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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ (ข้อมูลปี 2558) 

 
งบการเงนิสิน้สุด 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ 
 

   

ราคาพาร์ตอ่หุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น(บาท) 0.44 0.46 0.50 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 0.001 (0.003) 0.031 
 

ผลการดาํเนินงาน (พนับาท) 
 

   

รายได้จากการขาย 543,398 484,619 439,286 

รายได้รวม 545,660 487,826 442,699 

กําไรสทุธิ 617 (1,310) 12,093 
 

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (พันบาท) 
 

   

สนิทรัพย์หมนุเวียน 317,047 318,242 267,861 

สนิทรัพย์รวม 414,429 426,441 385,477 

    

หนีส้นิหมนุเวียน 160,128 204,808 166,065 

หนีส้นิรวม 171,876 221,402 185,870 

    

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 167,860 111,608 98,930 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 242,553 205,039 199,607 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

   

ผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) 0.28% -0.65% 6.07% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 13.42% 10.60% 21.55% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 0.15% -0.31% 3.15% 

กําไรขัน้ต้น (%) 28.58% 28.76% 28.79% 

อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน 

(เทา่) 

1.98 เท่า 1.55 เท่า 1.61 เท่า 

อตัราสว่นสินทรัพย์คลอ่งตวั (เท่า) 1.08 เท่า 0.69 เท่า 0.75 เท่า 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.71 เท่า 1.08 เท่า 0.93 เท่า 
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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

กว่า 4 ทศวรรษท่ีบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้เป็น

ผู้ผลติสนิค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการสนิค้าประเภทอปุกรณ์ไฟฟ้าในประเทศ อีก

ทัง้ยังได้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่าง ๆ อีกกว่า 20 ประเทศ และได้กําหนด

เป้าหมายท่ีจะขยายการทําธุรกิจออกไปในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเปิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทางบริษัทฯ ได้มีการ

เตรียมตวัและเตรียมความพร้อมท่ีจะขยายงานเพ่ือรองรับการเติบโต และการพฒันา

ของกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้านในอนาคต 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตวัไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่พนักงานทุกคนก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันตัง้ใจและ

พยายามทําให้ยอดขายเติบโตขึน้ แม้ในสถานการณ์ท่ีการแข่งขันค่อนข้างสูง 

ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคณุไปยงัพนัธมิตรคู่ค่าทกุท่าน ผู้บริหารบริษัท และพนกังานทกุท่านท่ีได้ร่วมกนันําพาบริษัทฟันฝ่าปัญหา

และอปุสรรคต่าง ๆ ตลอดปี 2558 ท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าได้ใสใ่จและตระหนกัถึงผลกระทบจากปัจจยัภายนอกใหญ่ ๆ 2 สิ่ง ได้แก่ 

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีมาจากภายในประเทศ และปัญหาการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยคุของหลอดแอลอีดี ถึงแม้ว่าปัจจยัดงักล่าวเป็น

สิง่ท่ีท้าทายบริษัทฯ อยา่งมาก แตไ่ด้เป็นแรงขบัเคล่ือนให้บริษัทฯ มุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจตามวิสยัทศัน์ท่ีได้กําหนดไว้ 

ข้าพเจ้ามีความเช่ือมัน่เป็นอยา่งย่ิงวา่  ทีมงานท่ีประสทิธิภาพสงูภายใต้ทิศทางและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ จะนําพาให้

ก้าวผา่นอปุสรรคทัง้มวล และรักษาไว้ซึง่การเป็นหนึง่ในบริษัทชัน้นําด้านแสงสวา่งของประเทศไทยตอ่ไป 

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของบริษัทฯ ทุกภาคส่วนในการร่วม

ผลกัดนัให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ในปีนี ้และขอให้สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิทัง้หลายในสากลโลกโปรดประทานพรความสขุ

ความเจริญแดท่กุทา่น 
 

 

 

 

 

        (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

                ประธานกรรมการ 

            บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
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วิสัยทศัน์และพันธกิจ 
 
วสัิยทัศน์ 

มุง่มัน่สูก่ารเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย ผลติภณัฑ์เพ่ือความสอ่งสว่างในภมิูภาคอาเซียน ให้ความสําคญั

กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ 
 
พันธกจิ 

• สร้างมลูคา่เพิ่มและรักษาสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และองค์กร อยา่งยัง่ยืน 
• มุง่สูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญการผลิตอปุกรณ์เพ่ือความสอ่งสวา่งในภมิูภาคอาเซียน 
• พฒันาเทคโนโลยีขัน้ตอนและกระบวนการผลิต ควบคมุคณุภาพของสนิค้า และลดต้นทนุการผลิต 
• ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทกุระดบัทัง้ด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 
• พฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังานเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรโลก 
• สง่เสริมวฒันธรรมการสร้างระบบธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในท่ีดี 
• เพ่ิมศกัยภาพและขีดความสามารถของบคุลากร ให้มีความรับผิดชอบตอ่องค์กร และสงัคม 
• ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และรักษาไว้ซึง่จารีตประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทย 
 

เป้าหมายระยะยาว 
 เป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย ผลติภณัฑ์เพ่ือความสอ่งสวา่งชัน้นําในภมิูภาคอาเซียน 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : Teera – Mongkol Industry Public Company Limited (TMI) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000189 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟา้สอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุ 

  ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 46/67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ  

  ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ท่ีตัง้สํานกังานสาขา : สาขาท่ี 1 เลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ  

   กรุงเทพมหานคร 10600 

   โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและโกดงั

เก็บสนิค้า 

  สาขาท่ี 2 เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 5 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ 

ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  

   โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงานเพ่ือการผลติ 

โทรศพัท์ : 0-2877-9510, 034-854629 

โทรสาร : 0-2877-9522-23, 034-854630 

เวบ็ไซต์ : www.thaiballast.com 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 167,860,222.50 บาท 

  (หนึง่ร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืนสองร้อยย่ีสบิสองบาท 

  ห้าสบิสตางค์) 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสิบห้าสตางค์) 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
 
ผู้สอบบัญชี 
ช่ือผู้สอบบญัชี : นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 

ท่ีตัง้ : 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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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (Teera - Mongkol Industry Public Company Limited) ได้จด

ทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2543 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือ

ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสว่าง อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคม

ไฟ 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้โดยกลุ่มนกัธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทใน

ขณะนัน้ ด้วยความคิดริเร่ิมในการดําเนินธุรกิจตัง้แต่ปี 2520 โดยเร่ิมจากการผลิตบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 

และบัลลาสต์สําหรับไฟกระแสตรงสําหรับใช้กับแบตเตอร่ีของรถบัส เรือ และรถเข็น ในนามธีรพลการไฟฟ้า ต่อมาได้

ดําเนินการยกเลิกและจดัตัง้ ห้างหุ้นส่วนจํากดัธีระมงคลการไฟฟ้า พร้อมกบัการขยายประเภทของสินค้าท่ีผลิตเพิ่มขึน้ อาทิ 

บลัลาสต์สําหรับไฟถนน เพ่ือทดแทนการนําเข้าเน่ืองจากช่วงเวลาดงักลา่ว บลัลาสต์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์มีการแข่งขนั

กนัอย่างรุนแรง นอกจากนี ้ยงัเร่ิมผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน และสตาร์ทเตอร์

สําหรับไฟถนน เป็นต้น จนกระทั่งในปี 2543 ห้างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการไฟฟ้าได้ย้ายการผลิตไปท่ีโรงงานในจังหวัด

สมทุรสาคร และได้ก่อตัง้นิติบุคคลใหม่เป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (ปัจจบุนั ทางห้างหุ้นส่วนจํากดัธีระมงคล

การไฟฟ้า อยู่ระหว่างการชําระบญัชีเพ่ือปิดกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการห้างหุ้นส่วน ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 6 

พฤศจิกายน 2552) รวมทัง้ได้เพิ่มรายการสินค้าอ่ืน ๆ ท่ีมีความทันสมัย และใช้เทคโนโลยีในการผลิตท่ีสูงขึน้ อาทิ สวิทช์

แสงแดด หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และเม่ือปี 2549 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี 2 ขึน้เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง 

ปัจจบุนั บริษัทมีสํานกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 46/67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบล

คอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 และมีสํานกังานสาขา 2 แหง่ ดงันี ้

สํานกังานสาขาแหง่ท่ี 1 เลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและโกดงัเก็บสนิค้า 

สํานกังานสาขาแหง่ท่ี 2 เลขท่ี 9 / 20 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 5 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงานเพ่ือการผลติ  
 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าส่อง

สว่าง อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลกูค้าทัง้ใน และต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้าใน

ประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกั แบง่เป็น กลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟา้ ตลาดค้าสง่ทัว่ไป และกลุม่ลกูค้าโครงการ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ 

1. กลุม่ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟา้ 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟา้ 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์โคมไฟฟา้ 

4. กลุม่ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่ง และผลติภณัฑ์อํานวยความสะดวก 

ทัง้นี ้ในกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเน้นการเป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายบลัลาสต์และหลอดไฟเป็นสําคญั 

โดยผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ท่ีบริษัทผลิตจะครอบคลุมถึง บัลลาสต์ไฟบ้าน (ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโดยสํานักงานมาตรฐาน

อตุสาหกรรม) และบลัลาสต์ไฟถนน สว่นกลุม่หลอดไฟฟา้ จะครอบคลมุถงึ หลอดไฟนีออน หลอดประหยดัไฟ หลอดไฟแอลอีดี 
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และ หลอดไฟถนน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตหลอดไฟถนนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ผลิตภณัฑ์ทัง้บลัลาสต์และหลอด

ไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้า “GATA” และ “CROSS” ซึง่เป็นตราสินค้าหลกัของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทยงัรับจ้างผลิตตามคําสัง่

ซือ้ (OEM) ภายใต้ตราสินค้าอ่ืน คิดเป็นจํานวนมากกว่า 20 ตราสินค้า ทัง้นี ้ธุรกิจการผลิตบลัลาสต์และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสง

สว่างเร่ิมก่อตัง้ขึน้ในเมืองไทยเม่ือประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าของบริษัทผลิตได้คุณภาพมาตรฐาน และสามารถ

ทดแทนการนําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศได้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้

กลุ่มผลติภณัฑ์ 2556 
(BOI) 

2556 
(NON-BOI) 

2557 
(BOI) 

2557 
(NON-BOI) 

2558 
(BOI) 

2558 
(NON-BOI) 

2558 
(รวม) 

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

1. ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟา้ 197.02 79.37 0.63 0.32 166.76 75.58 0.79 0.30 170.19 71.62 1.43 0.46 171.62 31.45 

2. ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟา้ 16.00 6.45 76.52 39.35 16.72 7.58 134.05 50.17 20.93 8.81 139.91 45.42 160.84 29.48 

3. ผลิตภณัฑ์ โคมไฟฟา้ - - 106.78 54.91 9.01 4.08 124.82 46.72 14.67 6.17 164.29 53.34 178.96 32.80 

4. ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่งและ

อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

33.01 13.30 9.76 5.02 28.32 12.83 8.61 3.22 36.08 15.18 9.50 3.08 45.58 8.35 

สว่นลดจ่าย -0.24 -0.10 -0.19 -0.10 -2.20 -1.00 -2.26 -0.85 -5.43 -2.29 -8.17 -2.65 -13.60 -2.49 

รายได้จากการขาย – สุทธิ 245.79 99.01 193.50 99.51 218.61 99.08 266.01 99.56 236.44 99.50 306.95 99.65 543.40 99.59 

