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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ (ข้อมูลปี 2557) 
 

งบการเงนิสิ �นสุด 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
 

ข้อมูลเกี&ยวกับหุ้นสามัญ 
 

   

ราคาพาร์ตอ่หุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น(บาท) 0.46 0.50 0.52 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) (0.003) 0.031 0.085 
 

ผลการดาํเนินงาน (พันบาท) 
 

   

รายได้จากการขาย 484,619 439,286 457,740 

รายได้รวม 487,826 442,699 463,569 

กําไรสทุธิ (1,310) 12,093 32,736 
 

ข้อมูลเกี&ยวกับงบดุล (พันบาท) 
 

   

สนิทรัพย์หมนุเวียน 318,242 267,861 274,873 

สนิทรัพย์รวม 426,441 385,477 381,490 

    

หนี Cสนิหมนุเวียน 204,808 166,065 163,728 

หนี Cสนิรวม 221,402 185,870 182,335 

    

ทนุที%ออกและเรียกชําระแล้ว 111,608 98,930 96,000 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 205,039 199,607 199,155 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

   

ผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) -0.65% 6.07% 17.91% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 10.60% 21.55% 46.45% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) -0.31% 3.15% 9.68% 

กําไรขั Cนต้น (%) 28.76% 28.79% 26.96% 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนี Cสนิหมนุเวียน 
(เทา่) 

1.55 เท่า 1.61 เท่า 1.68 เท่า 

อตัราสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวั (เทา่) 0.69 เท่า 0.75 เท่า 0.72 เท่า 

อตัราสว่นหนี Cสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.08 เท่า 0.93 เท่า 0.92 เท่า 



ที%ท้าทายบริษัทอยา่งยิ%งยวดและเป็นเหตผุลหลกัในการผลกัดนับริษัทไปสูก่ารกําหนดวิสยัทศัน์
บริษัทในอีกหลายปีข้างหน้า  

ข้าพเจ้ามีความเชื%อมั%นเป็นอยา่งยิ%งวา่ ทีมงานที%มีประสทิธิภาพสงูของบริษัทภายใต้ทิศทางและวิสยัทศัน์ที%ถกูต้อง 
นําพาบริษัทแหง่นี Cก้าวผา่นอปุสรรคทั Cงมวลและสามารถรักษาไว้ซึ%งการเป็นหนึ%งในบริษัทชั Cนนําทางด้านแสงสว่างของประเทศ
ตอ่ไป 

สดุท้ายนี C ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ%
ผลกัดนัให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายที%ตั Cงไว้ในปีนี C 
ความเจริญแดท่กุทา่น 
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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

ในลาํดบัแรกของสาสน์ฉบบันี C ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคณุไปยงัพนัธมิตรคู่ค้า
ทกุท่าน, ผู้บริหารบริษัท, และพนกังานทกุลําดบัชั Cนที%ได้ร่วมมือร่วมใจนําพาบริษัท
ให้ฟันฝ่าปัญหาและอปุสรรคที%แสนยากลาํบากตลอดช่วงปี 
ใส่ใจและตระหนักถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให
เศรษฐกิจที%ตกตํ%าทั Cงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ Cนจากเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ซึ%งไมส่ามารถคาดเดาว่าจะสิ Cนสดุลงเมื%อใด และปัญหาการเปลี%ยนผ่าน
ของเทคโนโลยีแสงสวา่งสูย่คุของหลอดแอลอีดี ทั Cง 2 ปัจจยัดงักลา่ว ได้กลายเป็นสิ%ง

ริษัทอยา่งยิ%งยวดและเป็นเหตผุลหลกัในการผลกัดนับริษัทไปสูก่ารกําหนดวิสยัทศัน์ใหม่ๆ ซึ%งจะเป็นเป้าหมายของ

ข้าพเจ้ามีความเชื%อมั%นเป็นอยา่งยิ%งวา่ ทีมงานที%มีประสทิธิภาพสงูของบริษัทภายใต้ทิศทางและวิสยัทศัน์ที%ถกูต้อง 
ก้าวผา่นอปุสรรคทั Cงมวลและสามารถรักษาไว้ซึ%งการเป็นหนึ%งในบริษัทชั Cนนําทางด้านแสงสว่างของประเทศ

สดุท้ายนี C ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างยิ%งที%จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของบริษัททุกภาคส่วนในการร่วม
ผลกัดนัให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายที%ตั Cงไว้ในปีนี C และขอให้สิ%งศกัดิLสิทธิLทั Cงหลายในสากลโลกโปรดประทานพรความสุ

 
 
(นายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร) 

             ประธานกรรมการ 
         บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน

 

 

ในลาํดบัแรกของสาสน์ฉบบันี C ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคณุไปยงัพนัธมิตรคู่ค้า
นที%ได้ร่วมมือร่วมใจนําพาบริษัท

ฟันฝ่าปัญหาและอปุสรรคที%แสนยากลาํบากตลอดช่วงปี 2557 ที%ผา่นมา ข้าพเจ้า
ใส่ใจและตระหนักถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกใหญ่ๆ 2 สิ%ง ซึ%งก็คือ ปัญหา
เศรษฐกิจที%ตกตํ%าทั Cงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเกิดขึ Cนจากเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ซึ%งไมส่ามารถคาดเดาว่าจะสิ Cนสดุลงเมื%อใด และปัญหาการเปลี%ยนผ่าน

ปัจจยัดงักลา่ว ได้กลายเป็นสิ%ง
ใหม่ๆ ซึ%งจะเป็นเป้าหมายของ

ข้าพเจ้ามีความเชื%อมั%นเป็นอยา่งยิ%งวา่ ทีมงานที%มีประสทิธิภาพสงูของบริษัทภายใต้ทิศทางและวิสยัทศัน์ที%ถกูต้อง จะ
ก้าวผา่นอปุสรรคทั Cงมวลและสามารถรักษาไว้ซึ%งการเป็นหนึ%งในบริษัทชั Cนนําทางด้านแสงสว่างของประเทศ

ที%จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของบริษัททุกภาคส่วนในการร่วม
และขอให้สิ%งศกัดิLสิทธิLทั Cงหลายในสากลโลกโปรดประทานพรความสขุ

มหาชน) 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
วิสัยทัศน์ 

มุง่มั%นสูก่ารเป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย ผลติภณัฑ์เพื%อความสอ่งสวา่งในภมูิภาคอาเซียน ให้ความสาํคญั
กบัการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพื%อตอบสนองความต้องการของลกูค้าทั Cงในและตา่งประเทศ 

 
พันธกิจ 

• สร้างมลูคา่เพิ%มและรักษาสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และองค์กร อยา่งยั%งยืน 
• มุง่สูค่วามเป็นผู้ เชี%ยวชาญการผลติอปุกรณ์เพื%อความสอ่งสวา่งในภมูิภาคอาเซียน 

• พฒันาเทคโนโลยีขั Cนตอนและกระบวนการผลติ ควบคมุคณุภาพของสนิค้า และลดต้นทนุการผลติ 

• ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทกุระดบัทั Cงด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 

• พฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังานเพื%อลดการใช้ทรัพยากรโลก 

• สง่เสริมวฒันธรรมการสร้างระบบธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี%ยง และระบบควบคมุภายในที%ด ี

• เพิ%มศกัยภาพและขีดความสามารถของบคุลากร ให้มคีวามรับผิดชอบตอ่องค์กร และสงัคม 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ%งจารีตประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทย 
 

เป้าหมายระยะยาว 
 เป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย ผลติภณัฑ์เพื%อความสอ่งสวา่งชั Cนนําในภมูิภาคอาเซยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ธุรกิจเป็นผู้ ออกแบบ ผลิต 
รวมถึงอปุกรณ์อํานวยความสะดวกภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์
โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที%หลากหลาย และมีรายการสินค้าครบเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศ 
ประสบการณ์กว่า 
พฒันาผลิตภัณฑ์เพื%อให้มีความหลากหลาย อีกทั Cงยังปรับปรุงอย่างต่อเนื%อง เพื%อให้
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของโลกในปัจจบุนั แ

ของผลติภณัฑ์ให้ทดัเทียมและแขง่ขนัทั Cงในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก
ในปี 2557 ที%ผ่านมา บริษัทและทีมงานได้ทํางานกันอย่างหนกัเพื%อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที%จะมาถึงเร็ว ๆ นี C ในปัจจุบนันอกจากบริษัท
แล้วทั Cงหมด 6 ประเทศ บริษัทยงัมั%นใจว่า 
สาขาให้ครอบคลมุทั Cง 10 ประเทศในภมูิภาคนี Cนอกจากนี C บริษัทยงัได้ร่วมเข้าประมลูงานในภาครัฐ รวมถึงงานโครงกา
เน้นงานซอ่ม เปลี%ยนอปุกรณ์ และปรับปรุงหลอดไฟ

ทางบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงและพฒันาด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยการสง่เสริมแบรนด์ของบริษัทให้เป็น
ที%รู้จกัในตลาดและผู้บริโภคมากขึ Cน พร้อมทั Cงมีการปรับโฉมภาพลกัษณ์องค์กรใหม่ ซึ%งจะได้รับการประชาสมัพนัธ์ใน
เป็นต้นไป โดยยงัคงเน้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของบริษัทที%เปี% ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทํางานที%เต็มเปี% ยม ในขณะที%
ประหยดัไฟ ไมส่ร้างมลพิษ และรักษาสภาพแวดล้อม 

บริษัทต้องขอขอบคณุลกูค้าผู้มีอปุการคณุ คูค้่า และผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ที%ยงัคงให้ความไว้วางใจกบัทา
อีกทั Cงความตั Cงใจของทีมพนกังานที%ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานอยา่งไมย่อ่ท้อ ทั Cงนี C คณะกรรมการบริหารได้ให้คํามั%นในการ
บริหารงานอยา่งรอบคอบ เพื%อไปสูเ่ป้าหมายที%ตั Cงไว้และประสบความสาํเร็จไปด้วยกนั
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สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีความมุ่งมั%นในการประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่ายด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างที%ครบวงจร 
รวมถึงอปุกรณ์อํานวยความสะดวกภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์
โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที%หลากหลาย และมีรายการสินค้าครบเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศ รวมถึงยังเป็นผู้ ส่งออกสินค้าไทยซึ%ง เป็นที%ยอมรับในระดับสากลด้วย
ประสบการณ์กว่า 40 ปี บริษัทได้เติบใหญ่พร้อมทั Cงให้ความสําคัญในการวิจัยและ
พฒันาผลิตภัณฑ์เพื%อให้มีความหลากหลาย อีกทั Cงยังปรับปรุงอย่างต่อเนื%อง เพื%อให้
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของโลกในปัจจบุนั และเพื%อเป็นการยกระดบัมาตรฐาน

ของผลติภณัฑ์ให้ทดัเทียมและแขง่ขนัทั Cงในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
ที%ผ่านมา บริษัทและทีมงานได้ทํางานกันอย่างหนกัเพื%อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเปิดประชาคม

ที%จะมาถึงเร็ว ๆ นี C ในปัจจุบนันอกจากบริษัทได้มีตวัแทนจําหน่ายครอบคลมุในภมูิภาคอาเซียน
ประเทศ บริษัทยงัมั%นใจว่า AEC จะเป็นช่องทางที%ช่วยผลกัดนับริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายที%ต้องการขยาย

ประเทศในภมูิภาคนี Cนอกจากนี C บริษัทยงัได้ร่วมเข้าประมลูงานในภาครัฐ รวมถึงงานโครงกา
เน้นงานซอ่ม เปลี%ยนอปุกรณ์ และปรับปรุงหลอดไฟ 

ทางบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงและพฒันาด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยการสง่เสริมแบรนด์ของบริษัทให้เป็น
ที%รู้จกัในตลาดและผู้บริโภคมากขึ Cน พร้อมทั Cงมีการปรับโฉมภาพลกัษณ์องค์กรใหม่ ซึ%งจะได้รับการประชาสมัพนัธ์ใน
เป็นต้นไป โดยยงัคงเน้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของบริษัทที%เปี% ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทํางานที%เต็มเปี% ยม ในขณะที%
ประหยดัไฟ ไมส่ร้างมลพิษ และรักษาสภาพแวดล้อม  

บริษัทต้องขอขอบคณุลกูค้าผู้มีอปุการคณุ คูค้่า และผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ที%ยงัคงให้ความไว้วางใจกบัทา
งานที%ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานอยา่งไมย่อ่ท้อ ทั Cงนี C คณะกรรมการบริหารได้ให้คํามั%นในการ

บริหารงานอยา่งรอบคอบ เพื%อไปสูเ่ป้าหมายที%ตั Cงไว้และประสบความสาํเร็จไปด้วยกนั 

     (นายธีระชยั ประสทิธิLรัตนพร) 
             กรรมการผู้จดัการ 
         บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน

 

 

มีความมุ่งมั%นในการประกอบ
และจัดจําหน่ายด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างที%ครบวงจร 

รวมถึงอปุกรณ์อํานวยความสะดวกภายในบ้าน ภายใต้แบรนด์ “GATA” และ “CROSS” 
โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที%หลากหลาย และมีรายการสินค้าครบเป็นอันดับต้น ๆ ของ

รวมถึงยังเป็นผู้ ส่งออกสินค้าไทยซึ%ง เป็นที%ยอมรับในระดับสากลด้วย
ปี บริษัทได้เติบใหญ่พร้อมทั Cงให้ความสําคัญในการวิจัยและ

พฒันาผลิตภัณฑ์เพื%อให้มีความหลากหลาย อีกทั Cงยังปรับปรุงอย่างต่อเนื%อง เพื%อให้
ละเพื%อเป็นการยกระดบัมาตรฐาน

ที%ผ่านมา บริษัทและทีมงานได้ทํางานกันอย่างหนกัเพื%อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่การเปิดประชาคม
ได้มีตวัแทนจําหน่ายครอบคลมุในภมูิภาคอาเซียน

บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายที%ต้องการขยาย
ประเทศในภมูิภาคนี Cนอกจากนี C บริษัทยงัได้ร่วมเข้าประมลูงานในภาครัฐ รวมถึงงานโครงการ โดย

ทางบริษัทยงัได้มีการปรับปรุงและพฒันาด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ โดยการสง่เสริมแบรนด์ของบริษัทให้เป็น
ที%รู้จกัในตลาดและผู้บริโภคมากขึ Cน พร้อมทั Cงมีการปรับโฉมภาพลกัษณ์องค์กรใหม่ ซึ%งจะได้รับการประชาสมัพนัธ์ในปี 2558 
เป็นต้นไป โดยยงัคงเน้นภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ของบริษัทที%เปี% ยมไปด้วยประสิทธิภาพการทํางานที%เต็มเปี% ยม ในขณะที%

บริษัทต้องขอขอบคณุลกูค้าผู้มีอปุการคณุ คูค้่า และผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ที%ยงัคงให้ความไว้วางใจกบัทางบริษัทมาด้วยดี  
งานที%ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานอยา่งไมย่อ่ท้อ ทั Cงนี C คณะกรรมการบริหารได้ให้คํามั%นในการ

มหาชน) 
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ข้อมูลทั&วไปของบริษัท 
 

ชื%อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
ชื%อบริษัทภาษาองักฤษ : Teera – Mongkol Industry Public Company Limited (TMI) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000189 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุ 
  ที%เกี%ยวข้อง รวมทั Cงหลอดไฟ และโคมไฟ 
ที%ตั Cงสาํนกังานใหญ่ : เลขที% 46/67 – 69 ซอยมั%งมีทรัพย์ หมูที่% 3 ถนนเลยีบคลองสี%วาพาสวสัดิL  
  ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
ที%ตั Cงสาํนกังานสาขา : สาขาที% 1 เลขที% 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบรีุ  
   กรุงเทพมหานคร 10600 
   โดยสาํนกังานแหง่นี Cใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทั%วไปและโกดงั

เก็บสนิค้า 
  สาขาที% 2 เลขที% 9/20 ซอยมั%งมีทรัพย์ หมูที่% 5 ถนนเลยีบคลองสี%วาพาสวสัดิL 

ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  
   โดยสาํนกังานแหง่นี Cใช้เป็นโรงงานเพื%อการผลติ 
โทรศพัท์ : 0-2877-9510, 034-854629 
โทรสาร : 0-2877-9522-23, 034-854630 
เว็บไซต์ : www.thaiballast.com 
ทนุที%เรียกชําระแล้ว : 111,608,072 บาท 
  (หนึ%งร้อยสบิเอ็ดล้านหกแสนแปดพนัเจ็ดสบิสองบาทถ้วน) 
มลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท (ยี%สบิห้าสตางค์) 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื%อนายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ที%ตั Cง : เลขที% 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประเทศไทย  
  ชั Cน 4 และ 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : 0-2229-2800 
 
ผู้สอบบัญช ี
ชื%อผู้สอบบญัชี : นายประดษิฐ รอดลอยทกุข์ 
ที%ตั Cง : 790/12 ทองหลอ่ทาวเวอร์ ซอยทองหลอ่ 18 ถนนสขุมุวิท 55 
  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342 
โทรสาร : 0-2185-0225 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (Teera - Mongkol Industry Public Company Limited) ได้จด
ทะเบียนก่อตั Cงบริษัทขึ Cน เมื%อวนัที% 9 พฤศจิกายน 2543 ด้วยทนุจดทะเบียนเริ%มแรก 1,000,000 บาท (หนึ%งล้านบาทถ้วน) เพื%อ
ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุที%เกี%ยวข้อง รวมทั Cงหลอดไฟ และโคม
ไฟ 

บริษัทเริ%มก่อตั Cงโดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทใน
ปัจจบุนั ด้วยความคิดริเริ%มในการดําเนินธุรกิจตั Cงแตปี่ 2520 โดยเริ%มจากการผลติบลัลาสต์สาํหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 
และบลัลาสต์สาํหรับไฟกระแสตรงสาํหรับใช้กบัแบตเตอรี%ของรถบสั เรือ และรถเข็น ในนามธีรพลการไฟฟ้า ตอ่มาได้
ดําเนินการยกเลกิและจดัตั Cง ห้างหุ้นสว่นจํากดั ธีระมงคลการไฟฟ้า พร้อมกบัการขยายประเภทของสนิค้าที%ผลติเพิ%มขึ Cน อาทิ 
บลัลาสต์สาํหรับไฟถนน เพื%อทดแทนการนําเข้าเนื%องจากช่วงเวลาดงักลา่ว บลัลาสต์สาํหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์มีการแขง่ขนั
กนัอยา่งรุนแรง นอกจากนี C ยงัเริ%มผลติผลติภณัฑ์อื%น ๆ ที%เกี%ยวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงสาํหรับหลอดฮาโลเจน และสตาร์ทเตอร์
สาํหรับไฟถนน เป็นต้น จนกระทั%งในปี 2543 ห้างหุ้นสว่นจํากดัธีระมงคลการไฟฟ้าได้ย้ายการผลติไปที%โรงงานในจงัหวดั
สมทุรสาคร และได้ก่อตั Cงนิติบคุคลใหมเ่ป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (ปัจจบุนั ทางห้างหุ้นสว่นจํากดั ธีระมงคล 
การไฟฟ้า อยูร่ะหวา่งการชําระบญัชีเพื%อปิดกิจการ ตามมติที%ประชมุคณะกรรมการห้างหุ้นสว่น ครั Cงที% 2/2552 เมื%อวนัที% 6 
พฤศจิกายน 2552) รวมทั Cงได้เพิ%มรายการสนิค้าอื%นๆ ที%มคีวามทนัสมยั และใช้เทคโนโลยีในการผลติที%สงูขึ Cน อาทิ สวิทช์
แสงแดด หม้อแปลงอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น และเมื%อปี 2549 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม ่ เพื%อรองรับการขยายกําลงัการ
ผลติสนิค้าใหมที่%เพิ%มขึ Cน 

ปัจจบุนั บริษัทมีสาํนกังานใหญ่ ตั Cงอยูเ่ลขที% 46/67 – 69 ซอยมั%งมีทรัพย์ หมูที่% 3 ถนนเลยีบคลองสี%วาพาสวสัดิL ตาํบล
คอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 และมีสาํนกังานสาขา 2 แหง่ ดงันี C 
สาํนกังานสาขาแหง่ที% 1 เลขที% 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

โดยสาํนกังานแหง่นี Cใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทั%วไปและโกดงัเก็บสนิค้า 

สาํนกังานสาขาแหง่ที% 2 เลขที% 9 / 20 ซอยมั%งมีทรัพย์ หมูที่% 5 ถนนเลยีบคลองสี%วาพาสวสัดิL ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 โดยสาํนกังานแหง่นี Cใช้เป็นโรงงานเพื%อการผลติ  

 
การประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าส่อง
สว่าง อุปกรณ์ควบคุมที%เกี%ยวข้อง รวมทั Cงหลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลกูค้าทั Cงใน และต่างประเทศ ซึ%งส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้าใน
ประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกั แบง่เป็น กลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้า ตลาดค้าสง่ทั%วไป และกลุม่ลกูค้าโครงการ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ 
1. กลุม่ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า 
2. กลุม่ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 
3. กลุม่ผลติภณัฑ์ โคมไฟฟ้า 
4. กลุม่ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง และ ผลติภณัฑ์อํานวยความสะดวก 
ทั Cงนี C ในกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเน้นการเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยบลัลาสต์และหลอดไฟเป็นสาํคญั 

โดยผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ที%บริษัทผลิตจะครอบคลุมถึง บัลลาสต์ไฟบ้าน (ซึ%งเป็นสินค้าควบคุมโดยสํานักงานมาตรฐาน
อตุสาหกรรม) และบลัลาสต์ไฟถนน สว่นกลุม่หลอดไฟฟ้า จะครอบคลมุถึง หลอดไฟนีออน หลอดประหยดัไฟ หลอดไฟแอลอีดี 
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และ หลอดไฟถนน ซึ%งบริษัทเป็นผู้ผลิตหลอดไฟถนนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ผลิตภณัฑ์ทั Cงบลัลาสต์และหลอด
ไฟฟ้าภายใต้ตราสนิค้า “GATA” ซึ%งเป็นตราสนิค้าหลกัของบริษัท นอกจากนี C บริษัทยงัรับจ้างผลติตามคําสั%งซื Cอ (OEM) ภายใต้
ตราสินค้าอื%น คิดเป็นจํานวนมากกว่า 20 ตราสินค้า ทั Cงนี Cธุรกิจการผลิตบลัลาสต์และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเริ%มก่อตั Cงขึ Cนใน
เมืองไทยเมื%อประมาณ 40 ปีที%ผ่านมา โดยสินค้าของบริษัทผลิตได้คณุภาพมาตรฐาน และสามารถทดแทนการนําเข้าสินค้า
จากตา่งประเทศได้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี " 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2555 

(BOI) 
2555 

(NON-BOI) 
2556 
(BOI) 

2556 
(NON-BOI) 

2557 
(BOI) 

2557 
(NON-BOI) 

2557 
(รวม) 

รายได้จากการขาย ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า 239.77 82.88 1.02 0.57 199.85 79.51 0.64 0.33 166.76 75.01 0.79 0.29 167.55 34.11 

2. ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 13.11 4.53 65.39 36.81 16.23 6.46 77.66 39.42 16.72 7.52 134.05 49.86 150.77 30.70 

3. ผลิตภณัฑ์ โคมไฟฟ้า - - 93.61 52.69 - - 108.36 55.00 9.01 4.05 124.82 46.43 133.83 27.25 

4. ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและ

อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

33.15 11.4 17.19 9.68 33.48 13.32 9.90 5.03 28.32 12.74 8.61 3.20 36.93 7.52 

ส่วนลดจ่าย -0.21 -0.07 -0.13 -0.07 -0.24 -0.10 -0.19 -0.10 -0.18 -0.08 -0.20 -0.07 -0.37 -0.08 

รายได้จากการขาย – สุทธิ 285.82 98.80 177.08 99.68 249.33 99.19 196.37 99.68 220.63 99.24 268.07 99.72 488.70 99.50 

รายได้อื7น ๆ* 3.47 1.20 0.57 0.32 2.03 0.81 0.64 0.32 1.68 0.76 0.76 0.28 2.44 0.50 

รายได้รวม 289.29 100.00 177.65 100.00 251.36 100.00 197.01 100.00 222.31 100.00 268.84 100.00 491.14 100.00  

 
หมายเหตุ: *รายได้อื7น ได้แก่ การขายเศษวัตถุดิบ รายได้รับคืนการส่งออก – เงนิสด/บัตรภาษีรายได้ดอกเบี Bยรับ – เงินฝาก 
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการขาย ดงันี " 

ประเภทการขาย 

2555 
(BOI) 

2555 
(NON-BOI) 

2556 
(BOI) 

2556 
(NON-BOI) 

2557 
(BOI) 

2557 
(NON-BOI) 

2557 
(รวม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากภายในประเทศ 256.37 89.70 173.30 97.87 210.11 84.27 191.42 97.48 175.84 79.70 264.21 98.56 440.05 90.04 

รายได้จากต่างประเทศ 29.45 10.31 3.78 2.13 39.22 15.73 4.95 2.52 44.79 20.30 3.86 1.44 48.65 9.96 

รายได้รวม 285.82 100.00 177.08 100.00 249.33 100.00 196.37 100.00 220.63 100.00 268.07 100.00 488.70 100.00  

 
บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการดาํเนินการก่อนจดัจําหนา่ย ดงันี "  

ประเภทกลุ่มลูกค้า 

2555 
(BOI) 

2555 
(NON-BOI) 

2556 
(BOI) 

2556 
(NON-BOI) 

2557 
(BOI) 

2557 
(NON-BOI) 

2557 
(รวม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ผลิตภณัฑ์ที8บริษัทเป็นผู้ผลิต 194.44 68.03 62.25 35.16 158.98 63.76 70.10 35.70 155.76 70.60 70.27 26.21 226.03 46.25 

2. ผลิตภณัฑ์ที8บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) 91.38 31.97 7.17 4.05 90.25 36.20 5.12 2.61 64.84 29.39 4.28 1.60 69.11 14.14 

3. ผลิตภณัฑ์ที8ซื "อมาเพื8อจําหน่ายต่อ - - 107.65 60.79 0.10 0.04 121.16 61.70 0.03 0.01 193.52 72.19 193.56 39.61 

รวมรายได้จากการขาย 285.82 100.00 177.08 100.00 249.33 100.00 196.37 100.00 220.63 100.00 268.07 100.00 488.70 100.00 
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TMI กับการพัฒนาอย่างยั&งยืน 
 

บริษัทมีความมุง่มั%นที%จะดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และเพื%อการเติบโตอย่างยั%งยืน  บริษัทให้ความสําคญั
กบัการกํากบัดูแลกิจการที%ดีในการทํางานทกุขั Cนตอนและทกุระดบัการบริหาร ควบคู่กบัการดําเนินธุรกิจที%รับผิดชอบต่อการ
ดแูลรักษาสิ%งแวดล้อม ดแูลพฒันาชุมชนและสงัคม มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผู้มีสว่นได้สว่น
เสยี พร้อมทั Cงยงัพฒันาบคุลากรให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

 
การกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ยึดมั%นในหลกัการและแนวปฏิบตัิที%ดีเกี%ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางที%ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี C 

 
1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทจะให้ความสําคญักับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี C จะกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่จํากดัแต่เพียงเฉพาะสิทธิที%กฎหมายกําหนดไว้เท่านั Cน โดยมีแนว
ปฏิบตัิ ดงันี C 

• บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที% และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูทั Cงหมดที%เกี%ยวข้องกับ
เรื%องที%ต้องตดัสนิใจในที%ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยจะถือปฏิบตัิให้จดัสง่
หนงัสอืนดัประชมุพร้อมทั Cงข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชุม
อย่างน้อย 7  วนั ซึ%งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 14   วนั แล้วแต่เรื%องที%จะพิจารณา และ  /หรือ เป็นไป

ตามที%กฎหมายกําหนด โดยกําหนดให้ในแตล่ะวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบนัทกึการ
ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เพื%อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที%ใช้ในการประชมุ รวมถึงขั Cนตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนที%จะจดัสง่เอกสาร เพื%อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจาก
บริษัท 

• บริษัทจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที% และจะละเว้น
การกระทําใด ๆ ที%อาจจะเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั Cงคําถามตอ่ที%ประชมุในเรื%องที%เกี%ยวข้องกบับริษัทได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดําเนินงานอย่างสมํ%าเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
โดยตรงผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

• บริษัทได้กําหนดให้มีช่องทางนกัลงทุนสมัพันธ์ เพื%อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสื%อสารกับทางบริษัทได้โดยตรง โดย
สามารถติดตอ่สอบถามได้ที%อีเมล์ IR@thaiballast.com หรือโทรศพัท์ 02-877-9510 ตอ่ 350 

นอกจากนี C บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคน ได้มีสว่นร่วมในการเสนอวาระเข้าสู ่ที%ประชุมสามญั และเสนอ
รายชื% อบุคคลเ พื%อเ ข้า รับการคัด เลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึ งการส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าทางเว็บไซต์
http://www.thaiballast.com ของบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2557 บริษัทได้ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ตั Cงแตว่นัที% 1 ตลุาคม  
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ถึงวนัที% 31 ธนัวาคม 2557 (90 วนั) ซึ%งเมื%อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้าและเสนอชื%อบคุคลเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่
อยา่งใด 

 
2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทั Cงผู้ ถือหุ้นที%เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที%ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับการปฏิบตัิที%เท่าเทียมกันและเป็น
ธรรม และจะสร้างความมั%นใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขั Cนพื Cนฐานอยา่งเทา่เทียมกนั  

บริษัทได้จัดกระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที%สนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื%อบุคคลเพื%อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
นอกจากนี C ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที%ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตวัเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้ อื%นมา
ประชมุและออกเสยีงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอชื%อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของ
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทางบริษัทมีมาตรการป้องกนักรณีที%กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื%อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื%น
ในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ โดยนโยบาย
และวิธีการติดตามดแูลในการนําข้อมูลภายในไปใช้เพื%อประโยชน์ส่วนตนนั Cน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ดแูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีที%มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพื%อประโยชน์ส่วนตวั และ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที%บริหารเป็นผู้ พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที%เป็นไปตามมติที%ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท หากพนกังานของบริษัทกระทําความผิดดงักลา่ว  

กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลเกี%ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เกี%ยวข้อง เพื%อให้คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื%อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั Cงนี C
กรรมการและผู้บริหารที%มีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมที%ทํากบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 

ทั Cงนี Cเพื%อเป็นการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้
ผู้บริหารและผู้ ที%เกี%ยวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื%อประโยชน์สว่นตนดงันี C 

• รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - จะต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหวา่งกนันั Cน ทั Cงนี C การอนมุตัิการเข้าทํารายการระหว่างกนัคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยตุิธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามเงื%อนไขและราคา
ตลาด นอกจากนี C ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื%อความเป็นธรรม และเพื%อ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการระหวา่งกนัที%เข้าขา่ยตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสั%ง ข้อกําหนด 
หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

• การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที%ยงัไม่
บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนบคุคลที%เกี%ยวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในซึ%งยงัมิได้เปิดเผยเพื%อทําการซื Cอ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์
ของบริษัท เป็นระยะเวลา 15 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนที%ข้อมลูนั Cนจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 
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3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีสว่นได้เสยี จะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิที%มีตามกฎหมายที%เกี%ยวข้อง โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที%เป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที%มีกบับริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ
สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียในการสร้างความมั%งคั%ง ความมั%นคงทางการเงิน และความยั%งยืน
ของกิจการ ดงันี C 

• ทางบริษัทจะปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที%เหมาะสม 

• การซื Cอสนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเงื%อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่า 

• การปฏิบตัิตามเงื%อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง 

• เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าทั Cงในด้านคณุภาพของสินค้าและการให้บริการที%ดี
ได้มาตรฐาน  

• การประพฤติตามกรอบกติกา การแขง่ขนัที%ดี หลกีเลี%ยงวิธีการที%ไมส่จุริต เพื%อทําลายคูแ่ขง่ทางการค้า 

