์ (B2B) โดยร่วมทุนกบับริษัทในการจําหน่ายเครื่องผลิตน้ําแขง็ด้วยเทคโนโลยีจากทวีปยุโรป 

ภายใตช้ื่อแบรนด ์อลัไพน์ (Alpine) ทีม่กีาํลงัผลติหลากหลายรุ่น สามารถรองรบัทุกความตอ้งการของธุรกจิทัง้ขนาดเลก็

และใหญ่ รวมทัง้การใชง้านภายในครวัเรอืน ถอืเป็นการต่อยอดการเตบิโตของธุรกจิหลกั (Cross Selling) โดยเน้นจุด



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

 

สว่นที ่3 หน้าที ่136 

 

แขง็จากการเป็นผูเ้ชีย่วชาญในดา้นการกรองน้ําดื่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกจิ ในดา้นความ

สะอาด ปลอดภยั สะดวก และประหยดัตน้ทุนในการดาํเนินธุรกจิ 

 

14.1.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย 

กลุ่มบรษิัทได้รบัรายได้จากการขาย 3 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขายสนิค้าผ่านช่องทางการขายตรง 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสนิคา้ผ่านบรษิทัอื่น และรายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายสนิคา้ผ่าน Online Marketing ภายใตก้าร

ขายสดและขายเชื่อ และการขายตามสญัญาเช่าซือ้ 
 
ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดจ้ากการขาย รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ และรายไดจ้าก

ลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อเท่ากบั 1,575.50 ลา้นบาท 1,636.45 ลา้นบาทและ 1,909.91 ลา้นบาทตามลาํดบั เมื่อเปรยีบเทยีบ

กับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจํานวน 273.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.71 ซึ่ง

ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายสนิคา้จาํนวน 1,685.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาํนวน 229.18 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

15.74 รวมกบัดอกผลตามสญัญาเช่าซือ้และดอกเบีย้จากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อจํานวน 224.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 44.28 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.58 รายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้น้ีเป็นผลมาจากการขายเครื่องกรองน้ํา และเครื่องทํา

น้ําแขง็ที่เพิม่ขึน้ ด้วยการเพิม่ทมีขายตรงทีม่นํีาขอ้มูลมาจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (GIS) และการประปาส่วน

ภูมภิาคมาใช้ในการบรหิารพื้นที่การขายเครื่องกรองน้ําและติดตามทมีขายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมกบัการเพิม่

ผลติภณัฑใ์หม่อนัไดแ้ก่ เครื่องทําน้ําแขง็ ดว้ยการเขา้ร่วมลงทุนในการจดัตัง้บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จํากดัในสดัส่วน 

54.00% ดว้ยทุนจดทะเบยีนเท่ากบั 10 ลา้นบาท และไดม้กีารเรยีกทุนชาํระไปแลว้ 70% ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทั

ดงักล่าวจะเขา้มาดําเนินธุรกจิหลกัเกี่ยวกบัการขาย การให้เช่าและบรกิารสําหรบัชุดเครื่องทําน้ําแขง็ที่ประกอบดว้ย

เครื่องทําน้ําแข็งและเครื่องกรองน้ํา ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างการเติบโตของรายได้ที่มัน่คงแก่บริษัทในอนาคต 

โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องทําน้ําแขง็นัน้จะมกีารผลติน้ําแขง็ทีถู่กสุขอนามยัจากน้ําสะอาดที่ผ่านเครื่องกรองน้ําของ

บรษิทั ทีจ่ะมบีรกิารเปลีย่นสารกรองและบรกิารหลงัการขาย (After Sale Service) อย่างเป็นระบบครบวงจรทีแ่ตกต่าง

กบัคู่แข่งในตลาด เพื่อเพิม่ยอดขายใหก้บักลุ่มบรษิทัในฐานะเป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัมอีํานาจในการบรหิารจดัการ และ

ในท้ายที่สุดจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทเพิม่ขึน้ในระยะยาว รายได้จากการขายตรงของเครื่อง

กรองน้ํากเ็ริม่เพิม่ขึน้ตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ปี 2562 มาตามลําดบั นอกจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทัง้เครื่องกรองน้ําและ

เครื่องทําน้ําแขง็ทีเ่พิม่ขึน้แลว้ รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทักเ็พิม่ขึน้

รอ้ยละ 24.58 อนัเป็นผลมาจากบญัชเีช่าซือ้ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้และการรบัรูต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

รวมกบัรายไดจ้ากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อใหม่ทีเ่ริม่เตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 
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สดัสว่นรายไดจ้ากการขายสดและขายเชื่อ และขายตามสญัญาเช่าซือ้ แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้ 

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 2562 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย:             

ขายสดและขายเชื่อ 276.29 14.5 216.15 13.2 204.75 13.0 

ขายตามสญัญาเช่าซือ้ 1,409.25 73.8 1,240.21 75.8 1,173.75 74.5 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,685.54 88.3 1,456.36 89.0 1,378.50 87.5 

รายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้ 221.75 11.6 179.89 11.0 196.40 12.5 

รายไดจ้ากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ 2.62 0.1 0.20 0.0 0.60 0.0 

รวมรายได้ 1,909.91 100.0 1,636.45 100.0 1,575.50 100.0 

 

รายไดจ้ากการขายตามช่องทางการจดัจาํหน่ายหลกัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) รายได้จากการขายผ่านช่องทางการขายตรง เป็นรายได้หลกัที่มาจากการเดนิตลาดแบบ Door to 

door ของพนกังานขายสาํหรบัสนิคา้ประเภทเครื่องกรองน้ํายีห่อ้ Safe และสารกรอง ทีเ่ป็นของบรษิทั  

(2) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผ่านบริษัทอ่ืน เป็นรายได้จากการจดัจําหน่ายสนิค้าผ่านบรษิัท   

ขายตรงอันได้แก่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากัด บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จํากัด และ            

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) 

(3) รายได้จากการจดัจาํหน่ายสินค้าผา่น Online Marketing ซึง่บรษิทัฯไดเ้ริม่ใหม้กีารขายผ่านช่องทาง

น้ีในปลายปี 2560 และได้มกีารพฒันาวธิกีารขายมาโดยตลอด เพื่อให้เขา้ความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีที่

เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา จนมาเป็นการขายในลกัษณะทีเ่ป็น Online to Offline ขึน้มาในปี 2561 จนถงึในปัจจุบนั 

(4) รายได้จากการขายเครื่องทาํน้ําแขง็ ผ่านบริษทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั และหน่วยงานท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนัไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายตรง และ การขายผา่น Online-Marketing  

เมื่อเปรยีบเทยีบยอดขายตามกลุ่มผลติภณัฑ์หลกั รายได้จากการขายเครื่องกรองน้ําในปี 2561 2562 และ 

2563 เป็นจํานวน 1,110.98 ลา้นบาท 1,082.03 ลา้นบาท และ 1,277.09 ลา้นบาทตามลําดบั ปี 2563 ยอดขายเครื่อง

กรองน้ําเพิม่ขึน้จากปีก่อนจํานวน 195.07 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.03 เป็นผลมาจากการเพิม่จํานวนทมีขาย

ด้วยการนําข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ (GIS) และการประปาภูมิภาคที่บริษัทได้มีการพฒันาขึ้นมาใช้ในการ

วเิคราะหแ์ละวางแผนการขาย 

สําหรับรายได้จากการขายสารกรอง ในปี 2561 2562 และ 2563 เป็นจํานวน 127.73 ล้านบาท 139.14            

ล้านบาท และ 147.10 ล้านบาท ตามลําดบั โดยปี 2563 ยอดขายสารกรองเพิม่ขึน้จากปีก่อนจํานวน 7.96 ล้านบาท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.72 อนัเป็นผลมาจากการปรบัโครงสรา้งในการขายสารกรองกลบัไปใหห้น่วยงานขายทางโทรศพัท ์

และหน่วยงานธรุกจิต่อเน่ือง ใหบ้รกิารโทรแจง้ลกูคา้ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นสารกรองทีค่รบกาํหนดระยะเวลาแลว้ ตามเดมิ 
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ในปี 2563 ยอดขายของเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนดช์ัน้นําอนัไดแ้ก่ โทรทศัน์ เครื่องซกัผา้ ตูเ้ยน็ เครื่องปรบัอากาศ 

ตู้แช่ เครื่องทําน้ําอุ่น พดัลมไอเยน็ เครื่องฟอกอากาศ ในช่องทางการขายแบบ Online Marketing ภายใต้โปรแกรม