รายได้อื่น ๆ* 2.45 0.99 0.96 0.49 2.04 0.92 1.17 0.44 1.19 0.50 1.07 0.35 2.26 0.41 

รายได้รวม 248.24 100.00 194.46 100.00 220.65 100.00 267.18 100.00 237.63 100.00 308.02 100.00 545.66 100.00 

 
หมายเหตุ: *รายได้อื่น ได้แก่ การขายเศษวัตถุดบิ รายได้รับคืนการส่งออก – เงนิสด/บตัรภาษีรายได้ดอกเบีย้รับ – เงนิฝาก 
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการขาย ดงันี ้

ประเภทการขาย 

2556 
(BOI) 

2556 
(NON-BOI) 

2557 
(BOI) 

2557 
(NON-BOI) 

2558 
(BOI) 

2558 
(NON-BOI) 

2558 
(รวม) 

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

รายได้จากภายในประเทศ 207.13 84.27 188.62 97.48 174.23 79.70 262.18 98.56 196.70 83.19 298.12 97.12 494.82 91.06 

รายได้จากตา่งประเทศ 38.66 15.73 4.88 2.52 44.38 20.30 3.83 1.44 39.74 16.81 8.84 2.88 48.58 8.94 

รายได้รวม 245.79 100.00 193.50 100.00 218.61 100.00 266.01 100.00 236.44 100.00 306.95 100.00 543.40 100.00 

 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการดําเนินการก่อนจดัจําหน่าย ดงันี ้ 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 

2556 
(BOI) 

2556 
(NON-BOI) 

2557 
(BOI) 

2557 
(NON-BOI) 

2558 
(BOI) 

2558 
(NON-BOI) 

2558 
(รวม) 

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

1. ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 156.72 63.76 69.08 35.70 154.33 70.60 69.73 26.21 177.37 75.02 77.53 25.26 254.89 46.91 

2. ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) 88.97 36.20 5.05 2.61 64.25 29.39 4.25 1.60 59.05 24.97 6.18 2.01 65.23 12.00 

3. ผลิตภณัฑ์ที่ซือ้มาเพื่อจําหน่ายตอ่ 0.10 0.04 119.38 61.69 0.03 0.01 192.03 72.19 0.03 0.01 223.25 72.73 223.27 41.09 

รวมรายได้จากการขาย 245.79 100.00 193.50 100.00 218.61 100.00 266.01 100.00 236.44 100.00 306.95 100.00 543.40 100.00 
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TMI กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน  บริษัทให้ความสําคญั

กบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการทํางานทกุขัน้ตอนและทกุระดบัการบริหาร ควบคู่กบัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อการ

ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ดแูลพฒันาชมุชนและสงัคม มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย พร้อมทัง้ยงัพฒันาบคุลากรให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

 
การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทได้ยึดมัน่ในหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 
1) สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้จะกําหนดนโยบายในการ

กํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่จํากัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดไว้เท่านัน้ โดยมีแนว

ปฏิบติั ดงันี ้

• บริษัทจะดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับ

เร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา โดยจะถือปฏิบติัให้จดัสง่

หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ

อย่างน้อย 7  วนั ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือ    14   วนั แล้วแต่เร่ืองท่ีจะพิจารณา และ  /หรือ เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยกําหนดให้ในแตล่ะวาระมีความเหน็ของคณะกรรมการประกอบและมีการบนัทกึการ

ประชมุถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการ

เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

• บริษัทจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และจะละเว้น

การกระทําใด ๆ ท่ีอาจจะเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น

และตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

โดยตรงผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

• บริษัทได้กําหนดให้มีช่องทางนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่ือสารกับทางบริษัทได้โดยตรง โดย

สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ีอีเมล์ IR@thaiballast.com หรือโทรศพัท์ 02-877-9510 ตอ่ 350 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระเข้าสู่ ท่ีประชุมสามญั และเสนอ

รายช่ือบุคคลเ พ่ือเ ข้า รับการคัดเ ลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการส่ง คําถามเป็นการล่วงหน้าทางเว็บไซต์

http://www.thaiballast.com ของบริษัทเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2558 บริษัทได้ประกาศบนหน้าเวบ็ไซต์ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 

ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (90 วนั) ซึง่เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชมุ
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สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่

อยา่งใด 

สําหรับการประชมุสามญัในรอบปี 2559 ท่ีจะถึงนี ้ทางบริษัทได้ว่าจ้างทาง บริษัท ควิดแลบ จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทท่ีมี

ประสบการณ์ทางด้านบริการในสว่นของการนบัคะแนนเสียงของผู้ เข้าร่วมการประชมุ เพ่ือดําเนินการเก็บคะแนนและคํานวณ

คะแนนในแต่ละวาระของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งตวัแทนของ บริษัท ควิดแลบ จํากดั จะเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน

เสียงของการประชมุในรอบปี 2559 เช่นเดียวกนักบัการนบัคะแนนเสียงของการประชมุในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา 

 
2) การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรม และจะสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบติัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติั และปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั  

บริษัทได้จดักระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั 

โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตวัเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมา

ประชมุและออกเสียงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของ

ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทางบริษัทมีมาตรการปอ้งกนักรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน

ในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบติั โดยนโยบาย

และวิธีการติดตามดูแลในการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ดแูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และ

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษท่ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท หากพนกังานของบริษัทกระทําความผิดดงักลา่ว  

กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้

ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

• รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - จะต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหว่างกนันัน้ ทัง้นี ้การอนมุติัการเข้าทํารายการระหว่างกนัคํานึงถึง

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยติุธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามเง่ือนไขและราคา

ตลาด นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่

สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพ่ือความเป็นธรรม และเพ่ือ

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกนัท่ีเข้าข่ายตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ ข้อกําหนด 

หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

• การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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พ.ศ. 2535 ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยเพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์

ของบริษัท เป็นระยะเวลา 15 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

หรือก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ มีสว่นได้เสีย จะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืน

ของกิจการ ดงันี ้

• ทางบริษัทจะปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถงึปฏิบติัตามสญัญาตอ่คูค้่า 

• การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมตามข้อตกลง 

• เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า มีความรับผิดชอบต่อลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้าและการให้บริการท่ีดี

ได้มาตรฐาน  

• การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมส่จุริต เพ่ือทําลายคูแ่ข่งทางการค้า 

• มีความรับผิดชอบ ตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้กําหนดให้เกิดกลไกการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัท เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ให้

ได้รับทราบอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลู

ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ข้อมลูต่าง ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน 

ข้อมลูเก่ียวกับการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแล

สิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบติัตามนโยบายตา่ง ๆ  

บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

นอกจากนี ้ยงัได้กําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกบัการทําผิดกฎหมาย ความ

ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

• นอกจากบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบติัตาม

นโยบายดงักลา่วผา่นรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

• คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ จํานวนครัง้ของการประชุม และ

จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา 
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• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 

 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทคํานงึถงึความสําคญัของนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยกําหนดเป็นนโยบาย

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัท

จะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะ และผู้ ถือหุ้นอยา่งสม่ําเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุและการ

ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเส่ียงบริษัทจะพยายามควบคมุ และบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด และยงัคํานึงถึง

เร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุ ๆ กลุม่ 

คณะกรรมการมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

โดยรวมโดยได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน และ

ดแูลให้บริษัทมีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะท่ีถกูต้องตามกฎหมายและ

และมีจริยธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

• กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน  เพ่ือบรรลุ

เปา้หมายท่ีวางไว้ 

• ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและติดตามอยา่งสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ซึง่เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ

บญัชีประจําปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องท่ีสําคญัในระบบดงักลา่ว 

• ดแูลให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 

• ดแูลสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการได้กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการ

ทัง้หมด 7 คน ซึง่คิดเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2552 ซึ่งมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจัดให้มีการประชุมเป็น

พิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น 

2. คณะกรรมการได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

3. คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ อยา่งรอบคอบ 

4. บริษัทมีเลขานุการบริษัท* ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติั

ตามมติคณะกรรมการ รวมถงึการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

5. กรณีประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน ทางบริษัทได้ดําเนินการให้มีการ

แบ่งแยกอํานาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือให้เกิดความถ่วงดลุ และมีการสอบทาน 
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อย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส และมีระบบบริหารจัดการท่ีดี ทัง้นี  ้ทางประธานกรรมการบริษัทให้

ความสําคญัและเข้าใจในหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และถ่วงดลุใน

องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดเป็นอย่างดี ทัง้นีบ้ริษัทมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ และ 

ขัน้ตอนการพิจารณา  อํานาจอนุมัติ  และอํานาจดําเนินการของกรรมการ  กรรมการผู้ จัดการ 

กรรมการบริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจํากดัขอบเขตอํานาจการดําเนินการไว้

อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร จงึทําให้เช่ือมัน่ได้วา่ การท่ีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ

เป็นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เกิดปัญหาในการมีอํานาจโดยไม่จํากัดแต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทยัง

สามารถแบ่งแยกอํานาจกรรมการรวมทัง้คณะกรรมการ และอํานาจการบริหารงาน ออกจากกันได้

ตามปกติตอ่ไป 

6. ในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 7 คน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการบริหาร 

5 คน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทัง้ชุด โดยมีประธานคณะกรรมการ

บริหาร เป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และนําเสนอแนวทางการบริหาร 

ให้กบัคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและอนมุติัเป็นสําคญั 

7. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (ใน

วาระ) ได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 
* บริษัทฯ มีนางสาวมยรีุ ปัทม์กชกร ซึ่งผ่านการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นท่ี 52/2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการจะทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท เช่น วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 

รวมทัง้กํากบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล 

2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ

เหน็ชอบตอ่นโยบายดงักลา่ว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจํา อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมการได้จดัให้มีการทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และจะติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั  

4. คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ียดึถือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และถือ

เป็นหน้าท่ีของบคุลากรทกุระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสมัพนัธ์กบั

บคุคลภายนอกอ่ืน ๆ ซึง่จะสง่ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งโดยกําหนดให้ผู้

ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียว

โยงของตนในรายการดงักล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุติัในธุรกรรม

นัน้ ๆ  
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5. คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ี เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

6. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการทกุทา่นท่ีได้รับแตง่ตัง้ ต้องมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของการประชมุทัง้ปี และการลงมติในการประชมุทกุครัง้ จะต้องมีองค์ประชมุของกรรมการไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชมุพิเศษเพิ่ม

ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น

ประจํา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็น

ระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม และในการประชุมทุกครัง้ กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึก

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพ่ือให้

กรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชมุคณะกรรมการในแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 

2 – 3 ชัว่โมง 
สถติกิารเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 

รายช่ือกรรมการ จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 4/4 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 4/4 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 4/4 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร 4/4 

5. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 4/4 

6. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 4/4 

7. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 4/4 

หมายเหตุ:  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และนายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ ได้รับการแตง่ตัง้เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือครัง้การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 วนัท่ี 7 เมษายน 2552 และได้เข้าร่วมการ

ประชมุครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2552 
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จดัให้มีแบบประเมินผล 2 แบบ 

ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในปีท่ีผ่านมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานต่อไป โดยกําหนดให้มีการประเมินตนเองทัง้

รูปแบบของคณะกรรมการ และการประเมินรายบคุคล ปีละ 1 ครัง้ และให้มีการรับรองผลการประเมินโดยกําหนดให้ประธาน