• มีความรับผิดชอบ ตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 
นอกจากนี C คณะกรรมการได้กําหนดให้เกิดกลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัท เพื%อสร้างความมั%นคงอย่างยั%งยืนให้กบักิจการ และเปิดเผยข้อมูลสําคญัที%เกี%ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียเหลา่นั Cนให้
ได้รับทราบอยา่งเพียงพอ เพื%อให้สามารถทําหน้าที%ในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสาํคญัที%เกี%ยวข้องกบับริษัท ทั Cงข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที%มิใช่ข้อมลู
ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ%งข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน 
ข้อมูลเกี%ยวกับการทําหน้าที%ในรอบปีที%ผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ นโยบายเกี%ยวกบัการดูแล
สิ%งแวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ  

บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที%รับรองโดยทั%วไป 
และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที%ได้รับการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

นอกจากนี Cยงัได้กําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการในประเด็นเกี%ยวกบัการทําผิดกฎหมาย ความ
ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที%บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี C 

• นอกจากบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที%กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ%าเสมอ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที%ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่วผา่นรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที%ของคณะกรรมการ จํานวนครั Cงของการประชุม และ
จํานวนครั Cงที%กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที%ผา่นมา 

• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที%สะท้อนภาระหน้าที%
และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 
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5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทคํานงึถึงความสาํคญัของนโยบายเกี%ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที%ดีโดยกําหนดเป็นนโยบาย

เพื%อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการที%โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ%มความเชื%อมั%นให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัท
จะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะ และผู้ ถือหุ้นอยา่งสมํ%าเสมอ นอกจากนี Cบริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุและการ
ตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเสี%ยงบริษัทจะพยายามควบคมุ และบริหารความเสี%ยงอย่างใกล้ชิด และยงัคํานึงถึง
เรื%องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึ%งความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุ ๆ กลุม่ 

คณะกรรมการมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื%อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวมโดยได้จดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าที% ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน และ
ดแูลให้บริษัทมีระบบงานที%ให้ความเชื%อมั%นได้วา่ กิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะที%ถกูต้องตามกฎหมายและ
และมีจริยธรรม เพื%อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที%ดี ในเรื%องดงัตอ่ไปนี C 

• กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

• กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสมํ%าเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน  เพื%อบรรลุ
เป้าหมายที%วางไว้ 

• ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในที%เพียงพอและติดตามอยา่งสมํ%าเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ซึ%งเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ
บญัชีประจําปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที%สาํคญัในระบบดงักลา่ว 

• ดแูลให้มีมาตรการบริหารความเสี%ยงที%เหมาะสม และติดตามอยา่งสมํ%าเสมอ เพื%อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 

• ดแูลสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการได้กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบจากที%

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการ
ทั Cงหมด 8 คน ซึ%งคิดเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั Cงคณะ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มีการแต่งตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เมื%อวนัที% 7 เมษายน 2552 ซึ%งมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื%อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั Cง และจะจัดให้มีการประชุมเป็น
พิเศษในกรณีที%มีวาระเร่งดว่น 

2. คณะกรรมการได้กําหนดวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี  
3. คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ อยา่งรอบคอบ 
4. บริษัทได้กําหนดหน้าที% และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เพื%อไม่ให้

คนใดคนหนึ%งมีอํานาจโดยไม่จํากัด จึงได้แยกบุคคลที%ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหารออกจากกนั 

5. บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ%งทําหน้าที%ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที%คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที%ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั Cงประสานงานให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติคณะกรรมการ รวมถึงการดําเนินการอื%น ๆ ตามที%คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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บทบาท หน้าที& และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการจะทําหน้าที%พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื%องที%สําคญัเกี%ยวกับการดําเนินงานของ

บริษัท เช่น วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี%ยง แผนงาน และงบประมาณ 
รวมทั Cง กํากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที%กําหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจํา 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Cง 

3. คณะกรรมการได้จดัให้มีการทําจรรยาบรรณธุรกิจที%เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื%อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที%บริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และจะติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั  

4. คณะกรรมการจะพิจารณาเรื%องความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยได้กําหนดนโยบาย
เกี%ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที%ยดึถือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั และถือ
เป็นหน้าที%ของบคุลากรทกุระดบัที%จะหลกีเลี%ยงการมีสว่นเกี%ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสมัพนัธ์กบั
บคุคลภายนอกอื%น ๆ ซึ%งจะสง่ผลให้บริษัทต้องเสยีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งโดยกําหนดให้ผู้
ที%มีสว่นเกี%ยวข้องหรือเกี%ยวโยงกบัรายการที%พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเกี%ยว
โยงของตนในรายการดงักลา่วและต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุตัิในธุรกรรม
นั Cน ๆ  

5. คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที%มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที% เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 
ครั Cง 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั Cง และมีการประชุมพิเศษเพิ%ม
ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็น
ระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เพื%อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม และในการประชุมทุกครั Cง กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึก
ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที%ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื%อให้
กรรมการและผู้ ที%เกี%ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชมุคณะกรรมการในแต่ละครั Cงจะใช้เวลาประมาณ 
2 – 3 ชั%วโมง 
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สถติิการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2557 (ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2557) 
รายชื"อกรรมการ จาํนวนครั+งในการเข้าร่วมประชุม 

1. นายประวิทย์ ประสทิธิ�รัตนพร 5/5 ครั �ง 
2. นายธีระชยั  ประสทิธิ�รัตนพร 5/5 ครั �ง 
3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ�รัตนพร 5/5 ครั �ง 
4. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 5/5 ครั �ง 
5. ดร.ธีรศกัดิ�  ประสทิธ์รัตนพร 5/5 ครั �ง 
6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 5/5 ครั �ง 
7. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 5/5 ครั �ง 
8. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 5/5 ครั �ง 

หมายเหตุ:  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และนายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ ได้รับการแตง่ตั �งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื5อครั �งการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที5 1/2552 วนัที5 7 เมษายน 2552 และได้เข้าร่วมการ
ประชมุครั �งแรกเมื5อวนัที5 21 เมษายน 2552 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จดัให้มีแบบประเมินผล 2 แบบ 
ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั �งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื5อช่วยให้
คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที5ผ่านมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิ
หน้าที5ของกรรมการและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานตอ่ไป 
 

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการทางบริษัทจะจดัให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบผลการดําเนินงานบริษัท เพื5อไปใช้ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และนําผลการประเมินของ
กรรมการผู้จดัการไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดอตัราคา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการทั �งในระยะสั �น และ ระยะยาว 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทน อยูใ่นระดบัเดียวกบั

อตุสาหกรรม และสงูเพียงพอที5จะดงึดดูและรักษากรรมการที5มีคณุสมบตัิตามที5ทางบริษัทต้องการ โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
เป็นไปตามมติที5ได้รับการอนมุตัจิากที5ประชมุผู้ ถือหุ้น ทั �งนี �รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมลูไว้
ในหวัข้อการจดัการ เรื5องคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นแล้ว 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
ทางบริษัทได้กําหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ดงันี � 

1. คณะกรรมการจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ที5เกี5ยวข้องในระบบ
การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพื5อให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื5อง การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท หรือจัดส่งอบรม
ภายนอกตามหลกัสตูรที5เห็นสมควร 
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2. ทกุครั Cงที%มีการเปลี%ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที%เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที%ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่

3. คณะกรรมการจะกําหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพื%อทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสืบทอด
งาน ซึ%งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะมีการเตรียมแผนงานที%ตอ่เนื%องถึงผู้สบืทอดงานในกรณีที%
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที%ได้ 

4. คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการสาํหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจําทกุปี
ถึงสิ%งที%ได้ดําเนินงานไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคูก่นัไป เมื%อพิจารณาแผนสบืทอดงาน 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Corporate Social Responsibility เป็นสิ%งที%บริษัทให้ความสําคญั และยึดมั%นในพนัธ
กิจเพื%อสงัคมมาอยา่งสมํ%าเสมอ บริษัทจึงได้กําหนดแนวนโยบายเพื%อการพฒันาอย่างยั%งยืน โดยมีแนวทางสง่เสริมและพฒันา
สงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาบริษัท เพื%อให้เติบโตไปพร้อมกนัอยา่งมั%นคง โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 
ดงัตอ่ไปนี C  

การดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
การปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมเป็นปัจจยัที%ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความยั%งยืน คณะกรรมการบริษัท จึง

ประกาศนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ดําเนินธุรกิจตามหลกั
ธรรมาภิบาลที%ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื%นใดมากกว่าหลกัปฏิบัติสากล ให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบตัิ คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี C 

1) จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ที%คู่ค้าควรจะได้รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ เพื%อ
ประกาศให้ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้านการจดัหา และ จัดซื Cอแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนสาํหรับลกูค้าทกุราย จดัให้มีการทําแบบสอบถามสาํหรับลกูค้าโดยวิธีการสุม่ เพื%อให้ลกูค้ามีอิสระในการให้ข้อมลูต่อ
บริษัทโดยตรง ข้อมลูแบบสอบถามถกูนํามาวิเคราะห์ และวิจยัตามหลกัวิชาการและปราศจากอคติ นอกจากนี Cในกรณีที%คู่ค้า
ต้องการร้องเรียน เรื%องสนิค้า หรือได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม อาทิ การเรียกสนิบน คูค้่าทกุรายสามารถสง่เรื%องร้องเรียน
เข้ามายงับริษัทได้โดยตรง 

2) ปฏิบตัิตามเงื%อนไข ข้อตกลง สญัญาที%เป็นธรรม ตามที%ได้ตกลงไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด บนพื Cนฐานของความ
เป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมที%ดีของสงัคม 

3) กําหนดนโยบายเพื%อความโปร่งใส โดยห้ามพนกังาน รับ จดัหา หรือจดัซื Cอ ซึ%งทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื%นใด ที%
จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจที%มิได้เกิดจากการดําเนินการโดยสจุริต หรือทําให้เกิดความไมโ่ปร่งใสในการดําเนินกิจการ 
เพื%อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตตอ่หน้าที%และป้องกนัความไมโ่ปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าทกุราย นอกจากนี Cทางบริษัทยงั
เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที%ของพนักงานทุกระดับต่อผู้บริหารและต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงโดยพนกังานและผู้มีสว่นได้เสียทกุรายสามารถรายงานการฉ้อโกงที%น่าสงสยั, การทจุริตต่อ
หน้าที%, การปฏิบตัิงานที%ไมส่จุริต หรือการดําเนินการที%ขดัต่อระเบียบปฏิบตัิที%ดีทางจริยธรรม ศีลธรรม หรือขดัต่อข้อกฎหมาย 
ตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และฝ่ายเลขานกุารได้ ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี C 
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ผู้รับเรื&องร้องเรียน Email 

กรรมการบริษัท Directors@thaiballast.com 

กรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 

เลขานกุารบริษัท CorporateSecretary@thaiballast.com 

ฝ่ายจดัการข้อมลู และสารสนเทศ Info@thaiballast.com 

 
นอกจากนี Cผู้ ร้องเรียนยงัสามารถสง่เอกสารการทจุริตได้โดยตรงตอ่กรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ได้ที% ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เลขที% 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600โดยมีฝ่ายเลขานกุารเป็น
ผู้ รับเรื%องร้องเรียน และนําเรียนตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และ ผู้ เกี%ยวข้องในลาํดบัถดัไป 

4) กําหนดนโยบาย Whistle Blower เพื%อสนบัสนนุให้เกิดการตรวจสอบการกระทําการอนัไม่โปร่งใส และเพื%อให้
ความมั%นใจวา่ ผู้รายงานความไม่โปร่งใส การทจุริต การไม่ปฏิบตัิ หรือการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที%ของพนกังาน จะได้รับการ
ปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรมเพื%อปกป้องการตอบโต้กลบัจากผู้มีเจตนาไมด่ี และทําการฝึกอบรมพนกังานเพื%อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการตอ่ต้านการทจุริตตอ่หน้าที% ซึ%งเป็นหนึ%งในความพยายามของบริษัทที%จะกระตุ้นให้พนกังานตระหนกัถึงการควบคมุและ
ป้องกนัการทจุริตคอรัปชั%น 

 
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
สทิธิมนษุยชนเป็นสทิธิพื Cนฐานในความเป็นมนษุย์ ซึ%งมีทั Cงสทิธิที%กฎหมายกําหนดและสิทธิที%มิได้ระบไุว้เป็นกฎหมาย 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทที%จดัให้มีการสง่เสริม สนบัสนนุ และ พฒันา สิทธิมนษุยชนสําหรับ
บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื%อง บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการพัฒนา
สวสัดิการ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนกังาน คุ้มครองสิทธิของผู้ ด้อยโอกาส และเปิดโอกาสความเท่าเทียมกันของ
พนกังานทกุระดบั จดักิจกรรมเพื%อสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัคี และสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบัองค์กร โดยไม่ปิด
โอกาสการแสดงออกซึ%งความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นสว่นหนึ%งของการพฒันาอยา่งยั%งยืน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี C 

1. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดกิาร 
ทางบริษัทได้ดําเนินการจัดสวัสดิการเพิ%มเติมให้กับพนกังานประจําของบริษัทนอกเหนือจากสวัสดิการกองทุน

ประกันสงัคม ซึ%งเป็นสวสัดิการพื Cนฐานสําหรับพนกังาน โดยจัดให้มีการจัดทํากองทุนสํารองเลี Cยงชีพเพื%อให้พนักงานได้มี
หลกัประกนัในอนาคตสําหรับพนกังานที%ทํางานกบับริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้าสูก่องทนุใน
อตัราเดียวกนักบัที%พนกังานได้จ่ายชําระเพื%อเป็นการสง่เสริมนโยบายการออมของภาครัฐ นอกจากนี Cทางบริษัทยงัได้จดัให้มี
สวสัดิการเพิ%มเติมค่ารักษาพยาบาลสําหรับกรณีที%พนกังานเจ็บป่วยฉกุเฉินและจําเป็นต้องเข้ารักษาที%สถานพยาบาลที%มิได้
สงักดักองทนุประกนัสงัคม ทั Cงนี Cเพื%อเป็นการสง่เสริมให้พนกังานมีสวสัดิภาพที%ดีขึ Cน 

การจดัสวสัดิการด้านความปลอดภยัในระหวา่งปฏิบตัิหน้าที%ของพนกังาน เป็นอีกหนึ%งสวสัดิการที%ทางบริษัทได้
เลง็เห็นและให้สาํคญัเสมอมา ทางบริษัทได้จดัซื Cออปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย อาทิ Earplugs ซึ%งจดัให้ไว้กบัพนกังานที%ต้องทํางาน
กบัเครื%องจกัรอตุสาหกรรมที%มีโอกาสเกิดเสยีงดงั หรือ การจดัอปุกรณ์ Back Support สาํหรับพนกังานขนย้ายสนิค้า เป็นต้น 
เพื%อสขุภาพและอนามยัที%ดีของพนกังาน 
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2. การพัฒนาบุคลากร 

ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ทางผู้บริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความสาํคญัของการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ1งการพฒันาบคุลากรในยคุปัจจุบนัที1การ
แขง่ขนัทางการตลาดต้องอาศยัทกัษะและความเชี1ยวชาญในการดําเนินการเพื1อรับมือกบัปัญหาหรืออปุสรรคต่าง ๆ ที1อาจจะ
เกิดขึ 6นได้ ทางผู้บริหารจึงได้ดําเนินการสนบัสนนุการพฒันาด้านบคุลากร ทั 6งในระดบัปฏิบตัิการ หวัหน้าสว่นงาน และระดบั
ผู้บริหาร โดยครอบคลมุถึงตั 6งแตก่ารจดัทํา การอบรมฝึกสอนระหวา่งช่วงที1เริ1มเข้าปฏิบตัิหน้าที1 (Probation Period Training) 
การฝึกอบรมระหวา่งการปฏิบตัิหน้าที1 (Onthe Job Training) การฝึกอบรมประจําปีเพื1อเป็นการทบทวนการปฏิบตัิหน้าที1อยา่ง
ถูกต้องสมํ1าเสมอ (Scheduled Training) และการฝึกอบรมพิเศษเพื1อเพิ1มเติมความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน 
(SpecificTraining) ให้แก่พนกังานในตําแหน่งต่าง ๆ ที1มีความจําเป็นเฉพาะ ทั 6งนี 6การฝึกอบรมนอกจากจะเป็นการเพิ1มพูน
ความรู้ให้กบัพนกังาน ยงัเป็นการเปิดทศันวิสยั ในการมองปัญหาในรูปแบบที1แตกตา่งออกไป เพื1อให้สามารถดําเนินการแก้ไข
ปัญหาที1เกิดขึ 6นได้อย่างทันท่วงที ทั 6งนี 6ในส่วนของการฝึกอบรม บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั 6งแบบ ภายใน (In-house 
Training) และมีการสง่ฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก เพื1อให้สามารถนําความรู้ความสามารถที1พนกังานได้รับจากการฝึกอบรม 
มาใช้พฒันา และเพิ1มประสทิธิภาพภายในองค์กรได้อยา่งเต็มที1 

 
3. การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการบรรจุคนพิการเข้าเป็น
พนกังานของบริษัท อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดัเลอืกโดยการเลอืกสรรพนกังานพิการที1มิได้มีผลกระทบต่อการจ้าง
งานเข้าปฏิบัติหน้าที1 เพื1อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานพิการได้รับสิทธิอนัเท่าเทียมกับพนกังานทั1วไป ทั 6งนี 6การส่งเสริมการ
ทํางานของคนพิการเป็นสว่นหนึ1งในมาตรการสง่เสริมสิทธิมนษุยชนตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากลที1ทางบริษัทได้ยึดถือปฏิบตัิ
ตอ่เนื1องกนัมาอยา่งสมํ1าเสมอ 

 
4. การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

ทางบริษัท ธีระมงคล อสุาหกรรม จํากัด (มหาชน) นําโดยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงูส่งเสริมให้มีการ
สร้างแรงจูงใจในการทํางานโดยการปรับปรุงและพฒันา ตวัชี 6วดั (Performance Indicator) สําหรับแต่ละหน่วยงานเพื1อใช้
วดัผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุงและพฒันาตวัชี 6วดัอย่างสมํ1าเสมอ เพื1อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที1
เปลี1ยนแปลงไปอยา่งสมํ1าเสมอ บริษัทได้จดัให้แผนกที1มีผลการประเมินดีเยี1ยมจากตวัชี 6วดัที1ได้กําหนดไว้ ได้รับรางวลัเพื1อสร้าง
แรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที1ตามที1ได้รับมอบหมาย นอกจากนี 6ทางบริษัทยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันา
โดยจัดให้มีการบริหารและการตรวจสอบตามหลกัการ Participatory Governance ซึ1งเป็นหลกัปกครองที1ผู้ถูกปกครอง
สามารถแสดงออกซึ1งความเห็นตอ่การบริหารงานอยา่งมีเหตมุีผล พนกังานสามารถเสนอความคิดเห็นที1เป็นประโยชน์ มีสว่น
ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตา่งๆ ในเชิงลกึ  

 
5. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้สาํหรับองค์กร (Organizational Knowledge Management) 

การจดัการองค์ความรู้เป็นสว่นหนึ1งของการพฒันาการขององค์กรอยา่งยั1งยืน ผู้บริหารบริษัทธีระมงคล อตุสาหกรรม 
จํากดั (มหาชน) ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วยการสง่เสริมให้มีกระบวนการพฒันาองค์
ความรู้ในองค์กรอยา่งสร้างสรรค์ โดยมีการจดัทําในหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี 6 
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1) Information Center – เป็นการจดัทําศนูย์กลางองค์ความรู้สําหรับข้อมลูข่าวสารภายในองค์กร ข่าวสารที/ถกู
ประกาศให้รับทราบจะถกูนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ในระบบผ่านทาง Information Center เพื/อประกาศให้รับรู้อย่าง
ทั/วถึง และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นในประกาศที/มีผลกระทบตอ่พนกังานอยา่งมีเหตมุีผล 

2) Creativity Center – ศนูย์กลางความคิดเห็นสาธารณะภายในองค์กร เป็นช่องทางสําหรับพนกังานทกุระดบัใน
การนําเสนอความคิดเห็นที/เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเห็นที/ถกูนํามาปฏิบตัิจะได้รับรางวลัด้านการมีสว่นร่วมต่อการ
พฒันาของบริษัท การจัดทําศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะนอกจากเป็นการส่งเสริมให้พนกังานได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ยงัเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของการทํางานตามหลกั Participatory Governance ซึ/งช่วยให้
กระบวนการบริหารเป็นไปอยา่งมีเอกภาพตามหลกัการประชาธิปไตย 

3) Organizational Learning Process – ทางบริษัทได้นําแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบขององค์กรมาประยกุต์ใช้ 
โดยเริ/มต้นการเรียนรู้จาก Individual Learning ฝึกการเรียนรู้แบบกลุม่ Team Learning และนําไปปฏิบตัิตามรูปแบบของ 
Organizational Learning เพื/อให้การเรียนรู้เกิดจากทกัษะของพนกังานในระดบัปฏิบตัิการไปจนถึงหวัหน้าสว่นงาน ผู้จดัการ 
และผู้บริหารระดบัสงู โดยกระบวนการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี U 

3.1 Individual Learning – สง่เสริมการพฒันาการทางด้านการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ โดยฝึกฝนและ
ปฏิบตัิการเรียนรู้ผ่านทาง Digital Multimedia Learning ซึ/งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านทางวีดีโอเทป และสื/อดิจิตอล 
ประเภทอื/น ๆ ที/ได้บนัทึกระเบียบปฏิบตัิในการทํางานของแต่ละแผนกเอาไว้ และอบรมพนกังานในทุกระดบัอย่างต่อเนื/อง 
เพื/อให้พนกังานสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อยา่งสมํ/าเสมอ 

3.2 Team Learning – ฝึกฝนให้พนกังานรู้จกัการทํางานเป็นกลุม่ โดยจัดการอบรมในเชิงกลุม่ ให้โอกาส
พนกังานในการเข้าฝึกฝนตามกลุม่คณะ การแสดงออกซึ/งความคิดเห็นส่วนบคุคล และการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลใน
กลุม่ รวมถึงมารยาท และทกัษะในการประชมุ สมัมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างพนกังาน ทั Uงนี Uกิจกรรมที/ทางบริษัทได้
จดัเป็นประจําอยูท่กุปี เพื/อสนบัสนนุการเรียนรู้การเข้ากลุม่และฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็นทีมได้แก่ กิจกรรม Team Building 
ประจําปี ซึ/งเป็นกิจกรรมที/พนกังานประจําของบริษัทจะได้มีโอกาสทําความรู้จกั ร่วมทํากิจกรรมฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็น
ทีมของพนกังานประจําทกุระดบั 

3.3 Organizational Learning – ส่งเสริมทกัษะการจัดการในรูปแบบองค์กรภาพรวม โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานได้เรียนรู้การจดัการในสว่นงานอื/น ๆ ที/มิใช่สว่นงานที/รับผิดชอบ เพื/อให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิ
หน้าที/ในรูปแบบองค์กร ในการสง่เสริมการเรียนรู้ดงักลา่ว พนกังานข้ามสายงานจะมีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที/
ของพนกังานสายงานอื/น  เพื/อสร้างความรู้ ความเข้าใจของลกัษณะงานอื/น ๆ ที/มีอยู่ภายในบริษัท โดยมีผู้ จัดการ รวมถึง
ผู้บริหารเป็นผู้ กํากบัดแูล ทั Uงนี Uการสง่เสริมทกัษะการจดัการดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบตัิหน้าที/ของ
พนกังานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสามคัคีภายในองค์กร ให้มีความเป็นเอกภาพในการปฏิบตัิหน้าที/อีกด้วย 
 

 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ� และสิทธิบัตร 

 บริษัทได้กําหนดกําหนดให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที/และความรับผิดชอบในการปกป้อง และดูแล
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ เคารพลิขสิทธิ]ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั Uงมีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื/อสารโดยใช้สื/อโทรคมนาคม ที/ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและถกูต้องตามหลกักฎหมายที/เกี/ยวข้องกบั
ทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธิ] และ สทิธิบตัร ทกุประการ 
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การต่อต้านทุจริตคอรัปชั�น 

การทจุริตคอรัปชั�นเป็นปัญหาอนัร้ายแรงไม่เพียงในระดบัองค์กร ยงัเป็นปัญหาในระดบัท้องถิ�นและระดบัประเทศ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอรัปชั�นในทกุระดบั และกําหนดให้มีนโยบายวา่ด้วย
การต่อต้านการทุจริตว่าด้วย “การรับสิ�งของหรือประโยชน์อื�นใดที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบตัิ
หน้าที�” และ “การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจน เพื�อให้พนกังานและผู้ เกี�ยวข้องได้ทราบและยึดถือปฏิบตัิตามนโยบาย โดยมี
รายละเอียดของนโยบายดงันี 5 

1) บริษัทดําเนินนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและการดําเนินงานด้านจดัหาจดัซื 5อแก่คูค้่าทกุรายของบริษัท และมี
นโยบายที�จะไมก่ระทําการ หรือ เพิกเฉยต่อการทจุริตในองค์กรใด ๆ โดยกําหนดให้พนกังานห้ามรับสิ�งของหรือการให้สิ�งของ
ใดๆเพื�อประโยชน์อื�นใดจากบคุคลที�มีหน้าที�หรือทําธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ รับจ้างช่วงผู้ รับเหมาโดย
กําหนดเป็นแนวปฎิบตัิอย่างชัดเจนเพื�อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมในการค้าระหว่างผู้ขายผู้
รับจ้างช่วงผู้ รับเหมาเกิดขึ 5นและเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาทจุริต และความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจน
เป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาทจุริตและความไมเ่ป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี 5 ทางบริษัทยงัมีช่องทางหลากหลาย
เพื�อให้พนกังาน(Whistle Blower) สามารถส่งเรื�องราวการทุจริตที�พบเห็นได้โดยตรงอาทิ การใส่ข้อมูลลงในกลอ่งรับเรื�อง
ร้องเรียนที�จดัไว้ภายในบริษัทซึ�งจะสามารถร้องเรียนไปที�ผู้บริหารได้โดยตรง การสง่อีเมล์ให้เลขานกุารบริษัท ซึ�งจะนําเรียน
เรื�องดงักลา่วไปยงั กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ หรือ การสง่เรื�องไปยงั เว็บไซต์ส่วนกลางของ
ทางบริษัท โดยทางบริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ รายงานการทุจริตอย่างเหมาะสม เพื�อมิให้ผู้ รายงานพฤติกรรม
ทจุริต ได้รับผลกระทบจากการรายงานดงักลา่ว 

2) ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนที�จะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที�ดีต่อสงัคม 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะไมก่ระทําการใด ๆ รวมถึงไมส่ง่เสริม และ ไมส่นบัสนนุ การทจุริตคอรัปชั�นในทกุภาคสว่น
ของประเทศ และยงัมีนโยบายสง่เสริมการต่อต้านการทจุริตคอรัปชั�นทกุรูปแบบทั 5งที�กระทําการโดยภาครัฐ และภาคเอกชน
นอกจากนี 5 บริษัทยงัได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต เป็นที�เรียบร้อยแล้ว 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ในรอบปี 2557 บริษัท มิได้มีข้อร้องเรียนที�เป็นสาระสาํคญัที�ผู้บริโภคร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบในการใช้สนิค้า
ของทางบริษัท ซึ�งตลอดระยะเวลาที�ผา่นมาทางบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการร้องเรียนของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ�ง โดยเฉพาะ
ในส่วนของสินค้าที�ทางบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่าย โดยสินค้าทุกชิ 5นได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมจากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภยั ซึ�ง
เป็นเครื�องยืนยนัวา่บริษัทได้เลง็เห็นถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิ�งสาํคญัลาํดบัต้น ในกระบวนการออกแบบและพฒันา
สินค้าของทางบริษัทได้ให้ความสําคญัด้านความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอมา ทั 5งนี 5 ความปลอดภยัต่อการใช้ผลิตภณัฑ์
ของบริษัท เป็นหนึ�งในแนวนโยบายของทางบริษัทที�มุง่เน้น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค และไมทํ่าให้เกิดอนัตรายต่อการใช้
งาน นอกจากนี 5ในปี 2557 บริษัทยงัมีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้บริโภคอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
และบริการที�ทางบริษัทได้ผลติและจดัจําหนา่ย และผลสาํรวจความพงึพอใจอยูใ่น เกณฑ์ดีมาก ที�ระดบั 86.91 เปอร์เซนต์ 
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การดาํเนินงานด้านสิ&งแวดล้อม 
ในฐานะที%บริษัทเป็นผู้ผลติสินค้าที%เกี%ยวข้องกบัการใช้พลงังาน บริษัทมีนโยบายที%จะเป็นผู้วิจยัและพฒันาสินค้าที%มี

ประสทิธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรโลก ซึ%งที%ผา่นมาบริษัทได้พฒันาสนิค้าที%ได้รับตรามาตรฐานเบอร์  5 (ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 
5) จากกระทรวงพลงังาน (จากเดิมออกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลติ) ซึ%งเป็นสนิค้าที%ทางบริษัทได้ผลติขึ Cนโดยความพยายามเพื%อช่วย
อนรัุกษ์พลงังาน เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และสงัคม ทั Cงยงัสง่เสริมให้ผู้ซื Cอได้ประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใช้พลงังานไฟฟ้าที%
ลดลง สินค้าประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสินค้าที%มีคณุภาพสงู ปลอดภยั และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้สญูเสียไปในการ
ผลิตพลงังานนอกจากนี C สินค้าที%บริษัทผลิตนั Cนมาจากกระบวนการผลิตที%ทนัสมยั มิได้มีการสร้างหรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ%งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ%งทําให้มั%นใจได้ว่า ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เป็นผลิตภณัฑ์ที%มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน เกิดจาก
กระบวนการผลติที%สะอาดและมีคณุภาพมาตรฐาน เพื%อรักษาสภาพแวดล้อมที%ดีของโลก 
 

การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
ตลอดระยะเวลากวา่ 40 ปีที%ผา่นมา บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนโยบายชดัเจนที%จะมุง่มั%นและ

พฒันาสนิค้านวตักรรมเพื%อตอบสนองสงัคมและผู้บริโภคตลอดมา บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเพื%อทดแทนการนําเข้า
สินค้าจากยุโรป โดยเป็นบริษัทไทยรายแรก และรายเดียวที%เป็นผู้ ริเริ%มคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื%อการประหยัดพลงังาน
ทางด้านไฟฟ้าแสงสวา่งในไทย สินค้าหลากหลายชนิดที%บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศเป็นสินค้าที%พฒันา
และคิดค้นโดยวิศวกรชาวไทยทั Cงสิ Cน 

ตราบจนปัจจบุนั บริษัทยงัคงไมห่ยดุที%จะคิดค้นและพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ เพื%อสงัคมไทย โดย ณ วนัที% 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทได้จดทะเบียนสิทธิบตัรสินค้าไว้เป็นจํานวนทั Cงสิ Cน 10 รายการ และยงัคงเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทหลอดไฟถนน
รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และยงัสง่ออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีดงักลา่วไปยงักว่า 10 ประเทศทั%วโลก และยงัได้
พฒันานวตักรรมเพื%อความสะดวกสบายของผู้ ใช้งานอีกมากมาย อาทิ สวิตช์แสงแดด รีโมทสวิตช์ สวิตช์จบัความเคลื%อนไหว
ของมนุษย์ และ สวิตช์ระบบสัมผัส ซึ%งทั Cงหมดถูกคิดค้นภายใต้แนวนโยบายที%บริษัทตั Cงมั%นเพื%อการพัฒนาสังคมไทยให้
สะดวกสบายทนัสมยั และปลอดภยัเสมอมา นอกจากนวตักรรมที%ทางบริษัทได้คิดค้นขึ Cนนี C ฝ่ายวิจยัและพฒันาบริษัทยงัมีการ
วิจัยสินค้านวัตกรรมเพื%อการประหยัดพลงังาน ซึ%งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าประหยัดพลงังานที%ได้รับฉลาก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลงังานมากวา่ 10 ปี 