ผ่อนสบายกย็งัเพิม่ขึน้ โดยมยีอดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า จํานวน 239.49 ลา้นบาท รวมกบัยอดขายของเครื่องทาํน้ําแขง็ที่

เพิ่มขึ้นจากทัง้พนักงานขายของบริษัท อลัไพน์ วอเตอร์จํากดัและพนักงานของบริษัทเธียรสุรตัน์จํากดั (มหาชน) 

จาํนวน 21.86 ลา้นบาท 
 
สดัสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามผลติภณัฑ ์(Products) ปี 2563 แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

รายได้ตามผลิตภณัฑ ์  มูลค่า (ล้านบาท)  รอ้ยละ 

เครื่องกรองน้ํา  1,277.09  75.8 

สารกรอง  147.10  8.7 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า  239.49  14.2 

เครื่องทาํน้ําแขง็ 21.86 1.3 

รวม  1,685.54  100.0 

 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายแบ่งออกเป็น ต้นทุนวตัถุดบิในการผลติ ต้นทุนพนักงานฝ่ายผลติ โสหุย้การผลติ และต้นทุนอื่น ๆ 

โดยปี 2561 2562 และ 2563 ตน้ทุนขายมจีาํนวน  388.52 ลา้นบาท 409.12 ลา้นบาท และ 435.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั

หรอืคดิเป็นสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินให้

สนิเชื่อ (“สดัสว่นตน้ทุนขาย”) รอ้ยละ 24.66 รอ้ยละ 25.00 และรอ้ยละ 22.82 ตามลาํดบั ในปี 2563 ตน้ทุนขายเพิม่ขึน้

จากปีก่อนจํานวน 26.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.53 อนัเกดิจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ โดยทีส่ดัส่วนต้นทุนขายต่อ

รายได้จากการขายรวมรายได้ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้จากลูกหน้ีเงินให้สนิเชื่อ 2563 ลดลงจากปีก่อน           

เป็นผลมาจากสดัส่วนมูลค่าการขายทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน้ําทีม่อีตัรากําไรขัน้ต้นของสนิคา้ (Product margin)ทีส่งู 

รวมกบัผลของการบรหิารต้นทุนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสั โคโรน่า 2019 

 

รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่น เป็นรายไดท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้หลกั ซึง่ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการขายทรพัยส์นิที่ใช้

งานแลว้เช่น รถยนต์เดนิตลาดทีค่รบกําหนดอายุการใชง้าน การขายสนิคา้ยดึคนื การขายเมด็พลาสตกิบด ขายสนิคา้ 

พรีเมี่ยม และหน้ีสูญรับคืน โดยปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจํานวน 37.59 ล้านบาท 40.32           

ลา้นบาท และ 32.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื่นลดลงเท่ากบั 7.35 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 

2562 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการปรบัปรุงรายการส่งเสรมิการขาย (Contribution fee) ของกลุ่มบรษิทัรวมกบัรายไดจ้ากการ

ขายเมด็พลาสตกิบดและการเรยีกคนืจากหน้ีสญูทีล่ดลง 

 

ต้นทุนในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทุนในการจดัจําหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายสาํคญัในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัซึง่เน้นการขายสนิคา้ผ่านช่อง

ทางการขายตรง โดยต้นทุนในการจดัจาํหน่ายทีส่าํคญัประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าใชจ้่าย

เกี่ยวกบัพนักงาน เช่น ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ต้นทุนในการจดัจําหน่ายปี 2561 

2562 และ 2563 มจีาํนวน 537.19 ลา้นบาท 593.67 ลา้นบาท และ 675.86 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2563 ต้นทุนใน
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การจดัจําหน่ายเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ

ของบรษิทัย่อยที่เพิม่ขึน้จากปี 2562 โดยมสีดัส่วนต้นทุนในการจดัจําหน่ายต่อรายได้จากการขายรวมรายไดด้อกผล

ตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัย่อยในปี 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 35.39 ในขณะทีปี่ 2561 

และปี 2562 มสีดัส่วนรอ้ยละ 34.10 และรอ้ยละ 36.28 ตามลําดบั สดัสว่นต้นทุนในการจดัจําหน่ายทีล่ดลงน้ีเป็นผลมา

จากการบรหิารและควบคุมค่าใชจ้่ายในการค่าโฆษณาประชาสมัพนัธท์างโทรทศัน์และ Facebook ให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึน้ รวมกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งของการขาย การจ่ายผลตอบแทนและการส่งเสรมิการขายของฝ่ายขายทีม่กีาร

ซํ้าซอ้นใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมมากขึน้ 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค 

เป็นต้น ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมค่ีาใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 387.30 ล้านบาท 401.86 ล้านบาท 

และ 434.31 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้จากปี 2562 จํานวน 32.44 ลา้นบาทหรอื

เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.07 โดยมสีดัส่วนค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายได้จากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้

และรายได้จากลูกหน้ีเงินให้สนิเชื่อลดลงจากร้อยละ 24.56 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 22.74 ในปี 2563 ซึ่งการลดลง

ดงักล่าวนัน้เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างมสีาระสาํคญัรวมกบัการบรหิารค่าใชจ้่ายบรหิารต่าง ๆ อนั

ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการจดักจิกรรมพนกังานทีล่ดลงภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 

และผลของแผนการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซํ้าซ้อนและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยการนําระบบ

สารสนเทศ (Technology) และระบบOutsourcings มาใชแ้ทนการปฏบิตังิานทีต่อ้งใชก้ําลงัคนทีไ่ดท้ําอย่างต่อเน่ืองมา

โดยตลอด  

 

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ปี 2562: หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสญู) 

กลุ่มบรษิัทมรีะบบตรวจสอบและควบคุมการให้สนิเชื่อ โดยจดัตัง้ฝ่ายเครดติเพื่อประเมนิความสามารถใน   

การชําระหน้ีของลูกหน้ีและเรยีกเกบ็เงนิในแต่ละงวดจากลูกหน้ี บรษิัทยงัมนีโยบายให้พนักงานขายร่วมรบัผดิชอบ      

ความเสยีหายโดยการหกัค่าตอบแทนพนักงานขายหากบรษิัทไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหน้ีได้ ทัง้น้ี มาตรการ

ดงักล่าวเป็นการป้องปรามและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยพนกังานขายจะใชค้วามระมดัระวงัอย่างเตม็ที ่เพื่อลด

ผลกระทบของหน้ีสญูต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัไดใ้นระดบัหน่ึง 

สําหรับลูกหน้ีที่ค้างชําระ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้มีการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9             

(TFRS 9) ซึง่เป็นวธิกีารพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิมาใชใ้น

การตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญูแทนการใชน้โยบายตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญูเดมิทีอ่า้งองิจากมลูค่าหน้ีทีค่าดว่าจะเกบ็เงนิ

ไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ีและการวเิคราะหล์กูหน้ีแต่ละรายตามความเหน็ชอบของฝ่ายบรหิาร 

ซึง่ทีผ่่านมากลุ่มบรษิทัมหีลกัเกณฑใ์นการคาํนวณการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญูตามอายุของลกูหน้ี และสาํหรบัลูกหน้ีที่

คา้งชําระเกนิ 3 งวดตดิต่อกนั กลุ่มบรษิทัจะตดัลูกหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสญูหลงัจากดาํเนินการทวงถามอย่างถงึทีสุ่ด ทัง้

โดยวาจาและส่งจดหมายทวงถาม จากนัน้บริษัทกจ็ะนํามาพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดําเนินการฟ้องร้องตาม

ขัน้ตอนทางกฎหมายต่อไป 

ในปี 2561 และ 2562 กลุ่มบรษิทัมหีน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 168.52 ลา้นบาทและ134.20 ลา้นบาท สว่นในปี 

2563 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญเท่ากับ 145.88 ล้านบาทและขาดทุนจากการด้อยค่าเท่ากับ 70.12        

ล้านบาท โดยยอดหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 เท่ากบั 11.68 ล้านบาทหรือเพิม่ขึ้นเท่ากบั          

รอ้ยละ 8.70 ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) ทีท่าํใหร้อ้ยละของลกูหน้ีทีค่า้งชาํระเพิม่ขึน้เลก็น้อยและผลกระทบจากมาจากการนํามาตรฐานการรายงาน
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ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) มาบงัคบัใชท้ําใหอ้ตัราการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญูสงูขึน้ อน่ึงในปี 2563 น้ี บรษิทัได้