คณะกรรมการ เป็นผู้ รับรองในรูปแบบของรายคณะ และให้แตล่ะบคุคลลงรายมือช่ือรับรองผลการประเมินตนเอง 
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การประเมนิผลงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการทางบริษัท จะจดัให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบผลการดําเนินงานบริษัท เพ่ือไปใช้ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และนําผลการประเมินของ

กรรมการผู้จดัการไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การ

ประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ จะจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการเป็นผู้ รับรองผลการประเมินพร้อมกบัวาระการ

รับรองผลการดําเนินงานรายปี และให้ฝ่ายเลขานกุารเป็นผู้จดัเก็บผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน อยู่ในระดบัเดียวกับ

อตุสาหกรรม และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีทางบริษัทต้องการ โดยค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามมติท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมลูไว้

ในหวัข้อการจดัการ เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นแล้ว 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
ทางบริษัทได้กําหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

1. คณะกรรมการจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบ

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท หรือจัดส่งอบรม

ภายนอกตามหลกัสตูรท่ีเหน็สมควร 

2. ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่(การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม)่ 

3. คณะกรรมการจะกําหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสืบทอด

งาน ซึง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะมีการเตรียมแผนงานท่ีต่อเน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานในกรณีท่ี

ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

4. คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการสําหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจําทกุปี

ถงึสิง่ท่ีได้ดําเนินงานไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคูก่นัไป เม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility เป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ความสําคญั และยดึมัน่ในพนัธ

กิจเพ่ือสงัคมมาอย่างสม่ําเสมอ บริษัทจึงได้กําหนดแนวนโยบายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมีแนวทางสง่เสริมและพฒันา

สงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาบริษัท เพ่ือให้เติบโตไปพร้อมกนัอย่างมัน่คง โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
การปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัท จึง

ประกาศนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ดําเนินธุรกิจตามหลกั
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ธรรมาภิบาลท่ีดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใดมากกว่าหลกัปฏิบัติสากล ให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบติั คณะกรรมการจงึได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ท่ีคู่ค้าควรจะได้รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั เพ่ือ

ประกาศให้ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้านการจดัหา และ จดัซือ้แก่คู่ค้าทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เปิดช่องทางการ

ร้องเรียนสําหรับลกูค้าทกุราย จดัให้มีการทําแบบสอบถามสําหรับลกูค้าโดยวิธีการสุม่ เพ่ือให้ลกูค้ามีอิสระในการให้ข้อมลูต่อ

บริษัทโดยตรง ข้อมลูแบบสอบถามถกูนํามาวิเคราะห์ และวิจยัตามหลกัวิชาการและปราศจากอคติ นอกจากนี ้ในกรณีท่ีคู่ค้า

ต้องการร้องเรียน เร่ืองสินค้า หรือได้รับการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม อาทิ การเรียกสินบน คู่ค้าทกุรายสามารถสง่เร่ืองร้องเรียน

เข้ามายงับริษัทได้โดยตรง 

2) ปฏิบติัตามเง่ือนไข ข้อตกลง สญัญาท่ีเป็นธรรม ตามท่ีได้ตกลงไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด บนพืน้ฐานของความ

เป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมท่ีดีของสงัคม 

3) กําหนดนโยบายเพ่ือความโปร่งใส โดยห้ามพนกังาน รับ จดัหา หรือจดัซือ้ ซึง่ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ี

จะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจท่ีมิได้เกิดจากการดําเนินการโดยสจุริต หรือทําให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดําเนินกิจการ 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตต่อหน้าท่ีและป้องกนัความไม่โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้าทกุราย นอกจากนี ้ทางบริษัท

ยงัเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานทุกระดับต่อผู้บริหารและต่อ

คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียทกุรายสามารถรายงานการฉ้อโกงท่ีน่าสงสยั, การทจุริตต่อ

หน้าท่ี, การปฏิบติังานท่ีไม่สจุริต หรือการดําเนินการท่ีขดัต่อระเบียบปฏิบติัท่ีดีทางจริยธรรม ศีลธรรม หรือขดัต่อข้อกฎหมาย 

ตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และฝ่ายเลขานกุารได้ ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้รับเร่ืองร้องเรียน Email 

กรรมการบริษัท Directors@thaiballast.com 

กรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 

เลขานกุารบริษัท CorporateSecretary@thaiballast.com 

ฝ่ายจดัการข้อมลู และสารสนเทศ Info@thaiballast.com 

 

นอกจากนี ้ผู้ ร้องเรียนยังสามารถส่งเอกสารการทุจริตได้โดยตรงต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทได้ท่ี ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขท่ี 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีฝ่าย

เลขานกุารเป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียน และนําเรียนตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และผู้ เก่ียวข้องในลําดบัถดัไป 

4) กําหนดนโยบาย Whistle Blower เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการตรวจสอบการกระทําการอนัไม่โปร่งใส และเพ่ือให้

ความมัน่ใจว่า ผู้รายงานความไม่โปร่งใส การทจุริต การไม่ปฏิบติั หรือการละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังาน จะได้รับการ

ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือปกปอ้งการตอบโต้กลบัจากผู้ มีเจตนาไมดี่ และทําการฝึกอบรมพนกังานเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ

ในการต่อต้านการทจุริตต่อหน้าท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของบริษัทท่ีจะกระตุ้นให้พนกังานตระหนกัถึงการควบคมุและ

ปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
สทิธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิพืน้ฐานในความเป็นมนษุย์ ซึง่มีทัง้สิทธิท่ีกฎหมายกําหนดและสิทธิท่ีมิได้ระบไุว้เป็นกฎหมาย 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดัให้มีการส่งเสริม สนบัสนนุ และ พฒันา สิทธิมนษุยชนสําหรับ

บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการพัฒนา
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สวสัดิการ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงาน คุ้มครองสิทธิของผู้ ด้อยโอกาส และเปิดโอกาสความเท่าเทียมกนัของ

พนกังานทกุระดบั จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัคี และสร้างแรงจงูใจในการทํางานให้กบัองค์กร โดยไม่ปิด

โอกาสการแสดงออกซึง่ความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดกิาร 
ทางบริษัทได้ดําเนินการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานประจําของบริษัท นอกเหนือจากสวัสดิการกองทุน

ประกันสงัคม ซึ่งเป็นสวสัดิการพืน้ฐานสําหรับพนกังานทุกคนแล้ว ทางบริษัทยงัได้จัดให้มีการจัดทํากองทนุสํารองเลีย้งชีพ

เพ่ือให้พนกังานได้มีหลกัประกนัในอนาคตสําหรับพนักงานท่ีทํางานกบับริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

สมทบเข้าสู่กองทุนในอตัราเดียวกันกับท่ีพนักงานได้จ่ายชําระ เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายการออมของภาครัฐ ทัง้นี ้ทาง

บริษัทได้จดัให้มีการอบรมรายละเอียดกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานใหม่ โดยวิทยากรจากทางสถาบนัการเงินท่ีเป็น

ผู้ดแูลกองทนุ 

นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัได้จัดให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล

สําหรับกรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วยฉกุเฉินและจําเป็นต้องเข้ารักษาท่ีสถานพยาบาลท่ีมิได้สงักดักองทนุประกนัสงัคม สวสัดิการยา

รักษาโรคพืน้ฐาน โดยจดัให้มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพืน้ฐาน และการจดัสวสัดิการยาสามญัทัว่ไป ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริม

ให้พนกังานมีสวสัดิภาพท่ีดีขึน้ 

การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการท่ีทางบริษัทได้

เลง็เหน็และให้สําคญัเสมอมา ทางบริษัทได้จดัซือ้อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตราย อาทิ Earplugs ซึง่จดัให้ไว้กบัพนกังานท่ีต้องทํางาน

กบัเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสเกิดเสียงดงั หรือ การจดัอปุกรณ์ Back Support สําหรับพนกังานขนย้ายสินค้า เป็นต้น 

เพ่ือสขุภาพและอนามยัท่ีดีของพนกังาน 

 
2. การพัฒนาบุคลากร 
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ทางผู้ บริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความสําคญัของการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันาบคุลากรในยคุปัจจบุนัท่ีการ

แข่งขนัทางการตลาดต้องอาศยัทกัษะและความเช่ียวชาญในการดําเนินการ เพ่ือรับมือกบัปัญหาหรืออปุสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ได้ ทางผู้บริหารจึงได้ดําเนินการสนบัสนนุการพฒันาด้านบคุลากร ทัง้ในระดบัปฏิบติัการ หวัหน้าส่วนงาน และระดบั

ผู้บริหาร โดยครอบคลมุถึงตัง้แต่การจดัทํา การอบรมฝึกสอนระหว่างช่วงท่ีเร่ิมเข้าปฏิบติัหน้าท่ี (Probation Period Training) 

การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบติัหน้าท่ี (On the Job Training) การฝึกอบรมประจําปี เพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบติัหน้าท่ี

อย่างถกูต้องสม่ําเสมอ (Scheduled Training) และการฝึกอบรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน 

(Specific Training) ให้แก่พนกังานในตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีมีความจําเป็นเฉพาะ ทัง้นี ้การฝึกอบรมนอกจากจะเป็นการเพ่ิมพนู

ความรู้ให้กบัพนกังาน ยงัเป็นการเปิดทศันวิสยั ในการมองปัญหาในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที ทัง้นีใ้นส่วนของการฝึกอบรม บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทัง้แบบภายใน (In-house 

Training) และมีการสง่ฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก เพ่ือให้สามารถนําความรู้ความสามารถท่ีพนกังานได้รับจากการฝึกอบรม 

มาใช้พฒันา และเพิ่มประสทิธิภาพภายในองค์กรได้อยา่งเตม็ท่ี 

 
3. การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการบรรจุคนพิการเข้าเป็น

พนกังานของบริษัทอย่างถกูต้องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดัเลือกโดยการเลือกสรรพนกังานพิการท่ีมิได้มีผลกระทบต่อการจ้าง
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งานเข้าปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานพิการได้รับสิทธิอนัเท่าเทียมกบัพนกังานทัว่ไป นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัมี

นโยบายส่งเสริม และสนบัสนนุองค์กรช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส ทัง้ทางตรงโดยการจดังานให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสฝึกทกัษะ 

ฝีมือ และความชํานาญ โดยมีทีมงานท่ีมีทักษะฝีมือของทางบริษัทเป็นผู้ ฝึกสอน และ การสนับสนุนทางอ้อมผ่านทางการ

บริจาคให้กบัมลูนิธิท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการพฒันา ทกัษะ ฝีมือ และความชํานาญเฉพาะทาง

ให้มากขึน้ ทัง้นี ้การส่งเสริมทักษะการทํางานของคนพิการเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลกัสิทธิ

มนษุยชนสากลท่ีทางบริษัทได้ยดึถือปฏิบติัตอ่เน่ืองกนัมาอยา่งสม่ําเสมอ 

 
4. การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
ทางบริษัท ธีระมงคล อสุาหกรรม จํากดั (มหาชน) นําโดยกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู ส่งเสริมให้มีการ

สร้างแรงจงูใจในการทํางานโดยการปรับปรุงและพฒันาตวัชีว้ดั (Performance Indicator) สําหรับแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้

วดัผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุงและพฒันาตวัชีว้ดัอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งสม่ําเสมอ บริษัทได้จดัให้แผนกท่ีมีผลการประเมินดีเย่ียมจากตวัชีว้ดัท่ีได้กําหนดไว้ ได้รับรางวลัเพ่ือสร้าง

แรงจงูใจในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันา

โดยจัดให้มีการบริหารและการตรวจสอบตามหลกัการ Participatory Governance ซึ่งเป็นหลกัปกครองท่ีผู้ถูกปกครอง

สามารถแสดงออกซึง่ความเห็นต่อการบริหารงานอย่างมีเหตมีุผล พนกังานสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ มีส่วน

ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานตา่ง ๆ ในเชิงลกึ  

 
5. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้สาํหรับองค์กร (Organizational Knowledge Management) 
การจดัการองค์ความรู้เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาการขององค์กรอยา่งยัง่ยืน ผู้บริหารบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วยการสง่เสริมให้มีกระบวนการพฒันาองค์

ความรู้ในองค์กรอยา่งสร้างสรรค์ โดยมีการจดัทําในหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) Information Center – เป็นการจดัทําศนูย์กลางองค์ความรู้สําหรับข้อมลูข่าวสารภายในองค์กร ข่าวสารท่ีถูก

ประกาศให้รับทราบจะถูกนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ในระบบผ่านทาง Information Center เพ่ือประกาศให้รับรู้อย่าง

ทัว่ถงึ และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเหน็ในประกาศท่ีมีผลกระทบตอ่พนกังานอยา่งมีเหตมีุผล 

2) Creativity Center – ศนูย์กลางความคิดเห็นสาธารณะภายในองค์กร เป็นช่องทางสําหรับพนกังานทกุระดบัใน

การนําเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเห็นท่ีถกูนํามาปฏิบติัจะได้รับรางวลัด้านการมีส่วนร่วมต่อการ

พฒันาของบริษัท การจัดทําศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะนอกจากเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ยงัเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของการทํางานตามหลกั Participatory Governance ซึ่งช่วยให้

กระบวนการบริหารเป็นไปอยา่งมีเอกภาพตามหลกัการประชาธิปไตย 

3) Organizational Learning Process – ทางบริษัทได้นําแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบขององค์กรมาประยกุต์ใช้ 

โดยเร่ิมต้นการเรียนรู้จาก Individual Learning ฝึกการเรียนรู้แบบกลุ่ม Team Learning และนําไปปฏิบติัตามรูปแบบของ 

Organizational Learning เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดจากทกัษะของพนกังานในระดบัปฏิบติัการไปจนถึงหวัหน้าสว่นงาน ผู้จดัการ 

และผู้บริหารระดบัสงู โดยกระบวนการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 Individual Learning – ส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยฝึกฝนและ

ปฏิบติัการเรียนรู้ผ่านทาง Digital Multimedia Learning ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านทางวีดีโอเทป และส่ือดิจิตอล 

ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีได้บนัทึกระเบียบปฏิบติัในการทํางานของแต่ละแผนกเอาไว้ และอบรมพนักงานในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้พนกังานสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อยา่งสม่ําเสมอ 
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3.2 Team Learning – ฝึกฝนให้พนักงานรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม โดยจัดการอบรมในเชิงกลุ่ม ให้โอกาส

พนกังานในการเข้าฝึกฝนตามกลุ่มคณะ การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลใน

กลุม่ รวมถงึมารยาท และทกัษะในการประชมุ สมัมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างพนกังาน ทัง้นี ้กิจกรรมท่ีทางบริษัทได้

จดัเป็นประจําอยูท่กุปี เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้การเข้ากลุม่และฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็นทีมได้แก่ กิจกรรม Team Building 

ประจําปี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพนกังานประจําของบริษัทจะได้มีโอกาสทําความรู้จกั ร่วมทํากิจกรรมฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็น

ทีมของพนกังานประจําทกุระดบั 

3.3 Organizational Learning – ส่งเสริมทักษะการจัดการในรูปแบบองค์กรภาพรวม โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานได้เรียนรู้การจดัการในส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีในรูปแบบองค์กร ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดงักล่าว พนกังานข้ามสายงานจะมีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ี

ของพนักงานสายงานอ่ืน  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจของลกัษณะงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ภายในบริษัท โดยมีผู้ จัดการ รวมถึง

ผู้บริหารเป็นผู้ กํากบัดแูล ทัง้นี ้การสง่เสริมทกัษะการจดัการดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบติัหน้าท่ีของ

พนกังานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสามคัคีภายในองค์กร ให้มีความเป็นเอกภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีอีกด้วย 
 
 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ และสทิธิบัตร 
 บริษัทได้กําหนดกําหนดให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปกป้อง และดูแล

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเคารพลิขสิทธ์ิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารโดยใช้ส่ือโทรคมนาคม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและถกูต้องตามหลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

ทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ และสทิธิบตัร ทกุประการ 

 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาอนัร้ายแรงไม่เพียงในระดบัองค์กร ยงัเป็นปัญหาในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุระดบั และกําหนดให้มีนโยบายว่า

ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตว่าด้วย “การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติั

หน้าท่ี” และ “การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงานและผู้ เก่ียวข้องได้ทราบและยึดถือปฏิบติัตามนโยบาย โดยมี

รายละเอียดของนโยบายดงันี ้

1) บริษัทดําเนินนโยบายการต่อต้านการทจุริตและการดําเนินงานด้านจดัหาจดัซือ้แก่คู่ค้าทกุรายของบริษัท และมี

นโยบายท่ีจะไมก่ระทําการ หรือ เพิกเฉยตอ่การทจุริตในองค์กรใด ๆ โดยกําหนดให้พนกังานห้ามรับสิง่ของหรือการให้สิ่งของใด 

ๆ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลท่ีมีหน้าท่ีหรือทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา โดย

กําหนดเป็นแนวปฎิบติัอย่างชดัเจน เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมในการค้าระหว่างผู้ขาย ผู้ รับ

จ้างช่วง ผู้ รับเหมา และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน 

นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัมีช่องทางหลากหลายเพ่ือให้พนกังานสามารถส่งเร่ืองราวการทจุริตท่ีพบเห็นได้โดยตรง (Whistle 

Blower) อาทิ การใสข้่อมลูลงในกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนท่ีจดัไว้ภายในบริษัทซึง่จะสามารถร้องเรียนไปท่ีผู้บริหารได้โดยตรง การ

ส่งอีเมล์ให้เลขานกุารบริษัท ซึ่งจะนําเรียนเร่ืองดงักล่าวไปยงั กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ หรือ 

การส่งเร่ืองไปยงั เว็บไซต์ส่วนกลางของทางบริษัท โดยทางบริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ รายงานการทจุริตอย่าง

เหมาะสม เพ่ือมิให้ผู้รายงานพฤติกรรมทจุริต ได้รับผลกระทบจากการรายงานดงักลา่ว 

2) ทางคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบท่ีดีต่อสงัคม 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่กระทําการใด ๆ รวมถึงไม่ส่งเสริม และ ไม่สนบัสนนุ การทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุภาค
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ส่วนของประเทศ และยังมีนโยบายส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทัง้ท่ีกระทําการโดยภาครัฐ และ

ภาคเอกชนนอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ในรอบปี 2558 บริษัท มิได้มีข้อร้องเรียนท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีผู้บริโภคร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบในการใช้สินค้า

ของทางบริษัท ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการร้องเรียนของผู้บริโภคเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ

ในส่วนของสินค้าท่ีทางบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่าย โดยสินค้าทุกชิน้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมจากสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภยั ซึ่ง

เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่บริษัทได้เลง็เหน็ถงึความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิง่สําคญัลําดบัต้น ในกระบวนการออกแบบและพฒันา

สินค้าของทางบริษัทได้ให้ความสําคญัด้านความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอมา ทัง้นี ้ความปลอดภยัต่อการใช้ผลิตภณัฑ์

ของบริษัท เป็นหนึง่ในแนวนโยบายของทางบริษัทท่ีมุง่เน้น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ทําให้เกิดอนัตรายต่อการใช้

งาน นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทยงัมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือพมันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และบริการท่ี

ทางบริษัทได้ผลติและจดัจําหน่ายอยา่งสม่ําเสมอ และผลสํารวจความพงึพอใจอยูใ่น เกณฑ์ดี ท่ีระดบั 86.51 เปอร์เซน็ต์ 

 
การดาํเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะเป็นผู้วิจยัและพฒันาสินค้าท่ีมี

ประสทิธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรโลก ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทได้พฒันาสินค้าท่ีได้รับตรามาตรฐานเบอร์  5 (ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 

5) จากกระทรวงพลงังาน (จากเดิมออกโดยการไฟฟา้ฝ่ายผลติ) ซึง่เป็นสนิค้าท่ีทางบริษัทได้ผลติขึน้โดยความพยายามเพ่ือช่วย

อนรัุกษ์พลงังานให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และสงัคม ทัง้ยงัสง่เสริมให้ผู้ ซือ้ได้ประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ี

ลดลง สินค้าประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพสงู ปลอดภยั และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้สญูเสียไปในการ

ผลิตพลงังาน นอกจากนี ้สินค้าท่ีบริษัทผลิตนัน้มาจากกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั มิได้มีการสร้างหรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งทําให้มัน่ใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน เกิดจาก

กระบวนการผลติท่ีสะอาดและมีคณุภาพมาตรฐาน เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของโลก 

 
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
ตลอดระยะเวลากวา่ 40 ปีท่ีผา่นมา บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนโยบายชดัเจนท่ีจะมุ่งมัน่และ

พฒันาสินค้านวตักรรมเพ่ือตอบสนองสงัคมและผู้บริโภคตลอดมา บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข้า

สินค้าจากยุโรป โดยเป็นบริษัทไทยรายแรก และรายเดียวท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการประหยัดพลังงาน

ทางด้านไฟฟ้าแสงสว่างในไทย สินค้าหลากหลายชนิดท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศเป็นสินค้าท่ีพฒันา

และคิดค้นโดยวิศวกรชาวไทยทัง้สิน้ 

ตราบจนปัจจบุนั บริษัทยงัคงไมห่ยดุท่ีจะคิดค้นและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือสงัคมไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2558 บริษัทได้จดทะเบียนสิทธิบตัรสินค้าไว้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 10 รายการ และยงัคงเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทหลอดไฟถนน

รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และยงัส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีดงักล่าวไปยงักว่า 10 ประเทศทัว่โลก และยงัได้

พฒันานวตักรรมเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ ใช้งานอีกมากมาย อาทิ สวิตช์แสงแดด รีโมทสวิตช์ สวิตช์จบัความเคล่ือนไหว

ของมนุษย์ และ สวิตช์ระบบสัมผัส ซึ่งทัง้หมดถูกคิดค้นภายใต้แนวนโยบายท่ีบริษัทตัง้มั่นเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้

สะดวกสบายทนัสมยั และปลอดภยัเสมอมา นอกจากนวตักรรมท่ีทางบริษัทได้คิดค้นขึน้นี ้ฝ่ายวิจยัและพฒันาบริษัทยงัมีการ
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วิจัยสินค้านวัตกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าประหยัดพลังงานท่ีได้รับฉลาก

ประหยดัไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลงังานมากวา่ 10 ปี 

สินค้านวตักรรมทุกชนิดของบริษัท นอกจากจะเป็นสินค้าท่ีประหยดัพลงังาน และออกแบบเพ่ือตอบสนองรูปแบบ