สินค้านวตักรรมทุกชนิดของบริษัท นอกจากจะเป็นสินค้าที%ประหยดัพลงังาน และออกแบบเพื%อตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชีวิตสมยัใหม่แล้ว สินค้าทุกชนิดจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และยงัได้รับการรับรอง
คณุภาพจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน TÜVSÜD ประเทศเยอรมนันี ทั Cงนี Cเพื%อให้ผู้บริโภคมั%นใจถึง คณุภาพและความ
ปลอดภยั ในการใช้งานผลติภณัฑ์ของทางบริษัทฯ 
 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ%งแวดล้อมและสงัคมคือสิ%งที%บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน) ได้ยึดมั%นและให้ความสําคญัอย่างต่อเนื%องมาโดยตลอด โดยมีวตัถุประสงค์เพื%อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที%ดีอย่าง
ยั%งยืนให้แก่ชมุชนและสงัคมผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ พร้อมทั Cงดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและคํานึงถึงผลประโยขน์ของผู้ ที%เกี%ยวข้อง 
ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า รวมถึงประชาชนในสงัคม โดยยดึถือตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมที%ทางบริษัทปฏิบตัิเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั%งยืน โดยในปี 2557 ที%ผ่านมา ทางบริษัทได้จัด
กิจกรรมตา่ง ๆ เพื%อพฒันาชมุชนและสงัคม ดงัตอ่ไปนี C 

 



โครงการ สน. ส่องสว่าง
นําโดย พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจ

กรรมการผู้จดัการ มอบโคมไฟครบชดุสาํหรับติดตั Cงในอาคารสถานีตํารวรจนครบาลสาํเหร่ เพื%อใช้ในการปรับภมูิทศัน์
สถานี โดยมีพ.ต.ท.ภสัพงษ์ บตุรไทย รอง ผกก
สาํเหร่เป็นผู้ รับมอบ 

โครงการหลอดไฟ 
บริษัทได้บริจาคหลอดไฟให้แก่โรงเรียนในชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื%อติดตั Cงและเพิ%มความ

สว่างให้แก่บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน โดยมอบหลอดไฟให้แก่ โรงเรียนกุฎีลาย ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอดลุย์ ใบกุ
อทุยั โดยมีอาจารย์สวุรรณ คล้ายคลึงเป็นตวัแทนรับมอบนอกจากนี C ทางบริษัทยงัได้บริจาคโคมไฟและหลอดไฟ
ให้แก่ วดับางนํ Cาชน บคุคโล เขตธนบรีุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในงานพิธีเททองหลอ่พระพทุธรูป ปางนาคปรก 
ใช้ในการซอ่มแซมและเพิ%มแสงสวา่งในบริเวณวดัอีกด้วย

โครงการร่วมแบ่งปันสานฝันให้น้อง ครั�งที& 
โดยที%ทางบริษัทได้ร่วมกบัศนูย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 

บริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อําเภอบ้านไร่ 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ และปรับปรุงโรงอาหาร

โครงการมอบแสงสว่างสดใสด้วยหลอดไฟ 
เนื%องในโอกาสงานสมัมนาประจําปี 

อาคาร รวมถึงบริจาคข้าวสาร 
ปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ เพื%อใช้ประโยขน์สําหรับชีวิตประจําวนั นอกจากนี C พนกังานบริษัทได้ร่วมทํากิจกรรมสนัทนา
การร่วมกบัครูและนกัเรียนกนัอยา่งสนกุสนาน สร้างความประทบัใจและรอยยิ Cมให้ทั Cง 
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ส่องสว่าง 
อัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและคุณธีระชัย ประสิทธิL รัตนพร 

กรรมการผู้จดัการ มอบโคมไฟครบชดุสาํหรับติดตั Cงในอาคารสถานีตํารวรจนครบาลสาํเหร่ เพื%อใช้ในการปรับภมูิทศัน์
ภสัพงษ์ บตุรไทย รอง ผกก. สส. สน. สาํเหร่และ พ.ต.ท.ประพนัธ์ จิตรสําราญ รอง ผกก

โครงการหลอดไฟ GATA นําพาแสงสว่างสู่คนไทย 
บริษัทได้บริจาคหลอดไฟให้แก่โรงเรียนในชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื%อติดตั Cงและเพิ%มความ

สว่างให้แก่บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน โดยมอบหลอดไฟให้แก่ โรงเรียนกุฎีลาย ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอดลุย์ ใบกุหลาบ ผู้ อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ รับมอบ และโรงเรียนบ้านคู้คด อําเภอ
อทุยั โดยมีอาจารย์สวุรรณ คล้ายคลึงเป็นตวัแทนรับมอบนอกจากนี C ทางบริษัทยงัได้บริจาคโคมไฟและหลอดไฟ
ให้แก่ วดับางนํ Cาชน บคุคโล เขตธนบรีุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในงานพิธีเททองหลอ่พระพทุธรูป ปางนาคปรก 
ใช้ในการซอ่มแซมและเพิ%มแสงสวา่งในบริเวณวดัอีกด้วย 

โครงการร่วมแบ่งปันสานฝันให้น้อง ครั�งที& 13 
โดยที%ทางบริษัทได้ร่วมกบัศนูย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3บริจาคหลอดไฟพร้อมสวิตช์ครบชุดเพื%อร่วม

บริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อําเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธานีเพื%อนําไปซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ และปรับปรุงโรงอาหาร 

โครงการมอบแสงสว่างสดใสด้วยหลอดไฟ GATA 
เนื%องในโอกาสงานสมัมนาประจําปี 2557 ทางบริษัทได้บริจาคหลอดไฟเพื%อนําไปซ่อมแซมและปรับปรุง

อาคาร รวมถึงบริจาคข้าวสาร อปุกรณ์การศึกษา เสื Cอผ้า และอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านไทรงาม อําเภอหนองหญ้า
ปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ เพื%อใช้ประโยขน์สําหรับชีวิตประจําวนั นอกจากนี C พนกังานบริษัทได้ร่วมทํากิจกรรมสนัทนา
การร่วมกบัครูและนกัเรียนกนัอยา่งสนกุสนาน สร้างความประทบัใจและรอยยิ Cมให้ทั Cง 2 

 

 

สอบและคุณธีระชัย ประสิทธิL รัตนพร 
กรรมการผู้จดัการ มอบโคมไฟครบชดุสาํหรับติดตั Cงในอาคารสถานีตํารวรจนครบาลสาํเหร่ เพื%อใช้ในการปรับภมูิทศัน์

ประพนัธ์ จิตรสําราญ รอง ผกก. จร. สน. 

บริษัทได้บริจาคหลอดไฟให้แก่โรงเรียนในชนบทในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื%อติดตั Cงและเพิ%มความ
สว่างให้แก่บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน โดยมอบหลอดไฟให้แก่ โรงเรียนกุฎีลาย ตําบลบ้านใหม่ อําเภอ

หลาบ ผู้ อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้ รับมอบ และโรงเรียนบ้านคู้คด อําเภอ
อทุยั โดยมีอาจารย์สวุรรณ คล้ายคลึงเป็นตวัแทนรับมอบนอกจากนี C ทางบริษัทยงัได้บริจาคโคมไฟและหลอดไฟ
ให้แก่ วดับางนํ Cาชน บคุคโล เขตธนบรีุ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในงานพิธีเททองหลอ่พระพทุธรูป ปางนาคปรก เพื%อ

บริจาคหลอดไฟพร้อมสวิตช์ครบชุดเพื%อร่วม
จงัหวดัอทุยัธานีเพื%อนําไปซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน 

ทางบริษัทได้บริจาคหลอดไฟเพื%อนําไปซ่อมแซมและปรับปรุง
อปุกรณ์การศึกษา เสื Cอผ้า และอาหารให้แก่โรงเรียนบ้านไทรงาม อําเภอหนองหญ้า

ปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ เพื%อใช้ประโยขน์สําหรับชีวิตประจําวนั นอกจากนี C พนกังานบริษัทได้ร่วมทํากิจกรรมสนัทนา
2 ฝ่าย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
ภาครวมอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งมกีารเติบโตอยา่งตอ่เนื%อง โดยปัจจบุนัมลูคา่รวมของธุรกิจไฟฟ้าแสงสวา่งมีมลูคา่
ประมาณ 13,500 ล้านบาทโดยอตัราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ และอตัราการขยายตวัของ
อสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศ จากการติดตั Cงโคมไฟและหลอดไฟ เพื%อใช้เป็นสาธารูปโภคพื Cนฐานทั Cงภายในและภายนอก
อาคาร และการจากการตดิตั Cงโคมไฟและหลอดไฟเพื%อทดแทนผลติภณัฑ์เดิม ที%ชํารุดหรือหมดอายกุารใช้งาน นอกจากนี Cการ
ติดตั Cงในบางองค์กรหรือหนว่ยงาน อาจเป็นไปเพื%อทดแทนผลติภณัฑ์เดิม เพื%อประโยชน์ในการประหยดัพลงังาน โดยตดิตั Cง
ผลติภณัฑ์ใหมที่%ให้ประสทิธิภาพแสงที%ดีกวา่เดิม และทําให้องค์กรสามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า ซึ%งเป็นไปตามนโยบายการ
ประหยดัพลงังาน ที%ภาครัฐให้การสง่เสริมมาอยา่งสมํ%าเสมอ 

 
อุตสาหกรรมบัลลาสต์และภาวะการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นสว่นหนึ%งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง โดยตลาดบลัลาสต์ส่วนใหญ่เป็นของ
ผู้ ผลิตภายในประเทศ สําหรับตลาดบัลลาสต์ที%ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนั Cน จะเป็นผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สําหรับใช้กับ
หลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งบางชนิด  

ปัจจุบนัแนวโน้มของอุตสาหกรรมบลัลาสต์ในประเทศไทยนั Cนจะเน้นบลัลาสต์ที%ประหยดัไฟมากขึ Cน เช่น บลัลาสต์
อิเลก็ทรอนิกส์ ซึ%งในปัจจบุนับริษัทได้ตระหนกัดีถึงแนวโน้มดงักลา่ว และได้ให้ความสําคญักบับลัลาสต์ประเภทดงักลา่ว โดย
ทางบริษัทจึงได้คิดค้นบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที%สามารถเปลี%ยนได้ง่าย สะดวก (ง่ายเหมือนเปลี%ยนสตาร์ทเตอร์) และสามารถ
เปลี%ยนได้ด้วยตวัเอง ซึ%งคาดวา่จะช่วยให้ผู้ใช้หนัมานิยมสนิค้าประเภทนี Cมากขึ Cน 

สาํหรับอตุสาหกรรมบลัลาสต์นั Cน สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

• บลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็ 

• บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์ 
ตลาดบลัลาสต์ในประเทศไทยโดยสว่นมากจะเป็นบลัลาสต์ขดลวดแกนเหล็กเป็นสว่นใหญ่ เนื%องจากมีราคาตํ%ากว่า 

และมีอายุการใช้งานทนทานกว่าบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มาก จึงทําให้ตลาดโดยรวมเป็นบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กเป็น
สว่นมาก โดยในช่วง 5 – 10 ปีที%ผา่นมา ทางกรมอนรัุกษ์พลงังานและอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ในสว่นราชการกระทรวงพลงังาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พยายามผลกัดนัผลิตภณัฑ์ที%ช่วยในการประหยดัพลงังาน โดยบลัลาสต์
ประเภทประหยดัพลงังาน (Low Loss) และบลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสว่นหนึ%งที%ได้รับการสนบัสนนุ  ทําให้ประชาชนทั%วไป
หนัมาใช้บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ Cน แต่ทั Cงนี Cยงัคงมีสดัสว่นการใช้งานที%น้อยมากเมื%อเทียบกบับลัลาสต์ขดลวดแกนเหล็ก 
อยา่งไรก็ตาม เป็นที%คาดการณ์วา่แนวโน้มในอนาคตบลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องมีบทบาทมากขึ Cนเนื%องจากพอเริ%มมีการใช้
งานของบลัลาสต์ประเภทดงักลา่วมากขึ Cนแล้ว จะช่วยให้ต้นทนุในการผลิตค่อย ๆ ปรับตวัลดลงในที%สดุและจะทําให้ราคา
จําหนา่ยไมต่า่งจากบลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็มากจนเกินไป นอกจากนี C ปัจจยัจากกระแสอนรัุกษ์พลงังานเพื%อช่วยแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อน ประกอบกับการวิจัยและพฒันาอย่างต่อเนื%อง เพื%อให้บลัลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีอายุการใช้งานที%ยาวนานขึ Cน 
เหลา่นี Cจะเป็นปัจจยัที%ช่วยเร่งให้เกิดความนิยมในการใช้บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์มากขึ Cนจากเดิม 

ทั Cงนี C บริษัทมีข้อมูลตัวเลขจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่าผลิตภัณฑ์ที%ช่วยในการประหยัด
พลงังาน สามารถลดอตัราการสญูเสียพลงังานลง ได้แก่ ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ โดยจากการประมาณการยอดขายจํานวนบลั
ลาสต์ ที%ใช้กบัหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใน 1 ปี ประมาณ 20-25 ล้านตวั คิดเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของบลัลาสต์ประมาณ ปี
ละ 1 พนัล้านเมกกะวตัต์จากข้อมลูดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่าบลัลาสต์ประสิทธิภาพสงูจะช่วยลดการสญูเสียพลงังานในตวับลั
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ลาสต์ลง ทั Cงนี C ผู้บริโภคควรจะสามารถหาซื Cอบลัลาสต์คุณภาพสงูดงักล่าวได้ในราคาที%เหมาะสม ซึ%งผลิตภณัฑ์ของบริษัท
สามารถสนองตอบความต้องการในลกัษณะดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี 

จากการสาํรวจตลาดลา่สดุพบวา่ปัจจบุนัผู้ผลติบลัลาสต์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื%อง จากสถานการณ์ตลาดโลกที%
มีแนวโน้มผลติ ผลติภณัฑ์ประเภท LED มากขึ Cน สาํหรับตลาดบลัลาสต์ปัจจบุนั คูแ่ขง่ขนัในตลาด ได้แก่ 

• บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากดั: ผลิตบลัลาสต์ยี%ห้อ “Racer” “Octane” และยงัรับผลิต
บลัลาสต์ให้กับยี%ห้อจากต่างประเทศอีกหลายยี%ห้อ อาทิ Osram เป็นต้น บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) 
จํากดั เป็นบริษัทผู้ผลติบลัลาสต์ฟลอูอเรสเซนต์ หรือบลัลาสต์ไฟบ้านที%มากที%สดุในประเทศไทย ปัจจุบนัมีกําลงัการ
ผลติประมาณ 1 ล้านชิ Cนตอ่เดือน 

• บริษัท อาร์มสตรองอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํากดั: ผลิตบลัลาสต์ยี%ห้อ “Armstrong” ปัจจุบนัมี
กําลงัการผลติกวา่ 500,000 ชิ Cนต่อเดือน โดยจะเน้นการผลิตบลัลาสต์ไฟบ้านเพื%อสง่ออกไปจําหน่ายให้กบัประเทศ
ในแถบเอเชียผา่นลกูค้ารายใหญ่คือ Phillips 
แม้วา่ในปัจจบุนับริษัทจะมีกําลงัการผลติของบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ที%น้อยกว่าผู้ผลิตรายใหญ่อื%น 

ๆ ซึ%งสง่ผลตอ่การครองสว่นแบง่ทางด้านการตลาดก็ตาม แตจ่ดุแข็งที%สาํคญัที%ทําให้บริษัทมีความแตกตา่งจากผู้ผลติรายอื%นคือ 
บริษัทเป็นผู้ผลิตบลัลาสต์ไฟถนน (โดยเฉพาะอย่างยิ%งบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟเมอร์คิวรี%  (หลอดแสงจันทร์) และหลอดไฟ
โซเดียม) รายใหญ่อนัดบั 1 ของประเทศ ซึ%งถือเป็นจุดแข็งที%สําคญัของบริษัทและถึงแม้ว่าบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า จํากดั จะ 
สามารถผลิตบลัลาสต์ไฟถนนได้เช่นเดียวกบับริษัท แต่ปัจจุบนับริษัทดงักลา่วยงัมีกําลงัการผลิตบลัลาสต์ไฟถนนที%น้อยกว่า
ทางบริษัท โดยคูแ่ขง่ขนัที%สาํคญัของบริษัทสาํหรับบลัลาสต์ไฟถนนคือ สนิค้าที%นําเข้าจากตา่งประเทศ 

โดยภาพรวมบริษัทจดัเป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่บลัลาสต์ที%มีความหลากหลายทางด้านผลติภณัฑ์
ครอบคลมุทกุประเภทของบลัลาสต์สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ในทกุกลุม่ และทกุประเภทการใช้งาน 

ภาวะอตุสาหกรรมบลัลาสต์ในปัจจบุนั การจะจําหนา่ยสนิค้าได้นั Cน จะต้องอาศยัการจําหนา่ยในราคาถกูโดยเฉพาะ
บลัลาสต์ไฟบ้าน เนื%องจากมกีารแขง่ขนัสงูมาก และตลาดบลัลาสต์มีแนวโน้มหดตวัลดลง ทําให้มีสดัสว่นการทํากําไรคอ่นข้าง
ตํ%า ทางบริษัท จึงได้เน้นจดุเดน่ที%แตกตา่งจากบริษัทข้างต้น โดยทางบริษัทจะเน้นการบริหารต้นทนุการผลติในผลติภณัฑ์
ประเภทบลัลาสต์สาํหรับไฟบ้าน เพื%อให้สามารถแขง่ขนักบับริษัทภายในประเทศได้ ผา่นการสร้างตราสนิค้าเป็นของตนเองเพื%อ
เพิ%มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผลติภณัฑ์จากทางบริษัท นอกจากนี Cทางบริษัทยงัดาํเนินนโยบายบริหารโดยเน้นผลติ
สนิค้าที%ลดและชว่ยทดแทนการนําเข้า อาทิ บลัลาสต์สาํหรับหลอดไฟถนน หรือ หม้อแปลงสาํหรับหลอดฮาโลเจน ซึ%งจะมี
ภาวะการแขง่ขนัที%ตํ%ากวา่ผลติภณัฑ์บลัลาสต์ไฟบ้านทั%วไป อยา่งไรก็ตาม แม้วา่อตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์ไฟบ้าน จะมี
ตลาดคอ่นข้างใหญ่แตใ่นการเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัรายใหมน่ั Cน สามารถทําได้ยาก เนื%องจากมีอปุสรรคในเรื%องของความรู้และ
เทคนิค (Know-how) เกี%ยวกบัการผลติ การจดัหาบลัลาสต์อ้างอิง หรือ Reference Ballast สาํหรับใช้ประกอบการขอรับรอง
มาตรฐานอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมหลอดไฟฟ้าเป็นสว่นหนึ%งในผลติภณัฑ์ที%ทางบริษัทเป็นผู้ผลติ และนําเข้าเพื%อจําหนา่ยภายในประเทศซึ%ง
นบัว่าเป็นสายการผลิตที%ต่อยอดจากธุรกิจบลัลาสต์และมีแนวโน้มที%จะเติบโตอย่างต่อเนื%อง ด้วยความชํานาญในธุรกิจด้าน
ไฟฟ้าอยูแ่ล้วนั Cน ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจตอ่คณุภาพของหลอดไฟฟ้าที%ผลติและจําหนา่ยออกสูต่ลาด 

จากข้อมลูของสถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (http://www.thaieei.com) ทางบริษัทมีมุมมองต่อแนวโน้มภาวะ
อตุสาหกรรมดงันี C 
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ในปี 2557 มีมูลค่าการนําเข้าหลอดไฟฟ้า 176.68 ล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกหลอดไฟฟ้ามูลค่า 85.05 ล้าน
เหรียญสหรัฐ สว่นในปี 2556 ประเทศไทยมีการนําเข้าหลอดไฟฟ้ามลูค่า 197.84 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมลูค่าการสง่ออก 
93.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ%งพบว่าอตัราการนําเข้าใน ปี 2556 ลดลงร้อยละ 10.70 และอตัราการสง่ออกลดลงร้อยละ 8.73 
ตามลาํดบั ทั Cงนี C หากดรูายละเอียดตวัเลขเฉพาะประเทศ จะพบวา่การนําเข้าหลอดไฟฟ้าจากประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ%มขึ Cนสวน
ทางกบัภมูิภาคอื%น จากการที%จีนเป็นผู้ผลิตและสง่ออกสินค้าทางด้านหลอดไฟฟ้ามากเป็นอนัดบัหนึ%งของโลกในปัจจุบนั ทั Cงนี C 
สาเหตหุลกัที%ทําให้การนําเข้าหลอดไฟฟ้าจากประเทศจีนมาจากการทําความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียน และ 
ประเทศจีน ซึ%งทําให้อตัราภาษีนําเข้าจากประเทศจีนเป็น 0% และทําให้มีผู้จดทะเบียนนําเข้าผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ากว่า 100 
ราย โดยปัจจบุนัผู้ นําเข้ารายใหญ่ของประเทศไทย  ได้แก ่

• บริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลติและจดัจําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทกุประเภท
ภายใต้ตราสนิค้า “Philips” ซึ%งเป็นตราสนิค้าอนัดบัหนึ%งของโลกที%ได้รับความนิยมอยา่งมาก และเป็นที%รู้จกั
กนัดีในอตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสวา่ง โดยมียอดขายกวา่ 50% ของตลาดไฟฟ้าแสงสวา่ง 

• บริษัท ไลท์ติ Cงแอนด์อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร เป็น
บริษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ที%ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ผลติและจดัจําหนา่ยหลอดไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้า “L&E” และ “Lumax”และยงัจดัจําหน่ายตราสินค้าอื%น 

ๆ อาทิเช่น “Philips” “Osram” “GE” เป็นต้น โดยมียอดจําหน่ายหลอดไฟฟ้าในปี 2556 ทั Cงสิ Cน 250 ล้าน
บาท 

• บริษัท เลคิเซ่ไลท์ติ Cง จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟมายาวนานกว่า 45 ปี เป็นผู้ผลิต พัฒนา และจัด
จําหนา่ยหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์รายใหญ่ที%สดุของประเทศไทย จําหนา่ยสนิค้าภายใต้ตราสินค้า “Lekise” 
และรับผลติสนิค้าให้กบัตราสนิค้าชั Cนนําอีกหลายราย 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทพิจารณาว่า การที%บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟเองนั Cน จะช่วยสร้าง
ความหลากหลายด้านผลติภณัฑ์ที%ผลติ และจําหนา่ยให้มีจํานวนรายการเพื%อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ Cน
กวา่เดิม บริษัทจึงได้คิดค้นและพฒันา หลอดไฟฟ้าแบบปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID อาทิ หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ และโซเดียม
ความดนัสงู) ซึ%งทางบริษัทได้ผลิตหลอดดงักล่าวเป็นรายแรกของประเทศ ช่วยลดการนําเข้าหลอดไฟประเภทดงักล่าวจาก
ตา่งประเทศลง บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสง่ออกไปจําหนา่ยในตา่งประเทศเพิ%มขึ Cน เนื%องจากตา่งประเทศให้ความนิยมและ
เชื%อถือในคุณภาพของสินค้าดงักลา่ว นอกจากนี C ยงัคาดการณ์ว่าในอนาคตหลอดเมทลัฮาไลด์จะถูกนํามาใช้แทนหลอดไฟ
แบบแสงจนัทร์ทั Cงหมด จากประโยชน์ของหลอดเมทลัฮาไลด์ที%สามารถให้แสงสว่างมากกว่าหลอดแสงจนัทร์ถึงร้อยละ 70 ซึ%ง
ทางบริษัทได้เตรียมวางแผนกําลงัการผลติให้สามารถรองรับกบัแนวโน้มการเปลี%ยนแปลงของผลิตภณัฑ์ด้านไฟฟ้าสอ่งสว่างที%
จะเกิดขึ Cนในอนาคตเป็นที%เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี C บริษัทยงัคาดการณ์ว่าการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์
หลอดไฟตลอดปีที%ผา่นมาจะกลายเป็นปัจจยัสาํคญัที%ทําให้สามารถแขง่ขนักบัหลอดไฟที%นําเข้าจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะ
อยา่งยิ%งในกลุม่ผลติภณัฑ์หลอดไฟถนน ซึ%งขณะนี Cทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสนิค้าจากประเทศเยอรมนี จากสถาบนั 
TÜV SÜD  ซึ%งเป็นผู้ นําในการให้บริการทางด้านการทดสอบผลิตภณัฑ์และรับรองระบบในระดบัสากลทั Cงนี Cการส่งทดสอบ
มาตรฐานดงักลา่วจะช่วยสร้างความน่าเชื%อถือให้กับผลิตภณัฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ%งในด้านการเข้าประมูลงานที%
เกี%ยวข้องกบัหนว่ยงานราชการ 

สาํหรับการผลติและจดัจําหนา่ยเทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีนั Cน ในรอบปี 2557 ที%ผา่นมาราคาของหลอดไฟแอลอีดีมี
การปรับตวัลดลงกวา่ 50% และทําให้ตลาดได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง โดยในช่วงต้นปี 2557 หลอดไฟ 8 วตัต์ มีราคาขาย
เฉลี%ยในท้องตลาดอยูที่%ราว 170 - 190 บาท ในขณะที%ช่วงปลายปี รัฐบาลนําโดยกระทรวงพลงังาน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลติได้
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ประกาศโครงการหลอด LED เบอร์ 5 โดยมีผู้ผลติและจดัจําหนา่ยที%เข้าร่วมโครงการนบัสบิราย โดยมีร้านค้าปลกีจํานวนมากที%
เข้าร่วมโครงการอาทิ บริษัท ซีพีออลล์ จํากดั (มหาชน) หรือ ที%รู้จกักนัดใีนนาม ร้านสะดวกซื Cอ 7-11 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุ
จํากดั บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) เป็นต้น และได้ประกาศราคาจําหนา่ยหลอดไฟแอลอีดี ชนิด 8 วตัต์ ที% 125 
บาท ซึ%งมีสว่นทําให้ราคาผลติภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดีปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว และรุนแรง สาํหรับในสว่นของทางบริษัทฯ บริษัท
ได้ปรับตวัตอ่ระดบัราคาอยา่งตอ่เนื%อง โดยมีการควบคมุสนิค้าและการจดัจําหนา่ยอยูต่ลอด ทําให้บริษัทสามารถรับมือกบั
สถานการณ์การแขง่ขนัได้อยา่งทนัทว่งที นอกจากนี Cบริษัทฯ ยงัได้เข้าร่วมโครงการหลอด LED เบอร์ 5 ของทางกฟผ.และได้มี
การจดัจําหนา่ยสนิค้าที%ร้านสะดวกซื Cอ 7-11 และห้างร้านอื%นอีกมาก 

 
อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมโคมไฟฟ้า เป็นสว่นหนึ%งในอปุกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง ตลาดอตุสาหกรรมโคมไฟฟ้ามีการแขง่ขนั
สงู มีผู้ผลติ และ ผู้ นําเข้าสนิค้าหลายรายในประเทศ บริษัทได้เริ%มวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์โคมไฟฟ้า เพื%อตอ่ยอดธุรกิจบลั
ลาสต์ จากการที%ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื Cอสนิค้าในแบบสาํเร็จรูป และได้เริ%มดาํเนินการผลติโคมไฟฟ้าในปี 2557 โดยมีการ
ผลติบนพื Cนที%โรงงานในอําเภอเมอืงสมทุรสาครซึ%งเป็นขยายพื Cนที%โรงงานเดิม เพื%อรองรับการผลติโคมไฟฟ้า และได้เริ%มนํา
ผลติภณัฑ์ออกจําหนา่ยในปี 2557 ที%ผา่นมา การผลติโคมไฟฟ้านอกจากจะเพิ%มยอดจําหนา่ยนในสว่นของผลติภณัฑ์โคม
ไฟฟ้าโดยตรงแล้ว ทางบริษัทยงัได้รับประโยชน์จากการนําโคมไฟฟ้ามาประกอบเป็นวงจรสาํเร็จรูปก่อนจดัจําหนา่ย (นําโคม
ไฟฟ้ามาประกอบรวมกบัหลอดไฟฟ้า บลัลาสต์ สตาร์ทเตอร์) ทําให้เข้าถงึกลุม่ผู้บริโภคที%นิยมซื Cอสนิค้าสาํเร็จรูปโดยตรง 

สาํหรับผู้ผลติโคมไฟฟ้ารายสาํคญัในประเทศได้แก ่

• บริษัท ไลท์ติ Cงแอนด์อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลติรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลติและ
จดัจําหนา่ยเพียงรายเดยีวที%จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) โดยมีกําลงัการผลติ
และจดัจําหนา่ยโคมไฟฟ้ากวา่ ปีละกวา่ 3,000,000 หนว่ย 

• บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยโคมไฟ และรางไฟนีออน รายใหญ่
ของประเทศ โดยมีกําลงัผลติ ปีละกวา่ 12,000,000 หนว่ย 
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ปัจจัยความเสี&ยง 
 

ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท นกัลงทนุควรใช้วจิารณญาณในการพิจารณาปัจจยัความเสี%ยงอยา่ง
รอบคอบทั Cงข้อมลูในเอกสารฉบบันี C และปัจจยัความเสี%ยงอื%นเพิ%มเติม โดยความเสี%ยงที%ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี C อ้างอิงจาก
ข้อมลูปัจจบุนัและการคาดการณ์อนาคตเทา่ที%สามารถระบไุด้ ซึ%งปัจจยัความเสี%ยงที%มีนยัสาํคญับางประการ อาจมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่หุ้นของบริษัท และในอนาคตอาจมีปัจจยัความเสี%ยงอื%นที%มีผลกระทบตอ่ธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทได้ นอกจากนี C ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ที%ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เช่น การใช้ถ้อยคําวา่ 
“เชื%อวา่” “คาดการณ์วา่” “คาดหมายวา่” “มีแผนจะ” “ตั Cงใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เกี%ยวกบัผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี%ยนแปลงของกฎหมายที%เกี%ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบาย
ของรัฐ และอื%น ๆ ซึ%งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต ทั Cงนี Cผลที%เกิดขึ Cนจริง อาจมคีวามแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจาก
การคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 

 
ความเสี&ยงในด้านกลยุทธ์ 

ความเสี&ยงจากการพึ&งพิงผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 
ปัจจบุนั วตัถดุิบที%ใช้ในการผลติของบริษัทมาจากการสั%งซื Cอจากผู้ผลติ หรือผู้จดัจําหนา่ยมากกวา่ 2 – 3 รายขึ Cนไป ซึ%ง

ตลาดผู้ผลติ หรือผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบสาํคญัที%ใช้ในการผลติของบริษัทเป็นตลาดประเภทคูแ่ขง่ขนัหลายราย โดยเฉพาะตลาด
วตัถดุิบประเภท เหลก็และลวด ซึ%งเป็นวตัถดุิบที%สาํคญัที%สดุในการผลติของบริษัท ทําให้บริษัทไม่มีความจําเป็นที%จะต้องพึ%งพิง
ผู้ผลติ หรือผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบรายใดรายหนึ%งแตอ่ยา่งใด โดยเฉพาะอยา่งยิ%งในการสั%งซื Cอวตัถดุิบสําคญัที%ใช้ในการผลิตบาง
ประเภท ทางบริษัทได้มีการติดตอ่กบัผู้ผลติวตัถดุิบประเภทดงักลา่วในตา่งประเทศโดยตรง เพื%อการเปรียบเทียบราคาระหว่าง
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา ซึ%งจะทําให้ทราบถึงความเคลื%อนไหวของราคา และพิจารณาเลือกสั%งซื Cอ
วตัถดุิบในราคาที%จะก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทนุที%ดีที%สดุ นอกจากนี C การสั%งซื Cอวตัถุดิบทกุประเภทจะดําเนินการกับ
ผู้ผลิต หรือผู้จดัจําหน่ายหลายราย ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการลงนามสญัญาด้านการสั%งซื Cอวตัถุดิบกบัรายใดเป็นสําคญั ทั Cงนี C
เพื%อให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินงาน 

 
ความเสี&ยงจากการขายสินค้าเงนิเชื&อแก่ลูกค้า 
เนื%องจากลกัษณะการจําหนา่ยสนิค้าโดยสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นการจําหน่ายในลกัษณะที%ให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า 