มกีารบนัทกึบญัชดีอ้ยค่าสาํหรบัเครื่องกรองน้ําทีย่ดึคนืเพิม่ขึน้ตามนโยบายในการบรหิารลูกหน้ีทีค่า้งชาํระใหส้ามารถ

กลบัมาทําประโยชน์ ดว้ยการนําเครื่องกรองน้ํากลบัมาปรบัปรุงคุณภาพ (Refurbish) ใหม่เพื่อทีจ่ะจําหน่ายเป็นสนิคา้

ประเภทสาธติในราคาย่อมเยาว ์หรอืนําไปบรจิาคใหก้บัโรงเรยีน วดั หรอืหน่วยงานราชการ เพื่อการประชาสมัพนัธ์

เครื่องกรองน้ําของบรษิัท ซึ่งดําเนินคู่ไปกบัมาตรการในการพจิารณาอนุมตัิเครดติและการบรหิารคุณภาพลูกหน้ีที่

เขม้งวด ดว้ยจํานวนงวดการผ่อนชําระทีส่ ัน้ลงรวมกบัระเบยีบการหกัค่านายหน้าคนืจากพนักงานขายในกรณีที่มกีาร

ขายสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่มคุีณภาพทีบ่รษิทัไดก้าํหนดไว ้ 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม ซึ่งในการดําเนินธุรกิจเช่าซื้อของกลุ่มบริษัทส่วนหน่ึงใช้     

เงนิกู้ยมืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนระหว่างรอรบัเงนิผ่อนชําระค่างวดจากลูกค้า ดงันัน้ ต้นทุนทางการเงนิจงึจดัเป็น

ต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับต้นทุนขาย ทัง้น้ีต้นทุนทางการเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิกูย้มื ไดแ้ก่ ต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงาน 

และต้นทุนทางการเงนิจากเงนิกูย้มืระยะยาวเพื่อรองรบัการลงทุน ต้นทุนทางการเงนิรวมในปี 2561 2562 และ 2563 

เป็นจาํนวน 5.60 ลา้นบาท 1.02 ลา้นบาท และ 4.39 ลา้นบาทตามลาํดบั ตน้ทุนทางการเงนิในปี 2563 สงูขึน้เมื่อเทยีบ

กบัปี 2562 แต่ตํ่ากว่าปี 2561 เน่ืองจากมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและตัว๋สญัญาใชเ้งนิเท่ากบั 50.90 ลา้นบาท

เพื่อนํามาใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั  

 

กาํไรสุทธิ 

ในปี 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมกีําไรสุทธจิํานวน 106.79 ล้านบาท 109.63 ล้านบาท และ 143.13 

ล้านบาทตามลําดบั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 กําไรสุทธขิองกลุ่มบรษิัท ปี 2563 เพิม่ขึน้ จํานวน 33.50 ล้านบาท 

หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.56 ทัง้น้ีมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วม และสดัส่วนทีล่ดลงของต้นทุนขาย ต้นทุนในการจดั

จําหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเมื่อเทยีบกบัรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซื้อและรายได้

จากลูกหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อ เวน้แต่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีเ่พิม่ขึน้ ตามเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทัง้น้ีอตัรากําไรสุทธซิึง่

คํานวณจากกําไรสุทธิที่แสดงในงบการเงินรวมของปี 2561 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.78 ร้อยละ6.70               

และรอ้ยละ 7.49 ตามลาํดบั 
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14.1.3 การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 

14.1.3.1 สินทรพัย ์

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 มีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,415.09    

ลา้นบาท 1,447.54 ลา้นบาท และ 1,691.54 ลา้นบาท ตามลําดบั ทัง้น้ีสนิทรพัยห์ลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซื้อ ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิค้าคงเหลอื โดยลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้อ ได้แก่ ลูกหน้ีจากการขาย

สนิคา้แบบผ่อนชาํระ ซึง่เป็นรายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทั ในขณะทีบ่รษิทัลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง

ทัง้ในสว่นของโรงงานผลติ อาคารสาํนกังาน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมถงึสนิคา้คงเหลอืทีจ่ดัหาและผลติใหม้จีํานวน

ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิ 

 

อตัราสว่นสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วม แสดงตามตาราง ดงัน้ี 

สินทรพัย ์(ลา้นบาท)  ปี 2563  ปี 2562  ปี 2561 

สนิทรพัยร์วม  1,691.54  1,447.53  1,419.84 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน  1,053.01  902.20  846.56 

อตัราส่วนสินทรพัยห์มุนเวียนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)  62.25  62.33  59.62 

 

ปี 2563 อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อสนิทรพัยร์วมลดลงเลก็น้อย เกดิจากผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ

สนิทรพัยท์ีไ่ม่หมุนเวยีนอนัไดแ้ก่สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีไ่ดม้กีารบนัทกึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

(TFRS 16) ทีบ่งัคบัใช ้

 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้ (สุทธ)ิ ซึ่งได้แก่ ลูกหน้ีจากการขายสนิคา้แบบผ่อนชําระ (สุทธจิากดอกผลเช่าซือ้   

รอตดับญัช ีภาษีขายรอตดับญัช ีค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู และสาํรองการรบัคนืสนิคา้) เป็นสนิทรพัยท์ีม่สีดัส่วนสงูสุดใน

กลุ่มสนิทรพัยห์มุนเวยีน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยด์งักล่าวเป็นจํานวน 

603.80 ลา้นบาท 688.90 ลา้นบาท และ 701.02 ลา้นบาทตามลาํดบั 

 

ความเพียงพอของค่าตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู 

กลุ่มบรษิทัมลีูกหน้ีการคา้ส่วนใหญ่จากการขายผ่อนชาํระเครื่องกรองน้ําและเครื่องใชไ้ฟฟ้าตามสญัญาเช่าซือ้  

โดยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัไดม้กีารนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) ซึง่เป็นวธิกีารพจิารณาผล

ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของเครื่องมอืทางการเงนิมาใชใ้นการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู นโยบาย

ในการตัง้คาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้มาเพื่อตัง้เป็นสาํรองหน้ีสงสยัจะสญูสาํหรบัลกูหน้ีทีค่าดว่าจะ

ไม่สามารถชาํระหน้ีไดป้รากฏ ดงัน้ี 
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ข้อมูลคุณภาพของลูกหน้ีการค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เปรียบเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

พบว่า คุณภาพของหน้ีตามสญัญาเช่าซือ้แยกตามอายุของลกูหน้ีทีม่กีารคา้งชาํระลดลงสาํหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้า ในขณะที่

เครื่องกรองน้ําเพิม่ขึน้เลก็น้อย โดยพจิารณาจากมูลค่าของลูกหน้ีทีค่า้งชําระเกนิ 3 งวด (NPL) ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่

ลดลงจากรอ้ยละ 8.89 ลดลงเหลอืรอ้ยละ 6.12 ในขณะทีเ่ครื่องกรองน้ําเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 3.46 เพิม่เป็นรอ้ยละ 4.84 

โดยการคา้งชาํระทีล่ดลงของบญัชเีช่าซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้มาจากการพจิารณาเครดติและการบรหิารเกบ็เงนิทีเ่ขม้งวด 

ส่วนการค้างชําระทีเ่พิม่ขึน้ของเครื่องกรองน้ํามาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั        

โคโรน่า 2019 ทีท่าํใหล้กูคา้ขอผ่อนผนัการชาํระเงนิ แต่อย่างไรกต็ามบรษิทักย็งัใชม้าตรการทีเ่ขม้งวดกบัพนักงานขาย

สาํหรบัความรบัผดิชอบกบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ด้วยการหกัผลตอบแทนทีไ่ด้จ่ายไปกลบัคนืประกอบกบัการเร่งให้

เจา้หน้าทีฝ่่ายเครดติไปทาํการตรวจสอบบญัชผีอ่นชาํระเหล่านัน้ว่าเกดิอะไรขึน้จะไดก้าํหนดแนวทางการแกไ้ขปรบัปรุง

ไดถู้กตอ้ง รวมทัง้การยดึคนืสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้สาํหรบัลกูคา้ทีค่า้งชาํระเกนิกาํหนดแลว้นํามาขายเป็นสนิคา้มอืสอง ในสว่น

ของเครื่องใชไ้ฟฟ้านัน้กไ็ด้มกีารนําระบบการเกบ็เงนิแบบผสม (Hybrid) ระหว่างการใหลู้กค้ามาชําระเงนิเอง (Direct 