การใช้ชีวิตสมัยใหม่แล้ว สินค้าทุกชนิดจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังได้รับการรับรอง

คณุภาพจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน TÜV SÜD ประเทศเยอรมนันี ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริโภคมัน่ใจถึง คณุภาพและความ

ปลอดภยั ในการใช้งานผลติภณัฑ์ของทางบริษัท 

 
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคือสิ่งท่ีบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน) ได้ยึดมัน่และให้ความสําคญัอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่าง

ยัง่ยืนให้แก่ชมุชนและสงัคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทัง้ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและคํานึงถึงผลประโยขน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า รวมถงึประชาชนในสงัคม โดยยดึถือตามนโยบายความรับผิด  ชอบต่อสงัคมท่ีทางบริษัทปฏิบติัเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทได้จัด

กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคม ดงัตอ่ไปนี ้
โครงการ สน. ส่องสว่าง 
บริษัทได้บริจาคหลอดไฟ LED สําหรับงานซ่อมบํารุง เพ่ือปรับปรุงระบบแสงสว่างในห้องสอบสวนและห้อง

ประชมุของสถานีตํารวจนครบาลสําเหร่ ทัง้ยงัช่วยสง่เสริมให้ทางสถานีตํารวจประหยดัพลงังานเช่นเดียวกนั 
โครงการสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ 
บริษัทได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์ทันหุ้ นเน่ืองในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิ

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เพ่ือจัดสร้างห้องผู้ ป่วยพิเศษในโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
โครงการ GATA มอบแสงแห่งการเรียนรู้ 
บริษัทได้ตระหนกัถึงการประหยดัพลงังานในโรงเรียนตามนโยบายของภาครัฐ โดยได้มีการออกผลิตภณัฑ์

ใหม่ เป็นหลอด LED ซึง่หลอดดงักล่าวเป็นหลอด T8 ใช้แทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์แบบเดิม โดยจดัจําหน่ายให้กบั

ทางโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาในราคาพิเศษในราคาหลอดละ 190 บาทเท่านัน้ (ราคาเต็ม 300 บาท) รวมถึง

รับประกนัคณุภาพ 2 ปี ทัง้นี ้เพ่ือให้สถานศกึษาได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชาติประหยดัพลงังาน 

และยงัสามารถนําเงินไปพฒันาในสว่นอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวึติของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 
ปัจจบุนัมีโรงเรียนภายใต้การกํากบักระทรวงศกึษาธิการหลายแห่งท่ียงัขาดแคลนระบบสาธารณปูโภคและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการศึกษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในประเทศ

ไทยให้พร้อมดําเนินชีวิตในสงัคมปัจจุบนั ดงันัน้ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกบัสํานกัรองนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วม

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส โดยมีวตัถุประสงค์ในการมุ่งเน้นให้เกิด

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีของนกัเรียน ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรียน โภชนาการและสขุอนามยัท่ีดี 

รวมถึงการยกระดบัทางวิชาการ โดยร่วมสนบัสนนุด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อโครงการ สําหรับโรงเรียนในระดบั

หมูบ้่านและตําบล 
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บริษัทยงัได้ร่วมสนับสนุนการจดักิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวนั การจัดซือ้อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา

และเคร่ืองนุ่งห่ม การปรับปรุงซ่อมแซมสนามวอลเลย์บอล และทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านหุบพริก หมู่ท่ี 6 

ตําบลดา่นทบัตะโก อําเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้สนบัสนนุตู้ เย็นให้แก่โรงเรียนบ้านไทรงาม อําเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวดัเพชรบรีุ 

สําหรับใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาอาหารและนมของโรงเรียน เพ่ือสขุอนามยัท่ีดีของนกัเรียนและบคุลากร 
โครงการร่วมบริจาคเพ่ือทาํนุบาํรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา 
- บริจาคเงินในการบรูณะอโุบสถ วดัม่ิงเมือง ตําบลกลาง อําเภอเสลภมิู จงัหวดัร้อยเอด็ 

- บริจาคเงินในการสร้างอโุบสถ วดักระจงังาม ตําบลศาลาแดง อําเภอโกรกพระ จงัหวดันครสวรรค์ 

- บริจาคเงินในงานทําบญุทอดกฐินสามคัคี เพ่ือร่วมสมทบทนุบรูณะวิหารพระพทุธพิชยั และสิ่งก่อสร้าง

ตา่ง ๆ ของวดัตะพานหิน ตําบาลตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 

นอกจากนี ้ในปี 2558  ท่ีผ่านมา   ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ท่ีประเทศเนปาล ซึ่งส่งผลกระทบให้มี

ผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมาก รวมถึงความเสียหายต่อโบราณสถานหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งได้ขึน้ทะเบียนเป็น

มรดกโลก ทางบริษัทจึงได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัจากเหตแุผ่นดินไหวท่ีประเทศเนปาล โดยบริจาคสมทบทนุ

ให้กบัสํานกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
ภาครวมอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและอตัรา

การขยายตวัของอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศเป็นสําคญั โดยปัจจบุนัมลูค่ารวมของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างมีมลูค่าประมาณ 

13,500 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัมลูค่ารวมของปี 2557 ซึง่สว่นใหญ่เป็นการติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟ เพ่ือใช้เป็นสาธารูปโภค

พืน้ฐานทัง้ภายในและภายนอกอาคาร และการจากการติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมท่ีชํารุดหรือ

หมดอายกุารใช้งาน นอกจากนี ้การติดตัง้ในบางองค์กรหรือหน่วยงาน อาจเป็นไปเพ่ือทดแทนผลิตภณัฑ์เดิม เพ่ือประโยชน์ใน

การประหยดัพลงังาน โดยติดตัง้ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีให้ประสิทธิภาพแสงท่ีดีกว่าเดิม และทําให้องค์กรสามารถประหยดัพลงังาน

ไฟฟา้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการประหยดัพลงังาน ท่ีภาครัฐให้การสง่เสริมมาอยา่งสม่ําเสมอ 

 
อุตสาหกรรมบัลลาสต์และภาวะการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง โดยตลาดบลัลาสต์ส่วนใหญ่เป็นของ

ผู้ ผลิตภายในประเทศ สําหรับตลาดบัลลาสต์ท่ีต้องนําเข้าจากต่างประเทศนัน้ จะเป็นผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สําหรับใช้กับ

หลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่งบางชนิด  

ปัจจบุนัแนวโน้มของอตุสาหกรรมบลัลาสต์ในประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้มลดลงอย่างชดัเจนจากการเปล่ียนแปลงไป

ของเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง และมีแนวโน้มท่ีผลิตภณัฑ์บลัลาสต์จะถกูทดแทนด้วยผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี ซึ่งไม่มีบลั

ลาสต์เป็นส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลิตภณัฑ์บลัลาสต์มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชดั แต่ยงัมีลกูค้าบางส่วนท่ียงั

นิยมผลติภณัฑ์บลัลาสต์ เน่ืองจากมีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน ทําให้ผู้ รับเหมาและช่างไฟบางสว่นยงัคงไม่เปล่ียนการใช้งานไป

ยงัหลอดไฟแอลอีดีในทนัที 

สําหรับอตุสาหกรรมบลัลาสต์นัน้ สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

• บลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็ 

• บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ตลาดบลัลาสต์ในประเทศไทยโดยส่วนมากจะเป็นบลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีราคาต่ํากว่า 

และมีอายุการใช้งานทนทานกว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มาก จึงทําให้ตลาดโดยรวมเป็นบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กเป็น

ส่วนมาก โดยในช่วง 5–10 ปีท่ีผ่านมา ทางกรมอนรัุกษ์พลงังานและอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ในส่วนราชการกระทรวงพลงังาน

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้พยายามผลกัดนัผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการประหยดัพลงังาน โดยบลัลาสต์

ประเภทประหยดัพลงังาน (Low Loss) และบลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นหนึ่งท่ีได้รับการสนบัสนนุ  ทําให้ประชาชนทัว่ไป

หนัมาใช้บลัลาสต์อิเลก็ทรอนิกส์มากขึน้ 

จากการสํารวจตลาดลา่สดุพบว่าปัจจบุนัผู้ผลิตบลัลาสต์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์ตลาดโลกท่ี

มีแนวโน้มผลติ ผลติภณัฑ์ประเภท LED มากขึน้ สําหรับตลาดบลัลาสต์ปัจจบุนั คูแ่ข่งขนัในตลาด ได้แก่ 

• บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากดั: ผลิตบลัลาสต์ย่ีห้อ “Racer” “Octane” และยงัรับผลิต

บลัลาสต์ให้กบัย่ีห้อจากต่างประเทศอีกหลายย่ีห้อ อาทิ Osram เป็นต้น บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

จํากดั เป็นบริษัทผู้ผลิตบลัลาสต์ฟลอูอเรสเซนต์ หรือบลัลาสต์ไฟบ้านท่ีมากท่ีสดุในประเทศไทย ปัจจบุนัมีกําลงัการ

ผลติประมาณ 1 ล้านชิน้ตอ่เดือน 
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• บริษัท อาร์มสตรองอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํากดั: ผลิตบลัลาสต์ย่ีห้อ “Armstrong” ปัจจบุนัมี

กําลงัการผลิตกว่า 500,000 ชิน้ต่อเดือน โดยจะเน้นการผลิตบลัลาสต์ไฟบ้านเพ่ือส่งออกไปจําหน่ายให้กบัประเทศ

ในแถบเอเชียผา่นลกูค้ารายใหญ่คือ Phillips 

แม้ว่าในปัจจบุนับริษัทจะมีกําลงัการผลิตของบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ท่ีน้อยกว่าผู้ผลิตรายใหญ่อ่ืน 

ๆ ซึง่สง่ผลตอ่การครองสว่นแบง่ทางด้านการตลาดก็ตาม แตจ่ดุแข็งท่ีสําคญัท่ีทําให้บริษัทมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอ่ืนคือ 

บริษัทเป็นผู้ผลิตบลัลาสต์ไฟถนน (โดยเฉพาะอย่างย่ิงบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟเมอร์คิวร่ี (หลอดแสงจันทร์) และหลอดไฟ

โซเดียม) รายใหญ่อนัดบั 1 ของประเทศ ซึ่งถือเป็นจดุแข็งท่ีสําคญัของบริษัทและถึงแม้ว่าบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า จํากดั จะ 

สามารถผลิตบลัลาสต์ไฟถนนได้เช่นเดียวกบับริษัท แต่ปัจจุบนับริษัทดงักล่าวยงัมีกําลงัการผลิตบลัลาสต์ไฟถนนท่ีน้อยกว่า

ทางบริษัท โดยคูแ่ข่งขนัท่ีสําคญัของบริษัทสําหรับบลัลาสต์ไฟถนนคือ สนิค้าท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ 

โดยภาพรวมบริษัทจดัเป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายผลติภณัฑ์ในกลุม่บลัลาสต์ท่ีมีความหลากหลายทางด้านผลิตภณัฑ์

ครอบคลมุทกุประเภทของบลัลาสต์สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ในทกุกลุม่ และทกุประเภทการใช้งาน 

ภาวะอตุสาหกรรมบลัลาสต์ในปัจจบุนั การจะจําหน่ายสินค้าได้นัน้ จะต้องอาศยัการจําหน่ายในราคาถกูโดยเฉพาะ

บลัลาสต์ไฟบ้าน เน่ืองจากมีการแข่งขนัสงูมากและตลาดบลัลาสต์มีแนวโน้มหดตวัลดลง ทําให้มีสดัส่วนการทํากําไรค่อนข้าง