โดยเฉพาะอยา่งยิ%งกลุม่ลกูค้าภายในประเทศโดยสว่นใหญ่ และกลุม่ลกูค้าต่างประเทศบางสว่น โดยในช่วงปี 2557 ที%ผ่านมา 
บริษัทมีการขายสนิค้าแบบให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า คิดเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 87.86 ของรายได้จากการจําหนา่ยทั Cงหมด หรือ
คิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 425.81 ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลกัผ่านลกูค้าประเภทร้านค้าทั%วไป ซึ%งแบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ คือ กลุม่ร้านค้าสง่ทั%วไป และกลุม่ร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทั%วไป ซึ%งโดยสว่นมากจะเป็นการจําหน่ายแบบให้เครดิตเทอม
ระหว่าง 60 – 90 วัน แบบไม่มีการขอหลกัประกันเพื%อใช้ประกอบการให้เครดิตเทอม โดยในปี 2557 บริษัทมีสดัส่วนการ
จําหนา่ยผา่นช่องทางการจําหน่ายดงักลา่ว คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.14 ของรายได้จากการจําหน่ายทั Cงหมด อย่างไรก็ตาม 
แม้วา่บริษัทจะจําหนา่ยสนิค้าเงินเชื%อแก่ลกูค้าในสดัสว่นที%สงู แตที่%ผา่นมา บริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกนัปัญหาหนี Cสญูหรือ
หนี Cที%ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพื%อใช้ประกอบการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า โดยหากเป็นลกูค้า
ใหม่ที%เพิ%งเริ%มการติดต่อซื Cอขาย ทางบริษัทจะกําหนดนโยบายการจําหน่ายเป็นเงินสดเท่านั Cน โดยหลงัจากเริ%มติดต่อซื Cอขาย
สนิค้าไปได้ระยะหนึ%ง ทางบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อมลูเกี%ยวกบังบการเงิน (Financial Statements) และข้อมลูอื%น ๆ ที%
สาํคญั ของลกูค้าจากเว็บไซต์ Business Online (BOL) ที%บริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้อมลูเกี%ยวกบัรายชื%อผู้
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ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น รายชื%อกรรมการ รวมถึงวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจที%เกี%ยวข้อง นอกจากนี Cร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
ดงักลา่วต้องเป็นร้านที%ตกแตง่โชว์อปุกรณ์ไฟฟ้าที%มีลกัษณะการลงทนุไม่ตํ%ากว่า 500,000 บาท (จะดําเนินการประเมินมลูค่า
โดยหวัหน้าฝ่ายขายของบริษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจารณาให้เครดิตเทอมที% 25,000 บาท ก่อน หลงัจากนั Cนจะมีการปรับ
ระยะเวลาหรือวงเงินเครดิตเทอมตามระยะเวลาในการติดต่อซื Cอขาย ประวตัิการจ่ายชําระเงินในช่วงที%ผ่านมา รวมถึงการ
พิจารณาโดยผู้บริหารที%รับผิดชอบเรื%องการให้เครดิตเทอม ทั Cงนี C เพื%อป้องกนัปัญหาหนี Cสญูที%อาจจะเกิดขึ Cนได้ 

 
ความเสี&ยงจากการเปลี&ยนแปลงไปของเทคโนโลยด้ีานแสงสว่าง 
อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างได้เกิดการเปลี%ยนแปลงครั Cงใหญ่ จากการคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยี LED (Light 

Emiting Diode) โดยศาสตราจารย์ชาวญี%ปุ่ นในการผลติ LED ที%ให้แสงเป็นสขีาว มีอายกุารใช้งานที%ยาวนานและมีคา่ลเูมน ตอ่
วตัต์ที%สงูมาก (คา่ความสวา่ง) และในปัจจบุนัเทคโนโลยีด้านหลอดไฟ LED ได้มีการคิดค้นและพฒันาอย่างต่อเนื%องจนผู้ผลิต
บางรายสามารถผลิตหลอดไฟ และ โคมไฟชุด LED ได้ในราคาที%ย่อมเยา รวมถึงได้มาตรฐานในระดบัสากล ทางบริษัทได้
ทราบถึงแนวโน้มการเปลี%ยนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี%ยวกบัผลิตภณัฑ์ LED มาอย่าง
ตอ่เนื%อง 

ในรอบปี 2557 ที%ผ่านมา ผู้ผลิตหลอดไฟ LED หลายรายมีการปรับราคาลงอย่างรวดเร็ว ทําให้บริษัทต้องปรับมา
นําเข้าสินค้าหลอดไฟ LED หลายรายการเพื%อจดัจําหน่ายภายใต้ตราสินค้าเดิมของทางบริษัท (GATA) โดยมีอตัราสว่นการ
นําเข้าสนิค้าและวตัถดุิบทกุรายการเพิ%มขึ Cนจาก 49.24% ในปี 2556 เป็น 59.92% ในปี 2557 และยงัคงมีแนวโน้มเพิ%มขึ Cนอยา่ง
ต่อเนื%อง นอกจากการนําสินค้าเข้ามาทดแทน สินค้าที%ทางบริษัทได้ผลิตและจดัจําหน่ายในปัจจุบนัแล้ว ทางบริษัทยงัได้เริ%ม
กระบวนการผลติและประกอบชิ Cนสว่น LED เพิ%มขึ Cนในปี 2557 ที%ผา่นมาด้วย นอกจากนี Cบริษัทยงัคงวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ทางด้าน LED อยา่งตอ่เนื%อง 

 
ความเสี&ยงจากภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์ (Ballast) มีการแข่งขนัสูง 
ภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นสว่นหนึ%งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ%งปัจจุบนัประเทศไทยมีมลูค่ารวมของ

ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างประมาณ 13,500 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นของอตุสาหกรรมบลัลาสต์และอปุกรณ์สว่นควบที%ใช้ในวงจร
แสงสว่าง ประมาณร้อยละ 8 หรือคิดเป็นมลูค่าโดยประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยตลาดบลัลาสต์ส่วนใหญ่เป็นของผู้ผลิต
ภายในประเทศ สําหรับตลาดบัลลาสต์ที%ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนั Cน จะเป็นผลิตภณัฑ์บลัลาสต์สําหรับใช้กับหลอดไฟ
ปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งบางชนิด ในปัจจบุนัภาวะอตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์
จดัว่า มีภาวะการแข่งขนัในระดบัสงู เนื%องจากมีจํานวนผู้ผลิตหลายราย นอกจากนี Cยงัมีการแข่งขนัด้านราคาสงู จากความ
เหมือนด้านประโยชน์การใช้สอย ระดบัราคาที%ใกล้เคียงกนั รวมถึงการเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนที%มีราคาจําหน่ายตํ%า
กวา่ 

ทั Cงนี C ทางบริษัทได้ตระหนกัถึงสภาวะการแข่งขนัที%รุนแรงมากขึ Cนในอุตสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์ในปัจจุบนัเป็น
อยา่งดี ทางบริษัทจึงได้พฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนื%อง รวมทั Cงได้เตรียมวางแผนเพื%อรองรับกบัสถานการณ์
การแข่งขันดงักล่าว โดยได้วางแผนการผลิตสินค้าไปยงัสินค้าประเภทอื%นที%เกี%ยวข้องกับบัลลาสต์ด้วย อาทิ การผลิตและ
จําหนา่ยโคมไฟและหลอดไฟ เพื%อหลกีเลี%ยงปัญหาการแขง่ขนัในตลาดบลัลาสต์ที%ค่อนข้างสงู และเป็นการเพิ%มช่องทางในการ
จําหน่ายให้มากกว่าการจําหน่ายบัลลาสต์เพียงอย่างเดียวแบบเดิม เนื%องจากสามารถจําหน่ายเป็นอุปกรณ์โคมไฟและ
หลอดไฟชุดสําเร็จรูปให้ผู้บริโภคสามารถนําไปติดตั Cงและใช้งานได้ทนัที นอกจากนี C บริษัทยงัได้มีการขยายสินค้าไปในส่วน
ของสวิชท์ควบคมุด้วยรีโมท สวิชท์ความร้อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศยัจุดแข็งในเรื%องการ
วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) เป็นอย่างดี โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้าบางรายการให้กับ
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ลกูค้าสงูถึง 5 ปี ขณะที%คูแ่ขง่ในท้องตลาดทั%วไปให้ระยะเวลารับประกนัที% 1 ปี ซึ%งนโยบายดงักลา่วจะเป็นปัจจยัสาํคญัที%จะช่วย
ให้บริษัทสามารถดํารงอยูไ่ด้ทา่มกลางสภาวะการแขง่ขนัที%รุนแรงของภาคอตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์ในปัจจบุนั 

 
ความเสี&ยงจากการแข่งขันกับสินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขันที&สาํคัญ 
สาํหรับความเสี%ยงจากการแขง่ขนักบัสนิค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขนัที%สําคญันั Cน ในปัจจุบนับริษัทถือว่า ถ้าเป็น

การแขง่ขนัด้านคณุภาพยงัจดัวา่มีการแขง่ขนัในระดบัที%ไมรุ่นแรงมาก เนื%องจากสินค้าจากประเทศดงักลา่วได้ถกูจํากดัไว้ด้วย
เกณฑ์และมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทําให้สินค้าที%มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานสามารถนําเข้ามาจําหน่ายได้
คอ่นข้างยาก แตอ่ยา่งไรก็ตามทางบริษัทได้ผลติผลติภณัฑ์ในระดบัคณุภาพใกล้เคียงกนัหรือ Fighting Model โดยจะเป็นกลุม่
ผลิตภณัฑ์ที%ผลิตออกมาในระดบัคุณภาพเท่ากับที%กําหนดไว้ใน มอก.โดยขณะนี Cบริษัทมีสินค้าที%ผลิต ในระดบัดังกล่าวอยู่
หลายรายการซึ%งคณุภาพสนิค้าเป็นไปตามที%ระบใุนมาตรฐานทั Cงระดบัในประเทศและตา่งประเทศและบริษัทได้กําหนดกลยทุธ์
การจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นี C ผา่นช่องทางการจดัจําหนา่ย (Distribution Channel) ที%เน้นการเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภค (End-
User) โดยตรงเพื%อลดต้นทุนด้านการจําหน่าย ส่งผลให้สามารถกําหนดราคาขายที%จะสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) ที%ดีกวา่  

อย่างไรก็ตาม โดยสว่นใหญ่แล้วผลิตภณัฑ์ของบริษัทจะถูกออกแบบและกําหนดคุณภาพมาตรฐานการผลิตไว้ใน
ระดบัที%สงูกว่าที%กําหนดไว้ใน มาตรฐาน มอก. ซึ%งผลิตภณัฑ์ที%ผลิตในรูปแบบ Fighting Model นั Cน เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ที%ทาง
บริษัทออกแบบมาเพื%อการแข่งขนัในตลาดที%มีการแข่งขนัด้านราคาสงู และมีคณุภาพในระดบัที%พอดีกบั มาตรฐาน มอก.เพื%อ
ประโยชน์ในการขยายฐานลกูค้าออกไปให้ครอบคลมุได้ถึงทกุกลุม่ 

 
ความเสี&ยงในด้านการปฏิบัตกิาร 

ความเสี&ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที&เปลี&ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
ในกระบวนการผลติบลัลาสต์ วตัถดุิบที%มีความสาํคญัในการผลติคือ ลวด และเหลก็ ซึ%งเป็นวตัถดุิบที%มีความผนัผวน

และเปลี%ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ในอดีตที%ผ่านมาปัญหาความผนัผวนดงักลา่ว สง่ผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร
จดัการสต็อกวตัถดุิบของบริษัท ซึ%งบริษัทได้แก้ปัญหาดงักล่าว โดยทางบริษัทได้นําระบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) ซึ%งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กร ที%นําแนวคิดและวิธีการบริหารแบบ ERP มาใช้เป็นระบบเชิงปฏิบตัิการในองค์กร 
ระบบ ERP สามารถบรูณาการ (integrate) รวมงานหลกั (core businessprocess) ตา่ง ๆ ในบริษัททั Cงหมด ได้แก่ การจดัจ้าง 
การผลติ การขาย การบญัชี และการบริหารบคุลากร เข้าด้วยกนัเป็นระบบที%สมัพนัธ์กนัและสามารถเชื%อมโยงกนัอย่างรวดเร็ว
ด้วยระบบ Real Time จึงช่วยเพิ%มประสิทธิภาพด้านการควบคุมปริมาณสต็อกสินค้าให้อยู่ในระดบัที%เหมาะสมและทําให้
สามารถวางแผนและควบคมุการใช้วตัถดุิบ หรือสต็อกสินค้าสําเร็จรูป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื%องจากระบบ ERP สามารถ
คาดการณ์ปริมาณวตัถดุิบ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตสินค้าได้ โดยอ้างอิงถึงปริมาณการสั%งซื Cอของลกูค้า ซึ%งจะ
ช่วยลดความเสี%ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบที%เปลี%ยนแปลงได้ในระดบัหนึ%ง  

 
ปัจจบุนัวตัถดุิบที%ถือวา่มีความเสี%ยงสงูจากความผนัผวนทางราคา มีดงัตอ่ไปนี C 
1) ราคาลวดทองแดง บริษัทมีการตกลงซื Cอโดยตรงกบัผู้ผลิตลวดทองแดงรายใหญ่ในประเทศ โดยราคาที%ใช้ใน

การซื Cอขายจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก โดยอาศยัข้อมลูอตุสาหกรรมและการติดตามข้อมลูความเคลื%อนไหว
ของราคาอยา่งใกล้ชิด เพื%อกําหนดปริมาณการสั%งซื Cอให้สอดคล้องกบัความต้องการโดยหากเปรียบเทียบระหวา่ง
ช่วงปี2556 และปี 2557 บริษัทใช้ลวดทองแดงเป็นวตัถุดิบในการผลิตคิดเป็นมูลค่าต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ซึ%งยงัเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของทางบริษัท ประมาณร้อยละ 22.76 และร้อยละ 
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25.21 ตามลําดับ  ในปี 2557  เมื%อเปรียบเทียบกับปี 2556 ราคาของลวดทองแดงมีแนวโน้มทรงตัว และ
เคลื%อนไหวแกวง่ตวัในระดบัราคาระหว่าง 6,500 – 7,200 US$/ตนัในช่วงครึ%งปีแรกของปี 2557 ราคาทองแดง
จะมีความผนัผวนอยูบ้่าง แตค่วามผนัผวนดงักลา่วยงัอยู่ในระดบัที%บริษัทสามารถบริหารจดัการได้ และในช่วง
ปลายปีมีแนวโน้มราคาที%ลดลงตามทิศทางราคานํ Cามนัโลกที%ปรับตวัลดลงอย่างมากในช่องไตรมาส 4 ของปี 
2557 ทั Cงนี Cบริษัทยงัได้คาดการณ์ว่าความเคลื%อนไหวในครึ%งปีแรกของปี 2558 จะลดลงตามระดบัราคานํ Cามนั 
แตก่ารปรับตวัลงจะไมรุ่นแรงไปกวา่ ปี 2551 ที%ราคาทองแดงได้ปรับตวัลดลงไปถึงระดบั 3,000 US$/ตนั 

กราฟแสดงราคาทองแดงในตลาดโลก ณวันที& 25 มกราคม 2553 – 23 มกราคม 2558 
และ ณ วันที& 27 มกราคม 2557 – วันที& 23 มกราคม 2558 (ข้อมูล Update) 

*อ้างอิงข้อมูลจาก www.metalprices.com 

 
 
2) ราคาเหล็ก บริษัทได้นําเข้าเหล็กบางประเภทที%ใช้ในการผลิตโดยตรงจากผู้ ผลิตและผู้ จัดจําหน่ายใน

ต่างประเทศ  อาทิ  เวียดนาม,  ไต้หวนั  และเกาหลี  โดยในการสั%งซื Cอจะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาเพื%อสั%งซื Cอ
จากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายที%เสนอราคาที%สมเหตุสมผลที%สดุ  สําหรับปัจจัยจากราคาตลาดโลกที%มีความผนั
ผวนนั Cน  เป็นสิ%งที%ไมส่ามารถควบคมุได้  โดยในช่วงปี 2556  ปี 2557  บริษัทใช้เหล็กเป็นวตัถดุิบในการผลิตคิด
เป็นมลูค่าต่อต้นทนุการผลิตสินค้าโดยรวมทุกประเภทผลิตภณัฑ์ประมาณร้อยละ  32.83  และร้อยละ 34.36 
ตามลาํดบั  สาํหรับภาพรวมของราคาเหล็กในปี 2557 ที%ผ่านมา ราคาเหล็กมีความผนัผวนในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2557ราคาเหล็กซึ%งเป็นวัตถุดิบหลกัของทางบริษัท มีราคาลดลงจากระดับ 860US$/ตัน ตนั มาอยู่ที%
ประมาณ 830 US$/ตนั และได้เริ%มปรับตวัขึ Cนอย่างต่อเนื%องในช่วงไตรมาสที% 2 เป็นต้นไป ก่อนที%จะปรับตวัลง
ตามทิศทางแนวโน้มวตัถดุิบโลก ซึ%งเป็นผลจากการปรับตวัลดลงอย่างรุนแรงของราคานํ Cามนั แม้ว่าราคาเหล็ก
ได้ปรับตวัลดลงในไตรมาส 4 ก็ตาม แต่ราคาเหล็กโดยรวม ก็ยงัถือว่าเคลื%อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 820-880 
US$/ตนั ซึ%งเป็นระดบัราคาที%ไม่ผนัผวนเท่าใดนดั โดยบริษัทคาดการณ์ความเคลื%อนไหวของราคาเหล็กในปี 
2558 ในช่วงครึ%งปีแรกวา่มีแนวโน้มลดลงตอ่เนื%องจากปี 2557 สาเหตเุนื%องจากเศรษฐกิจโลกที%ยงัไม่ฟืCนตวัจาก
ราคานํ Cามนัที%ปรับตวัลงอย่างแรงในช่วงปลายปี 2557 จนถึงต้นปี 2558 สําหรับเหล็กที%บริษัทใช้ในการผลิตคือ 
เหล็กรีดเย็นเคลือบซิลิคอน ซึ%งจดัเป็นเหล็กประเภทพิเศษสําหรับใช้ในบางภาคอตุสาหกรรมเท่านั Cน ทั Cงนี C จาก
แผนภาพแสดงราคาเหลก็ข้างลา่ง จะเป็นราคาเหลก็ที%ใช้ในอตุสาหกรรมทั%วไป ซึ%งจะมีราคาถกูกว่าเหล็กรีดเย็น
เคลอืบซิลคิอนที%ใช้ในกระบวนการผลติของบริษัท 
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กราฟแสดงราคาเหล็กในตลาดโลก ณ วันที& 28 ธันวาคม 2552 – 22 ธันวาคม 2557 
และ ณ วันที& 13 มกราคม 2557 – วันที& 22 ธันวาคม 2557 

 *อ้างอิงข้อมูลจาก www.metalprices.com 

 
สาํหรับภาพรวมปี 2557 ที%ผา่นมา บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ ที%สง่ผลตอ่

ต้นทนุการผลติของบริษัท อยา่งไรก็ตามแม้วา่บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบใด ๆ จากการเปลี%ยนแปลงของราคาวตัถดุิบในปี 2557 
มากนกั ทางบริษัทยงัคงมีมาตรการในการติดตามราคาวตัถดุิบในตลาดโลกอยา่งตอ่เนื%อง และได้เพิ%มความระมดัระวงัหากเกิด
เหตุการณ์ความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังเช่นที%เคยเกิดขึ Cนในปี 2551 ที%ผ่านมา ซึ%งจะทําให้บริษัทสามารถรับมือกับ
ผลกระทบของความผนัผวนได้อยา่งทนัทว่งที 
 

ความเสี&ยงจากการชาํระค่าสินค้าล่วงหน้า 
เนื%องจากในปี 2557 มลูคา่การนําเข้าสนิค้าได้เพิ%มขึ Cนจาก 129.40 ในปี 2556 เป็น 193.81 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ%งมี

สินค้าบางรายการที%ทางบริษัทได้ทําการชําระค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับผู้จัดจําหน่ายตามสญัญาการจําหน่ายสินค้า ซึ%งผู้ จัด
จําหน่ายโดยทั%วไปให้สดัสว่นการจ่ายชําระลว่งหน้าก่อนรับสินค้าเป็นหลกั ทําให้บริษัทต้องใช้วงเงินหมุนเวียนเพิ%มขึ Cนในการ
ซื Cอสต๊อกสนิค้า ทั Cงนี C การชําระคา่สนิค้าลว่งหน้าอาจทําให้บริษัทเกิดปัญหาสภาพคลอ่งขึ Cนได้ ทางบริษัทจึงได้เพิ%มมาตรการเฝ้า
ระวงั ติดตามและควบคมุปริมาณสต๊อคให้อยูใ่นระดบัที%เหมาะสม 

 
ความเสี&ยงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเสี&ยงกรณีที&บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.14 

ทางบริษัทจะมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิLรัตนพรร่วมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 74.14 ของจํานวนหุ้นที%จําหน่ายได้แล้วทั Cงหมดของบริษัทภายหลงัการกระจายหุ้นเพื%อเสนอขายให้กับประชาชน
ทั%วไปในครั Cงนี C ซึ%งสดัส่วนการถือหุ้นที%มีอยู่ร้อยละ 74.14 นี C อาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิLรัต
นพรมีอํานาจในการควบคุมมติที%ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั Cงหมด โดยเฉพาะอย่างยิ%งในกรณีที%ให้ถือคะแนนเสียงในที%
ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี%ของจํานวนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที%เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ%ง
การถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนี Cจะทําให้บริษัทไม่สามารถตดัสินใจดําเนินการใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของ
กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอื%นจะเห็นโอกาสที%จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม 

 
ความเสี&ยงจากการที& ผู้บริหารทั �งหมด เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทอาจมีความเสี%ยงในเ รื%องการดําเนินธุรกิจ  และการบริหารงาน เนื%องจากบริษัทมีกลุ่มครอบครัว

ประสิทธิLรัตนพร เป็นผู้ บริหารทั Cงหมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื%อให้เกิด
การถ่วงดลุในการบริหารจดัการในระดบัหนึ%ง ทางบริษัทได้ดําเนินการ ดงันี C 

1) แตง่ตั Cงคณะกรรมการตรวจสอบที%มีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ท่าน เข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
ซึ%งจะทําให้เกิดการถ่วงดลุของการบริหารจดัการได้ในระดบัหนึ%ง 
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2) คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัท จะไม่มีอํานาจหน้าที%และความรับผิดชอบในการมี
อํานาจ และ/หรือ มอบอํานาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที%ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลที%อาจมีความ
ขดัแย้ง (ตามที%นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื%นใดที%
ขดัแย้งกับบริษัท ซึ%งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที%ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที%
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื%อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที%เกี%ยวข้อง
กําหนด 
3) จดัให้มีหน่วยงานเพื%อทําหน้าที%ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ของบริษัท ที%สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อยา่งเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานที%ทํา
หน้าที%ดงักลา่ว จะสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในด้านต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้องกบัการบริหารงานภายใน
บริษัททั Cงหมดเป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

 
ความเสี&ยงจากการพึ& งพิงเงินให้กู้ ยืมระยะสั �นจากบุคคลที&เกี&ยวข้องกนั 
ที%ผา่นมาบริษัทมีการพึ%งพิงเงินให้กู้ยืมระยะสั Cนจากนายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร ซึ%งเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท โดยเงินกู้ยมืดงักลา่วจะถกูใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวยีนเพื%อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกบันายประวิทย์
ฯ คิดอตัราดอกเบี Cยเงินให้กู้ยืมในอตัราที%ตํ%ากวา่อตัราดอกเบี Cยจากสถาบนัการเงิน ซึ%งจะสร้างความได้เปรียบและเป็นประโยชน์
ตอ่ทางบริษัท โดยทางบริษัทได้ขอยืมเงินกู้ ระยะสั Cนจากนายประวทิย์ฯ  เป็นมลูคา่ ณ สิ Cนงวดปี 2555 และปี 2556 มีมลูคา่
เทา่กบั 32 ล้านบาท และได้ทยอยลดสดัสว่นลง โดย ณ สิ Cนงวด ปี 2557 ได้ลดลงเหลอื 22 ล้านบาท โดยนายประวิทย์ฯ คิด
อตัราดอกเบี Cยเงินกู้ยืมจากบริษัทใน อตัราร้อยละ 1.2 ตอ่ปี 

ทั Cงนี C หากทางบริษัทไม่ได้รับการสนบัสนุนเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากนายประวิทย์ฯ ทางบริษัทจะต้องจัดหาวงเงินทุน
หมุนเวียนจากแหลง่อื%น ซึ%งอาจได้รับการคิดอตัราดอกเบี Cยเงินกู้ ยืมในอตัราที%สงูกว่าที%เคยได้รับจากนายประวิทย์ฯ สง่ผลให้
บริษัทมีภาระดอกเบี Cยจ่าย เพิ%มสงูขึ Cนจากเดิม อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทได้วางแผนการจดัหาวงเงินทนุหมนุเวียนเพื%อใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจในอนาคตเพื%อลดการพึ%งพาเงินกู้ยืมจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนัลงโดยในปี 2557 เป็นต้นมาทางบริษัทได้เริ%มทยอย
ลดการพึ%งพาดงักล่าว ซึ%งเป็นไปตามที%คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามทางคณะกรรมการบริหาร และได้ให้ความเห็น
เกี%ยวกบัการขอกู้ยืมวงเงินกู้ ระยะสั Cนจากนายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร โดยขอให้ทยอยลดการพึ%งพาเงินกู้ ระยะสั Cนดงักลา่วลง 
ทางคณะกรรมการบริหารได้รับทราบนโยบายดงักลา่ว และได้เริ%มดําเนินการลดการพึ%งพาเงินกู้ดงักลา่ว ตามที%คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ 

 
ความเสี&ยงจากการพึ& งพิงพื �นที& เช่าจากบุคคลที& เกี& ยวข้องกัน 

 ทางบริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารมินิแฟคตอรี%สําหรับใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าจํานวน 3 ห้อง เลขที% 46/67 
(กรรมสทิธิLของนายธีระพงษ์ ประสทิธิLรัตนพร) 46/68 (กรรมสทิธิLของนายธีรยทุธ์ ประสทิธิLรัตนพร) และเลขที% 46/69 (กรรมสิทธิL

ของนายธีระชัย ประสิทธิLรัตนพร) ซึ%งนายธีระพงษ์ฯ นายธีรยุทธ์ฯ และนายธีระชัยฯ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท โดยพื Cนที%เช่าดงักล่าวมีขนาดเนื Cอที%ประมาณ 400 ตารางเมตรต่อห้อง ซึ%งตั Cงอยู่ หมู่ที% 3 ถนนเลียบคลองสี%วาพาสวสัดิL 
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยในปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระคา่เช่าทรัพย์สนิดงักลา่วเทา่กบั 15,000 บาท
ตอ่เดือนตอ่ห้อง ให้แก่กรรมการทั Cง 3 ทา่น โดยราคาค่าเช่าที%ทางบริษัทจ่ายให้กับกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั Cง 3 ท่าน
ดงักล่าว ที%อตัราค่าเช่า เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน เป็นราคาค่าเช่าที%ตํ%ากว่าราคาประเมินค่าเช่าตามท้องตลาดทั%วไป 
(อตัราค่าเช่า 21,000 บาท) ซึ%งเป็นราคาที%ประเมินโดยบริษัท บรูคเรียลเอสเตท จํากัด และเป็นบริษัทประเมินราคาที%ได้รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) 
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ทั Cงนี Cสญัญาเช่าอาคารดงักล่าวทั Cง 3 ห้อง หมดอายุในเดือนธันวาคม ปี 2559 ซึ%งทางบริษัทอาจได้รับผลกระทบเรื%องการ
จัดหาพื Cนที%เพื%อใช้เป็นโรงงานในการผลิต หากกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทั Cง 3 ท่าน ปฏิเสธการต่ออายุสญัญาเช่ากับ
ทางบริษัทดงันั Cน ทางบริษัทจึงได้ดําเนินการต่ออายุสญัญาเช่าไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 
ความเสี&ยงด้านการเงิน 
 ความเสี&ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ 

เนื%องจากบริษัทมีการนําเข้าวัตถุดิบที%ใช้ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศหลายรายการเป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา แต่รายได้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดงันั Cน บริษัทจึงมีความเสี%ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี%ยน หากเกิดสถานการณ์ที%อตัราแลกเปลี%ยนคา่เงินบาทเปลี%ยนแปลงไปในทิศทางที%ปรับตวัออ่นคา่ลง จะสง่ผลให้บริษัท
มีต้นทนุด้านการนําเข้าสินค้าเพิ%มสงูขึ Cน อย่างไรก็ตาม ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี Cสินที%ไม่ได้ทําการ
ป้องกนัความเสี%ยง โดยมีมลูคา่เจ้าหนี Cการค้า ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 465,532 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เงินกู้ยืมระยะ
สั Cน 855,799 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 13,760 ยูโรซึ%งการที%บริษัทมีทั Cงส่วนที%รับและจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศนั Cน 
สามารถช่วยป้องกันความเสี%ยง (Hedging) จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี%ยนที%จะเกิดขึ Cนได้ในระดบัหนึ%งด้วยเช่นกัน 
ทั Cงนี Cในช่วง 12 เดือนของปี 2557 ที%ผ่านมา บริษัทมีมูลค่านําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ  
6,221,561.18 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 12,400 ยโูร ในขณะที%มีมลูคา่การสง่ออกสนิค้าคิดเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากบั 
1,340,920.54 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเครื%องมือสําหรับการบริหารความเสี%ยงเพื%อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี%ยนดงักลา่ว โดยบริษัทมีการจดัเตรียมวงเงินสญัญาซื Cอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เท่ากบั 
1,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื%อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี%ยนที%อาจจะเกิดขึ Cนได้ในระดบัหนึ%งและ
ทางบริษัทยังมีการติดตามข่าวสาร การเคลื%อนไหวของอัตราแลกเปลี%ยนอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื%อจะได้ประเมิน
สถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี%ยงที%อาจจะเกิดขึ Cนผ่านการทําสญัญา Forward Contract ได้ทนั เพื%อเป็นการลด
ปัญหาและความเสยีหายจากอตัราแลกเปลี%ยนที%อาจจะเกิดขึ Cนได้ 

 
ความเสี&ยงจากอัตราดอกเบี �ย 
เนื%องจากปัจจุบัน บริษัทมีการใช้บริการวงเงินสินเชื%อจากสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของวงเงิน

หมนุเวียนระยะสั Cน โดยบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 130 ล้านบาท เพื%อใช้หมนุเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนั Cนจึงอาจมีความเสี%ยงจากอัตราดอกเบี Cยที%เปลี%ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี Cบริษัท ได้รับการสนบัสนุนจาก
สถาบนัการเงินในอตัราดอกเบี Cยเงินกู้สาํหรับลกูค้าชั Cนดี (MLR และ MOR) เทา่นั Cน 
 
ความเสี&ยงด้านปัจจัยนอก 

ความเสี&ยงจากภัยธรรมชาติ 
ในปัจจบุนั ภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัที%อาจสง่ผลกระทบเชิงธุรกิจได้อยา่งมากมายมหาศาล ปี 2554 ปัญหาอทุกภยัได้

สง่ผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายทั Cงโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็น
อยา่งมาก แม้วา่ทางบริษัทจะไมไ่ด้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัดงักลา่วโดยตรง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก
การที%บริษัทจํานวนมากที%ได้รับผลกระทบโดยทางตรง ไม่สามารถประกอบกิจการได้โดยปกติ และต้องหยดุดําเนินกิจการเป็น
ระยะเวลายาวนานกวา่ 3 - 4 เดือน ยงัผลให้กิจการไมส่ามารถสร้างผลผลติ และประชาชนในสว่นที%ประสบอทุกภยั ไมส่ามารถ
ดําเนินชีวิตได้อย่างปกติ สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ต่อประเทศ และประชาชนรวมถึงการที%ระบบขนส่งของ
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ประเทศหยดุชะงกั และไม่สามารถสง่สินค้าที%เป็นปัจจยัในการดํารงชีวิต อาทิ นํ Cาและอาหารให้กบัประชาชนทั%วไปได้ ความ
เสยีหายดงักลา่วสง่ผลให้ หลายบริษัทต้องปิดกิจการและไมส่ามารถดําเนินธุรกิจได้แม้ไมไ่ด้อยูใ่นพื Cนที%ประสบภยั 

สําหรับปี 2557 ที%ผ่านมา ทางฝ่ายบริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)ได้ตระหนักถึง
ความสาํคญัของภยัธรรมชาติเป็นอย่างดี และได้ทําการประเมินภยัธรรมชาติในแต่ละประเภท ซึ%งทางฝ่ายบริหารได้จดัความ
พร้อมในอปุกรณ์เครื%องมือ หากเกิดเหตฉุกุเฉินขึ Cน และยงัได้ทําประกนัภยัให้ครอบคลมุทรัพย์สนิของบริษัทเพิ%มมากขึ Cนด้วย 