Payment) กบัการมฝ่ีายเครดติ และเร่งรดัไปช่วยสาํหรบัลูกคา้ทีไ่ม่ไดร้บัผดิชอบในเรื่องของเวลาตามกําหนด รวมทัง้

การกําหนดใหม้กีารพจิารณาอนุมตัเิครดติใหร้อบคอบขึน้จากขอ้มูลพฤตกิรรมของลูกคา้ทีม่กีารผดินัดชําระ พรอ้มทัง้

การสง่เจา้หน้าทีเ่ครดติไปช่วยเกบ็สาํหรบับญัชเีช่าซือ้ทีค่า้งชาํระ หากเกบ็ไม่ไดก้ใ็หด้าํเนินการยดึสนิคา้นัน้คนื  

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมสีนิคา้คงเหลอืจาํนวน 142.99 ลา้นบาท 133.73 ลา้น

บาท และ 212.77 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิคา้คงเหลอืในปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 จากการสัง่ซือ้เครื่องกรองน้ํา

และ เครื่องทาํน้ําแขง็เพื่อมารองรบัการเตบิโตของการขายในปี 2564 

 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นจํานวน 427.74     

ลา้นบาท 393.56 ลา้นบาท และ 353.16 ลา้นบาท ตามลําดบั และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จํานวน 37.24 ลา้นบาท 33.63 

ลา้นบาท และ 31.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยสนิทรพัยส์่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ทีด่นิและอาคารทีเ่ป็นทีต่ัง้ของสาํนกังานใหญ่

เครื�องกรองนํ�า
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี
หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น
ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 539,482 87.43% 522,788 89.08% 13,459 2.49% 16,769 3.21%
ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 47,717 7.73% 43,761 7.46% 18,534 38.84% 16,063 36.71%
ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 29,849 4.84% 20,303 3.46% 25,988 87.06% 15,008 73.92%
ยอดรวม 617,048 100.00% 586,852 100.00% 57,981 9.40% 47,840 8.15%
อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 9.40% 8.15%

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 6231 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

เครื�องกรองนํ�า
ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

เครื�องใช้ไฟฟ้า
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ(หลังหักดอกผลเช่าซื�อและภาษีขายรอตัดบัญชี)
หน่วย : พัน บาท

การจัดลําดับชั�น
ชั�นที� 1 ค้างชําระไม่เกิน 1 งวด 132,870 88.10% 129,591 83.63% 2,394 1.80% 711 0.55%
ชั�นที� 2 ค้างชําระไม่เกิน 3 งวด 8,721 5.78% 11,598 7.48% 1,577 18.08% 832 7.17%
ชั�นที� 3 ค้างชําระเกิน 3 งวด 9,223 6.12% 13,773 8.89% 4,886 52.98% 3,523 25.58%
ยอดรวม 150,814 100.00% 154,962 100.00% 8,857 5.87% 5,066 3.27%
อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี�รวม 5.87% 3.27%

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

เครื�องใช้ไฟฟ้า
ยอดคงเหลือลูกหนี�เช่าซื�อ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
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และโรงงาน บรษิทัไดจ้ดัหาทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนหรอืโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พิม่ขึน้กเ็พื่อ

รองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต อน่ึงในปี 2563 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนเริม่มกีารลดลงจาก

การขายสนิทรพัยท์ีใ่ชค้รบตามอายุการใชง้านแลว้ออกไป แลว้นําระบบการเช่าใชม้าแทน (Operating Lease) สาํหรบั

รถเดนิตลาดเพือ่เป็นการประหยดัค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม รวมกบัค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้  

 

สินทรพัยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชี 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชีและทางภาษีที่แตกต่างกนั            

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสนิทรพัย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัชีจํานวน 20.74 ล้านบาท 

16.87 ลา้นบาท และ 21.71 ลา้นบาท ตามลาํดบั สว่นใหญ่เกดิจากการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู 

 

14.1.3.2 หน้ีสิน 

หน้ีสินของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น เงินกู้ยืม               

ระยะยาว หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย และหน้ีสนิ             

อื่น ๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสนิรวมจํานวน 216.84 ล้านบาท 211.14             

ลา้นบาท และ 416.52 ลา้นบาท ตามลําดบั ในปี 2563  หน้ีสนิเพิม่ขึน้เป็นผลมาจากการบนัทกึของหน้ีสนิตามสญัญา

เช่าเท่ากบั 119.30 ลา้นบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16) ทีบ่งัคบัใชใ้นปี 2563 รวม

กับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 50.90 ล้านบาท เพื่อนําใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อของบริษัท               

เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 43.63 ลา้นบาท จากการสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้

เพื่อรองรบัการขายทีเ่พิม่ขึน้กลุ่มบรษิทัมกีารบรหิารสภาพคล่องทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ หน้ีสนิทีส่าํคญัมรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

             เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนั

การเงนิเท่ากบั 50.90 ลา้นบาทเพื่อนํามาใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

- เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมเีจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นจํานวน 

171.54 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 43.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 34.11 จากปี 2562 เน่ืองจาก

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีเ่พิม่ขึน้สาํหรบังบสง่เสรมิการขาย 

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน หน้ีสนิประเภทน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการจัดหายานพาหนะ     

เพื่อขยายทมีขายของบรษิัทโดยภาระหน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิปี 2563 มจีํานวน 119.30 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากปี 2562 เท่ากบั 103.69 ลา้นบาทเพิม่ขึน้รอ้ยละ 663.99 จากปี 2562 เน่ืองจากผลกระทบของ

การบนัทกึทางบญัชตีามมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่16 และการเพิม่ของสญัญาเช่ายานพาหนะและร้านสาขา

เพื่อรองรบัการเตบิโตของทมีขายตรงทีจ่ะไปในต่างจงัหวดั 

- เงินกู้ยืมระยะยาว ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัไม่มเีงนิกูย้มืระยะยาว 

- สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบรษิทัมสีาํรองผลประโยชน์ระยะ

ยาวของพนักงานจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจํานวน 23.18 ล้านบาท ลดลง

เลก็น้อยจากปี 2562 
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14.1.3.3 ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิัทมสี่วนของผูถ้ือหุ้นทัง้หมดจํานวน 1,197.74 ล้านบาท 

1,231.24 ล้านบาทและ 1,270.57 ล้านบาท ตามลําดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง       

ซึง่เป็นผลจากการทาํกาํไรอย่างต่อเน่ือง สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กําหนดไว้ ทัง้น้ีการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัในปี 2563 นอกเหนือจากกําไรสุทธิประจําปีมี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

- เงินปันผลจ่าย บรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จํานวนทัง้สิน้ 46.51 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงนิสดปันผลทัง้จาํนวน 

- ทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทมทีุนจดทะเบยีน และทุนออกจําหน่ายและชําระเตม็

มลูค่าแลว้เท่ากนัทีจ่าํนวน 549.68 ลา้นบาท และมสีว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั จาํนวน 295.29 ลา้นบาท 

- หุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัไดม้กีารซือ้หุน้คนืมาทัง้หมด 2,697,900 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.49 

ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทั มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ 5.61 ลา้นบาทซึง่ไดแ้สดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

ส่วนของผูถ้อืหุน้ และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิรวม พรอ้มกนัน้ีไดจ้ดัสรรกําไรสะสมไว้

เป็นสาํรองหุน้ทุนซือ้คนืในจาํนวนเดยีวกนั 

 

14.1.3.4 โครงสรา้งทางการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดบั 

0.18 เท่า 0.17 เท่า และ 0.33 เท่าตามลําดบั ในขณะที่มอีตัราส่วนหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้อยู่ใน

ระดับ 0.06 เท่า 0.01 เท่าและ 0.13 เท่า ตามลําดับ ปี 2563 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและหน้ีสิน                 

ทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เน่ืองจากผลการบนัทกึทางบญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าเท่ากบั 119.30 

ลา้นบาทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16)ทีบ่งัคบัใช ้รวมกบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที่

เพิม่ขึน้เท่ากบั 50.90 ลา้นบาท เพื่อนําใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 
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14.1.3.5 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

รายละเอยีดแหล่งทีม่าและแหล่งใชไ้ปของกระแสเงนิสดในแต่ละปี สรุปตามตาราง 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 2561 

กจิกรรมดาํเนินงาน 
 

110.29 156.80 187.67 

กจิกรรมลงทุน 
 

(21.34) (8.31) (8.88) 

กจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

(86.30) (136.64) (163.77) 