ต่ํา ทางบริษัทจึงได้เน้นจุดเด่นท่ีแตกต่างจากบริษัทข้างต้น โดยทางบริษัทจะเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์

ประเภทบลัลาสต์สําหรับไฟบ้าน เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบับริษัทภายในประเทศได้ ผ่านการสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์จากทางบริษัท นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัดําเนินนโยบายบริหารโดยเน้นผลิต

สินค้าท่ีลดและช่วยทดแทนการนําเข้า อาทิ บัลลาสต์สําหรับหลอดไฟถนน หรือหม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน ซึ่งจะมี

ภาวะการแข่งขนัท่ีต่ํากว่าผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ไฟบ้านทัว่ไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์ไฟบ้าน จะมี

ตลาดค่อนข้างใหญ่แต่ในการเข้ามาของคู่แข่งขนัรายใหม่นัน้ สามารถทําได้ยาก เน่ืองจากมีอปุสรรคในเร่ืองของความรู้และ

เทคนิค (Know-how) เก่ียวกบัการผลิต การจดัหาบลัลาสต์อ้างอิง หรือ Reference Ballast สําหรับใช้ประกอบการขอรับรอง

มาตรฐานอตุสาหกรรมตอ่ไป 

 
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมหลอดไฟฟา้เป็นสว่นหนึง่ในผลติภณัฑ์ท่ีทางบริษัทเป็นผู้ผลิต และนําเข้าเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศซึง่

นบัว่าเป็นสายการผลิตท่ีต่อยอดจากธุรกิจบลัลาสต์และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยความชํานาญในธุรกิจด้าน

ไฟฟา้อยูแ่ล้วนัน้ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจตอ่คณุภาพของหลอดไฟฟา้ท่ีผลติและจําหน่ายออกสูต่ลาด 

จากข้อมลูของการนําเข้าสินค้าของประเทศไทยแยกตามผลิตภณัฑ์* ในปี 2558 การนําเข้าสินค้าหลอดฟลอูอเรส

เซนต์ และหลอดคอมแพคฟลอูเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบประหยดัไฟ) มีจํานวนลดลงจากปี 2557 20.25% โดยลดลงจาก 

52.29 ล้านหลอด เป็น 41.70 ล้านหลอดตามลําดบั และมีมลูค่าลดลงจาก 1,928.0 ล้านบาท เป็น 1,505.5 ล้านบาทหรือ

ลดลงกว่า 422.5 ล้านบาท ในขณะท่ีหลอดไฟ LED และโคมไฟแอลอีดีประเภทโคมไฟสาดแสง มีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้

ชดัจาก 8.91 ล้านหลอด เป็น 10.64 ล้านหลอด หรือเพิ่มขึน้กว่า 17.01% และมีมลูค่าเพิ่มขึน้จาก 3,601.3 ล้านบาท เป็น 

4,214.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้กวา่ 612.8 ล้านบาท จากข้อมลูข้างต้นชีใ้ห้เหน็ถงึการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีหลอดไฟฟ้า ท่ี

มีการเปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าดัง้เดิมหรือหลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ (หลอด

ตะเกียบประหยัดไฟ) ซึ่งมีจํานวนและมูลค่าลดลง ไปเป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งมีจํานวนและมูลค่าท่ีเพิ่มขึน้สวนทางกับ

ผลติภณัฑ์ดัง้เดิม  

ทัง้นี ้หากดูรายละเอียดตวัเลขเฉพาะประเทศ จะพบว่าการนําเข้าหลอดไฟฟ้าเป็นการนําเข้าจากประเทศจีนกว่า 

84.05%(*) ของมลูค่าการนําเข้าในผลิตภณัฑ์ทัง้สองรายการ และยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้สวนทางกบัภูมิภาคอ่ืน จากการท่ีจีน
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เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าทางด้านหลอดไฟฟ้ามากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกในปัจจุบนั ทัง้นี ้สาเหตหุลกัท่ีทําให้การนําเข้า

หลอดไฟฟ้าจากประเทศจีนมาจากการทําความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศจีน ซึ่งทําให้อตัราภาษี

นําเข้าจากประเทศจีนเป็น 0% และทําให้มีผู้จดทะเบียนนําเข้าผลติภณัฑ์หลอดไฟฟา้กวา่ 100 ราย 

โดยปัจจบุนัผู้ นําเข้ารายใหญ่ของประเทศไทย  ได้แก่ 

• บริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลิตและจดัจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทกุประเภท

ภายใต้ตราสนิค้า “Philips” ซึง่เป็นตราสนิค้าอนัดบัหนึ่งของโลกท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นท่ีรู้จกั

กนัดีในอตุสาหกรรมไฟฟา้แสงสวา่ง โดยมียอดขายกวา่ 50% ของตลาดไฟฟา้แสงสวา่ง 

• บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร เป็น

บริษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ผลิตและจดัจําหน่ายหลอดไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้า “L&E” และ “Lumax” และยงัจดัจําหน่ายตราสินค้าอ่ืน 

ๆ อาทิเช่น “Philips” “Osram” “GE” เป็นต้น โดยมียอดจําหน่ายหลอดไฟฟ้าในปี 2558 ทัง้สิน้ 500 ล้าน

บาท 

• บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติง้ จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟมายาวนานกว่า 45 ปี เป็นผู้ผลิต พฒันา และจัด

จําหน่ายหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์รายใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย จําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “Lekise” 

และรับผลติสนิค้าให้กบัตราสนิค้าชัน้นําอีกหลายราย 

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น ทางบริษัทพิจารณาว่า การท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟเองนัน้ จะช่วยสร้าง

ความหลากหลายด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต และจําหน่ายให้มีจํานวนรายการเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้

กวา่เดิม บริษัทจงึได้คิดค้นและพฒันา หลอดไฟฟา้แบบปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID อาทิ หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ และโซเดียม

ความดนัสงู) ซึ่งทางบริษัทได้ผลิตหลอดดงักล่าวเป็นรายแรกของประเทศ ช่วยลดการนําเข้าหลอดไฟประเภทดงักล่าวจาก

ตา่งประเทศลง บริษัทจะได้ประโยชน์จากการสง่ออกไปจําหน่ายในตา่งประเทศเพิ่มขึน้ เน่ืองจากตา่งประเทศให้ความนิยมและ

เช่ือถือในคุณภาพของสินค้าดงักล่าว นอกจากนี ้ยงัคาดการณ์ว่าในอนาคตหลอดเมทลัฮาไลด์จะถูกนํามาใช้แทนหลอดไฟ

แบบแสงจนัทร์ทัง้หมด จากประโยชน์ของหลอดเมทลัฮาไลด์ท่ีสามารถให้แสงสว่างมากกว่าหลอดแสงจนัทร์ถึงร้อยละ 70 ซึ่ง

ทางบริษัทได้เตรียมวางแผนกําลงัการผลิตให้สามารถรองรับกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์ด้านไฟฟ้าสอ่งสว่างท่ี

จะเกิดขึน้ในอนาคตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้บริษัทยงัคาดการณ์ว่าการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

หลอดไฟตลอดปีท่ีผา่นมา จะกลายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้สามารถแข่งขนักบัหลอดไฟท่ีนําเข้าจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงในกลุม่ผลติภณัฑ์หลอดไฟถนน ซึง่ขณะนีท้างบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากประเทศเยอรมนี จากสถาบนั 

TÜV SÜD ซึ่งเป็นผู้ นําในการให้บริการทางด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์และรับรองระบบในระดบัสากล ทัง้นี ้การส่งทดสอบ

มาตรฐานดงักล่าวจะช่วยสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการเข้าประมลูงานท่ี

เก่ียวข้องกบัหน่วยงานราชการ 

สําหรับการผลิตและจดัจําหน่ายเทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีนัน้ ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมาราคาของหลอดไฟแอลอีดี

ยงัมีการปรับตวัลดลงกว่า 30% และได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างอย่างรุนแรง โดยในช่วงต้นปี 2558 หลอดไฟ 8 

วตัต์ มีราคาขายเฉล่ียในท้องตลาดอยู่ท่ีราว 125 บาท (ราคาอ้างอิงจาก หลอดไฟแอลอีดี กฟผ.) ทัง้นี ้จากการท่ีรัฐบาลนําโดย

กระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ประกาศโครงการหลอด LED เบอร์ 5 โดยมีผู้ผลิตและจัดจําหน่ายท่ีเข้าร่วม

โครงการนบัสิบราย โดยมีร้านค้าปลีกจํานวนมากท่ีเข้าร่วมโครงการอาทิ บริษัท ซีพีออลล์ จํากดั (มหาชน) หรือ ท่ีรู้จกักนัดีใน

นาม ร้านสะดวกซือ้ 7-11 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัด ุจํากดั บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) เป็นต้น และได้ประกาศ

ราคาจําหน่ายหลอดไฟแอลอีดี ชนิด 8 วตัต์ ท่ี 125 บาท ซึง่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการหลอด LED เบอร์ 5 ของทางกฟผ.
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ดงักล่าว และได้มีการจดัจําหน่ายหลอดไฟ LED เบอร์ 5 ท่ีร้านสะดวกซือ้ 7-11 และห้างร้านอ่ืนอีกมาก ในขณะท่ีตลอดทัง้ปี 

2558 ราคาขายปลีกยงัมีแนวโน้มปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยราคาขายปลีกในช่วงปลายปี 2558 ของหลอดไฟแอลอีดีชนิด 

7-8 วตัต์ โดยเฉพาะในสว่นของหลอดไฟท่ีมีคณุภาพต่ํากว่าหลอดไฟ LED เบอร์ 5 ของ กฟผ.นัน้ มีราคาจําหน่ายอยู่ท่ีราว 80-

120 บาทลดลงกว่าช่วงปี 2557 ซึ่งมีราคาจําหน่ายหลอดไฟ 7-8 วตัต์ อยู่ราว 120-150 บาท สําหรับในสว่นของทางบริษัท ได้

ปรับตัวต่อระดับราคาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมสินค้าและการจัดจําหน่ายอยู่ตลอด ทําให้บริษัทสามารถรับมือกับ

สถานการณ์การแข่งขนัได้อยา่งทนัทว่งที  
* หมายเหต ุตวัเลขการนําเข้าสินค้าของประเทศไทย เป็นตวัเลขท่ีได้จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2559 ซึ่งข้อมลูอาจมี

ความไมแ่น่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ 

 
อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมโคมไฟฟ้า เป็นส่วนหนึ่งในอปุกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ตลาดอตุสาหกรรมโคมไฟฟ้ามีการแข่งขนั

สงู มีผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าหลายรายในประเทศ บริษัทได้เร่ิมวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า เพ่ือต่อยอดธุรกิจบัล

ลาสต์ จากการท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซือ้สินค้าในแบบสําเร็จรูป และได้เร่ิมดําเนินการผลิตโคมไฟฟ้าในปี 2557 โดยมีการ

ผลิตบนพืน้ท่ีโรงงานในอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นขยายพืน้ท่ีโรงงานเดิม เพ่ือรองรับการผลิตโคมไฟฟ้า และได้เร่ิมจัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟในปี 2557 ท่ีผ่านมา การผลิตโคมไฟฟ้านอกจากจะเพิ่มยอดจําหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์โคม

ไฟฟ้าโดยตรงแล้ว ทางบริษัทยงัได้รับประโยชน์จากการนําโคมไฟฟ้ามาประกอบเป็นวงจรสําเร็จรูปก่อนจดัจําหน่าย (นําโคม