 
ความเสี&ยงจากปัจจัยทางการเมือง 
จากปัญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที%ผา่นมา สง่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั Cงทางตรงและทางอ้อม 

ปัจจยัทางการเมืองสง่ผลต่อความเชื%อมั%นทั Cงในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ%งในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที%สําคญั 
ทางบริษัทมิได้รับผลกระทบทางตรง จากการชุมนมุทางการเมืองตลอดช่วงระยะเวลาที%ผ่านมา ทั Cงนี C เนื%องจากสถานที%ตั Cงทั Cง
สํานักงานและโรงงาน มิได้อยู่ในสถานที%ที%มีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประสบปัญหา
เล็กน้อย จากการที%คู่ค้าโดยเฉพาะคู่ค้าจากต่างประเทศขาดความเชื%อมั%นในการเดินทาง และมักส่งผลให้คู่ค้ายกเลิกการ
เดินทางที%สาํคญักบัทางบริษัท ทางผู้บริหารบริษัทตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว และมีการสง่เอกสารยืนยนัสถานภาพของบริษัท
ให้กับคู่ค้าอย่างสมํ%าเสมอแม้ในยามที%เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง สําหรับผลกระทบทางอ้อมนั Cนทางบริษัทยังคงได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ%งเป็นผลกระทบที%เกิดขึ Cนจากความไม่มั%นคงทางการเมือง สําหรับในส่วนของ
นโยบายนั Cน ทางผู้บริหารมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และสนบัสนนุกิจกรรมที%รักษาซึ%ง จริยธรรม และจารีตประเพณีอนัดี
งามของประเทศที%ได้ยดึถือปฏิบตัิมาอยา่งยาวนาน ในขณะเดียวกนัก็ไม่สนบัสนนุการทจุริต และการประพฤติมิชอบ ซึ%งยงัผล
เสยีหายตอ่เศรษฐกิจในทกุระดบั 
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ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที&สาํคัญของบริษัท 
 

ปี 2543 - วนัที% 9 พฤศจิกายน ก่อตั Cง บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรมจํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ%มแรก
1,000,000 บาท (หนึ%งล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ 
100 บาท เรียกชําระเต็มมลูคา่โดยในสว่นของสาํนกังานและโรงงานตั Cงอยูเ่ลขที% 46/67 – 69 ซอย
มั%งมีทรัพย์ หมู่ที% 3 ถนนเลียบคลองสี%วาพาสวัสดิL ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 มีขนาดพื Cนที% 3 งาน 38 ตารางวา 

ปี 2547 - วนัที% 26 มีนาคม บริษัทได้รับใบอนญุาตแสดงเครื%องหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
ประเภทบลัลาสต์สาํหรับหลอดไอปรอทความดนัสงู (มอก. 673-2530) เพิ%มเติมจากใบอนญุาตที%
ทางห้างหุ้นสว่นจํากดั ธีระมงคลการไฟฟ้า เคยได้รับอนญุาตในปี 2542 ซึ%งเป็นบลัลาสต์สําหรับ
หลอดไฟถนนเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นเพียงรายเดียว มานานกว่า 8 ปี โดยตลอด
ร ะ ย ะ เ ว ลา ที% ผ่ า น ม า ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุญ า ต แ สด ง เ ค รื% อ ง ห ม า ย ม า ต ร ฐ า น กับ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเป็นจํานวนกว่าร้อยใบอนุญาต ครอบคลมุทุกประเภทผลิตภณัฑ์ที%ทาง
บริษัทเป็นผู้ผลติ โดยบริษัทเป็นผู้ผลติเพียงรายเดียวในประเทศ ที%ผลิตบลัลาสต์ครบทกุรุ่น ตั Cงแต่
รุ่นเลก็ถึงรุ่นใหญ่ 

ปี 2549 - วนัที% 25 เมษายน บริษัทได้เริ%มเปิดดําเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ%งมีขนาดเนื Cอที%รวม 5 ไร่ ตั Cงอยู่
เลขที% 9/20 ซอยมั%งมีทรัพย์ ถนนเลยีบคลองสี%วาพาสวสัดิL อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 - วนัที% 19 ธันวาคม บริษัทได้ดําเนินการเพิ%มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท (หนึ%งล้าน
บาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 10,000 หุ้ น มูลค่าที%ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เป็น 
60,000,000 บาท (หกสบิล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 600,000 หุ้น มลูค่าที%ตราไว้
หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชําระเต็มมูลค่า เพื%อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 

ปี 2552 - วนัที% 5 กนัยายน ที%ประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Cงที% 2/2552 มีมติพิเศษให้แปรสภาพจากบริษัท
จํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลี%ยนแปลงมลูค่าที%ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท จากมลู
คา่ที%ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าที%ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้เพิ%มทนุจด
ทะเบียนจาก 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เป็น 80 ล้านบาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) 
แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 320 ล้านหุ้น โดยแบ่งออกเป็นทนุจดทะเบียนที%เรียกชําระแล้ว มลูค่า 
60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) จํานวน 240 ล้านหุ้น และมีจํานวนหุ้นที%ยงัไม่ได้เรียกชําระ
จํานวน 80 ล้านหุ้น ซึ%งในสว่นของหุ้นเพิ%มทนุที%ยงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 80 ล้านหุ้นนั Cน ที%ประชุม
ผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สาํหรับการเสนอขายให้กบัประชาชนทั%วไป 

 - วนัที% 11 กันยายน บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพื%อแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท
มหาชนจํากดั และเปลี%ยนแปลงชื%อเป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 - วนัที% 16 ธันวาคม บริษัทได้รับรางวัลใบโพธิL อวอร์ด จากสถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากความโดดเด่นในมิติการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและ
ปัญหา (Adaptability to Changes) และการมีผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู (Quality) จากการคิดค้น
เทคโนโลยีในการผลติผลติภณัฑ์เพื%อทดแทนการนําเข้าและเน้นการประหยดัพลงังานมาใช้อย่าง
มีประสทิธิภาพ 
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ปี 2553 - วนัที% 14 พฤษภาคม บริษัทได้เปิดการซื Cอขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนั
แรก และได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ%มเติมครบตามจํานวนที% 80 ล้านหุ้น มลูค่าที%ตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท เทา่กบั 20 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วทั Cงสิ Cนเท่ากบั 80 ล้านบาท 
โดยแบง่ออกเป็นจํานวนหุ้นทั Cงหมด 320 ล้านหุ้น มลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 - วนัที% 3 สิงหาคม 2553 บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 
เพื%อแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้า ชิ Cนส่วนหรืออุปกรณ์
สาํหรับหลอดไฟฟ้า และชิ Cนสว่นหรืออปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

ปี 2554 - เดือนมิถุนายน บริษัทได้ย้ายสํานักงานมาอยู่ที% 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสาํนกังานแหง่นี Cจะใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทั%วไป และใช้เป็น
โกดงัแหง่ใหม ่ 

 - วนัที% 14 พฤศจิกายน บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพื%อแสดงวา่เป็นผู้ได้รับการสง่เสริม  การ
ลงทุนในกิจการผลิตหลอดไฟฟ้า ชิ Cนส่วนหรืออุปกรณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า และชิ Cนส่วนหรือ 
อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ (ในประเภทหลอดไฟ) 

 - วนัที% 30 ธนัวาคม บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพิ%มเติมเพื%อแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับการสง่เสริม  
การลงทุนในกิจการผลิตหลอดไฟฟ้า ชิ Cนส่วนหรืออุปกรณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า และชิ Cนสว่นหรือ 
อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ (ในประเภทโคมไฟ) 

ปี 2555 - วนัที% 18 พฤษภาคม บริษัทได้เพิ%มทนุจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 95,999,997 บาท โดย
วิธีการจดัสรรหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 - วนัที% 5 ตุลาคม บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัเพิ%มทุนของบริษัท จํานวน 
191,999,994 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัรา 2 หุ้น
เดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนเพิ%มทุนเพิ%อรองรับการใช้สิทธิซื Cอหุ้ นของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยการเพิ%มทนุยงัไม่ได้เรียกชําระจาก 95,999,997 เป็น 143,999,995.50 
บาท 

ปี 2556 - วันที% 29 พฤศจิกายน บริษัทได้เพิ%มทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 95,999,997 บาทเป็น 
98,930,347 บาท จากการใช้สิทธิซื Cอหุ้ นสามัญครั Cงที% 1 จํานวน 11,721,400 หน่วย ตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2557 - วนัที% 10 มิถนุายน และ วนัที% 3 ธันวาคม บริษัทได้เพิ%มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 99,597,047
และ 111,608,072 บาทตามลําดบั จากการใช้สิทธิซื Cอหุ้นสามญัครั Cงที% 2 และ 3 จํานวนทั Cงสิ Cน
50,710,900 หนว่ย ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
หลักทรัพย์ของบริษัท 
1) ทุนของบริษัท 
 ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2557 มีดงันี C 
  ทนุจดทะเบียน จํานวน 143,999,995.50 บาท 
  ทนุที%เรียกชําระแล้ว  จํานวน  111,608,072 บาท 
  แบง่เป็นหุ้นสามญั  จํานวน  446,432,288 หุ้น 
  มลูคา่ที%ตราไว้  หุ้นละ  0.25 บาท 
 
2) ใบสาํคัญแสดงสิทธิที&จะซื �อหุ้นสามัญเพิ&มทุนของบริษัท ครั�งที& 1 (TMI-W1) 

ตามมติที%ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Cงที% 1/2555 เมื%อวนัที% 24 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมตัิให้ออกใบสําคญัแสดง
สทิธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัเพิ%มทนุของบริษัทครั Cงที% 1 (TMI-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ จํานวน 191,999,994 หน่วย 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี C 

ประเภท ใบสาํคญัแสดงสทิธิที%จะซื Cอหุ้นสามญั 
ชื%อใบสาํคญัแสดงสทิธิ TMI-W1 
ชนิดของใบสาํคญัแสดงสทิธิ ระบชืุ%อผู้ ถือ และ สามารถเปลี%ยนมือได้ 
วิธีการจดัสรร จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นเดิม:1 ใบสาํคญัแสดงสทิธิ โดยวนัปิด

สมดุทะเบียนเพื%อรวบรวมรายชื%อผู้ ถือหุ้นวนัที% 4 ตลุาคม 2555 
จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที%ออก (หนว่ย) 191,999,994 หนว่ย 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัแตว่นัที%ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (หมดอายวุนัที% 4 ตลุาคม 2558) 
วนัที%ใช้สทิธิ สามารถใช้สทิธิได้ 5 ครั Cง คือวนัที% 29 พฤศจิกายน 2556/30 พฤษภาคม 

2557/28 พฤศจิกายน 2557/29 พฤษภาคม 2558 และ 2 ตลุาคม 2558 
ราคาใช้สทิธิ 0.25 บาทตอ่หุ้น (อาจเปลี%ยนแปลงในภายหลงัตามเงื%อนไขการปรับสทิธิ) 
อตัราการใช้สทิธิ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญั 
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ผู้ถอืหุ้น 
รายชื%อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัที% 30 ธนัวาคม 2557 

รายชื&อ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของหุ้นที&เรียกชาํระแล้ว

ทั �งหมด 

1. กลุ่มประสิทธิi รัตนพร   

1. นายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร 66,200,000 14.83 

2. นางวิไล  ประสทิธิLรัตนพร 66,200,000 14.83 

3. นายธีระชยั  ประสทิธิLรัตนพร 49,650,000 11.12 

4. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิLรัตนพร 49,650,000 11.12 

5. ดร. ธีรศกัดิL  ประสทิธิLรัตนพร 49,650,000 11.12 

6. นายธีระพงษ์ ประสทิธิLรัตนพร 49,362,000 11.06 

7. นางสาวสชุาดา  กาญจนวาทศิลป์ 288,000 0.06 

รวม 331,000,000 74.14 

2.นางสาวอรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 5,410,900 1.21 

3. นายพิชัย กิติสุวรรณกุล 4,592,300 1.03 

4. นายลาํพนู         เปลี&ยนเที&ยงธรรม 3,000,000 0.67 

5. นางกนัยา สิทธิiสุกใส 2,255,000 0.51 

6. นายทวิา จิรพัฒนกุล 2,020,000 0.45 

7. นายถาวร อึ �งประภากร 1,500,000 0.34 

8. นายฐิติมา  อัสนี 1,300,000 0.29 

9. นายขจรยศ ดุลยโกเมศ 1,034,300 0.23 

10.นางดวงสุดา นิ&มมลรัตน์ 1,020,000 0.23 

รวม 22,132,500 4.96 

ผู้ถอืหุ้นอื&นๆ จาํนวน  2,064 ราย        
รวม 

 

93,299,788 

 

20.90 

รวมทั �งสิ �น 446,432,288 100.00 
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 รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

รายชื	อกรรมการและผู้บริหาร 

จาํนวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท 

ณ วันที	 1 

มกราคม 2557 

จาํนวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท 

ณ วันที	 

31 ธันวาคม 2557 

จาํนวนหุ้นสามัญ

ของบริษัทที	

เปลี	ยนไป 

ในปี 2557 

1. นายประวิทย์ ประสทิธิ%รัตนพร 57,600,000 66,200,000 8,600,000 

2. นายธีระชยั ประสทิธิ%รัตนพร 43,200,000 49,650,000 6,450,000 

3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ%รัตนพร 43,200,000 49,650,000 6,450,000 

4. ดร. ธีรศกัดิ%  ประสทิธิ%รัตนพร 43,200,000 49,650,000 6,450,000 

5. นายธีระพงษ์  ประสทิธิ%รัตนพร 42,912,000 49,362,000 6,450,000 

6. นายธนกร สขุกาญจนนท์ - - - 

7. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ - - - 

8. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - - - 

9. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง - - - 
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คณะกรรมการบริษัท 

ผจก.ฝ่ายวิจยัและพฒันา ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลติ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณุสภุฏัชกานต์ เปี% ยมสอาด 
ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระพงษ์ ประสิทธิLรัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระชยัประสิทธิLรัตนพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธิLรัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการและวิจยั 

หมายเหตุ - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที% กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา 

  - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตั Cง บริษัท เอลบสิซเินส แอดไวเซอร์รี%  จํากดั ทําหน้าที%ดงักล่าว 

เลขานกุารบริษัท 

คณุธนกร  สขุกาญจนนท์ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

คณุธีระชยั ประสิทธิLรัตนพร 

 รองกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ)  

ฝ่ายการขายและการตลาด 

ฝ่ายจดัการทั%วไป 

คณุธีรศกัดิL ประสิทธิLรัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัการทั%วไป 

ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า 

แผนกจดัซื Cอ แผนก IT แผนกบคุคล 

ผจก.ฝ่ายเทคนิค 
และซอ่มบํารุง 

โครงสร้างการจัดการ (OrganizationChart) ณ วนัที& 31ธันวาคม 2557 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชดุ ดงันี " 

1) คณะกรรมการบริษัท  
2) คณะกรรมการสรรหา 
3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 
5) คณะกรรมการตรวจสอบ 
6) คณะกรรมการบริหาร 
7) ผู้บริหารของบริษัท 

 
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 

ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประวิทย์ ประสทิธิ3รัตนพร ประธานกรรมการ 
2. นายธีระชยั  ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการ 
3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการ 
4. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 
5. ดร.ธีรศกัดิ3  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 
6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที-มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
นายประวิทย์ ประสทิธิ3รัตนพร ลงลายมือชื-อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือนายธีระชยั ประสิทธิ3รัตนพร  นาย

ธีระพงษ์ ประสทิธิ3รัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ3รัตนพร และดร.ธีรศกัดิ3 ประสทิธิ3รัตนพร สองในสี-คนนี "ลงลายมือชื-อร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริษัท 
ปฏิบตัิหน้าที-ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที-ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซื-อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 
1) มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสมํ-าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 
2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  
3) พิจารณาอนมุตัิผงัอํานาจอนมุตัิ 
4) กํากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที-กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื-อเพิ-ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 
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5) พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอื-น 
6) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7) แตง่ตั "งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที- และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ทั "งนี " กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื-นใดซึ-งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื-นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื-องนั "น 
นอกจากนั "นในกรณีตอ่ไปนี "จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที-ประชมุคณะกรรมการและที-ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั "งหมดของผู้ ถือหุ้นที-เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางสว่นที-สาํคญั 

• การซื "อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื-น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญาที-เกี-ยวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั "งหมดหรือบางสว่นที-สําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื-นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื-นโดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพิ-มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพิ-มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
นอกจากนี " คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตั "งคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี-ยง ซึ-งมีรายชื-อรวมทั "งหน้าที-และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี " 
 
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 

ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการสรรหา 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการสรรหา 

4. นายธีระชยั ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการสรรหา 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของคณะกรรมการสรรหา 
เพื-อทําหน้าที-พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที-มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื-อดํารงตําแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทั "งคดัเลอืกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที-ได้กําหนดไว้ โดยมีหน้าที-และความรับผิดชอบ 
ดงัตอ่ไปนี " 

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที-มีคณุสมบตัิเหมาะสมสาํหรับดํารง
ตําแหนง่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท เพื-อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในกรณีที-ตําแหน่ง
วา่งลงเนื-องจากครบวาระ และในกรณีอื-น ๆ เพื-อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อที-ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื-อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั "งเป็นกรรมการตอ่ไป 

3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนคณุสมบตัิ
และประเมินผลกรรมการที-กําหนดครบวาระ 
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4) ปฏิบตัิการอื-น ๆ ที-เกี-ยวข้องกบัการสรรหาตามที-คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 
ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายธีระชยั ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
เพื-อทําหน้าที-พิจารณาหลกัเกณฑ์ที-เกี-ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื-อ

เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการโดยมีหน้าที-และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี " 
1) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ที-เกี-ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื-น ๆ ของผู้บริหารระดบัสงู 

โดยกําหนดค่าตอบแทนที-เหมาะสมกับหน้าที-ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท
และภาวะตลาดโดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื-อขออนมุตั ิ

2) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ที-เกี-ยวกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื-น ๆ  ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนที-เหมาะสมกบัหน้าที-ความรับผิดชอบ สอดคล้องกบั
ผลการดําเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด โดยนําเสนอตอ่ที-ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื-อขออนมุตัิ  

3) รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ชี "แจง และตอบคําถามเกี-ยวกบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการในที-ประชุมผู้
ถือหุ้น 

4) ปฏิบตัิการอื-น ๆ ที-เกี-ยวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนที-คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง (Risk Management Committee) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 

ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี-ยง 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการบริหารความเสี-ยง 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการบริหารความเสี-ยง 

4. นายธีระชยั ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการบริหารความเสี-ยง 

5. นายธีระพงษ์ ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการบริหารความเสี-ยง 

6. นายธนกร สขุกาญจนนท์ กรรมการบริหารความเสี-ยง 

7. นางสภุฏัชกานต์ เปี- ยมสอาด กรรมการบริหารความเสี-ยง 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 
เพื-อทําหน้าที-พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายด้านการบริหารความเสี-ยงให้ครอบคลุมทั "งองค์กร เพื-อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุและเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทโดยมีหน้าที-และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี " 
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1) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และกํากบัดแูลการบริหารความเสี-ยงของบริษัท 
2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื-องมือในการบริหารความเสี-ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

ลกัษณะความเสี-ยงแตล่ะด้านของธุรกรรมที-บริษัทดําเนินการ 
3) ติดตามและให้ความสําคญักับสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั "งหลายที-อาจเกิดขึ "น รวมถึง

รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี-ยงตอ่คณะกรรมการบริษัท 
4) ให้ข้อเสนอแนะในด้านที-ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื-อให้สอดคล้องกบันโยบายและ

กลยทุธ์ของบริษัท 
 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 
ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที-มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที-เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั "ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื-นใดที-
รับผิดชอบเกี-ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที-เกี-ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั "งและเลกิจ้าง บคุคลซึ-งมีความเป็นอิสระเพื-อทําหน้าที-เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทั "งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั "ง 

5) พิจารณารายการที-เกี-ยวโยงกนัหรือรายการที-อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั "งนี " เพื-อให้มั-นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ-งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี " 
(ก) ความเห็นเกี-ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที-เชื-อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี-ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี-ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที-เกี-ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี-ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี-ยวกบัรายการที-อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที-คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที-ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื-นที-เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั-วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที-และความรับผิดชอบที-ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตัิการอื-นใดตามที-คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง่ 3 ปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั "ง 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ-งมีคณุสมบตัิ ตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที- ทจ. 28/2551 ดงันี " 
1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที-มีสิทธิออกเสียงทั "งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั "งนี " ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที-เกี-ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั "น ๆ ด้วย 

2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที-มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที-ปรึกษาที-ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั "งนี "
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที-กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที-ปรึกษา ของสว่นราชการซึ-ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที-มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที-เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พี-น้อง และบตุร รวมทั "งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลที-จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที-อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั "งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที-มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ที-มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมองบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที-มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ-งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ-งรวมถึงการให้บริการเป็นที-ปรึกษากฎหมายหรือที-ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ-งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถือหุ้นที-มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั "นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมการที-ได้รับการแตง่ตั "งขึ "นเพื-อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ-ง
เป็นผู้ ที-เกี-ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที-มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที-มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที-มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที-มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที-ปรึกษาที-
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รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที-มีสิทธิออกเสียงทั "งหมดของบริษัทอื-น ซึ-งประกอบ
กิจการที-มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที-มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื-นใดที-ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี-ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 
6) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 

ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธิ3รัตนพร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการบริหาร 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

4. ดร.ธีรศกัดิ3  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการกําหนดคา่เบี "ยประชมุแตอ่ย่างใด 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของคณะกรรมการบริหาร 
1) มีอํานาจสั-งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที-คณะกรรมการของบริษัทกําหนด 
2) กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
3) เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพื-อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที-ประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 
4) อนมุตัิการแตง่ตั "งที-ปรึกษาด้านตา่งๆ ที-จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
5) มีอํานาจดําเนินการซื "อ ขาย จดัหา รับ เช่า เช่าซื "อ ถือกรรมสทิธิ3 ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดัการโดยประการ

อื-นซึ-งทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานที-คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 
6) มีอํานาจในการอนุมตัิการซื "อทรัพย์สิน หรือการชําระราคาใดๆ อนัสืบเนื-องมาจากการดําเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที-คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
7) ภายในวงเงินที-คณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุตัิการซื "อ การจดัจ้าง การเช่า 

การเช่าซื "อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ที-จําเป็นต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที-คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

8) ภายในวงเงินที-คณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื-นใด เพื-อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที-คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
 ทั "งนี " การมอบหมายอํานาจหน้าที-และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนั "น จะไม่รวมถึง
อํานาจ และ /หรือการมอบอํานาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที-ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลที-อาจมีความขดัแย้ง 

)ตามที-นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ( มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื-นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ-ง
การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที-ประชุมคณะกรรมการ และ  /หรือที-ประชุมผู้ ถือหุ้น   )แล้วแต่กรณี  (เพื-อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที-ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที-เกี-ยวข้องกําหนด 
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7) ผู้บริหารของบริษัท (Management Team) ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 
ชื(อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั ประสทิธิ3รัตนพร กรรมการผู้จดัการ 
2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ3รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายธีระพงษ์ ประสทิธิ3รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 
4. ดร. ธีรศกัดิ3 ประสทิธิ3รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 
5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที-ของกรรมการผู้จดัการ 
1) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
2) ดําเนินการตามที-คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
3) เป็นผู้ กําหนดและกํากับดแูลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตัิ เพื-อให้เป็นไปตามนโยบายที-คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 
4) มีอํานาจในการอนมุตัิการซื "อ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานที-ได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอํานาจในการอนมุตัิหรือ

ยกเลกิการซื "อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื "อ การขายทรัพย์สิน การลงทนุ และการชําระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที-จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที-คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5) มีอํานาจในการอนมุตัิการซื "อทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัสบืเนื-องมาจากการดําเนินงาน
ของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ข้อตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที-คณะกรรมการบริษัท 
กําหนด 

6) เป็นผู้ พิจารณาเรื-อง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื-อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/
หรือคณะกรรมการบริหารตามลาํดบัของความสาํคญั 

7) มีอํานาจจ้าง แตง่ตั "ง ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ซึ-งพนกังานทกุระดบั 
8) มีอํานาจดําเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทตา่งๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพื-อความสะดวกใน

การดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสาํคญั 
9) ขออนมุตัิการแต่งตั "งที-ปรึกษาด้านต่างๆ ที-จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท 
10) นําเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 
11) กําหนดอํานาจหน้าที-และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
12) สรุปผลการดําเนินงานเพื-อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
13) กํากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทั "งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
14) กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการ โดยครอบคลมุทั "งเรื-องการคดัเลอืก ฝึกอบรม การขึ "นค่าจ้าง เงิน

รางวลั หรือจ่ายผลตอบแทนอื-น รวมถึงการเปลี-ยนแปลงคา่จ้างแก่พนกังานทกุระดบัชั "น 
ทั "งนี " การมอบหมายอํานาจหน้าที-และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นนั "น กรรมการผู้จดัการ

จะต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่งๆ ที-ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะไมร่วมถึงอํานาจ และ/หรือ
การมอบอํานาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที-ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลที-อาจมีความขดัแย้ง (ตามที-นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื-นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ-งการอนมุตัิรายการ
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ในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที-ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที-ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื-อพิจารณาอนุมตัิ
รายการดงักลา่ว ตามที-ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที-เกี-ยวข้องกําหนด 

การอื-นใดนอกเหนือจากที-กลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากที-
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป 

 
หมายเหตุ:  ผงัอํานาจอนมุตัมิีรายละเอียดดงันี " 

หน่วย:บาท 

ตาํแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

จัดหาสินค้าและ

วัตถุดบิต่างประเทศ 

จัดหาสินค้าและ

วัตถุดบิในประเทศ 
การกู้ยืมเงนิจาก 

สถาบันการเงนิ 
ซื Uอ / ขายต่อครัUง ซื Uอ / ขายต่อครัUง ต่อครัUง ต่อครัUง 

คณะกรรมการบริหาร 5,000,000 10,000,000 10,000,000  เกิน 5,000,000  10,000,000 

กรรมการผู้จดัการและ

รองกรรมการผู้จดัการ 
1,000,000 1,000,000 5,000,000  5,000,000  - 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การคดัเลือกบคุคลที-จะแต่งตั "งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ-ง

บคุคลที-ได้รับการแต่งตั "งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลที-มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที- ทจ. 28/2551 เรื-องการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที-ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที- 15 ธนัวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรร
หาดงันี " 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื-อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ-งหนึ-งของจํานวนกรรมการทั "งหมดจะต้องมีถิ-นที-อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที-กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่
ก็ได้ 

2) ให้ที-ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั "งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี " 
2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ-งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ-ง (1) หุ้นตอ่หนึ-ง (1) เสยีง 
2.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที-มีอยูท่ั "งหมดตาม 2.1 เลอืกตั "งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3  บคุคลซึ-งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั "งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที-

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั "งในครั "งนั "น ในกรณีที-บคุคลซึ-งได้รับการเลือกตั "งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที-จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั "งในครั "งนั "น ให้เป็นประธานที-ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี "
ขาด 

3) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั "ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ-งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั "น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที-สดุกบั
สว่นหนึ-งในสาม (1/3) และกรรมการซึ-งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
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กรรมการที-จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที-สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั "น ให้จับสลากกันส่วนปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที-อยูใ่นตําแหนง่นานที-สดุนั "นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื-นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั "นจะมีผลนบัแต่วนัที-ใบลา
ออกไปถึงบริษัท 

5) ที-ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่สามในสี- (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ-งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ-งหนึ-งของจํานวนหุ้นที-ถือโดยผู้ ถือหุ้นที-มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6) ในกรณีที-ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ-นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ-ง
มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้
นั "นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ-งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที-ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที-ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี- (3/4) ของจํานวนกรรมการที-ยงัเหลอือยู ่

7) ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ-งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที-กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลอืกกรรมการคนหนึ-งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที-ตามข้อบงัคบั
ในกิจการซึ-งประธานกรรมการมอบหมาย 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ-งได้รับการแต่งตั "งจากคณะกรรมการบริษัท และมี
คณุสมบตัิตามที-กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทั "งนี " กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ-งได้รับการแตง่ตั "งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํานวนตามที-คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  และโดยที-คณะกรรมการบริษัท จะแตง่ตั "งกรรมการบริหารคนหนึ-ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
 
นายประวิทย์ ประสิทธิ( รัตนพร (ผู้ ก่อตั -ง) 
 
 
 
 
 
 
อายุ 76 ปี 
วุฒิการศึกษา ไมมี่ 
 

ประสบการณ์ทาํงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• 2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ

 บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

• 2543 – 2551
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

% การถือหุ้นในบริษัท
14.83 

 
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ( รัตนพร 
 
 
 
 
 
 
อายุ 40 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาโท 

• Master of Science 
(Computer & Engineering 
Management) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี 

• Bachelor of Engineering 
(Electronics) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 

• Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นทีG 76/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 

• 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จดัการ
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

• 2543 – 2551
กรรมการ และ
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

% การถือหุ้นในบริษัท
11.12 
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(Board of Directors) 

  นายธีระชัย ประสิทธิ( รัตนพร 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ปีย้อนหลัง 

ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

2551 
กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
การถือหุ้นในบริษัท 

  
 
 
 
 
 
อายุ 41 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี 

• Bachelor of Business 
Administration (Marketing) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 

• Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นทีG 76/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 นายธีระพงษ์ ประสิทธิ( รัตนพร
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปัจจุบัน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายผลิต 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
การถือหุ้นในบริษัท 

  
 
 
 
 
 
 
อายุ 38 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี 

• Bachelor of Business 
Administration (International 
Business Management) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 

• Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นทีG 76/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการกรรมการสรรหา 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีGยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

• 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายขาย 
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

% การถือหุ้นในบริษัท 
11.12 

ประสิทธิ( รัตนพร 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการและ 
กรรมการบริหารความเสีGยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

• 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้ช่วยผู้จดัการ 
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

% การถือหุ้นในบริษัท 
11.06 



นายธีรศักดิ( ประสิทธิ( รัตนพร 
 
 
 
 
 
 
 
อายุ 35 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาเอก 

• Doctor of Philosophy 
(Information Technology) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาโท 

• Master of Science (Software 
Engineering) 
San Jose State University, 
USA 

ปริญญาตรี 

• Bachelor of Engineering 
(Computer) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

ประกาศนียบตัร

• Director Certificate Program (DCP)
รุ่นทีG 155/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

• Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นทีG 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 

• 2552 – ปัจจุบั
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดัการ
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

• 2543 – 2551
กรรมการ และ
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

% การถือหุ้นในบริษัท
11.12 

 

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 
 
 
 
 
 
 
 
อายุ 61 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาตรี 

• นิติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร 

• Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีG 78/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

• Global Leadership Program 
รุ่นทีG 1 
Mitsubishi Corporation Japan 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 

• 2552 – ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสีGยง
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม

• 2551 – ปัจจุบนั
ผู้จดัการทัGวไป
เกรซพบัลิชชิGง

• 2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ คณะอนกุรรมการพสัดุ
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

• 2547 – ปัจจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและตรวจสอบ
ราชการใสสะอาด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• 2541 – 2551
ทีGปรึกษาด้านต่างประเทศและผู้ประสานงาน
ฝ่ายบริหาร 
บจก. วินิจผลมอเตอร์เซลส์
บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

% การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี 
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 พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล 
ประกาศนียบตัร 

Director Certificate Program (DCP) 
2012 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

Director Accreditation Program (DAP) 
2008 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปัจจุบนั 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่าย IT และธุรการ 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
การถือหุ้นในบริษัท 

  
 
 
 
 
 
 
อายุ 68 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาโท 

• รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 

• Master of Art 
University of Kansas, USA 

ปริญญาตรี 

• รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ) 
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

ประกาศนียบตัร 

• Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นทีG 27/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

• Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีG 60/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

สรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสีGยง 

ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

ปัจจุบนั 
ผู้จดัการทัGวไป 
เกรซพบัลิชชิGง 

ปัจจุบนั 
กรรมการ คณะอนกุรรมการพสัด ุ
สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

ปัจจุบนั 
กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและตรวจสอบ

ชการใสสะอาด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2551 
ทีGปรึกษาด้านต่างประเทศและผู้ประสานงาน

 
วินิจผลมอเตอร์เซลส์ 
จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 

การถือหุ้นในบริษัท 

  
 
 
 
 
 
 
อายุ 49 ปี 
วุฒิการศึกษา  
ปริญญาโท 

• บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี 

• บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 

• Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นทีG 78/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

 

 

 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2556 – ปัจจุบนั 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ธนลูกัษณ์ 

• 2552 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสีGยง 
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

• 2550 – 2556 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. สหพฒันพิบลู 

• 2549 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ mง 

• 2549 – 2554 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัGนแนล 

• 2549 – 2550 
ผู้ ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

• 2548 
ผู้บญัชาการสํานกังานนิติวิทยาศาสตร์ตํารวจ 

• 2547 
ผู้บญัชาการสํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 

% การถือหุ้นในบริษัท 
ไม่มี 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสีGยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

• 2550 – ปัจจุบนั 
ทีGปรึกษาด้านบญัชีและการเงิน 
กลุ่มบริษัท วินิจผล ออโต้ จํากดั 

• 2546 – 2549 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 
กลุ่มบริษัท ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

• เคยเป็น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 
กลุ่มบริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

• เคยเป็น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกสิน จํากดั (มหาชน) 

% การถือหุ้นในบริษัท 
ไม่มี 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที� 30 ธันวาคม 2557 

ชื�อ-สกุล ตาํแหน่งปัจจุบนั จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ* 

นายประวิทย์ ประสทิธิ�รัตนพร 
และภรรยา 

ประธานกรรมการบริษัท 132,400,000 29.66% 

นายธีระชยั ประสทิธิ�รัตนพร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการ กรรมการสรรห กรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสี0ยง 

49,650,000 11.12% 

นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ�รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการ 

49,650,000 11.12% 

นายธีระพงษ์ ประสทิธิ�รัตนพร 
และภรรยา 

กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จดัการ และกรรมการบริหารความเสี0ยง 

49,650,000 11.12% 

ดร.ธีรศกัดิ� ประสทิธิ�รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการ 

49,650,000 11.12% 

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี0ยง 

0.00 0.00% 

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี0ยง 

0.00 0.00% 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี0ยง 

0.00 0.00% 

นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 0.00 0.00% 
นางสภุฏักานต์ เปี0 ยมสะอาด ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 0.00 0.00% 
*ร้อยละ: คํานวณจากร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัที0 30 ธนัวาคม 2557 ทั >งหมด 446,432,288 หุ้น  
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ค่าตอบแทน 

 
1) ค่าตอบแทนที&เป็นตัวเงนิ 

(ก)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
เบี Cยประชมุกรรมการ 

ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและเบี Cย
ประชมุกรรมการของบริษัท โดยคา่เบี Cยประชุมสําหรับประธานกรรมการครั Cงละ 6,000 บาท กรรมการครั Cงละ 5,000 
บาท ประธานกรรมการตรวจสอบครั Cงละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบครั Cงละ 15,000 บาท ประธานกรรมการ
สรรหาครั Cงละ 6,000 บาท กรรมการสรรหาครั Cงละ 5,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนครั Cงละ 6,000 
บาท กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนครั Cงละ 5,000 บาท ประธานกรรมการบริหารความเสี%ยงครั Cงละ 6,000 บาท และ
กรรมการบริหารความเสี%ยงครั Cงละ 5,000 บาท 
คา่ตอบแทน 
 ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้ปีละไมเ่กิน 1,500,000 บาท 
 
โดยการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดงันี C  

ลาํดับ รายนามคณะกรรมการ ปี 2557 
1 นายประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร 30,000 
2 นายธีระชยั  ประสทิธิLรัตนพร 40,000 
3 นายธีรยทุธ์  ประสทิธิLรัตนพร  25,000 
4 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 30,000 
5 ดร.ธีรศกัดิL  ประสทิธ์รัตนพร 25,000 
6 พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 373,000 
7 นายธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ 330,000 
8 นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 330,000 

 
(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2557 

จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงนิ (บาท) 
รวม 6 7,223,680 

หมายเหตุ: คา่ตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุสาํรองเลี Cยงชีพ 
 
2) ค่าตอบแทนอื&นที&ไม่ใช่ตวัเงนิ 

- ไมม่ี - 
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การควบคุมภายใน 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ครั !งที" 1 เมื"อวนัที" 18 กุมภาพนัธ์ 
2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั !งสามท่านเข้าร่วมประชุม นั !น คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทในด้านตา่ง ๆ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ซึ"งสามารถแบง่แยกหวัข้อออกได้ ดงันี ! 
 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 
1. องค์กรแสดงถงึความยดึมั'นในคุณค่าของความซื'อตรง (integrity) และจริยธรรม  

                                                           

1บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี"ยงของบริษัท 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที"อยูบ่นหลกัความซื"อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงานที"ครอบคลมุถึง 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าที"ประจําวนั และการตดัสนิใจในเรื"องตา่ง ๆ  
       1.1.2 การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

  

1.2  มีข้อกําหนดที"เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที"ด้วยความซื"อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที"ครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อกําหนดเกี"ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังานที"
เหมาะสม 
       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที"อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ"งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่
องค์กร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษที"เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
       1.2.4 มีการสื"อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็นประจําทกุปี  รวมทั !งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับ
ทราบ 

 
 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิ (compliance unit) 
      1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
      1.3.3 การประเมินโดยผู้ เชี"ยวชาญที"เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี"ยวกบัความซื"อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการที"ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที"เหมาะสม  
 1.4.2 มีกระบวนการที"ทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที'กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าที"ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธิPอํานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน  

 

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที"ชดัเจนและวดัผลได้ เพื"อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน  

 

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที"ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ"งครอบคลมุบทบาทที"สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เกี"ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเชี"ยวชาญที"เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคาํแนะนําจากผู้ เชี"ยวชาญในเรื"องนั !นๆได้  

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที"มคีวามรู้ ความสามารถนา่เชื"อถือ และมคีวาม
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที"อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ี
ความสมัพนัธ์อื"นใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที"อยา่งเป็นอิสระ ใน
จํานวนที"เหมาะสมเพียงพอ 

 

 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรื"องการควบคมุภายในในองค์กร ซึ"ง
ครอบคลมุทั !งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี"ยง กิจกรรมการควบคมุ 
ข้อมลูและการสื"อสาร และการตดิตาม 

 

 

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั'งการและความรับผิดชอบที'

เหมาะสมเพื'อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรที"สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั !งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่ง
มีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าที"ในสว่นงานที"สาํคญั ซึ"งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในที"ขึ !นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที"ชดัเจน เป็น
ต้น 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี"ยวกบั
อํานาจหน้าที" ความรับผิดชอบ และการสื"อสารข้อมลู  

 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าที"และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน   

 

 

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที"ขดัตอ่หลกัความซื"อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งมั'นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที'มีความรู้ความสามารถ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื"อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที"มคีวามรู้และ
ความสามารถที"เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินั !นอยา่ง
สมํ"าเสมอ 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรที"มีผล
การปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรที"มีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึงการสื"อสาร
กระบวนการเหลา่นี !ให้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบคุลากรที"มีความรู้และ
ความสามารถที"เหมาะสมอยา่งทนัเวลา  

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ
ที"ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม  

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ที"สาํคญั   

 
5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที'และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื'อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมกีระบวนการและการสื"อสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที"
จําเป็น 

 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชี !วดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้
รางวลั ที"เหมาะสม โดยพิจารณาทั !งเรื"องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ใน
ระยะสั !นและระยะยาวของบริษัท 

 

 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนื"องโดยเน้นให้
สามารถเชื"อมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าที"ในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย  

 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที"มากเกินไปในการปฏิบตัิ
หน้าที"ของบคุลากรแตล่ะคน  

 

 
การประเมินความเสี'ยง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื'อให้สามารถระบุและประเมินความเสี'ยงต่าง ๆ  ที'

เกี'ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที"รับรองโดยทั"วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั !น โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระ
ผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที"สาํคญั เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ  

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง  

 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี"ยง อนมุตัแิละสื"อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี"ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ"งของ
วฒันธรรมขององค์กร 

 

 

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี'ยงทุกประเภทที'อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั'วทั Sง

องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเสี"ยงทกุประเภทซึ"งอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจทั !งระดบัองค์กร หนว่ย
ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที"งานตา่ง ๆ    

 

7.2  บริษัทวเิคราะห์ความเสี"ยงทกุประเภทที"อาจเกิดจากทั !งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องค์กร ซึ"งรวมถึงความเสี"ยงด้านกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี"ยง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสาํคญัของความเสี"ยง โดยพิจารณาทั !งโอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ
ผลกระทบที"อาจเกิดขึ !น   

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื"อจดัการความเสี"ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี"ยงนั !น (acceptance)  การลดความเสี"ยง (reduction)  การหลกีเลี"ยงความเสี"ยง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเสี"ยง (sharing) 

 

 

 
8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที'จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี'ยงที'จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสที"จะเกิดการทจุริตขึ !น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํา
รายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การที"ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การเปลี"ยนแปลงข้อมลูใน
รายงานที"สาํคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึ"งทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที"กําหนดแล้ว  รวมทั !งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ"งจงูใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ั !งเป้าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็น
ต้น 
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8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี"ยวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการที"บริษัทดาํเนินการเพื"อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต  

 

8.4 บริษัทได้สื"อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัทีิ"กําหนดไว้  

 

 

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี'ยนแปลงที'อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปลี"ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที"อาจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลี"ยนแปลงนั !นอยา่งเพียงพอแล้ว  

 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปลี"ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที"อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลี"ยนแปลงนั !นอยา่งเพียงพอแล้ว 

 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปลี"ยนแปลงผู้ นําองค์กร ที"อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี"ยนแปลงนั !น
อยา่งเพียงพอแล้ว 

 

 

 
การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที'ช่วยลดความเสี'ยงที'จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที'ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสี"ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอื"น ๆ 

 

 

10.2  บริษัทมมีาตรการควบคมุภายในที"กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการ
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตัิงานเกี"ยวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การ
จดัซื !อ และการบริหารทั"วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที"  และลาํดบัชั !นการอนมุตัิของ
ผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื"อให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขั !นตอนในการอนมุตัิโครงการ
ลงทนุ  ขั !นตอนการจดัซื !อและวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจ
จดัซื !อ  ขั !นตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื"องมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการสาํหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ! 
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี"ยวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ที"เกี"ยวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว รวมทั !งบคุคลที"เกี"ยวโยงกนั เพื"อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
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รายการระหวา่งกนั หรือรายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั �งมีการปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีที�บริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ที�เกี�ยวข้องในลกัษณะที�มีผลผกูพนั
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซื �อขายสนิค้า การให้กู้ยืม  การคํ �าประกนั  บริษัทได้
ติดตามให้มั�นใจแล้ววา่ มกีารปฏิบตัิเป็นไปตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนั
บริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี �ตามกําหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็น
ต้น 

 
 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมคีวามหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม  

 

10.4 บริษัทกําหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทั �งระดบักลุม่บริษัท หนว่ย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 
 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที�ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านตอ่ไปนี � ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั กลา่วคือ  
 (1) หน้าที�อนมุตัิ  
 (2) หน้าที�บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
 (3) หน้าที�ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

 

 

 
11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั#วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื#อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเกี�ยวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทั�วไปของระบบสารสนเทศ 

 
 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพื �นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 
 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มคีวามเหมาะสม 
 

 

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

 
 

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ#งได้กาํหนดสิ#งที#คาดหวังและขั 2นตอนการปฏิบตัิ เพื#อให้

นโยบายที#กาํหนดไว้นั2นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายที�รัดกมุเพื�อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขั �นตอนการอนมุตัิที�กําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของสาํนกังาน ฯลฯ เพื�อป้องกนัการหาโอกาส 
หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   
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12.2 บริษัทมีนโยบายเพื"อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทําโดยผู้ ที"ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนั !น 

 

 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพื"อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
สาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมอืนเป็นรายการที"กระทํากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length 
basis) 

 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทั !งกําหนด
แนวทางให้บคุคลที"บริษัทแตง่ตั !งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนั !น ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี�) 

 

 

12.5  บริษัทกําหนดหน้าที"และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน  

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที"เหมาะสม โดยบคุลากร
ที"มีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน  

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 
ระบบสารสนเทศและการสื'อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที'เกี'ยวข้องและมีคุณภาพ เพื'อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที'กาํหนด

ไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูที"ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั !งข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที"
มีคณุภาพและเกี"ยวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทั !งต้นทนุและประโยชน์ที"จะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  
 

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพื"อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที"สาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูที"สาํคญั เช่น รายละเอียดของเรื"องที"เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัททางเลอืกตา่ง ๆ  

 

 

13.4 บริษัทดําเนินการเพื"อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุที"ระบขุ้อมลูที"จําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน
ระยะเวลาขั !นตํ"าตามที"กฎหมายกําหนด  

 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพื"อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควร        เพื"อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี"ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที"ของกรรมการแตล่ะราย เชน่ 
การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื"องที"พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที"ไมเ่ห็นด้วยกบัเรื"องที"เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 
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13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ! 
 13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีที"ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั !นอยา่งครบถ้วนแล้ว   

 

 
14. องค์กรสื'อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ'งรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที'จาํเป็น

ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที'วางไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการสื"อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสื"อสารที"
เหมาะสม เพื"อสนบัสนนุการควบคมุภายใน   

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูที"สาํคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ"าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศที"จําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที"
ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลที"เป็นศนูย์ตดิตอ่เพื"อให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอื"นนอกจากที"ได้รับ
จากผู้บริหาร รวมทั !งการตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ
ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามที"คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

 

 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื"อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื"อให้บคุคลตา่ง ๆภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี"ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 
ได้อยา่งปลอดภยั 

 

 

 
15. องค์กรได้สื'อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี'ยวกับประเดน็ที'อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื"อสารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
มีช่องทางการสื"อสารที"เหมาะสม เพื"อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที"หรือ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเรื"องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื"อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื"อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี"ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 

 

 

   
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื'อให้มั'นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที"อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
กําหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 
16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที"วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน  

 

16.3 ความถี"ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี"ยนแปลงของบริษัท 
 

  

16.4 ดาํเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ที"มีความรู้และ
ความสามารถ  

 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ !นตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

 

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที"ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

 

 

 
17. องค์กรประเมินและสื'อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที'รับผิดชอบ ซึ'งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสื"อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพื"อตดิตาม
แก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานที"เกิดขึ !นแตกตา่งจากเป้าหมายที"กําหนดไว้อยา่งมี
นยัสาํคญั 

 

 
 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ! 
 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที"เกิดเหตกุารณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มกีารปฏิบตัิที"ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมกีารกระทําที"ผิดปกติอื"น 
ซึ"งอาจกระทบตอ่ชื"อเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที"เป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เริ"ม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื"อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที"เป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที%เหลือหลงัจากหกัเงิน
สาํรองตา่ง ๆ  ทกุประเภทตามที%ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื%นใดและการจ่ายเงิน
ปันผลนั Cนไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
 

 

 



 

 
65 

รายการระหว่างกัน 

 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที%เกิดขึ Cนในปี 2557 ดงันี C 

บุคคลที&อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 
1. นายประวทิย์ ประสิทธิLรัตนพร นายประวิทย์ ประสิทธิL รัตนพร เป็นกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบิดาของนายธี
ระชัย ประสิทธิLรัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิLรัต
นพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิLรัตนพร และนายธีร
ศักดิL  ประสิท ธิL รั ตนพร  ซึ% งทั Cง  4  ท่าน  เ ป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

นายประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพรได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสั Cนแก่
บริษัท 
นายประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพร ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสั Cน 
เพื%อใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี C 
  หน่วย:ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 57 
ยอด ณ วนัต้นงวด 32.00 
บวก เพิ%มขึ Cนระหวา่งงวด 0.00  
หกั ลดลงระหว่างงวด (10.00)  
ยอด ณ วนัสิ Cนงวด 22.00  
โดยนายประวิทย์ ประสิทธิL รัตนพร ได้คิดค่าใช้จ่าย
เกี%ยวกบัดอกเบี Cยจากบริษัทในปี 2557 เท่ากบั อตัราร้อย
ละ 1.2 ต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี Cยเท่ากบั 0.37 
ล้านบาท โดย ณ วันที%  31 ธันวาคม 2557 บริษัทมี
ดอกเบี Cยค้างจ่ายเทา่กบั 0.05 ล้านบาท 

สําหรับรายการเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากบุคคลที%
เกี%ยวข้องดงักล่าว เป็นไปเพื%อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ%งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า 
การทํารายการนี Cเป็นการทํารายการที%สมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื%อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท 
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รายการระหว่างกัน(ต่อ) 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที%เกิดขึ Cนในปี 2557 ดงันี C 
บุคคลที&อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

2. นายธีระชยั ประสิทธิLรัตนพร/นาย
ธีรยทุธ์ ประสิทธิLรัตนพร และนายธีระ
พงษ์ ประสิทธิLรัตนพร 

นายธีระชัย  ประสิท ธิL รัตนพร  นายธีรยุท ธ์ 
ประสิทธิLรัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิLรัต
นพร เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 
นอกจากนี Cยังเ ป็นบุตรชายคนที%  1 2 และ 3 
ตามลําดับ ของนายประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพร 
ซึ%งเป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

รายการเช่าทรัพย์สิน 
บริษัททําสัญญาเช่าอาคารมินิแฟคตอรี% สําหรับใช้เป็น
โร ง งานผลิ ต สิ น ค้ า จํานวน 3  ห้อ ง  เ ล ข ที%  46 / 67 
(กรรมสิทธิLของนายธีระพงษ์ ประสิทธิLรัตนพร) 46/68 
(กรรมสิทธิLของนายธีรยุทธ์ ประสิทธิLรัตนพร) และเลขที% 
46/69 (กรรมสิทธิLของนายธีระชยั ประสิทธิLรัตนพร) โดย
มีขนาดเนื Cอที%ประมาณ 420 ตารางเมตร ต่อห้อง ซึ%ง
ตั Cงอยู่ หมู่ที% 3 ถนนเลียบคลองสี%วาพาสวสัดิL ตําบลคอก
กระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยในปี 2557 มี
มลูคา่ของรายการเทา่กบั 0.54 ล้านบาท ตามลําดบั โดย
ในปัจจุบันบริษัทจ่ายชําระค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าว
เท่ากบั 15,000 บาทต่อเดือนต่อห้อง ให้แก่กรรมการทั Cง 
3 ทา่น (บริษัทเริ%มทําสญัญาเช่าทรัพย์สินดงักล่าว ตั Cงแต่
วนัที% 1 มกราคม 2557) 
 
 

รายการที%เกิดขึ Cนเป็นไปเพื%อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยการกําหนดราคาระหว่างกัน
เป็นราคาที%สมเหตุสมผล ซึ%งเป็นราคาที%ตํ%ากว่า เมื%อ
เปรียบเทียบกบัราคาที%บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน
ที%ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย (TVA) และ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย (VAT) (บริษัท บรูคเรียลเอสเตท 
จํากัด) ได้สํารวจราคาค่าเช่าที%ดินและอาคารใน
บริเวณดงักล่าวไว้ เมื%อวนัที% 18 ธันวาคม 2550 ซึ%งได้
ประเมินราคาค่าเช่าไว้ตารางเมตรละ 50 บาท (หรือ
เทา่กบัอตัราคา่เช่า 21,000 บาทตอ่เดือนตอ่ห้อง) 
ทั Cงนี C คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํา
รายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทํารายการนี C
เป็นการทํารายการที%สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื%อ
ประโยชน์ของบริษัท 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั Cงที% 1/2557 เมื%อวนัที% 18 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาให้ความเห็นเกี%ยวกบัรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ%งในที%
ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที%มีความ
สมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื%อนไขอื%น ๆ ที%เป็นธรรม และไมม่ีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และบคุคลที%อาจ
มีความขดัแย้งดงักลา่ว 

 
มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Cงที% 2/2552 เมื %อวนัที% 13 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนมุตัิหลกัการเกี%ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที%มีเงื%อนไขการค้าโดยทั %วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ
กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลที%มีความเกี%ยวข้อง โดยได้อนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทําธุรกรรม
ดงักลา่วได้ หากธุรกรรมนั Cนมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที%ว ิญ�ชูนจะพึงกระทํากบัคู ่สญัญาทั %วไปใน
สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที%ปราศจากอิทธิพลในการที%ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลที%มีความเกี%ยวข้อง ทั Cงนี C ทางบริษัทจะจดัทํารายการสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่วที%เกิดขึ Cนในช่วงเวลาที%ผ่านมา เพื%อ
รายงานในการประชุมของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

สาํหรับในกรณีที%มีรายการระหวา่งกนัไมเ่ป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี%ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั Cน ในกรณีที%คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกนัที%อาจเกิดขึ Cนบริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ  ผู้ เชี%ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี%ยวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื%อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื%ออนุมัติรายการ
ดงักล่าวก่อนการเข้าทํารายการ ทั Cงนี C บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที%ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 
(56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทั Cงนี C การ
พิจารณาอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัดงักลา่วต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั%ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ%งผู้ ที%อาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสีย
ในการทํารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการทํารายการระหวา่งกนันั Cน ๆ 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
ตามมติที%ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ครั Cงที% 1/2552 วนัที% 23 

กนัยายน 2552) ได้กําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกนัไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการ
ระหวา่งกนักบับคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะกําหนดเงื%อนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ
ดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ%งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กบัเงื%อนไขหรือราคาที%เกิดขึ Cนกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั
ที%บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทั Cงนี C บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี%ยวกับราคา อัตรา
คา่ตอบแทน รวมทั Cงความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัดงักลา่ว ในกรณีที%คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที%อาจเกิดขึ Cน บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เชี%ยวชาญอิสระ
เฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี%ยวกบัการทํารายการระหว่างกันดงักล่าว เพื%อให้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั Cงนี C บริษัทได้
เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที%ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้
เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (56-2) ตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั%ง หรือข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกันที%อาจเกิดขึ Cนในอนาคตนั Cน กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที%ได้กําหนดขึ Cนและ
กรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใด ๆ ที%ตนหรือบคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื%นใดกบับริษัท และ
จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื%อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ%งบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั%ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดที%เกี%ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี%ยวโยงกนัและการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ%งทรัพย์สนิของบริษัท และตามมาตรฐานบญัชีที%กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี C บริษัทจะไม่
ทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทที%เกี%ยวข้องที%ไมใ่ช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการระหว่างกันที%เกิดขึ Cนในปัจจุบัน ได้แก่ รายการเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากนายประวิทย์ 
ประสทิธิLรัตนพร นั Cน ปัจจบุนัสถาบนัการเงินของบริษัทได้อนมุตัิวงเงินดงักลา่วเพื%อใช้เป็นวงเงินหมนุเวียนเพื%อทดแทน เงินกู้ยืม
ระยะสั Cนเป็นที%เรียบแล้ว ทั Cงนี Cทางบริษัทได้ทยอยดําเนินการนําวงเงินที%ได้รับอนมุตัิดงักลา่ว มาทดแทนในลาํดบัถดัไป ซึ%งการนํา
วงเงินดังกล่าวมาทดแทนเป็นไปตามมติที%ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั Cงที% 2/2553 วันที% 3 มีนาคม 2553 ที%ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี%ยวกับการขอกู้ ยืมวงเงินกู้ ระยะสั Cนจากนายประวิทย์ ประสิทธิLรัตนพร โดยขอให้
ทยอยลดการพึ%งพาเงินกู้ ระยะสั Cนดงักลา่วลงอยา่งตอ่เนื%อง 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพื%อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึ Cนกบับคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้ผ่านที%ประชุมคณะกรรมการ
ที%มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทําธุรกรรมรายการระหว่างกนัที%มีข้อตกลงทางการค้าที%มีเงื%อนไขการค้า
โดยทั%วไป ซึ%งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการได้ไว้แล้วเมื%อครั Cงการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั Cงที% 2/2552 เมื%อวนัที% 13 พฤศจิกายน 2552) ทั Cงนี C เพื%อดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม
และมีนโยบายการกําหนดราคาที%เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที%ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดเกี%ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที%เกี%ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิที%สาํคญัของบริษัท
จดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
ฝ่ายบริหารได้จดัทํางบการเงินประจําปีสิ Cนสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบญัชีที%รับรองทั%วไป โดยได้

เลอืกใช้นโยบายที%เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสมํ%าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการจดัทํา
งบการเงิน รวมทั Cงเปิดเผยข้อมลูที%สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั Cง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ%งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพื%อรับผิดชอบดแูลเกี%ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินให้ถกูต้อง
ครบถ้วน มีการใช้นโยบายที%เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสมํ%าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายในที%
เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเสี%ยงของบริษัท เพื%อป้องกนัหรือลดความเสี%ยงที%อาจจะเกิดขึ Cนจากการทจุริตหรือ
การดําเนินการที%ผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญัและเพียงพอที%จะดํารงรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

จากวิธีปฏิบตัิและกํากบัดแูลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
จํากดั (มหาชน) ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที%ถกูต้องเชื%อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที%รับรองทั%วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที%เกี%ยวข้อง 
 

 

  

 
(นาย ประวิทย์ ประสทิธิLรัตนพร)         (นาย ธีระชยั ประสทิธิLรัตนพร) 

            ประธานกรรมการ                    กรรมการผู้จดัการ 
 

 

  



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากัด 
กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือที%ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วน และได้ปฏิบตัิตาม
หน้าที% ความรับผิดชอบ ตามที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั
ดีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 
เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระที%เกี%ยวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ ดงันี C

รายชื&อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ
2. นาย ธีรัชย์  มีเดชประเสริฐ
3. นาย ทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง

 
 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้าที%ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดงันี C 
 
1) การให้ความเห็นเกี&ยวกับความถกูต้อง 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 
เกี%ยวข้องเพื%อให้มั%นใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Cนอย่างถกูต้องตามที%ควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผ
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที%รับรองทั%วไป นอกจากนี Cยงัมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ระหว่างบริษัท และบุคคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะ
พิจารณาถึงความถกูต้องตามที%ควรในสาระสําคญั ควา
สําคญั ทั Cงนี C การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี 2557 รวมถึงรายงานการเงินที%เกี%ยวข้องในแต่ละครั Cง จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอื%นใดร่วมในที%ป

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลประจาํปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน)ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือที%ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วน และได้ปฏิบตัิตาม
หน้าที% ความรับผิดชอบ ตามที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบตัิซึ%งสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที%
ดีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครั Cง โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี 
เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระที%เกี%ยวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ ดงันี C

รายชื&อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั �งหมด 
เนียมสกลุ 4/4
มีเดชประเสริฐ 4/4
จนัทร์ผอ่งแสง 4/4

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้าที%ของคณะกรรมการ

การให้ความเห็นเกี&ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที&เชื&อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2557 

เกี%ยวข้องเพื%อให้มั%นใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Cนอย่างถกูต้องตามที%ควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผ
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที%รับรองทั%วไป นอกจากนี Cยงัมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ระหว่างบริษัท และบุคคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะ
พิจารณาถึงความถกูต้องตามที%ควรในสาระสําคญั ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูเป็น

การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน
รวมถึงรายงานการเงินที%เกี%ยวข้องในแต่ละครั Cง จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอื%นใดร่วมในที%ป

นายธีรชัย์ มีเดชประเสริฐ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

 

ประจาํปี 2557 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือที%ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วน และได้ปฏิบตัิตาม

ท และตามแนวทางปฏิบตัิซึ%งสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที%

ครั Cง โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี 
เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระที%เกี%ยวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ ดงันี C 

การประชุมทั �งหมด (ครั�ง) 
4 
4 
4 

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้าที%ของคณะกรรมการ

ครบถ้วน เป็นที&เชื&อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
2557 รวมถึงรายงานการเงินที%

เกี%ยวข้องเพื%อให้มั%นใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ Cนอย่างถกูต้องตามที%ควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที%รับรองทั%วไป นอกจากนี Cยงัมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ระหว่างบริษัท และบุคคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะ

มครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูเป็น
การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน

รวมถึงรายงานการเงินที%เกี%ยวข้องในแต่ละครั Cง จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอื%นใดร่วมในที%ประชุม เพื%อเป็น

นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

กรรมการตรวจสอบ 
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การเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ชี Cแจงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขดัข้องที%ไมส่ามารถแสดงโดยตรงกบัฝ่ายบริหาร
ได้  หรือ หากผู้ตรวจสอบบญัชีพบสิ%งผิดปกติใดที%แจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบแล้วแตไ่มไ่ด้แก้ไข 

 
2) การให้ความเห็นเกี&ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 เกี%ยวกบัการกํากบัดแูลงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในนั Cน ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตาม
ผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการสุม่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน จาก
รายงานที%นําเสนอโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึ%งทางบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท
เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี%  จํากดั ทําหน้าที%ดงักลา่ว ในฐานะผู้ ทําหน้าที%ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  ทั Cงนี Cการ
ประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัตวัแทนของบริษัทเอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี% จํากดั ในแตล่ะครั Cง จะไมม่ีฝ่ายบริหาร
หรือตวัแทนอื%นใดร่วมในที%ประชุม เพื%อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี%  จํากัด ได้ชี Cแจงรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั Cงนี Cเพื%อให้ระบบควบคมุภายในทางด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทางที%ถกูต้อง และ
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในที%ดี และมีการปฏิบัติตามอย่างสมํ%าเสมอ นอกจากนี C ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี%ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี%ยงจากทาง
ผู้ บริหารบริษัทตามที%ได้นําเสนอเพื%อพิจารณาแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี%ยงและ
สภาพแวดล้อมที%เปลี%ยนแปลงไป และเพื%อให้ทนัตอ่การรับมือกบัสถานการณ์ที%อาจเกิดขึ Cนได้อย่างทนัท่วงที และเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพซึ%งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที%เพียงพอและเหมาะสม 

 
3) การให้ความเห็นเกี&ยวกับรายการระหว่างกันที& เกิดขึ �นระหว่างบริษัท กับบุคคลที&อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี%ยวกบัรายการระหว่างกนัของบริษัท
กบับคุคลที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ%งในที%ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเห็นวา่ รายการ
ระหวา่งกนัตา่ง ๆ ดงักลา่ว เป็นรายการที%มีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเงื%อนไขอื%น ๆ ที%เป็นธรรม และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และบคุคลที%อาจมีความขดัแย้งดงักลา่ว 

 
4) การให้ความเห็นเกี&ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที&เกี&ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื%นที%เกี%ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อกําหนดที%เกี%ยวข้อง และไมพ่บข้อบกพร่องที%เป็นสาระสาํคญั 

 
5) การให้ความเห็นเพิ&มเติมเกี&ยวกับการจัดทาํแผนงานประจาํปี และรับทราบปัญหาต่างๆจากผู้บริหารของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี%ยวกับการจัดทําแผนงานประจําปี ที%ฝ่ายบริหารได้
นําเสนอให้พิจารณา รวมถึงรับทราบและเสนอแนะเกี%ยวกบัปัญหาตา่งๆที%เกิดขึ Cนหรือคาดว่าจะเกิดขึ Cน ในมมุมองของผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่บริษัทได้จดัทําแผนงานประจําปีขึ Cนอย่างรอบคอบและรัดกุม รวมถึงผู้บริหารได้พิจารณาและ
ตดัสนิใจปัญหาตา่งๆที%เกิดขึ Cน หรือคาดวา่จะเกิดขึ Cนอยา่งระมดัระวงั 
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6) การให้ความเห็นเกี&ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี โดยได้พิจารณาความเหมาะสม
และคดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมตัิจากที%ประชุมผู้ ถือหุ้น
แตง่ตั Cง นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดัเป็นผู้สอบบญัชี
ประจําปี 2558 และเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท โดยมีนางสาวนงราม เลาหอารี
ดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํรองประจําปี 2558 