เงินสด เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
 

2.65 11.85 15.02 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ ตน้ปี 
 

59.44 47.59 32.57 

เงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี 
 

62.09 59.44 47.59 

 

กลุ่มบรษิทัสามารถบรหิารสภาพคล่องไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยสามารถบรหิารกระแสเงนิสดทีไ่ดร้บัเพื่อใช้

เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ และจ่ายเงนิสดปันผล (Cash Dividend) จํานวน 90.36 ล้านบาท ในระหว่างปี 2563 

(2562: 77.46 ลา้นบาท) 

 

14.1.4 การวิเคราะหผ์ลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 8.98 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 11.50 ในปี 2563 โดยผลตอบแทน

ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัแปรผนัโดยตรงกบัปัจจยัดงัน้ี 

(1) การบรหิารต้นทุนและค่าใชจ้่าย อตัรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 6.69 เป็นรอ้ย

ละ 7.56 เป็นผลจากสดัสว่นของตน้ทุนขาย ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการขาย

รวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซือ้และรายไดจ้ากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อลดลง 

(2) ประสทิธภิาพในการใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์(Asset Turnover) สาํหรบัปี 

2562 เท่ากบั 1.22 เท่า ซึ่งอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัปีก่อน (2562: 1.14 เท่า) กลุ่มบรษิัทมสีนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้ในปี 

2563 จํานวน 244.00 ล้านบาทจากผลของการบนัทึกทางบญัชีตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 16 แสดงให้เห็นถึงการ

บรหิารการใชท้รพัยส์นิใหเ้กดิประโยชน์ของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

(3) โครงสร้างทางการเงนิ อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิม่ขึน้จาก 0.17 

เท่า เป็น 0.33 เท่า เน่ืองจากหน้ีสนิส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาจากการบนัทกึของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าเท่ากบั 119.30 ลา้นบาท

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 (TFRS 16)ทีบ่งัคบัใช ้รวมกบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้

เท่ากบั 50.90 ลา้นบาท เพื่อนําใชใ้นการขยายธุรกจิสนิเชื่อของบรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จํากดั และเจา้หน้ีการคา้และ

เจา้หน้ีอื่นทีเ่พิม่ขึน้เท่ากบั 43.63 ลา้นบาท จากการสัง่ซือ้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบัการขายทีเ่พิม่ขึน้ 

 

14.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรอืฐานะการเงินในอนาคต 

การขยายตวัของชมุชนเมอืง และสดัส่วนการขาย 

กลุ่มบรษิัทเน้นการจดัจําหน่ายในพืน้ที่เขตชุมชนเมอืงที่มปีระชากรอาศยัอยู่หนาแน่น เพื่อให้พนักงานขาย

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด ทัง้น้ีแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิภายในประเทศสง่ผลใหชุ้มชน
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เมอืงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง เป็นผลดต่ีอการวางแผนการขายสนิคา้ของบรษิัท และยงัเป็นการเพิม่พืน้ทีท่ี่มศีกัยภาพ

แห่งใหม่ จงึเป็นโอกาสในการเตบิโตของบรษิทัในอนาคต 

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

ในปี 2563 บรษิทัไดม้กีารปรบักลยุทธใ์นการดาํเนินงานเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา (COVID-19) ที่เกดิขึน้ ด้วยการวางแผนเชงิรบัและเชงิรุกจากความร่วมมอืจากทมีงานทุกฝ่ายทําให ้บรษิัท

สามารถผ่านวกิฤตต่ิาง ๆ ไปไดด้ว้ยด ี บรษิทัตระหนกัถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ขีองลูกคา้ พนักงาน รวมถงึ

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเป็นอย่างยิง่ จงึไดก้ําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและมาตรการ

ของภาครฐัในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ของลกูคา้ สง่มอบสขุภาพทีด่แีละความ

ปลอดภยัสูทุ่กครวัเรอืนดว้ยสนิคา้ทีม่คุีณภาพและบรกิารทีด่ ี การสรา้งพนกังานทมีขายปลอดเชือ้ ผ่านกระบวนการทํา

ความสะอาดฆา่เชือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการขายและการบรกิาร และการอบรมพนกังานทีเ่ขา้พบลกูคา้ใหต้ระหนกัและ

ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยเน้นการป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิต่อของเชือ้โรค นอกจากน้ี ยงัมมีาตรการในการอนุญาตให้

พนักงานทํางานทีบ่า้น (Work From Home) มาตรการคดักรองพนักงานก่อนเขา้พืน้ทีท่าํงานทีส่อดคลอ้งกบัมาตรการ

ทางของสาธารณสุข ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่เดือดร้อน ชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ ทัง้

สาํนกังานใหญ่และสาขา โดยบรจิาคสิง่ของจาํเป็นต่อการอุปโภคบรโิภค เช่น น้ําดื่ม ขา้วสาร เป็นตน้ 
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สว่นที ่3 หน้าที ่147 

 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานทางบญัชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรุงใหม่ซึง่เกีย่วกบัการดําเนินงานของกลุ่มบรษิทั และคาด

ว่าจะมผีลกระทบทีม่สีาระสาํคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เมื่อนํามาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้

แรกโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวกาํหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน

หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 ประกอบดว้ย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่กําหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภท

และการวดัมลูค่าเครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารคาํนวณการดอ้ยค่า

ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดอาจจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชี

ป้องกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

โดยกลุ่มบรษิัทคาดว่าจะถือปฏบิตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีเป็นครัง้แรก โดยปรบัปรุง

ผลกระทบกบักําไรสะสม หรอืองคป์ระกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะไม่

นําข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ จากการ

ประเมนิผลกระทบเบือ้งตน้ของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ

เป็นครัง้แรกต่องบการเงนิ ซึง่ผลกระทบส่วยใหญ่เกดิจากผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของบรษิทัย่อย กลุ่ม

บรษิทัไดป้ระเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ซึง่คาดว่าจะเกดิผลกระทบต่อกําไรสะสมลดลงประมาณร้อยละ 2 สาํหรบังบ

การเงนิรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 สญัญาเช่า ในมาตรฐานน้ีไดนํ้าเสนอวธิกีารบญัชเีดยีวสาํหรบัผู้

เช่า โดยผูเ้ช่าต้องรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ซึง่ยกเวน้การรบัรูร้ายการสาํหรบัสญัญาเช่าระยะ

สัน้และสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่มีลูค่าตํ่า สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัจะรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสาํหรบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน ทัง้น้ี ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 จํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลกิไม่ไดซ้ึง่

ไม่ไดค้ดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมจีาํนวน 14.4 ลา้นบาท และ 14.3 ลา้นบาทตามลาํดบั สว่นการ

บญัชสีาํหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคอืผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท

สญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าเงนิทุนหรอืสญัญาเช่าดําเนินงาน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใช้ 

จะทําใหม้าตรฐานการบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก

ยกเลกิไป 

หลงัจากทีไ่ดม้กีารถอืปฏบิตัติามมาตรฐานทัง้สองฉบบัขา้งต้นแลว้ ผูบ้รหิารกไ็ดม้กีารพจิารณาถงึผลกระทบที่

ไดเ้กดิขึน้ต่องบการเงนิ และไดม้กีารวางแผนจดัการสาํหรบัผลกระทบดงักล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อทีจ่ะใหก้ลุ่มบรษิทัมี

ผลการดาํเนินงานเตบิโตต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนืตลอดไป 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที ่1  

 

 

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

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบุตร 

• ประธานกรรมการบรษิทั 

• ประธานกรรมการบรหิาร 

 

73 - 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 – ก.พ.2564 

 

2544 - ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการบรษิทั /  ประธานกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง / กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ 

กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร 

 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ้พเพอรต์ี้ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จาํกดั 

บรษิทั ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ 

• กรรมการบรษิทั 

• กรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ ีและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

• กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

 

37 - ปรญิญาโท Master Of  Science , 

International Business & English, 

University of Portsmouth, Hampshire 

UK 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ  

ภาควชิาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

6.20 - น้องชายของบุคคลในขอ้ 4 และขอ้ 5 

  

พ.ย.2563 - ปัจจุบนั 

พ.ค.2563 - ปัจจุบนั 

ก.พ.2561 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 

2559 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการบรษิทั  

กรรมการบรษิทั  

กรรมการบรหิาร / 

ประธานคณะกรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

กรรมการบรษิทั  

กรรมการบรษิทั / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั  

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที ่2  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/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.ค.2559 

 