ไฟฟา้มาประกอบรวมกบัหลอดไฟฟา้ บลัลาสต์ สตาร์ทเตอร์) ทําให้เข้าถงึกลุม่ผู้บริโภคท่ีนิยมซือ้สนิค้าสําเร็จรูปโดยตรง 

สําหรับผู้ผลติโคมไฟฟา้รายสําคญัในประเทศได้แก่ 

• บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตและ

จดัจําหน่ายเพียงรายเดียวท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีกําลงัการผลิต

และจดัจําหน่ายโคมไฟฟา้กวา่ ปีละกวา่ 4,000,000 หน่วย 

• บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายโคมไฟและรางไฟนีออนรายใหญ่

ของประเทศ โดยมีกําลงัผลติ ปีละกวา่ 12,000,000 หน่วย 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

ก่อนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัท นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงอย่าง

รอบคอบทัง้ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้และปัจจัยความเส่ียงอ่ืนเพิ่มเติม โดยความเส่ียงท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้อ้างอิงจาก

ข้อมลูปัจจบุนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าท่ีสามารถระบไุด้ ซึง่ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญับางประการ อาจมีผลกระทบ

ต่อมลูค่าหุ้นของบริษัท และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเส่ียงอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของ

บริษัทได้ นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เช่น การใช้ถ้อยคําว่า 

“เช่ือว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เก่ียวกบัผล

ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบาย

ของรัฐ และอ่ืน ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต ทัง้นีผ้ลท่ีเกิดขึน้จริง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจาก

การคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 

 
ความเส่ียงในด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดบิและสนิค้าสาํเร็จรูปรายใหญ่ 
ปัจจุบนั วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตและสินค้าสําเร็จรูปหลายรายการของบริษัทมาจากการสัง่ซือ้จากผู้ผลิต หรือผู้จัด

จําหน่ายมากกวา่ 2–3 รายขึน้ไป ซึง่ตลาดผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูปสําคญัท่ีใช้ในการผลิตของบริษัท

เป็นตลาดประเภทคู่แข่งขนัหลายราย โดยเฉพาะตลาดวตัถดิุบประเภทเหล็กและลวด ซึ่งเป็นวตัถดิุบท่ีสําคญัท่ีสดุในการผลิต

ของบริษัท ทําให้บริษัทไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในการสัง่ซือ้วตัถดิุบสําคญัท่ีใช้ในการผลิตบางประเภท ทางบริษัทได้มีการติดต่อกบัผู้ผลิตวตัถดิุบประเภทดงักลา่วใน

ต่างประเทศโดยตรง เพ่ือการเปรียบเทียบราคาระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา ซึ่งจะทําให้ทราบถึง

ความเคล่ือนไหวของราคา และพิจารณาเลือกสั่งซือ้วัตถุดิบในราคาท่ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนท่ีดีท่ีสุด 

นอกจากนี ้การสัง่ซือ้วตัถดิุบทกุประเภท รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปประเภทต่าง ๆ บริษัทฯจะดําเนินการจดัซือ้หรือจดัหากบัผู้ผลิต 

หรือผู้จดัจําหน่ายหลายรายทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่มีความเส่ียงใด ๆ หากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่าย

ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าให้ทางบริษัทได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมิได้มีการลงนาม

สญัญาด้านการสัง่ซือ้วตัถดิุบและสนิค้าสําเร็จรูปกบัผู้ผลิตและจดัจําหน่ายรายใดเป็นสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัใน

การดําเนินงาน 
 

ความเส่ียงจากการขายสนิค้าเงนิเช่ือแก่ลูกค้า 
เน่ืองจากลกัษณะการจําหน่ายสินค้าโดยสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นการจําหน่ายในลกัษณะท่ีให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่ลกูค้าภายในประเทศโดยสว่นใหญ่ และกลุ่มลกูค้าต่างประเทศบางส่วน โดยในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมา 

บริษัทมีการขายสนิค้าแบบให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า คิดเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 88.75 ของรายได้จากการจําหน่ายทัง้หมด หรือ

คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 482.27 ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลกัผ่านลกูค้าประเภทร้านค้าทัว่ไป ซึง่แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้าส่งทัว่ไป และกลุ่มร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการจําหน่ายแบบให้เครดิตเทอม

ระหว่าง 60–90 วัน แบบไม่มีการขอหลักประกันเพ่ือใช้ประกอบการให้เครดิตเทอม โดยในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนการ

จําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายดงักล่าว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 61.68 ของรายได้จากการจําหน่ายทัง้หมด อย่างไรก็ตาม 

แม้วา่บริษัทจะจําหน่ายสนิค้าเงินเช่ือแก่ลกูค้าในสดัสว่นท่ีสงู แตท่ี่ผา่นมา บริษัทได้กําหนดมาตรการปอ้งกนัปัญหาหนีส้ญูหรือ

หนีท่ี้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า โดยหากเป็นลกูค้า
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ใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมการติดต่อซือ้ขาย ทางบริษัทจะกําหนดนโยบายการจําหน่ายเป็นเงินสดเท่านัน้ โดยหลงัจากเร่ิมติดต่อซือ้ขาย

สินค้าไปได้ระยะหนึ่ง ทางบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบังบการเงิน (Financial Statements) และข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ี

สําคญั ของลกูค้าจากเว็บไซต์ Business Online (BOL) ท่ีบริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัรายช่ือผู้

ถือหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้น รายช่ือกรรมการ รวมถึงวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีร้้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

ดงักล่าวต้องเป็นร้านท่ีตกแต่งโชว์อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะการลงทนุไม่ต่ํากว่า 500,000 บาท (จะดําเนินการประเมินมลูค่า

โดยหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจารณาให้เครดิตเทอมท่ี 25,000 บาท ก่อน หลงัจากนัน้จะมีการปรับ

ระยะเวลาหรือวงเงินเครดิตเทอมตามระยะเวลาในการติดต่อซือ้ขาย ประวติัการจ่ายชําระเงินในช่วงท่ีผ่านมา รวมถึงการ

พิจารณาโดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเร่ืองการให้เครดิตเทอม ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกนัปัญหาหนีส้ญูท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง 
อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างได้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ จากการคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยี LED (Light 

Emiting Diode) โดยศาสตราจารย์ชาวญ่ีปุ่ นในการผลติ LED ท่ีให้แสงเป็นสีขาว มีอายกุารใช้งานท่ียาวนานและมีค่าลเูมน ต่อ

วตัต์ท่ีสงูมาก (ค่าความสว่าง) และในปัจจบุนัเทคโนโลยีด้านหลอดไฟ LED ได้มีการคิดค้นและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนผู้ผลิต

บางรายสามารถผลติหลอดไฟ และโคมไฟชดุ LED ได้ในราคาท่ียอ่มเยา รวมถึงได้มาตรฐานในระดบัสากล ทางบริษัทได้ทราบ

ถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และได้ทําการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ LED มาอย่าง

ตอ่เน่ือง 

ในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา ผู้ผลติหลอดไฟ LED หลายรายยงัคงมีการปรับราคาลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าสถานการณ์การ

ปรับตวัลดลงของราคาหลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมือนกบัท่ีเกิดขึน้ในปี 2557 ก็ตาม แต่ผลของการลดลงอย่างรวดเร็วของ

ราคาตลาด ยงัคงทําให้บริษัทต้องปรับมานําเข้าสินค้าหลอดไฟ LED หลายรายการเพ่ือจดัจําหน่าย ภายใต้ตราสินค้าเดิมของ

ทางบริษัทท่ีบริษัทได้จดทะเบียนไว้โดยมีมลูค่าการนําเข้าสินค้าใกล้เคียงกบัในปี 2557 โดยลดลงเล็กน้อยจาก 193.81 ล้าน

บาทในปี 2557 เป็น 169.92 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 12.33 เปอร์เซ็นต์ โดยการนําเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์

หลอดไฟ LED ยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีทางบริษัทได้นําเข้ามาจดัจําหน่าย และยงัคงมีสดัส่วนการนําเข้าอยู่ในระดบัท่ีสงู

อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้นอกจากการท่ีบริษัทนําเข้าสินค้ามาเพ่ือจดัจําหน่ายแทนสินค้าท่ีบริษัทผลิตและจดัจําหน่ายอยู่เดิมแล้ว 

ทางบริษัทยงัได้เร่ิมกระบวนการผลิตและประกอบชิน้สว่น LED ตัง้แต่ปี 2557 เร่ือยมา นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงวิจยัและพฒันา

ผลติภณัฑ์ทางด้าน LED อย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทเช่ือมัน่ว่า แม้อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างจะมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ครัง้ใหญ่ แต่บริษัทยงัคงสามารถปรับตวั และรับมือต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่างได้

อยา่งทนัทว่งที 

 
ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรมการผลติบัลลาสต์ (Ballast) มีการแข่งขันสูง 
ภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งปัจจบุนัประเทศไทยมีมลูค่ารวมของ

ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างประมาณ 13,500 ล้านบาท โดยมีสดัส่วนของอตุสาหกรรมบลัลาสต์และอุปกรณ์ส่วนควบท่ีใช้ในวงจร

แสงสว่างประมาณร้อยละ 8 หรือคิดเป็นมลูค่าโดยประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยตลาดบลัลาสต์ส่วนใหญ่เป็นของผู้ผลิต

ภายในประเทศ สําหรับตลาดบัลลาสต์ท่ีต้องนําเข้าจากต่างประเทศนัน้ จะเป็นผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สําหรับใช้กับหลอดไฟ

ปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบางชนิด ในปัจจบุนัภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์

จดัว่ามีภาวะการแข่งขนัในระดบัสงู เน่ืองจากมีจํานวนผู้ผลิตหลายราย นอกจากนี ้ยงัมีการแข่งขันด้านราคาสงู จากความ

เหมือนด้านประโยชน์การใช้สอย ระดบัราคาท่ีใกล้เคียงกนั รวมถึงการเข้ามาของสินค้าจากประเทศจีนท่ีมีราคาจําหน่ายต่ํา

กวา่ 
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ทัง้นี ้ทางบริษัทได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ในอุตสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์ในปัจจุบนัเป็น

อยา่งดี ทางบริษัทจงึได้พฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ได้เตรียมวางแผนเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์

การแข่งขันดังกล่าว โดยได้วางแผนการผลิตสินค้าไปยังสินค้าประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบัลลาสต์ด้วย อาทิ การผลิตและ

จําหน่ายโคมไฟและหลอดไฟ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการแข่งขนัในตลาดบลัลาสต์ท่ีค่อนข้างสงู และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ

จําหน่ายให้มากกว่าการจําหน่ายบัลลาสต์เพียงอย่างเดียวแบบเดิม เน่ืองจากสามารถจําหน่ายเป็นอุปกรณ์โคมไฟและ

หลอดไฟชุดสําเร็จรูปให้ผู้บริโภคสามารถนําไปติดตัง้และใช้งานได้ทนัที นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการขยายสินค้าไปในส่วน

ของสวิชท์ควบคมุด้วยรีโมท สวิชท์ความร้อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้าประเภทอิเลก็ทรอนิกส์โดยอาศยัจดุแข็งในเร่ืองการ

วิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) เป็นอย่างดี โดยปัจจุบนับริษัทมีนโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้าบางรายการให้กับ

ลกูค้าสงูถงึ 5 ปี ขณะท่ีคูแ่ข่งในท้องตลาดทัว่ไปให้ระยะเวลารับประกนัท่ี 1 ปี ซึง่นโยบายดงักลา่วจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วย