 

 

 

  

 (พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
1) ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที&ผ่านมา 

เมื%อพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที%ผ่านมา ตั Cงแต่ ปี 2555 - 2557 บริษัทมีมูลค่า
รายได้จากการขายเพิ%มขึ Cน โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี%ย (Compound Average Growth Rate) สาํหรับช่วง 3 ปีดงักลา่วเท่ากบั 
ร้อยละ 2.89 ต่อปี โดยรายได้จากการขายระหว่างปี 2555 - 2556 มีรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 4.03 แต่จากปี 2556 - 
2557 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 10.32 

ทั Cงนี C หากพิจารณาการเติบโตของรายได้ในระหว่างช่วงปี 2554 – 2556 จะพบว่า รายได้จากการขายของบริษัท
เพิ%มขึ Cนจาก 376.41 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 457.74 ล้านบาทในปี 2555 และลดลงเป็น 439.29 ล้านบาทในปี 2556 และ
สําหรับปี 2557 นั Cน บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 484.62 ล้านบาท ส่วนกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2557 มีการปรับตวั
ลดลงจํานวน 13.40 ล้านบาท เป็นขาดทนุสทุธิเทา่กบั 1.31 ล้านบาท จากกําไรสทุธิ 12.09 ล้านบาทในปี 2556 ทั Cงนี C กําไรสทุธิ
ที%ลดลงสาเหตุสําคัญมาจาก การเพิ%มขึ Cนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร โดยบริษัทได้เพิ%มงบประมาณเพื%อเพิ%ม
ความสาํคญัในการสร้างตราสนิค้า โดยวิธีการจดัโปรโมชั%นและการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย รวมถึงการเพิ%มขึ Cนของค่าแรง
และเงินเดือนของพนกังาน ซึ%งเป็นผลมาจากนโยบายการเพิ%มคา่แรงของภาครัฐ เป็นสาํคญั 

 
ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 457.74 ล้านบาท 439.29 ล้านบาท และ 
484.62 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะที%มีรายได้อื%น ๆ เท่ากบั 5.83 ล้านบาท 3.41 ล้านบาท และ 3.21 ล้านบาท ตามลําดบั 
โดยรายได้อื%น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบ รายได้รับคืนการสง่ออก  รายได้ดอกเบี Cยรับ เป็นต้นส่งผลให้
รายได้รวมสําหรับปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 463.57 ล้านบาท 442.70 ล้านบาท และ 487.83 ล้านบาท 
ตามลาํดบั 

 บริษัทมีรายได้หลกัจากการผลิตและจดัจําหน่ายสินค้า ซึ%งผลิตภณัฑ์ที%มียอดจําหน่ายสงูสดุ คือ ผลิตภณัฑ์ในกลุม่
บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ%งในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มีสดัสว่นการจําหนา่ยในกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วถึงร้อยละ  
ร้อยละ 51.57 ร้อยละ 44.72 และ ร้อยละ 34.11 ของรายได้รวมตามลาํดบัแตม่ีการเพิ%มสดัสว่นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่
หลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าเพิ%มขึ Cน โดยมีการเพิ%มสดัสว่นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่หลอดไฟฟ้าในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 
2557 เทา่กบัร้อยละ 16.81 ร้อยละ 20.94  และร้อยละ 30.70 ของรายได้รวมตามลําดบั  และมีการเพิ%มสดัสว่นการจําหน่าย
ผลติภณัฑ์ในกลุม่โคมไฟฟ้าในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 20.05  ร้อยละ 24.17  ร้อยละ 27.25 ของรายได้
รวม ตามลาํดบั 

ทั Cงนี C สามารถแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ในปี 2557 ได้ดงันี C 
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สดัสว่นรายได้การจําหนา่ยสนิค้า แบง่แยกตามประเภทกลุม่ผลติภณัฑ์ ในปี 2557 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ สัดส่วนรายได้ 

1. ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า 34.11 
2. ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 30.70 
3. ผลติภณัฑ์ โคมไฟฟ้า 27.25 
4. ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและอํานวยความสะดวก 7.52 
หกั สว่นลดจ่าย (0.08) 

รายได้จากการขาย - สุทธิ 99.50 
รายได้อื&น 0.50 
รายได้รวม 100.00 

 
รายได้จากการขายของบริษัทในช่วงปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 มีอตัราการเติบโตเฉลี%ย (Compound Average 

Growth Rate) สาํหรับช่วง 3 ปีดงักลา่วเทา่กบั ร้อยละ 2.89 ตอ่ปี โดยรายได้จากการขายระหว่างปี 2555 - 2556 มีอตัราการ
หดตวัร้อยละ 4.03 ซึ%งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลิตภณัฑ์จะพบว่า ในปี 2555 สาเหตสุําคญัของรายได้จาก
การขายที%เพิ%มขึ Cน เกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้จากการจําหน่ายในกลุม่ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้า โดยสามารถสร้าง
ยอดขายได้เพิ%มขึ Cนจาก 78.50 ล้านบาทในปี 2555 เพิ%มขึ Cนเป็น 93.89 ล้านบาทในปี 2556 และเพิ%มขึ Cนเป็น 150.77 ล้านบาท
ในปี 2557 รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า โดยสามารถสร้างยอดขายได้เพิ%มขึ Cนจาก 93.61 ล้านบาทในปี 2555 
เพิ%มขึ Cนเป็น 108.36 ล้านบาทในปี 2556 และเพิ%มขึ Cนเป็น 133.83 ล้านบาทในปี 2557  

สําหรับปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ%มขึ Cนจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 10.30 เนื%องมาจากรายได้จากการ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าเพิ%มขึ Cนเป็นหลกั ในขณะที%บริษัทมีรายได้จากการผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อ
แปลงไฟฟ้าลดลงจาก 200.49 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 167.55 ล้านบาทในปี 2557 

สาํหรับสดัสว่นรายได้แยกตามภมูิศาสตร์ ในปี  2555 ปี 2556 และ ปี 2557บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายแบ่ง
ออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 93: ร้อยละ 7 สําหรับปี 2555 
และ ร้อยละ 90: ร้อยละ 10 สําหรับปี 2556 และปี 2557  โดยสดัสว่นรายได้จากการขายภายในประเทศในปี 2556 ลดลง
เลก็น้อยจากปี 2555 เนื%องจากสภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุม่อสงัหาริมทรัพย์ที%มีแนวโน้มชะลอตวัและได้รับผลกระทบจาก
นโยบายภาครัฐรวมถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจโลก 

ในส่วนรายได้อื%น ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557เท่ากับ 5.83 ล้านบาท 3.41 ล้านบาท และ 3.21 ล้านบาท
ตามลําดบั ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ อาทิ เศษเหล็ก เศษลวด เศษลงัไม้ ที%เหลือหรือไม่ได้ใช้แล้วจาก
กระบวนการผลติ นอกจากนี Cในสว่นของรายได้อื%นยงัประกอบด้วย รายได้รับคืนการสง่ออก รายได้ดอกเบี Cยรับ เป็นต้น 
 
ต้นทนุขายและคา่ใช้จ่าย 

บริษัทมีสดัสว่นต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 คิดเป็น ร้อยละ 72.13 ร้อยละ 
70.66 และร้อยละ 70.77 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุขาย เท่ากบั 334.33 ล้านบาท 312.82 ล้านบาท และ 345.23
ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ%งหากพิจารณาในช่วงปี 2556 – 2557 จะเห็นได้วา่สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายของบริษัทมี
การปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื%อเทียบกับสัดส่วนต้นทุนขายของปี 2555 จากการที%บริษัทมีการบริหารต้นทุนการผลิตที%มี
ประสิทธิภาพ โดยผ่านการวิจัยและออกแบบเพื%อให้การใช้วตัถุดิบในการผลิตมีอตัราการสญูเสียที%ลดลง รวมทั Cงการสั%งซื Cอ
วตัถดุิบสาํคญัโดยตรงจากผู้ผลติในตา่งประเทศ ซึ%งสามารถช่วยลดต้นทนุการผลิตสินค้าให้กบับริษัทได้เป็นอย่างดีนอกจากนี C
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การนําเข้าและติดตั Cงเครื%องจักรตั Cงแต่ปี 2550 ทําให้บริษัทสามารถขึ Cนรูปเหล็กเพื%อใช้เตรียมเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เอง
ทั Cงหมด ซึ%งปัจจยัทั Cงหลายตามที%กลา่วมา สง่ผลให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ Cน โดย
ในปี 2556 สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัลดลงจากปี 2555 เล็กน้อยเนื%องจากบริษัทได้ปรับปรุงการบริหาร
จดัการในสว่นของการบริหารต้นทนุวตัถุดิบอย่างต่อเนื%อง ทั Cงนี C ในปี 2557 สดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายปรับตวั
เพิ%มขึ Cนเลก็น้อยจากปี 2556 จากการที%บริษัทได้ปรับเพิ%มพนกังานขึ Cนเพื%อเพิ%มประสทิธิภาพในการผลติและการจดัการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 
เพิ%มขึ Cนอย่างต่อเนื%อง คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 19.94 ร้อยละ 25.26 และร้อยละ 28.38 ตามลําดับ หรือคิดเป็นมูลค่า 
92.46 ล้านบาท 111.81 ล้านบาท และ 138.47 ล้านบาทตามลําดบั  

สาเหตสุาํคญัที%ทําให้บริษัทมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ%มขึ Cนอยา่งตอ่เนื%อง เกิดจาก 
1) ในปี 2555 – 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ%มสงูขึ Cนกว่าร้อยละ 31.95  ซึ%งเพิ%มขึ Cนจากปี 2555 โดย

คา่ใช้จ่ายที%สําคญัเกิดจากการเพิ%มงบประมาณเพื%อเพิ%มความสําคญัในการสร้างตราสินค้า โดยวิธีการจดั
โปรโมชั%นและการจดักิจกรรมการสง่เสริมการขาย  เพื%อเพิ%มยอดขายและการประชาสมัพนัธ์ให้สินค้าของ
บริษัทเป็นที%รู้จกัในวงกว้างมากขึ Cน และในสว่นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายดงักลา่วเพิ%ม
สงูขึ Cนร้อยละ 18.16 โดยคา่ใช้จ่ายที%เพิ%มขึ Cนที%สาํคญัคือ คา่ใช้จ่ายคา่แรงและเงินเดือนของพนกังาน ซึ%งเป็น
ผลจากนโยบายของภาครัฐ สง่ผลให้ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2556 เพิ%มสงูขึ Cน
จากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 20.93 

2) ในปี 2556 – 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ%มสงูขึ Cนกว่าร้อยละ 53.65  ซึ%งเพิ%มขึ Cนจากปี 2556 ที%มี
คา่ใช้จ่ายเทา่กบั 41.27 ล้านบาท เป็น 63.41 ล้านบาท ในปี 2557 โดยค่าใช้จ่ายที%สําคญัเกิดจากการเพิ%ม
งบประมาณเพื%อเพิ%มความสําคญัในการสร้างตราสินค้า โดยวิธีการจดัโปรโมชั%นและการจัดกิจกรรมการ
สง่เสริมการขาย  เพื%อเพิ%มยอดขายและประชาสมัพนัธ์ให้สนิค้าของบริษัทเป็นที%รู้จกัในวงกว้างมากขึ Cน และ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ%มสงูขึ Cนร้อยละ 6.39 โดยค่าใช้จ่ายที%
เพิ%มขึ Cนที%สําคัญมีสาเหตุมาจาก การเพิ%มขึ Cนของค่าแรงและเงินเดือนของพนักงาน ซึ%งเป็นผลมาจาก
นโยบายการเพิ%มคา่แรงของภาครัฐ ซึ%งมีอตัราการเติบโตของคา่ใช้จ่ายน้อยกวา่อตัราการเพิ%มขึ Cนของรายได้ 

สําหรับสดัส่วนต้นทุนทางการเงินของบริษัท ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 0.67 ร้อยละ 1.28 
และร้อยละ 1.22 ของรายได้รวมตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั 3.12 ล้านบาท 5.66 ล้านบาท และ 
5.96 ล้านบาท ตามลาํดบั 

ทั Cงนี C ต้นทนุทางการเงินที%เพิ%มขึ Cนในปี 2556 เนื%องจาก บริษัทมีการเบิกใช้ตั�วสญัญาใช้เงินเพิ%มขึ Cนจาก 30 ล้านบาทใน
ปี 2555 เป็น 50 ล้านบาทนอกจากนี C ในปี 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศจํานวนรวม 20 
ล้านบาท เพิ%มขึ Cน สาํหรับปี 2557 ต้นทนุทางการเงินเพิ%มขึ Cนเนื%องจากบริษัทมีการใช้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารรวมถึงทรัสต์รีซีท 
เพิ%มมากขึ Cน รวมถึงมีการใช้ตั�วสญัญาใช้เงินเพิ%มขึ Cนจาก 50 ล้านบาท เป็น 70 ล้านบาท 

โดย ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมียอดคงเหลอืเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Cนจาก
สถาบนัการเงิน  เท่ากบั 62.83 ล้านบาท 71.49 ล้านบาท และ 106.64 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ%งการเพิ%มขึ Cนของรายการเงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากสถาบนัการเงินในปี 2556 เนื%องมาจากสต๊อกสินค้าที%เพิ%มสงูขึ Cน โดยมียอดคงค้าง ณ 
วนัที% 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 18.79 ล้านบาท และเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากสถาบนัการเงินที%เพิ%มขึ Cนในปี 
2557 เนื%องมาจากการสั%งซื Cอวตัถดุิบ และสต๊อคสนิค้าเพิ%มขึ Cนเพื%อรองรับการขยายตวัของยอดขายสนิค้าในอนาคต 
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อตัรากําไรขั Cนต้น และอตัรากําไรสทุธิ 
บริษัทมีอตัรากําไรขั Cนต้น ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นสดัสว่นกําไรขั Cนต้นต่อรายได้จากการขายร้อยละ 

26.96 ร้อยละ 28.79 และร้อยละ 28.76 ตามลาํดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรขั Cนต้น เท่ากบั 123.41 ล้านบาท 126.46 ล้านบาท 
และ 139.38 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ทั Cงนี C จะเห็นได้วา่ในช่วงปี 2555 – 2556 บริษัทมีอตัรากําไรขั Cนต้นเพิ%มสงูขึ Cนจากการบริหารต้นทนุการผลติสนิค้าให้มี
ประสิทธิภาพ การสั%งซื Cอวตัถุดิบหลกัที%ใช้ในการผลิตโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ และการนําเข้าและติดตั Cงเครื%องจักร
เพื%อให้สามารถดําเนินการขึ Cนรูปเหล็กเองได้ รวมถึงเกิดจากราคาวัตถุดิบหลกัที%ใช้ในการผลิตมีการปรับตวัลดลงด้วยและ
ในช่วงปี 2556 – 2557 บริษัทมีอตัรากําไรขั Cนต้นลดลงเล็กน้อยเนื%องจากทางบริษัทได้เพิ%มจํานวนพนกังานขึ Cนเพื%อปรับปรุง
ประสทิธิภาพในการผลติและการจดัการให้สงูขึ Cน 

เมื%อพิจารณาอตัรากําไรสทุธิของบริษัท พบว่า บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิในปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากบั ร้อยละ 7.10 
ร้อยละ 2.73 หรือคิดเป็นมูลค่ากําไรสทุธิ เท่ากับ 32.90 ล้านบาท และ 12.09 ล้านบาท ตามลําดบัสําหรับปี 2557 บริษัทมี
อตัราขาดทนุสทุธิเทา่กบัร้อยละ 0.27 หรือคิดเป็นมลูคา่ขาดทนุสทุธิ เทา่กบั 1.31 ล้านบาท 

โดยสาเหตสุาํคญัที%ทําให้อตัรากําไรสทุธิระหว่างปี 2555 – 2556 ปรับตวัลดลง เนื%องจากการเพิ%มขึ Cนของค่าใช้จ่ายใน
การขายและการบริหาร โดยบริษัทได้เพิ%มงบประมาณเพื%อเพิ%มความสําคญัในการสร้างตราสินค้า โดยวิธีการจดัโปรโมชั%นและ
การจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย รวมถึงการเพิ%มขึ Cนของค่าแรงและเงินเดือนของพนกังาน ซึ%งเป็นผลตอบแทนมาจากนโยบาย
การเพิ%มคา่แรงของภาครัฐเป็นสาํคญัสว่นสาเหตสุําคญัที%ทําให้อตัรากําไรสทุธิระหว่างปี 2556 – 2557 ปรับตวัลดลง เนื%องจาก
การเพิ%มขึ Cนของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ที%บริษัทได้เพิ%มงบประมาณเพื%อเพิ%มความสาํคญัในการสร้างตราสนิค้า โดย
วิธีการจดัโปรโมชั%นและการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย รวมถึงการเพิ%มขึ Cนของค่าแรงและเงินเดือนของพนกังาน ซึ%งเป็นผลมา
จากนโยบายการเพิ%มคา่แรงของภาครัฐ เป็นสาํคญั 

หากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ 17.95 ร้อยละ 6.06 และร้อยละ - 6.05 ตามลําดบั โดยในปี 2556 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น
ได้ปรับตวัลดลงเป็น ร้อยละ 6.06 สาเหตเุกิดจากการปรับตวัลดลงของอตัรากําไรสทุธิเกิดจากการเพิ%มขึ Cนของค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารเป็นสําคญัสว่นปี 2557 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นได้ปรับตวัลดลงเป็น ร้อยละ -6.05 เนื%องจากการเพิ%มขึ Cนของ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นสาํคญั 
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2) ฐานะทางการเงนิของบริษัท  
 
สินทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์หมนุเวียนรวม เท่ากบั 274.87 ล้านบาท 
267.86 ล้านบาท และ 318.24 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยแบง่ออกเป็น รายการที%สาํคญั 2 รายการ คือ รายการลกูหนี Cการค้า – 
สทุธิ และสนิค้าคงเหลอื โดยมีรายละเอียดของแตล่ะรายการดงันี C 

1) ลูกหนี �การค้า – สุทธิ 
ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลูค่าเท่ากับ 115.78 ล้านบาท  103.56 ล้าน

บาท และ 133.14 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวมเท่ากบั ร้อยละ 30.31 ร้อยละ 
26.87 และร้อยละ 31.22 ตามลาํดบั 

โดยหากพิจารณาการเปลี%ยนแปลงของมลูค่าลกูหนี Cการค้าในปี 2556 บริษัทมีลกูหนี Cการค้าลดลง
เล็กน้อยจากปี 2555 ตามรายได้จากการขายที%ลดลง  และในปี 2557 บริษัทมีลกูหนี Cการค้าเพิ%มขึ Cนเนื%องจาก
ยอดขายที%เพิ%มขึ Cน และหากพิจารณาจากความสามารถในการจดัเก็บหนี C จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี C
เฉลี%ยเท่ากบั 83 วนั 90 วนั และ 88 วนั ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาํดบั หากพิจารณาเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเก็บหนี Cเฉลี%ย จะพบวา่ระยะเวลาเก็บหนี Cเฉลี%ยในปี 2557 ลดลงเลก็น้อยจากปี 2556 
 ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการลกูหนี Cการค้า – สทุธิเท่ากับ 133.14 ล้านบาท โดยมูลค่า
ลกูหนี Cการค้าโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 92.80 ของมูลค่าลกูหนี Cการค้ารวม อยู่ในกลุ่มลกูหนี Cการค้าที%ยงัไม่ถึง
กําหนดชําระ ประกอบกับกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านค้าทั%วไป ประเภทร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ%งที%ผ่านมากลุม่ลกูค้าประเภทนี Cไม่มีปัญหาเรื%องการเรียกเก็บหนี Cโดยสามารถ
แสดงข้อมลูอายหุนี Cที%ค้างชําระได้ ตามตาราง ดงันี C 
 

ตารางแสดงข้อมูลอายุหนี �ที&ค้างชาํระ ณ วันที&  31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี � 
 

 

 

  หน่วย:ล้านบาท 

มูลค่าลูกหนี �การค้า   

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 124.45 92.80% 

เกินกําหนดชําระ   

-  น้อยกวา่ 3 เดือน 8.01 5.97% 

- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 0.56 0.42% 

- 6 เดือน ถึง 12 เดือน 0.23 0.17% 

- มากกวา่ 12 เดือน ขึ Cนไป 0.86 0.64% 

รวมลกูหนี Cการค้า 134.11 100.00% 

หักคา่เผื%อหนี Cสงสยัจะสญู (0.97)  

ลูกหนี �การค้า – สุทธิ 133.14  
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สาํหรับค่าเผื%อหนี Cสงสยัจะสญูจํานวน 0.97 ล้านบาท ซึ%งเป็นการตั Cงค่าเผื%อหนี Cสงสยัจะสญูเต็มตาม
มลูค่าลกูหนี Cการค้าที%ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึ Cนไป และตั Cงค่าเผื%อหนี Cสงสยัจะสญูร้อยละ 50 ของมลูค่า
ลกูหนี Cการค้าที%ยงัค้างชําระในช่วงระหว่าง 6 – 12 เดือน โดยมลูค่าลกูหนี Cการค้าที%ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
ขึ Cนไปเกิดจากลกูหนี Cจํานวน 6 ราย ที%ขณะนี Cทางบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง คิดเป็นยอดตั Cงค่าเผื%อหนี Cสงสยั
จะสญู เท่ากบั 0.97 ล้านบาทดงักลา่ว 

ทั Cงนี C ทางบริษัทได้กําหนดนโยบายการตั Cงค่าเผื%อหนี Cสงสยัจะสญูโดยบริษัทใช้หลกัเกณฑ์การ
วิเคราะห์อายขุองลกูหนี Cประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลกูหนี Cเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาการตั Cงค่าเผื%อหนี Cสงสยัจะสญู โดยมีการกําหนดช่วงอายลุกูหนี Cและสถานภาพของลกูหนี Cไว้เป็นเกณฑ์
ในการตั Cงค่าเผื%อหนี Cสงสยัจะสญูของลกูหนี Cที%มีอายหุนี Cค้างชําระ  ซึ%งบริษัทได้กําหนดนโยบายไว้ ดงันี C 

 
 
 

 
 
 
 
 

นอกจากนี C บริษัทยงัมีนโยบายการตดัหนี Cสญูโดยพิจารณาจากลกูหนี Cที%ศาลมีคําพิพากษาตดัสินและ
ได้ดําเนินการตามคําพิพากษาเพื%อบงัคบัคดี รวมทั Cงดําเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์จนคดีถึงที%สดุแล้วไม่
สามารถพบทรัพย์หรือไมส่ามารถอายดัทรัพย์จากลกูหนี Cได้ บริษัทจะดําเนินการพิจารณาตดัลกูหนี Cดงักลา่วเป็น
หนี Cสญูตอ่ไป 

 
2) สินค้าคงเหลือ 

ณ วันที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 151.71 ล้านบาท 142.87 ล้าน
บาท และ 177.35 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ%งสินค้าคงเหลือของบริษัท ได้แก่ วตัถดุิบที%เตรียมไว้ใช้ในการผลิต 
สินค้าระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูปที%เก็บสต๊อกไว้เพื%อใช้ในการจําหน่าย รวมถึงสินค้าที%สั%งซื Cอเข้ามาเพื%อ
จําหน่าย โดยหากพิจารณาระหว่างช่วงปี 2555 - 2557 จะพบว่า มลูค่าสินค้าคงเหลือจะแปรผนัตามรายได้
จากการขายที%ลดลงในปี 2556 และเพิ%มขึ Cนตามรายได้การขายที%เพิ%มขึ Cนในปี 2557 ซึ%งจากนโยบายการตั Cงเป้า
รายได้จากการขายให้เพิ%มขึ Cนอย่างต่อเนื%องในระยะยาวทําให้บริษัทจําเป็นต้องวางแผนการสั%งซื Cอวตัถดุิบ และ
การจดัเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และเพื%อป้องกนัปัญหาการขาดแคลน
สินค้าที%จะจดัจําหน่ายให้กบัลกูค้า ประกอบกบัจุดแข็งของบริษัท คือ การมีจํานวนรายการสินค้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ%งผลิตภณัฑ์ในกลุม่บลัลาสต์ และหม้อแปลงไฟฟ้าที%มีจําหน่ายครอบคลมุทกุรุ่น ทกุประเภท ตั Cงแต่รุ่น
เล็กถึงรุ่นใหญ่ ดงันั Cนทางบริษัทจึงจําเป็นต้องจดัเก็บสต็อกสินค้าดงักลา่วให้พร้อมต่อการจําหน่ายตลอดเวลา 
เพื%อเป็นการสร้างความมั%นใจให้กบักลุม่ลกูค้า นอกจากนี Cในช่วงปี 2557 บริษัทมีแผนการขยายและการสร้าง
ยอดขายผลิตภณัฑ์ให้กลุม่หลอดไฟฟ้าให้เพิ%มมากขึ Cน ดงันั Cน จึงสง่ผลให้บริษัทปรับนโยบายการจดัเก็บสต็อก
สินค้าในสว่นของหลอดไฟฟ้าเพิ%มขึ Cนเพื%อใช้รองรับการวางแผนการขยายตลาดต่อไป ทั Cงนี Cแนวโน้มปริมาณ
สินค้าคงเหลือของบริษัทจะเพิ%มสงูขึ Cนอย่างต่อเนื%อง โดยเฉพาะหลอดไฟ LED ที%บริษัทเน้นการจําหน่ายทั%ว

ลูกหนี �นับจากวนัที&ถงึกาํหนดชาํระ 
อัตราการตั �งสาํรองหนี �สงสัยจะสูญ  

ของยอดลกูหนี �คงเหลอืสุทธิ 
ตั Cงแต ่0 – 1 เดือน ร้อยละ 0 

ตั Cงแต ่1 – 3 เดือน ร้อยละ 0 

ตั Cงแต ่3 – 6 เดือน ร้อยละ 0 

ตั Cงแต ่6 – 12 เดือน ร้อยละ 50 

ตั Cงแต ่12 เดือนขึ Cนไป ร้อยละ 100 
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ประเทศเพื%อให้เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคทั Cงผู้บริโภคทั%วไปและกลุม่อสงัหาริมทรัพย์โครงการต่างๆรวมถึงในองค์กร
บริษัทและห้างร้านตามกระแสการบริโภคหลอดไฟ LED ที%เริ%มเป็นที%นิยมมากขึ Cน 

โดย ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสดัสว่นสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปคิดเป็น
ร้อยละ 64.56 งานระหว่างทําคิดเป็นร้อยละ 16.02 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 12.58 และสินค้าระหว่างทางคิด
เป็นร้อยละ 6.84 ของสินค้าคงเหลือสทุธิ ตามลาํดบั 

นอกจากนี Cหากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี%ย ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จะพบว่า บริษัท
มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี%ย เท่ากบั 140 วนั 169 วนั และ 167 วนั ตามลําดบั หรือคิดเป็นระยะเวลาในการ
จดัเก็บสต็อกสินค้าจนกว่าจะสามารถจําหน่ายได้ใช้เวลาเฉลี%ยประมาณ 5.5 เดือน ทั Cงนี Cหากพิจารณาจาก
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี%ยตั Cงแต่ช่วงปี 2555 ถึงปัจจุบนั จะพบว่ามีจํานวนวนัที%เพิ%มสงูขึ Cนและลดลง สาเหตุ
สาํคญัเกิดจากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าเพิ%มสงูขึ Cนจากมลูค่า 151.87 ล้านบาท ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2555 
เพิ%มขึ Cนเป็น 142.87 ล้านบาท ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556 ซึ%งเป็นไปตามการขยายตวัของรายได้จากการขายที%
เพิ%มขึ Cน และเนื%องจากบริษัทมีจํานวนผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ที%ออกสูต่ลาดอย่างต่อเนื%อง ซึ%งเป็นผลจากการวิจยัและ
พฒันา การแสวงหาโอกาสทางการตลาดในกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื%อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที%เปลี%ยนแปลงได้ตลอดเวลา ประกอบกบับริษัทจําเป็นที%จะต้องจดัเก็บสต็อกสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ%ง
ในกลุม่ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ไฟถนนในบางรุ่น ที%บริษัทเป็นผู้ นําในการผลิตและจดัจําหน่าย เพื%อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของลกูค้าบางกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิ%งในหน่วยงานราชการที%ใช้ผลิตภณัฑ์ใน
รุ่น หรือประเภทนั Cนได้อย่างต่อเนื%อง และบลัลาสต์ไฟถนนในบางรุ่นที%จําหน่ายมีราคาสงูมาก จึงสง่ผลให้บริษัท
มีมลูค่าสต็อกสินค้าสงู นอกจากนี Cสาเหตสุาํคญัที%ทําให้ระยะเวลาขายสินค้าของบริษัทนานขึ Cน เนื%องจากบริษัท
ได้เปลี%ยนนโยบายการสั%งซื Cอวตัถดุิบหลกั ประเภทเหล็ก จากที%ใช้วิธีสั%งซื Cอจากภายในประเทศโดยการสั%งซื Cอใน
ปริมาณไม่มากนกัในแต่ละครั Cง เป็นการสั%งซื Cอโดยตรงจากผู้ จําหน่ายจากต่างประเทศ ซึ%งทําให้บริษัทต้องมีการ
สั%งซื Cอเป็นปริมาณที%สงูขึ Cนในแต่ละครั Cง ทั Cงนี C เพื%อให้เกิดความคุ้มค่าในสว่นของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที%เกิดขึ Cน รวมทั Cง
เพื%อให้เกิดอํานาจต่อรองทางการค้า และเพื%อที%จะได้สว่นลดเพิ%มขึ Cนซึ%งสง่ผลให้ต้นทนุขายสินค้าลดลง และ
สาเหตทีุ%สําคญัสําหรับช่วงปี 2555 ที%สง่ผลให้บริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าเพิ%มสงูขึ Cนเกิดจากบริษัทหนัมาให้
ความสาํคญัต่อการขยายช่องทางการจําหน่ายผ่านกลุม่ลกูค้าที%เป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) 
มากขึ Cน ซึ%งแนวโน้ม Modern Trade มีการขยายสาขาเพิ%มขึ Cนอย่างต่อเนื%อง ทําให้บริษัทจําเป็นจะต้องจดัเก็บ
สต็อกสินค้าเพื%อพร้อมสาํหรับการสง่มอบได้ตรงต่อเวลา เหลา่นี Cล้วนเป็นสาเหตทีุ%ทําให้ระยะเวลาขายสินค้าของ
บริษัทสงูขึ Cน และในสว่นของปี 2556 บริษัทได้เพิ%มการสต๊อกสินค้าประเภทโคมไฟและหลอดไฟให้เพิ%มสงูขึ Cน
สาํหรับปี 2557 ทางบริษัทยงัคงมีการเพิ%มสต๊อคสินค้าเพื%อรองรับยอดขายที%ปรับตวัเพิ%มขึ Cนจากปีก่อน 

สาํหรับนโยบายต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้องกบัสินค้าคงเหลือนั Cน ปัจจุบนัทางบริษัทได้กําหนดนโยบายการตั Cง
ค่าเผื%อสินค้าล้าสมยั โดยทางบริษัทได้เริ%มใช้นโยบายในการตั Cงค่าเผื%อสินค้าล้าสมยั ตั Cงแต่ช่วงไตรมาสที% 4 ปี 
2552 โดยสินค้าที%เก็บสต็อกโดยสว่นใหญ่ คือ สินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ%งผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ขดลวดแกนเหล็กที%มีอายกุารใช้งานนานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม 
ตลอดระยะเวลาที%ผ่านมาทางบริษัทได้มีนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื%อนไหวของสินค้าคงเหลือ
อย่างต่อเนื%อง ทั Cงนี Cหากเป็นสินค้าที%มีการเคลื%อนไหวช้า บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจดัให้มีรายการสง่เสริมการ
ขาย เพื%อเป็นช่องทางการระบายสินค้า อย่างไรก็ตาม ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ตั Cงค่าเผื%อสินค้า
เสื%อมสภาพ/ล้าสมยั เป็นจํานวน 7.46 ล้านบาท เพิ%มขึ Cนจาก ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556 ที%เท่ากบั 4.65 ล้าน
บาท 
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สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
 ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 107.18 ล้าน
บาท 117.62 ล้านบาท และ 108.20 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยรายการที%สาํคญัของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน คือ ที%ดิน อาคารและ
อปุกรณ์ – สทุธิ โดยมีมูลค่า ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 98.27 ล้านบาท 110.06 ล้านบาท 
และ 99.74 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 25.72 ร้อยละ 28.55 และร้อยละ 
23.39 ตามลาํดบั 