2557 - ก.ย.2562 

2556 - 2557 

2556 

2555 - 2556 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานชอ่งทางการขายใหม่และ

บรกิารลกูคา้ 

กรรมการบรษิทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานลกูคา้ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์

• กรรมการบรษิทั 

• กรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง 

 

69 - 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 

ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาองคก์รและระบบ 

กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

บรษิทั กรุงไทย แอกซ่า ประกนัชวีติ จาํกดั 

 

บรษิทั กรุงไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์สิเซส จาํกดั 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่3  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

4. นางสาวเธยีรวรรณี               

แจง้อยู ่

• กรรมการบรษิทั  

• กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

• กรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

41 - 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 

6.15 - พีส่าวของบุคคลในขอ้ 2 และขอ้ 5 พ.ย.2563 - ปัจจุบนั 

พ.ค.2563 – ปัจจุบนั 

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 

 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

เลขานุการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

กรรมการบรษิทั 

เลขานุการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการกรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั  

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จาํกดั 

บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหารมิทรพัย์ จาํกดั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จาํกดั 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ 

• กรรมการบรษิทั 

• กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 
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- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัร (MSC Marketing 

and Management) มหาวทิยาลยั

Loughborough สหราชอาณาจกัร  

6.26 

 

- พีส่าวของบุคคลในขอ้ 2 

- น้องสาวของบุคคลในขอ้ 4 

 

พ.ย.2563 - ปัจจุบนั 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบนั 

ก.พ. 2561 -ปัจจบุนั 

พ.ย. 2561 - พ.ย. 

2562 

ก.ย. 2560 - ต.ค. 

2562 

กรรมการบรษิทั 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

ทีป่รกึษาดา้นการประเมนิ ตดิตาม และพฒันาองคก์ร 

 

บรษิทั ดรงิคโ์ค จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่4  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

• กรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

- Director Accreditation Program 

(DAP) Class 99/2012 Thai Institute 

of Directors 

- Family Business Sustainability 

(FBS) Class 1/2014 Thai Institute of 

Directors 

- การพฒันาผู้บริหารและบุคลากร  

Innovation Management Program  

(Mini MBA 2) โดย 

บรษิทั ศนูย์ฝึกอบรมทพิย จาํกดั 

- Board Nomination and 

Compensation Program Class 

(BNCP) 6/2019  

Thai Institute of Directors 

- Chief People Officer Program: 

CPO#14 by PIM HR Excellence 

Center 

- Director Certification 

Program (DCP)   

Class 292/2020, Thai Institute of 

Directors 

2560 - ม.ีค.2561 

2559 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2557 - ก.ย.2562 

2556 - 2560 

2548 - ปัจจุบนั 

2548 - ปัจจุบนั 

2548 - ปัจจุบนั 

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิ 

กรรมการบรษิทั  

กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรษิทั 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จาํกดั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จาํกดั 

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 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2555 - ปัจจุบนั 

2556 - 2561 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

 

2551 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบรษิทั / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการอสิระ  

คณะกรรมการทดสอบผูส้อบบญัช ี

คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบั

การสอบบญัช ี

อาจารยพ์เิศษ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีและ

คณะนิตศิาสตร์ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรมสิง่ทอ จาํกดั (มหาชน) 

 

กรมสรรพากร 

สภาวชิาชพีการบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่5  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

  

 

- อบรมระยะสัน้ Finance & Accounting,  

Wharton School, University of 

Pennsylvania, USA. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 100/2013 Thai Institute of 

Directors. 

- Audit committee Program (ACP) 

Class 42/2013 Thai Institute of 

Directors. 

- การบรหิารความเสีย่ง (ข ัน้พืน้ฐาน) รุ่นที่ 

1/2560 โดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- Inaugural Corporate Governance 

Conference 2018, Bangkok Building 

Trust in a Transforming Economy โดย

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

 

2550 - ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

อาจารยพ์เิศษ 

ประธานกรรมการดาํเนินงานโครงการอบรม และ

กรรมการโครงการอบรม 

 

มหาวทิยาลยัของรฐัและเอกชน 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

  

 

7. ศาสตรเมธ ี 

ดร.สุปรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม 

• กรรมการอสิระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ ีและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

• ประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

  

  

67 - ศาสตรเมธ ีสาขาบรหิารธุรกจิ ดา้นการ

จดัการทัว่ไป ประจาํปี พ.ศ.2548 มลูนิธิ

ศาสตราจารย ์หม่อมหลวงป่ินมาลากุล  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

- ปรญิญาเอก การปฏริปูและพฒันาองคก์ร

ดุษฎบีณัฑติ (DODT.) สาขาวชิาการ

ปฏริปูและพฒันาองคก์ร  มหาวทิยาลยั

แพทยซ์บีู ประเทศฟิลปิปินส ์

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2563 – ปัจจุบนั 

 

2563 – ปัจจุบนั 

 

พ.ค.2561 - ปัจจุบนั 

พ.ค.2560 - ปัจจุบนั 

ก.พ. - พ.ค. 2561 

2558 – ปัจจุบนั 

 

2556 - ก.พ.2561 

2561 - ปัจจุบนั 

อุปนายก 

 

กรรมการ 

 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

นายกสมาคม 

สมาคมสนันิบาตมลูนิธ ิแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

คณะกรรมการวา่ด้วยสญัญา 

สาํนกังานคุม้ครองผูบ้รโิภค 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

สมาคมพ่อตวัอย่างแห่งชาต ิ



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่6  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

  

  

  

  

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

(M.B.A.) สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ บณัฑติ

วทิยาลยั   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ (B.A.) 

สาขาวชิาอุตสาหกรรม  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class SET/2012 Thai Institute of 

Directors. 

- Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) Class 

14/2018 Thai Institute of Directors. 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

2556 - ปัจจุบนั 

 

 

2555 - ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

 

 

2545 - ปัจจุบนั 

ผูท้รงคุณวฒุ ิคณะกรรมการตรวจสอบการเรี่ยไรภาครฐั 

รองประธาน 

รองประธาน 

 

 

กรรมการ 

ทีป่รกึษาพเิศษ 

 

 

อาจารยพ์เิศษ 

สาํนกันายกรฐัมนตร ี

มลูนิธกิารแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิคนที่ 1 

มลูนิธเิปรยีญธรรมสมาคมใน 

พระราชปูภมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทรา 

บรมราชชนนี 

สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 

สถาบนัวจิยัโสมซานซ ีมณฑลเหวนิซาน 

สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

มหาวทิยาลยัภาครฐัและเอกชน 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์  

กรชิ อมัโภชน์ 

• กรรมการอสิระ 

• กรรมการตรวจสอบ  

• ประธานคณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

80 - 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 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2563 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2550 - 2557 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการกาํกบัดแูละกจิการทีด่แีละความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

วทิยากรประจาํ 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน  

 

บรษิทั ไมโครลสิซิง่ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจํากดั 

(มหาชน) 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่7  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 0/2000 Thai Institute of 

Directors. 

- Advanced Audit Committee Program 

(46AACP) Class 3/2010 Thai Institute of 

Directors 

9. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์

• กรรมการอสิระ 

• ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

• คณะกรรมการบรหิาร 

 

 

70 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  

Southeastern Oklahoma State USA    

(ปี 2518) 

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม)  

สาขานิเทศศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515) 

- Strategic Human Resource 

Management, Harvard Business 

School. 

- หลกัสตูร People System Management 

- หลกัสตูร problem solving and decision 

making 

- Banking Management ADB. Japan. 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 47/2005  

Thai Institute of Directors. 

- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นกั

บรหิารงานบุคคลดเีด่น จาก 

สถาบนัทรพัยากรมนุษย ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

 

2558 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2553 - ปัจจุบนั 

2553 - 2558 

2553 - 2558 

2553 - 2558 

 

 

คณะกรรมการบรหิาร  

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ทีป่รกึษาประธานกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

 

บรษิทั ดเีวล พร๊อพเพอรต์ี้ จาํกดั 

บรษิทั ศนูย์ฝึกอบรมทพิย จาํกดั 

บรษิทั ทพิยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั กรุงไทยธุรกจิบรกิาร จาํกดั 

บรษิทั กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่ จาํกดั 

บรษิทั เคทบี ีแอดไวซเ์ซอรี่ จาํกดั 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่8  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นนกับรหิารงานบุคคล

ดเีด่น ปี 2552  

จากสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย (PMAT) 

- ไดร้บัรางวลัดเีด่นนกัอนุรกัษ์ทรพัยากร 

จาก กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

 

10. ศ.(วฒุคิุณ) ดร. 