ที%ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ สําหรับช่วง 3 ปีย้อนหลงัตามที%กลา่วมา หากพิจารณามลูค่าการลงทนุใน
สินทรัพย์ที%เกิดขึ Cนตั Cงแต่ปี 2555 - 2557 จะพบว่า ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีมลูค่าทรัพย์สินที%ได้มาระหว่างปีเท่ากบั 
22.80 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมลูค่าการลงทนุที%สําคญัในปี 2557 คือ เครื%องตกแต่งและเครื%องใช้
สาํนกังานซึ%งมีมลูค่าการลงทนุระหว่างปีเพิ%มขึ Cนจํานวน 0.76 ล้านบาท รองลงมาคือ เครื%องจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตั Cง 
จํานวน 0.73 ล้านบาท ซึ%งเป็นสว่นการลงทนุเพิ%มเติมสาํหรับรองรับการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 

 
สนิทรัพย์รวม 

ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี2557 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์รวม 382.05 ล้านบาท 385.48 ล้านบาท 
และ 426.44 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยการเพิ%มขึ Cนของสนิทรัพย์ ณ 31 ธนัวาคม 2556 เป็นการเพิ%มขึ Cนจากรายการที%ดิน อาคาร
และอปุกรณ์ เป็นสาํคญั แต ่ณ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นการเพิ%มขึ Cนจากรายการลกูหนี Cการค้าและสนิค้าคงเหลอื  เป็นสาํคญั 

 
สภาพคลอ่ง  

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากบั 1.68 เท่า 1.61 เท่า และ 
1.55 เทา่ ตามลาํดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เกิดจากรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหนี Cสินหมนุเวียน ซึ%งหากพิจารณาจาก
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2555และ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี
สภาพคลอ่งที%ลดลง โดยสาเหตเุกิดจากบริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากสถาบนัการเงินที%มีมลูค่าใน
รายการดงักลา่ว เทา่กบั 62.83 ล้านบาท ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 เพิ%มขึ Cนเป็น 106.64 ล้านบาท ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2557 
นอกจากนี Cในสว่นของหนี Cสนิหมนุเวียนยงัมีการปรับตวัเพิ%มขึ Cนจากรายการเจ้าหนี Cอื%น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
สว่นที%ครบกําหนดชําระภายในหนึ%งปีด้วย โดยแม้วา่ตลอดช่วง 3 ปี บริษัทจะมีมลูคา่สนิทรัพย์หมนุเวียนรวมเพิ%มขึ Cนเช่นกนั แต่
อตัราการเพิ%มขึ Cนของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิ%มขึ Cนในอตัราสว่นที%น้อยกว่า เมื%อเทียบกบัมลูค่าหนี Cสินหมนุเวียนรวมที%
เพิ%มขึ Cน ดงันั Cนจึงสง่ผลให้บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งที%ลดลงในช่วงปี 2557 

นอกจากนี Cหากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว พบวา่ บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัที% 31 
ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557ลดลงอย่างต่อเนื%องเท่ากับ0.72 เท่า 0.69 เท่า และ 0.66 เท่า ตามลําดบั โดยหาก
เปรียบเทียบ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 กบั ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2557 จะพบวา่สาเหตสุาํคญัที%ทําให้อตัราสว่นดงักลา่วลดลง 
เนื%องจากหนี Cสนิหมนุเวียนรวมเพิ%มขึ Cนจากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากสถาบนัการเงิน 
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หนี �สนิ 
หนี Cสนิหมนุเวียนรวม  
 ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมูลค่าหนี Cสินหมุนเวียนรวม เท่ากบั 163.73 ล้านบาท 
166.06 ล้านบาท และ 204.81 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายการที%สําคญัของหนี Cสินหมนุเวียนรวม แบ่งออกเป็น 3 รายการที%
สําคัญ คือ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี Cการค้า และเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากบุคคลที%
เกี%ยวข้องกนั รายละเอียดของแตล่ะรายการมี ดงันี C 

1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557
บริษัทมียอดคงค้างมลูค่าเท่ากับ 62.83 ล้านบาท 71.49 ล้านบาท และ 106.64 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิด
เป็นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี Cสินและส่วนของผู้ ถือหุ้ น เท่ากับร้อยละ 16.45 ร้อยละ 18.55 และร้อยละ 25.01 
ตามลําดับ ทั Cงนี Cสาเหตุหลกัที%ทําให้ที%บริษัทมียอดคงค้างเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสั Cนจากสถาบัน
การเงินเพิ%มขึ Cนในปี 2557 เนื%องจากบริษัทจําเป็นต้องใช้วงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับรองรับปริมาณการขายที%
เพิ%มขึ Cนจากเดิมตามนโยบายการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายสง่ผลให้จําเป็นจะต้องมีปริมาณสต็อกสินค้าที%
สงูขึ Cน รวมถึงการให้เครดิตเทอมกบัลกูค้าบางรายเพิ%มขึ Cนจากเดิมเช่นกนั 

2) เจ้าหนี Cการค้า ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมลูค่าเท่ากบั 46.07 ล้านบาท 36.28 
ล้านบาท และ 45.98 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าหนี Cสินและสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบัร้อย
ละ 12.06 ร้อยละ 9.41 และร้อยละ 10.78 ตามลาํดบั หากพิจารณาจากปี 2555 - 2557 จะพบวา่ บริษัทมีมลูค่า
เจ้าหนี Cการค้าที%ลดลงในปี 2556 และเพิ%มขึ Cนในปี 2557 เป็นไปตามรายได้จากการขายที%ลดลงในปี 2556 และ
เพิ%มขึ Cนในปี 2557 ตามรายได้ที%เพิ%มขึ Cน และในสว่นของระยะเวลาชําระหนี C จะพบวา่ มีระยะเวลาจ่ายชําระหนี C ณ 
วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เทา่กบั 43 วนั, 47 วนัและ 43 วนั ตามลําดบั ซึ%งบริษัทสามารถ
บริหารจดัการระยะเวลาจ่ายชําระคืนหนี Cได้ใกล้เคียงกนัตลอดระยะเวลา 3 ปีที%ผา่นมา 

3) เงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนั ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมียอดคง
ค้างมลูคา่เทา่กบั 32 ล้านบาทในปี 2555 และปี 2556 สาํหรับปี 2557 บริษัทมียอดคงค้างมลูค่าเท่ากบั 22 ล้าน
บาท ซึ%งเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นเงินกู้ยืมที%ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ%งรายการเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนันี C มีการคิดดอกเบี Cยในอตัราที%ตํ%ากว่าอตัรา
ดอกเบี Cยจากสถาบนัการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทจ่ายดอกเบี Cยในอตัราร้อยละ1.2 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริษัทมี
นโยบายที%จะลดการพึ%งพิงเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนัให้หมดไปในอนาคต  

 
หนี Cสนิไมห่มนุเวียนรวม  
 ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมลูค่าหนี Cสินไม่หมนุเวียนรวม เท่ากบั 18.61 ล้านบาท 
19.81 ล้านบาท และ 16.59 ล้านบาท ตามลําดบั โดยรายการที%สําคญัของหนี Cสินไม่หมนุเวียนรวม คือ รายการเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างการขอรับการสนบัสนนุวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที% 31 
ธนัวาคม ปี2556 เทา่กบั 16.22 ล้านบาท (ไมร่วมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที%ถึงกําหนดชําระภายในหนึ%งปี ที%
เท่ากบั 2.56 ล้านบาท ณ วนัที%เดียวกนั) หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าหนี Cสินและสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 4.21 และมี
ยอดคงค้าง ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 13.47 ล้านบาท (ไมร่วมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที%ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ%งปี ที%เทา่กบั 2.74 ล้านบาท ณ วนัที%เดียวกนั) หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าหนี Cสินและสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั
ร้อยละ 3.16 
 



 

 
82 

หนี Cสนิรวม 
ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมลูค่าหนี Cสินรวมเท่ากบั 182.34 ล้านบาท 185.87 ล้าน

บาท และ 221.40 ล้านบาท ตามลําดบั โดยเป็นการเพิ%มขึ Cนอย่างต่อเนื%องจากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั Cน
จากสถาบนัการเงิน รายการเจ้าหนี Cการค้า และรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เป็นสาํคญั 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 199.72 ล้านบาท 199.61 
ล้านบาท และ 205.04 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยรายการที%สาํคญัของสว่นของผู้ ถือหุ้น แบง่ออกเป็น 3 รายการที%สําคญั คือ ทนุ
ที%ออกและเรียกชําระแล้ว สว่นเกินมลูคา่หุ้น และกําไรสะสม  รายละเอียดของแตล่ะรายการมี ดงันี C 

1) ทนุจดทะเบียนที%ออกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 143.99 ล้าน
บาท โดยมีทุนที%ชําระแล้วเท่ากบั 95.99 ล้านบาท โดยสาเหตุของการเพิ%มขึ Cนของทนุจดทะเบียนดงักล่าว เกิด
จากการจ่ายหุ้นปันผลจํานวน 64.00 ล้านหุ้น มูลค่าที%ตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ดงักล่าว เมื%อวนัที% 18 พฤษภาคม 2555 และดําเนินการจดทะเบียนเพิ%มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื%อวนัที% 3 
พฤษภาคม 2555 ที%ผา่นมา โดยขณะนั Cนบริษัทได้บริษัทมีทนุจดทะเบียนที%ออกและเรียกชําระแล้วเท่ากบั 95.99 
ล้านบาท จากทนุจดทะเบียน 96 ล้านบาท ต่อมา โดยเมื%อวนัที% 24 กนัยายน 2555 ที%ประชุมใหญ่วิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครั Cงที% 1/2555 มีมติพิเศษให้ลดทนุจดทะเบียนจาก 96 ล้านบาท เป็น 95.99 ล้านบาท โดยตดัหุ้นสามญัจด
ทะเบียนที%ยงัมิได้ออกจําหนา่ยจํานวน 12 หุ้น (ซึ%งเป็นเศษหุ้นที%ไมไ่ด้ถกูจดัสรรเพื%อการจ่ายหุ้นปันผล) และมีมติ
เพิ%มทุนจดทะเบียนจาก 95.99 ล้านบาท เป็น 143.99 ล้านบาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ%มทุนจํานวน 
191,999,994 หุ้น มูลค่าที%ตราไว้ 0.25 บาท เพื%อรับรองการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซื Cอหุ้นสามญั 
และจดทะเบียนการลดทนุและเพิ%มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เป็นที%เรียบร้อยเมื%อวนัที% 3 ตลุาคม 2555 ที%ผ่านมา 
และ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 143.99 ล้านบาท และมีทุนชําระแล้วเท่ากับ 
98.93 ล้านบาท จากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท ครั Cงที% 1(TMI-W1) เมื%อ
วนัที% 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ%งมีจํานวนหุ้นสามญัที%เพิ%มขึ Cนจากการใช้สิทธิดงักล่าว จํานวน 11,721,400 หุ้น 
(อตัราการใช้สิทธิ เท่ากบั 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั) มลูค่าที%ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นเพิ%ม
ทนุดงักลา่วเริ%มซื Cอขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตั Cงแตว่นัที%17ธนัวาคม2556และ ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 บริษัท
มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 143.99ล้านบาท และมีทุนชําระแล้วเท่ากับ 111.61 ล้านบาท จากการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิในการซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท ครั Cงที% 1(TMI-W1) เมื%อวนัที% 30 พฤษภาคม 2558 และวนัที% 
28 พฤศจิกายน 2557 ซึ%งมีจํานวนหุ้นสามญัที%เพิ%มขึ Cนจากการใช้สิทธิดงักล่าว รวมจํานวน 50,710,900 หุ้น 
(อตัราการใช้สทิธิ เทา่กบั 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั) มลูค่าที%ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดย ณ วนัที% 
31 ธนัวาคม 2557 มีใบสาํคญัแสดงสทิธิคงเหลอืที%ยงัไมไ่ด้ใช้สทิธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัคงเหลอืรวมจํานวน 
129,548,778 หนว่ย 

2) สว่นเกินมลูคา่หุ้น ณ วนัที% 31 ธนัวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 45.29 ล้านบาท ซึ%งเกิดขึ Cน
จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ%มทนุตอ่ประชาชนครั Cงแรก จํานวน 80 ล้านหุ้น ในปี 2553 

3) กําไรสะสม – ที%ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที% 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีมูลค่ากําไรสะสม 
เทา่กบั 48.79 ล้านบาท 45.15 ล้านบาท และ 37.90 ล้านบาท ตามลาํดบั 
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กระแสเงินสด สาํหรับงวด 12 เดือน สิ Cนสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2557 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 
บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 31.98 ล้านบาท ในขณะที%บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 

จํานวน 21.02 ล้านบาท ทั Cงนี Cสาเหตทีุ%ทําให้เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานเพิ%มขึ Cน เนื%องมาจากการเพิ%มขึ Cนของลกูหนี Cการค้า 
จํานวน 29.70 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ จํานวน 37.29 ล้านบาท ในขณะที%เงินสดเพื%อจ่ายภาษีเงินได้มีจํานวน 0.07 ล้าน
บาท ซึ%งเงินสดเพื%อจ่ายภาษีดงักลา่วลดลงจากปี 2556 ที%บริษัทต้องจ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 0.61 ล้านบาท เนื%องจากกําไรสทุธิ
ลดลงและบริษัทได้สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 

 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เท่ากับ 3.59 ล้านบาท โดยมีการลงทุนที%สําคญัคือ รายการเงินสดจ่ายเพื%อซื Cอ

อาคารและอปุกรณ์ และยานพาหนะ จํานวน 2.57 ล้านบาท  
 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 27.65 ล้านบาท โดยมีรายการที%สําคญัคือเงินสดรับจากการ

ออกหุ้นสามญัที%เกิดจาการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิ (TMI-W1)เป็นหุ้นสามญั จํานวน 50,710,900 หุ้น มลูค่าที%ตรา
ไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นมลูคา่ 12.68 ล้านบาท และมีเงินสดใช้ไปสาํหรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนั 
จํานวน 10 ล้านบาท และรายการเงินสดจ่ายเงินปันผล จํานวน 5.94 ล้านบาท ตามมติที%ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557
เมื%อวนัที% 25 เมษายน 2557ซึ%งมีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015 บาทสําหรับหุ้นสามญัจํานวน 395.72 ล้านหุ้น
คิดเป็นจํานวนเงิน 5.94 ล้านบาทโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที% 16 พฤษภาคม 2557  

หากพิจารณาจากอตัราสว่น Cash Cycle จะพบว่า สําหรับปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี Cเฉลี%ย เท่ากบั 88 วนั 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี%ย เท่ากบั 167 วนั และระยะเวลาชําระหนี Cเฉลี%ยเท่ากบั 43 วนั ซึ%งทําให้บริษัทมี Cash cycle เท่ากบั 
212 วนั ซึ%งจํานวนวนัดงักลา่วเพิ%มขึ Cนจากช่วงปี 2555 และใกล้เคียงกบัปี 2556 ที%มี Cash cycle เทา่กบั 180 วนั และ 212 วนั 
ตามลาํดบั ซึ%งสาเหตทีุ%สาํคญัในการเพิ%มขึ Cนของ Cash Cycle เกิดจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี Cเฉลี%ย และระยะเวลาขายสนิค้า
เฉลี%ยเพิ%มขึ Cนจากเดิม ตามระยะเวลาการให้เครดิตแก่ลกูค้าและระยะเวลาสต็อกสนิค้าที%เพิ%มขึ Cน 

 
รายจ่ายเพื%อการลงทนุ 

 รายจ่ายเพื%อการลงทนุของบริษัทที%ผา่นมา มีวตัถปุระสงค์เพื%อลงทนุในเครื%องจกัรสาํหรับขยายกําลงัการผลติ โดยในปี 
2555 - 2556 บริษัทได้เน้นการลงทนุทั Cงในสว่นของอาคารระหวา่งก่อสร้างเพื%อขยายกําลงัการผลติในสว่นของหลอดไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้า รวมถึงการสั%งซื Cอเครื%องจกัรและอปุกรณ์สําหรับใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื%องสําหรับปี 2557 บริษัทได้ลงทนุในสว่น
ของอาคารและอปุกรณ์เพิ%มขึ Cนเลก็น้อย โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื%อการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี C 
 
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื&อการลงทุน 

 หน่วย:บาท 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายจา่ยเพื%อการลงทนุใน
สนิทรัพย์ถาวร 

32,664,383.00 22,795,625.00 2,164,206 
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ข้อมูลทางการเงนิที&สาํคัญ 
 
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชทีี&สาํคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที%ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ระหวา่ง
ปี 2555 – 2557 สามารถสรุปได้ดงันี C 
 

งบการเงนิรอบบัญช ี ผู้ตรวจสอบบัญช ี การแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญช ี
งวด 12 เดือน 

สิ Cน สุด วัน ที%  3 1  ธั น ว า ค ม 
2555 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที% 218 จาก 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั (อยู่
ในรายชื%อผู้ สอบบญัชีที%ได้รับความ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์) 

งบการเงินฐานะการเงินของบริษัท ธีระมงคล 
อตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วนัที% 31 ธันวาคม 
2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ Cนสุดวัน เดี ยวกัน  โดยถูก ต้องตามที% ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 

สิ Cน สุด วัน ที%  3 1  ธั น ว า ค ม 

2556 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที% 218 จาก 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั (อยู่
ในรายชื%อผู้ สอบบญัชีที%ได้รับความ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์) 

งบการเงินฐานะการเงินของบริษัท ธีระมงคล 
อตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วนัที% 31 ธันวาคม 
2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ Cนสุดวัน เดี ยวกัน  โดยถูก ต้ องตามที% ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 

สิ Cน สุด วัน ที%  3 1  ธั น ว า ค ม 

2557 

 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที% 218 จาก 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั (อยู่
ในรายชื%อผู้ สอบบญัชีที%ได้รับความ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์) 

งบการเงินฐานะการเงินของบริษัท ธีระมงคล 
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ณ วนัที% 31 ธันวาคม 
2557 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับ
ปีสิ Cนสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที%ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
งบดุล:บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

หน่วย:ล้านบาท 

สรุปรายการงบดุล 
31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
สินทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.13 0.56 10.96 2.84 3.04 0.71 
ลกูหนี Cการค้า - สทุธิ 115.78 30.31 103.56 26.87 133.14 31.22 

ลกูหนี Cอื%น 4.88 1.28 10.26 2.66 4.47 1.05 

สนิค้าคงเหลอื 151.71 39.71 142.87 37.06 177.35 41.59 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื%น 0.37 0.10 0.21 0.06 0.24 0.06 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 274.87 71.95 267.86 69.49 318.24 74.63 
เงินฝากสถาบนัการเงินที%มีภาระคํ Cาประกนั 0.55 0.14 0.70 0.18 1.24 0.29 
ที%ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 98.27 25.72 110.06 28.55 99.74 23.39 
สทิธิการเชา่ที%ดิน 5.66 1.48 5.08 1.32 4.50 1.05 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 0.44 0.12 0.44 0.11 0.72 0.17 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.56 0.15 0.82 0.21 1.49 0.35 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื%น 1.70 0.44 0.52 0.14 0.51 0.12 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 107.18 28.05 117.62 30.51 108.20 25.37 
รวมสินทรัพย์ 382.05 100.00 385.48 100.00 426.44 100.00 
หนี �สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั Cนจาก
สถาบนัการเงิน 

62.83 16.45 71.49 18.55 106.64 25.01 

เจ้าหนี Cการค้า 46.07 12.06 36.28 9.41 45.98 10.78 
เจ้าหนี Cอื%น 19.87 5.20 22.18 5.75 26.36 6.18 
หนี Cสนิตามสญัญาเชา่การเงินที%ถงึกําหนด
ชําระภายในหนึ%งปี 

1.61 0.42 1.51 0.39 0.99 0.23 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่น
ที%ครบกําหนดชําระในหนึ%งปี 

1.30 0.34 2.56 0.67 2.74 0.64 

เงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนั 32.00 8.38 32.00 8.30 22.00 5.16 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 0.04 0.01 0.03 0.01 0.10 0.02 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 163.73 42.86 166.06 43.08 204.81 48.03 
หนี Cสนิตามสญัญาเชา่การเงิน 1.61 0.42 1.77 0.46 0.77 0.18 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15.40 4.03 16.22 4.21 13.47 3.16 
ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 1.39 0.36 1.62 0.42 2.15 0.51 
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สรุปรายการงบดุล 
31 ธันวาคม 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 
ประมาณการต้นทนุการรื Cอถอนอาคาร 0.20 0.05 0.20 0.05 0.20 0.05 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 18.61 4.87 19.81 5.14 16.59 3.89 
รวมหนี �สิน 182.34 47.73 185.87 48.22 221.40 51.92 

ทนุที%ออกและเรียกชําระแล้ว 96.00/1 25.13 98.93/2 25.66 111.61/3 26.17 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 45.29 11.85 45.29 11.75 45.29 10.62 
กําไรสะสม – สาํรองตามกฎหมาย 9.64 2.52 10.24 2.66 10.24 2.40 
กําไรสะสม – ยงัไมได้จดัสรร 48.79 12.77 45.15 11.71 37.90 8.89 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 199.72 52.27 199.61 51.78 205.04 48.08 
รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 382.05 100.00 385.48 100.00 426.44 100.00 
หมายเหตุ:  /1 ตามมติที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เมื%อวนัที% 20 เมษายน 2555 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล จํานวน 64.00 ล้าน

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท ในอตัรา 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงิน 16.00 ล้านบาท ในกรณีที%
ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมจากการจดัสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษัทได้จ่ายปันผลดงักล่าวแล้ว เมื%อวนัที% 18 พฤษภาคม 2555 และจดทะเบียนเพิ%มทนุกับกระทรวง
พาณิชย์ เมื%อวนัที% 3 พฤษภาคม 2555 และตามมติที%ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Cงที% 1/2555 เมื%อวนัที% 24 กันยายน 2555 ผู้ ถือหุ้นได้
มีมติลดทนุจดทะเบียนจาก 96 ล้านบาท เป็น 95.99ล้านบาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที%ยงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 12 หุ้น 
และมีมติเพิ%มทนุจดทะเบียนจาก 95.99 ล้านบาท เป็น 143.99 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ%มทนุจํานวน 191,999,994 หุ้น 
มลูค่าที%ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาทเพื%อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซื Cอหุ้นสามญั และจดทะเบียนการลดทนุและ
เพิ%มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เมื%อวนัที% 3 ตลุาคม 2555 

 /2  เมื%อวนัที% 29 พฤศจิกายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครั Cงที% 1 ส่งผลให้
บริษัทได้เพิ%มทุนจดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 96 ล้านบาทเป็น 98.93 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เมื%อวนัที% 11ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว 

 /3  เมื%อวนัที% 30 พฤษภาคม 2557 ใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครั Cงที% 2 ส่งผลให้
บริษัทได้เพิ%มทนุจดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 98.93 ล้านบาทเป็น 99.60 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เมื%อวนัที% 10 มิถนุายน 2557และเมื%อวนัที% 28 พฤศจิกายน 2557 ใบสําคญัแสดงสิทธิที%จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท 
(TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครั Cงที% 3 ส่งผลให้บริษัทได้เพิ%มทนุจดทะเบียนเปลี%ยนแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 99.60 ล้านบาท
เป็น 111.61 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื%อวนัที% 3 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว (ณ 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวม 143,999,996 บาท) 
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งบกาํไรขาดทุน:บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 หน่วย:ล้านบาท 

สรุปงบกาํไรขาดทุน 
ปี 2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2556 ปี 2557 

ลบ. % ลบ. % % ลบ. 
รายได้ 
รายได้จากการขาย  457.74 98.74 439.29 99.23 484.62 99.34 
รายได้อื%น 5.83 1.26 3.41 0.77 3.21 0.66 

รวมรายได้ 463.57 100.00 442.70 100.00 487.83 100.00 
ค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุขาย 334.33 72.13 312.82 70.66 345.23 70.77 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 92.46 19.94 111.81 25.26 138.47 28.38 

รวมค่าใช้จ่าย 426.79 92.07 424.63 95.92 483.70 99.15 
กาํไรก่อนดอกเบี �ยจ่ายและภาษีเงนิได้ 36.78 7.93 18.07 4.08 4.13 0.85 

ต้นทนุทางการเงิน 3.12 0.67 5.66 1.28 5.96 1.22 
ภาษีเงินได้ 0.76 0.16 0.32 0.07 (0.53) /1 (0.11) 

กาํไรสาํหรับปี 32.90 7.10 12.09 2.73 (1.31) (0.27) 
กาํไรตามคณิตศาสตร์ประกันภยัสาํหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน 

            -   - 0.23 0.05 0.00 0.00 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 32.90 7.10 12.32 2.78 (1.31) (0.27) 
หมายเหตุ:  *  ในปี 2556 บริษัทได้เปลี%ยนแปลงนโยบายการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 12 เรื%องภาษีเงินได้มาถือปฏิบตัิ ผลสะสมของ

การเปลี%ยนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว ทําให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีที%แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไรสะสม
ที%แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเพิ%มขึ Cน จํานวน 0.56 ล้านบาทในปี 2555 สิ Cนสดุวนัที%  31 ธันวาคม 2555 และจํานวน 0.82 ล้าน
บาทในปี 2556 สิ Cนสดุวนัที%  31 ธันวาคม 2556 

 /1 ปี 2557บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับปี จํานวน 0.14 ล้านบาท แตมี่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง
ชั%วคราว จํานวน -0.67 ล้านบาท สง่ผลให้มีรายได้ภาษีเงินได้แสดงในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ จํานวน 0.53 ล้านบาท 

 
งบกระแสเงนิสด: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)  
 หน่วย:ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงนิสด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 33.66 12.41 (1.84) 
ปรับปรุงรายการที%ไมใ่ช่เงินสด 

   (กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี%ยนที%ยงัไมเ่กิดขึ Cนจริง (0.09) 0.59 0.14 
คา่เสื%อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 10.62 11.63 13.23 
หนี Cสงสยัจะสญู 0.21 0.13 0.15 
ขาดทนุจากสนิค้าเสื%อมสภาพ 0.39 1.11 2.81 
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ (0.47) - - 
ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิ 0.08 0.03 0.03 
ประมาณการหนี Cสนิผลประโยชน์พนกังาน 0.36 0.47 0.54 
คา่ใช้จา่ยดอกเบี Cย 3.12 5.66 5.96 
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สรุปงบกระแสเงนิสด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี&ยนแปลงในทรัพย์สินและ
หนี �สนิดาํเนินงาน 

47.90 32.03 21.02 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ&มขึ �น) ลดลง 
   ลกูหนี Cการค้า (21.92) 12.06 (29.70) 

ลกูหนี Cอื%น 2.78 (5.38) 5.79 
สนิค้าคงเหลอื (44.15) 7.73 (37.29) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื%น (0.18) 0.16 (0.03) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื%น (1.18) 1.18 0.01 

หนี �สนิดาํเนินงานเพิ&มขึ �น(ลดลง) 
   เจ้าหนี Cการค้า 11.76 (9.78) 9.67 

เจ้าหนี Cอื%น 6.39 3.35 4.63 
เงนิสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1.39 41.34 (25.90) 

จ่ายดอกเบี Cย (3.42) (5.67) (6.01) 
จ่ายภาษีเงินได้ (1.27) (0.61) (0.07) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (3.30) 35.06 (31.98) 

เงินฝากประจําที%ติดภาระคํ Cาประกนั (เพิ%มขึ Cน)ลดลง (0.21) (0.14) (0.55) 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์และยานพาหนะ 0.78  0.06  0.02  
เงินสดจา่ยเพื%อซื Cออาคารและอปุกรณ์ (29.39) (22.16) (2.57) 
เงินสดจา่ยเพื%อซื Cอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.41) (0.13) (0.49) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (29.23) (22.37) (3.59) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั Cนจากสถาบนัการเงินเพิ%มขึ Cน 17.55  8.10  35.00  
เงินกู้ยืมระยะสั Cนจากบคุคลที%เกี%ยวข้องกนัลดลง - - (10.00) 
เงินสดรับเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16.71  3.30  - 
เงินสดจา่ยชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (1.22) (2.58) 
เงินสดจา่ยชําระหนี Cสนิสญัญาเชา่การเงิน (1.27) (1.61) (1.51) 

           เงินสดจ่ายเงินปันผล - (15.36) (5.94) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - 2.93  12.68  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 32.98  (3.86) 27.65  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ&มขึ �น (ลดลง) – สุทธิ 0.44  8.83  (7.92) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณ วนัต้นงวด 1.69  2.13  10.96  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณ วนัสิ �นงวด 2.13  10.96  3.04  
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3) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที&สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที&สาํคัญ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.68 1.61 1.55 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.72 0.69 0.66 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) (0.02) 0.21 (0.17) 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี Cการค้า (เทา่) 4.36 4.01 4.09 
ระยะเวลาเก็บหนี Cเฉลี%ย (วนั) 83 90 88 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 2.58 2.12 2.16 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี%ย (วนั) 140 169 167 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี C (เทา่) 8.32 7.60 8.39 
ระยะเวลาชําระหนี C (วนั) 43 47 43 
CASH CYCLE (วนั) 180 212 212 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัรากําไรขั Cนต้น (%) 26.96 28.79 28.76 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 7.93 4.08 0.85 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.10 2.73 (0.27) 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 17.95 6.06 (0.65) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) 9.72 3.15 (0.32) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 49.97 22.77 11.36 
อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.37 1.15 1.20 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนี Cสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.91 0.93 1.08 
อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี Cย (เทา่) 11.78 3.19 0.69 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 46.92 49.09/1 54.53/2 
หมายเหตุ:  * ตามมติที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เมื%อวนัที% 20 เมษายน 2555 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล 

จํานวน 64 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท ในอตัรา 5 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงิน 16 ล้าน
บาท ในกรณีที%ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมจากการจดัสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจา่ยเงินปันผลในสว่นของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่
ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษัทได้จา่ยปันผลดงักลา่วแล้ว เมื%อวนัที% 18 พฤษภาคม 2555 และจดทะเบียนเพิ%มทนุกบั
กระทรวงพาณิชย์ เมื%อวนัที% 3 พฤษภาคม 2555 

 *  ตามมติที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื%อวนัที% 26 เมษายน 2556 ได้มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท
สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 384 ล้านหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 15.36 ล้านบาทโดยบริษัทได้จา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัที% 17 
พฤษภาคม 2556 

 /1 ตามมติที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื%อวนัที% 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท
สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 395.72 ล้านหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 5.94 ล้านบาทโดยบริษัทได้จา่ยเงินปันผลดงักลา่วในวนัที% 16 
พฤษภาคม 2557 

 /2 ตามมติที%ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั Cงที% 1/2558 เมื%อวนัที% 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการจา่ยปันผลประจําปี 2557 
จากกําไรสะสมสว่นที%ยงัไมไ่ด้จดัสรรณวนัที% 31 ธันวาคม 2557 รวมจํานวนไมเ่กิน 20.67 ล้านบาท (หรือคดิเป็นอตัราการจา่ยเงิน
ปันผล เทา่กบั ร้อยละ 54.53 โดยคํานวณจากเงินปันผลจา่ยหารด้วยกําไรสะสมสว่นที%ยงัไมไ่ด้จดัสรรณวนัที% 31 ธันวาคม 2557) 
โดยจะจา่ยเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดซึ%งจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ%มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 74.41 
ล้านหุ้นมลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทในอตัรา 6 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผลรวมเป็นปันผลจา่ยมลูคา่ 18.60 ล้านบาทหรือคิดเป็น
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อตัราการจา่ยปันผลในอตัรา 0.04 บาทตอ่หุ้นและจา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.005 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินมลูคา่ไม่
เกิน 2.07 ล้านบาท ทั Cงนี C การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน เนื%องจากจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที%ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2558 ที%จะมีขึ Cนในวนัที% 24 เมษายน 2558 ก่อน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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งบการเงนิ 
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