นายแพทย.์พรเทพ  

ศริวินารงัสรรค์ 

• กรรมการอสิระ 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

65 - แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- สาธารณสุขศาสตรม์หาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 

- วฒุบิตัรแพทยเ์ฉพาะทาง 

สาขาระบาดวทิยา จากแพทยสภา 

- ดุษฎบีณัฑติ สาขา Planning And 

Financing จากมหาวทิยาลยัลอนดอน 

- อนุมตับิตัร สาขาสุขภาพจติชมุชน, การ

ท่องเทีย่ว, ทางทะเล, การจราจร 

- 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. 

 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั 

พ.ค. 2561 - ปัจจุบนั 

2561 - ปัจจุบนั 

 

2559 - ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

 

ปัจจุบนั 

2556 - 2558 

2554 - 2556 

 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณบด ี

 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ทีป่รกึษาผูอ้าํนวยการ 

 

คณะกรรมการบรหิารกองทุน 

อธบิด ี

อธบิด ี

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเวสเทริ์น 

บรษิทั ศรวีชิยัเวชววิฒัน์ จาํกดั (มหาชน) 

หน่วยทนัตกรรมพระราชทานใน 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

กรมอนามยั 

กรมควบคุมโรค 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่9  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

11. ดร. สุรตัน์  

วงศร์ตันภสัสร 

• กรรมการอสิระ 

• กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2563 

 

 

54 - 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. 

 

IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) Class 3/2016 Thai 

Institute of Directors.  

0.05 -ไม่ม-ี ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั 

เม.ย.2561 - ปัจจุบนั 

2560 - ปัจจุบนั 

2559 - ปัจจุบนั 

2558 - ปัจจุบนั 

2557 - ปัจจุบนั 

2554 - ปัจจุบนั 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการอสิระ  

กรรมการ และ ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ีอนิเตอร ์เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ไทเกอร ์ดสิทรบิวิชัน่ แอนด์ โลจสิตคิส ์จาํกดั 

บรษิทั อสีเทริ์น ไอ.ซ.ีซ.ี จาํกดั 

บรษิทั แพนเอเชยีฟุตแวร ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ไหมทอง จาํกดั 

 

12. นายไพฑรูย ์ 

ศุกรค์ณาภรณ์ 

• กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2563 

• กรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิารดา้นบญัชแีละ

การเงนิ 

 

61 - ปรญิญาโท คณะสาขาบรหิารการเงนิ  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิายาลยั 

- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ   

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ   

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธริาช 

- Director Certification Program (DCP)  

Class 110/2008 Thai Institute of 

Directors 

- TLCA Executive Development 

Program (EDP) Thai Institute of 

Directors   

0.01 -ไม่ม-ี พ.ค.2563 - ปัจจุบนั 

ก.พ. 2563 – ปัจจุบนั 

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 

 

 

 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นบญัชแีละการเงนิ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู 

กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการบรหิารสายงาน

สนบัสนุนธุรกจิ 

กรรมการอสิระ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

กรรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

 

 

 

บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่10  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

 

 

 

- Inaugural Corporate Governance 

Conference 2018, Bangkok 

Building Trust in a Transforming 

Economy โดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

- ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทาง

การเงนิใหม่เกีย่วกบัการรบัรูร้ายไดจ้าก

สญัญาทีท่าํกบัลกูคา้ (TFRS 15) และ

สญัญาเชา่ (TFRS 16) ทีม่ต่ีอการจดัทาํ

รายงานทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน 

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  

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD)  

ครัง้ที ่4/2020 “Capital structure and 

funding strategy”  

โดยสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

- TLCA CFO Professional Development 

Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ที่ 

6/2020 “Update on taxes and foreign 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่11  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

investment issues” โดยสมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีนไทย 

- หลกัสตูร CFO Refresher รุ่นที่ 1/2020 

วนัที ่7 พฤศจกิายน 2563 

โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

 

13. นายไพฑรูย ์  

หอมจนัทร์ 

• กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• กรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

60 

 

 

 

- 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 จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 

บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จาํกดั 

บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จาํกดั 

14. นายสยาม  

อุฬารวงศ ์

• กรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

 

 

 

52 - ปรญิญาโท MBA Major International 

Business Nova Southeastern 

University Florida, USA 

- ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ  

ภาควชิาการตลาด 

มหาวทิยาลยัอญัสมัชญั 

- Stanford NUS International Degree of 

Business Executive Program 

Certificate, Stanford NUS University 

- NUS Certification of General 

Management, NUS University. 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 181/2013 

0.06 -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 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารบญัชลีูกหน้ี / 

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่มธุรกจิลกูคา้องคก์ร /  

รองกรรมการผูจ้ดัการกลุ่ม Digital Online&Tele-

Marketing 

กรรมการบรหิาร 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เอสจ ีแคปปิตอล จาํกดั 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่12  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

Thai Institute of Directors. 

- Executive Development Program 

(EDP) Class 11/2013 

Thai Institute of Directors. 

- Director Certification Program (DCP) 

Class 181/2013 

- Critical Issues in Business Planning.   

Certificate, Sasin Graduate Institute of 

Business Administration of 

Chulalongkorn University 

 

15. นายวชัรนิทร์   

วชัรธรรม 

• กรรมการผูบ้รหิาร

ระดบัสงู 

• รองประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

44 

 

 

 

- ปรญิญาตร ีสาขา วทบ.สาธารณสุข

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

- Director Accreditation Program (DAP) 

Class 98/2012 Thai Institute of 

Directors.  

-  Mini MBA ศนูยบ์รกิารวชิาการ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

0.32 

 

- 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 

ผูอ้าํนวยการสายงานการผลติ 

ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

กรรมการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั 

บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั  

บรษิทั ไอดลี วอเตอร์ จาํกดั 

บรษิทั เบตเตอร์ ดรมีส์ จาํกดั 

16. นาย นเรศ 

จรญูวทิยากุล 

• ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

44 - ปรญิญาตร ี

สาขาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้

พระนครเหนือ 

- Cisco UCCX 8.0 Features Training 

2011, TH   

- Nice (Cybertech) Product Training 

2011, SGP   

- Cisco APJC Contact Center Partner 

2012, SGP 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

 

ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั 

ม.ีค. 2561 - ปัจจุบนั 

 

ก.ค. 2558 - ก.พ. 2561 

 

 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผูอ้าํนวยการกลุ่ม Digital Online &  

Tele-Marketing 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มบรหิารงานลกูคา้ 

 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่13  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- Cisco APJC Contact   

Center Partner 2013, TH  

- Cisco Contact Center 

Workshop 2013, TH 

- การพฒันาผู้บริหารและ บุคลากร  

Innovation Management Program  

(Mini MBA ) จดัโดย                 บรษิทั 

ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จาํกดั 0ร่วมกบั 

ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 

17. นาย กริทตั จรีจติต ์  

• ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

 

42 - ปรญิญาโท 

สาขา Industrial Engineer

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- Director Certification Program (DCP)  

Class 228/2016  

Thai Institute of Directors 

- หลกัสตูร IRDP LSP#5  

จดัโดย มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- 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 จาํกดั (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 จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่14  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

18. นายณฒัฐพงษ์ ถาวร   

• ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

 

ไดร้บัแต่งตัง้เมื่อ  

วนัที ่1 เม.ย. 2563 

41 - ปรญิญาตร ี

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี    

มหานคร 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

 

1 เม.ย. 2563 – 

ปัจจุบนั 

ก.ย.2562 - ม.ีค. 

2563 

เม.ย.2561 - ก.ค. 

2562 

2560 - 2561 

2558 - 2560 

2557 - 2558 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 

Senior Service Manager 

 

Customer care Manager 

 

Service operation Manager 

Operation Manager 

Operation Manager 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

Toshiba Thailand Co., Ltd. 

 

Beko Thai Co., Ltd. 

 

Trumpf Thailand Co., Ltd. 

Allied Metal Thailand Co., Ltd. 

Takachiho Fire Security & service (Thailand) Ltd. 

19. นาย นรนิทร ์

สุวรรณพนัธ์ 

• ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชี

และการเงนิ 

 

52 - ปรญิญาโท (การตลาด)

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (บญัช)ี 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- การจดัทาํงบการเงนิรวม ปี 2563 

- TFRS ใหม่ ปี 63  

(TFRS 9 and TFRS 16) ปี 2563 

- แกะรอยงบการเงนิ ปี 2563 

- ทาํความเขา้ใจหลกัการพืน้ฐานของ 

TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9) 

สาํหรบัทัง้กลุ่มสถาบนัการเงนิและกลุ่มที่

ไม่ใชส่ถาบนัการเงนิ รุ่นที่ 2/62 

- การทาํ Financial Projection  

เพื่อประเมนิมลูค่าบรษิทั ปี 2561 

- เจาะลกึมาตรฐานบญัชทีางดา้นสนิทรพัย์ 

ไม่หมุนเวยีน ปี 2560 

- เจาะลกึภาษมีลูค่าเพิม่ ภาษเีงนิไดห้กั ณ 

ทีจ่่าย และ ภาษธีุรกจิเฉพาะ ปี 2560 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

 

ม.ีค. 2562 - ปัจจุบนั 

ม.ิย. 2556 - ม.ีค. 2562 

ก.พ. 2550 - พ.ค. 2556 

เม.ย. 2545 - ม.ค. 

2550 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

ผูจ้ดัการวเิคราะห์และงบประมาณ 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั สแกน อนิเตอร ์จาํกดั (มหาชน) 

บรษิทั ชา้ฟเนอร ์อเีอม็ซ ีจาํกดั 

บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 1 หน้าที ่15  

 

 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง อายุ

(ปี) 

  คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้น  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธรุกิจ 

 

- เจาะลกึภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา และ

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ปี 2559 

20. นางสาวจุฑามาศ 

มาลยั 

• เลขานุการบรษิทั  

• ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกั

ลงทุนสมัพนัธ์ 
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- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ี

มหาวทิยาลยัราชภฎัราํไพพรรณี 

- ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ (Fundamental 

Practice for Corporate Secretary) 

ของชมรมเลขานุการบรษิทัไทย 

- ความรูพ้ืน้ฐานสาํหรบัวชิาชพีนกัลงทุน

สมัพนัธ ์(IR Fundamental Course)  

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- IOD Open House For Company 

Secretary 2020ของสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

 

-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 / ผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 

รองเลขานุการบรษิทั /  

รองผูจ้ดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

ผูช้่วยเลขานุการบรษิทั 

 

เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 

 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษทั 

(TSR) 

บริษทั 

ย่อย 

(เซฟ เทรด) 

บริษทั

ย่อย 

(TSRL) 

บริษทั 

รว่ม 

(TSR Lao) 

บริษทั 

ย่อย 

(Alpine) 

1. นายสหสั  ตรทีพิยบตุร X     

2. นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ /, //  / / / 

3. นายวริชั  วงศนิ์รนัดร ์ /     

4. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู ่ /, // /   / 

5. นางสาวสวติา  แจง้อยู ่ /, // / /   

7. รศ. บุญเสรมิ  วมิุกตะนนัทน์ /     

6. ศาสตรเมธ ีดร. สปุรดีิ ์ วงศด์พีรอ้ม /     

8. ผศ. กรชิ  อมัโภชน์ /     

9. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ ์ /     

10. ศ. (วฒุคิุณ) ดร. นายแพทย ์พรเทพ 

ศริวินารงัสรรค ์
/     

11. ดร.สรุตัน์  วงศร์ตันภสัสร /     

12. นายไพฑรูย ์ หอมจนัทร ์ // /    

13. นายวชัรนิทร ์ วชัรธรรม // /    

14. นายสยาม  อุฬารวงศ ์ //  /   

15. นายไพฑรูย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ //    / 

16. นายนเรศ  จรญูวทิยากุล ///     

17. นายกริทตั จรีจติต ์ ///     

18. นายณฒัฐพงษ ์ถาวร ///     

หมายเหต:ุ  

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการผูบ้รหิารระดบัสงู /// = ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ใหห้มายถงึ นิยามนิตบุิคคลของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของประกาศนี้ 

 - TSR หมายถงึ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 - เซฟ เทรด หมายถงึ บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน)  

  ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.98   

 - TSRL หมายถงึ บรษิทั เธยีรสุรตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 100.00   

 - TSR Lao หมายถงึ บรษิทั ทเีอสอาร ์ลาว จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 49.00   

 - Alpine หมายถงึ บรษิทั อลัไพน์ วอเตอร ์จาํกดั ซึง่บรษิทั เธยีรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้ในสดัส่วน รอ้ยละ 54.00   

  รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั แสดงภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ: การประชุมคณะกรรมการ” 



 บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2563 

 

    
 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 

(Compliance) 

 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้แต่งตัง้               

นางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระเพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบและประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อสอบทานและประเมนิความเพยีงพอของการควบคุมภายในของระบบงานสําคญัตามแนวทางของ 

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

2. เพื่อตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทีส่าํคญั ว่าไดถ้อืปฏบิตัติามระเบยีบและวธิกีารทีบ่รษิัท

กาํหนดไว ้และเป็นรายการทีถู่กตอ้งตามควร รวมถงึไดถ้อืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

3. เพื่อสอบทานการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั ว่าเป็นไปตามแนวทางกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีทีก่าํหนด โดย

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. เพื่อเสนอรายงานต่อบรษิทัถงึขอ้เทจ็จรงิทีต่รวจพบ และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข 

 

นางสาวจารุณี เสอืสวสัดิ ์ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ไดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ

ใหบ้รกิารสอบทานระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานทีส่าํคญั รวมถงึการปฏบิตัิ

ตามขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจากคู่มอืการปฏบิตังิานของกจิการ รวมทัง้เกณฑ์มาตรฐานการ

ปฏบิตังิานทีด่รีวมทัง้ไดใ้ชว้ธิกีารตรวจสอบอื่นทีเ่หน็ว่าจําเป็น เพื่อจะไดผ้ลสรุปเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัตามแผนงานตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน และเสนอรายงานต่อบรษิทัถึงขอ้เทจ็จรงิทีพ่บจากการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในดงักล่าว ผู้บรหิารของบรษิัทเป็นผูร้บัผดิชอบในการพจิารณาว่าวธิกีารตรวจสอบดงักล่าวมคีวาม

เพยีงพอหรอืไม ่โดยระบบงานทีจ่ะดาํเนินการตรวจสอบภายในประกอบดว้ย 

1) สภาพแวดลอ้มของการควบคุมและการกาํกบัดแูล 

2) กระบวนการเงนิสดย่อยและเงนิทดรองจ่าย 

3) กระบวนการดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ 

4) กระบวนการคลงัสนิคา้ 

5) กระบวนการขาย 

6) งานตรวจสอบบรษิทัย่อย 

สําหรบัการตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจํากดั         

ได้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมนิระบบการควบคุมภายในดงักล่าว โดยผู้บรหิารของบรษิทัและสํานักตรวจสอบภายใน

รบัทราบผลการตรวจสอบ พรอ้มร่วมตดิตามและพฒันาระบบการควบคุมภายในใหด้ยีิง่ขึน้ 

อย่างไรกต็ามในการตรวจสอบรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบงานสาํคญั มไิดต้รวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้

วธิทีดสอบเท่านัน้ นอกจากนัน้แลว้การสอบทานระบบการควบคุมภายในมวีตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง

ระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพยีงเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่างบการเงนิน่าเชื่อถอื การดําเนินการต่าง ๆ มกีารถอืปฏบิตัิ

ตามขอ้กฎหมายและขอ้กาํหนดของบรษิทั  ดงันัน้ จงึไม่อาจชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องทัง้หมดทีอ่าจมอียู่ในระบบการควบคุม

ภายในของบรษิทัได ้วธิกีารตรวจสอบทีบ่รษิทัใชม้คีวามมุ่งหมายเพยีงเพื่อช่วยใหบ้รษิัททราบถงึความเพยีงพอ และ

เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในที่ทางบรษิัทจดัใหม้ ีดงันัน้ รายงานผลการตรวจสอบภายในจงึไม่เหมาะที่จะ

นําไปใชเ้พื่อความมุ่งหมายอื่นใด และเป็นขอ้มลูจาํเพาะทีพ่งึใชโ้ดยบรษิทัเท่านัน้ 
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	5. สอบทานและพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นต่อระบบการตรวจสอบภายใน
	ที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
	6. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน และทบทวนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน และมีประสิทธิผล
	8. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
	9. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าค...
	10. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	11. สอบทานสรุปผลการตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
	12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
	13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบ...
	14. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	15. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
	16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
	17. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	19. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	20. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
	บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจะได้เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  แต่ทั้งนี้บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุ...
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