ให้บริษัทสามารถดํารงอยูไ่ด้ทา่มกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของภาคอตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์ในปัจจบุนั 
 
ความเส่ียงจากการแข่งขันกับสนิค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันที่สาํคัญ 
สําหรับความเส่ียงจากการแข่งขนักบัสินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขนัท่ีสําคญันัน้ ในปัจจบุนับริษัทถือว่าถ้าเป็น

การแข่งขนัด้านคณุภาพยงัจดัว่ามีการแข่งขนัในระดบัท่ีไม่รุนแรงมาก เน่ืองจากสินค้าจากประเทศดงักล่าวได้ถกูจํากดัไว้ด้วย

เกณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทําให้สินค้าท่ีมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานสามารถนําเข้ามาจําหน่ายได้

ค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้ผลิตผลิตภณัฑ์ในระดบัคณุภาพใกล้เคียงกนัหรือ Fighting Model โดยจะเป็น

กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาในระดบัคณุภาพเท่ากบัท่ีกําหนดไว้ใน มอก. โดยขณะนีบ้ริษัทมีสินค้าท่ีผลิตในระดบัดงักลา่วอยู่

หลายรายการซึง่คณุภาพสินค้าเป็นไปตามท่ีระบใุนมาตรฐานทัง้ระดบัในประเทศและต่างประเทศ บริษัทยงัได้กําหนดกลยทุธ์

การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้ผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) ท่ีเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค  

(End-User) โดยตรง เพ่ือลดต้นทุนด้านการจําหน่าย ส่งผลให้สามารถกําหนดราคาขายท่ีจะสร้างความได้เปรียบด้านการ

แข่งขนั (Competitive Advantage) ท่ีดีกวา่  

อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วผลิตภณัฑ์ของบริษัทจะถกูออกแบบและกําหนดคณุภาพมาตรฐานการผลิตไว้ใน

ระดบัท่ีสงูกว่าท่ีกําหนดไว้ใน มาตรฐาน มอก. ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในรูปแบบ Fighting Model นัน้ เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีทาง

บริษัทออกแบบมาเพ่ือการแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัด้านราคาสงู และมีคณุภาพในระดบัท่ีพอดีกบัมาตรฐาน มอก.เพ่ือ

ประโยชน์ในการขยายฐานลกูค้าออกไปให้ครอบคลมุได้ถงึทกุกลุม่ 
 
ความเส่ียงในด้านการปฏบัิตกิาร 

ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิที่เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
ในกระบวนการผลิตบลัลาสต์ วตัถดิุบท่ีมีความสําคญัในการผลิตคือ ลวด และเหลก็ ซึ่งเป็นวตัถดิุบท่ีมีความผนัผวน

และเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ในอดีตท่ีผ่านมาปัญหาความผนัผวนดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร

จดัการสต็อควตัถดิุบของบริษัท ซึ่งบริษัทได้แก้ปัญหาดงักล่าว โดยทางบริษัทได้นําระบบ Enterprise Resource Planning 

(ERP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กร ท่ีนําแนวคิดและวิธีการบริหารแบบ ERP มาใช้เป็นระบบเชิงปฏิบติัการในองค์กร 

ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลกั (core business process) ต่าง ๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ การจดั

จ้าง การผลิต การขาย การบญัชี และการบริหารบุคลากร เข้าด้วยกนัเป็นระบบท่ีสมัพนัธ์กนัและสามารถเช่ือมโยงกนัอย่าง

รวดเร็วด้วยระบบ Real Time จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคมุปริมาณสต็อคสินค้าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและทํา

ให้สามารถวางแผนและควบคมุการใช้วตัถดิุบ หรือสตอ็คสนิค้าสําเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบ ERP สามารถ
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คาดการณ์ปริมาณวตัถดิุบ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตสินค้าได้ โดยอ้างอิงถึงปริมาณการสัง่ซือ้ของลกูค้า ซึ่งจะ

ช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีเปล่ียนแปลงได้ในระดบัหนึง่  

ปัจจบุนัวตัถดิุบท่ีถือวา่มีความเส่ียงสงูจากความผนัผวนทางราคา มีดงัตอ่ไปนี ้

1) ราคาลวดทองแดง บริษัทมีการตกลงซือ้โดยตรงกบัผู้ผลิตลวดทองแดงรายใหญ่ในประเทศ โดยราคาท่ีใช้ใน

การซือ้ขายจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก โดยอาศยัข้อมลูอตุสาหกรรมและการติดตามข้อมลูความเคล่ือนไหว

ของราคาอยา่งใกล้ชิด เพ่ือกําหนดปริมาณการสัง่ซือ้ให้สอดคล้องกบัความต้องการโดยหากเปรียบเทียบระหว่าง

ช่วงปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีแนวโน้มการใช้ปริมาณทองแดงลดลง แสงสว่างจาก 25.21 เป็น 11.06 

เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั ทัง้นี ้สดัส่วนมลูค่าซือ้ทองแดงต่อมลูค่าวตัถดิุบทัง้หมด ได้ปรับลดลงมาจากการท่ีราคา

ทองแดงในท้องตลาด ได้ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากซึ่งเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงโลก 

นอกจากนี ้ยงัมีสาเหตมุาจากการท่ีบริษัทมีการผลิตบลัลาสต์ลดลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีด้าน

หลอดไฟ ไปเป็นหลอดไฟแอลอีดีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อย่างไรก็ตาม สําหรับแนวโน้ม

ราคาทองแดงในรอบปี 2558 ทองแดงมีการปรับตวัลดลงอย่างชัดเจนตามราคาทองแดงโลก ซึ่งในช่วงต้นปี 

2558 มีราคาอยู่ในช่วง 6,000 -6,200 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และได้ปรับตวัลดลงเป็น ราว 4,500 - 4,700 

เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนัในช่วงปลายปี 2558 โดยบริษัทได้คาดการณ์ราคาทองแดงว่า ยงัมีแนวโน้มอยู่ใน

ระดบัต่ําอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2559 
กราฟแสดงราคาทองแดงในตลาดโลก ณ วันที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2554 – 12 กุมภาพนัธ์ 2559 

และ ณ วันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2558 – วันที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2559 (ข้อมูล Update) 
*อ้างองิข้อมูลจาก www.metalprices.com 

 
 

2) ราคาเหล็ก บริษัทได้นําเข้าเหล็กบางประเภทท่ีใช้ในการผลิตโดยตรงจากผู้ ผลิตและผู้ จัดจําหน่ายใน

ต่างประเทศ  อาทิ  เวียดนาม,  ไต้หวนั  และเกาหลี  โดยในการสัง่ซือ้จะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาเพ่ือสัง่ซือ้

จากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายท่ีเสนอราคาท่ีสมเหตุสมผลท่ีสดุ  สําหรับปัจจัยจากราคาตลาดโลกท่ีมีความผนั

ผวนนัน้  เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถควบคมุได้  โดยในช่วงปี 2557และปี 2558  บริษัทใช้เหล็กเป็นวตัถดิุบในการผลิต

คิดเป็นมลูค่าต่อต้นทนุการผลิตสินค้าโดยรวมทกุประเภทผลิตภณัฑ์ประมาณร้อยละ 34.36 และร้อยละ 7.77 

ตามลําดบั ทัง้นี ้มูลค่าการซือ้วตัถุดิบเหล็กต่อมลูค่าการซือ้วตัถุดิบปรับลดลงเป็นอย่างมาก จากการท่ีราคา

เหลก็ได้ปรับลดลงตามราคาตลาดโลก และจากการท่ีบริษัทมียอดการผลิตบลัลาสต์ลดลง จากการเปล่ียนแปลง

ไปของเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างไปเป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งเป็นอย่างรวดเร็วและรุนแรง อย่างไรก็ตาม สําหรับ

ภาพรวมของราคาเหล็กในปี 2558 ท่ีผ่านมา ราคาเหล็กปรับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองจากราคาราว 780 - 800 

เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนัในช่วงต้นปี เป็นราว 550-600 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนัในช่วงปลายปี 2558  และ

บริษัทได้คาดการณ์วา่ราคาเหลก็ จะยงัคงมีแนวโน้มทรงตวัในระดบัต่ําอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2559 
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กราฟแสดงราคาเหล็กในตลาดโลก ณ วันที่ 24 มกราคม 2554 – 11 มกราคม 2559 
และ ณ วันที่ 26 มกราคม 2558 – วันที่ 11 มกราคม 2559 

 *อ้างองิข้อมูลจาก www.metalprices.com 

 
 

สําหรับภาพรวมปี 2558 ท่ีผา่นมา บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ ท่ีสง่ผลต่อ

ต้นทุนการผลิตของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้ปรับเปล่ียนเป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดโลก และแม้ว่าบริษัทไม่ได้รับ

ผลกระทบใด ๆ จากการลดลงอย่างรุนแรงของราคาวตัถดิุบในปี 2558 มากนกั ทางบริษัทยงัคงมีมาตรการในการติดตามราคา

วตัถดิุบในตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง และได้เพิ่มความระมดัระวงัหากเกิดเหตกุารณ์ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบดงัเช่นท่ีเคย

เกิดขึน้แล้วในปี 2551 ท่ีผา่นมา ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถรับมือกบัผลกระทบของความผนัผวนได้อยา่งทนัทว่งที 

 
ความเส่ียงจากการชาํระค่าสนิค้าล่วงหน้า 
ในปี 2558 มลูค่าการนําเข้าสินค้าได้ลดลงจาก 193.81 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 169.92 ล้านบาท โดยในปี 2558 

มีสินค้าหลายรายการท่ีทางบริษัทได้ทําการจ่ายชําระค่าสินค้าลว่งหน้าให้กบัผู้จดัจําหน่ายตามข้อตกลงการจดัจําหน่ายสินค้า 

เพ่ือให้ผู้จดัจําหน่ายดําเนินการจดัส่งสินค้าให้กบัทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะดําเนินการจ่ายชําระค่าสินค้า ตามเทอมการซือ้

ขายสนิค้าท่ีทางบริษัทได้ตกลงกบัทางผู้จดัจําหน่ายไว้ลว่งหน้าแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้การจ่ายชําระค่าสินค้าลว่งหน้าดงักลา่ว ทําให้

บริษัทต้องเตรียมวงเงินหมนุเวียนในการซือ้สต๊อกสินค้าดงักลา่ว ซึ่งการชําระค่าสินค้าล่วงหน้านัน้ อาจทําให้บริษัทเกิดปัญหา

สภาพคลอ่งขึน้ได้ ทางบริษัทจงึได้เพ่ิมมาตรการเฝา้ระวงั ดแูล ติดตามและควบคมุปริมาณสต๊อคให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเส่ียงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.39 
ทางบริษัทจะมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพรร่วมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั

ร้อยละ 74.39 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการกระจายหุ้นเพื่อเสนอขายให้กบัประชาชน

ทัว่ไปในครัง้นี  ้ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ร้อยละ 74.39 นี  ้อาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิ์รัต

นพรมีอํานาจในการควบคมุมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือคะแนนเสียงในท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง

การถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนีจ้ะทําให้บริษัทไม่สามารถตดัสินใจดําเนินการใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของ

กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม 

 
ความเส่ียงจากการที่ ผู้บริหารทัง้หมด เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเ ร่ืองการดําเนินธุรกิจ  และการบริหารงาน  เ นื่องจากบริษัทมีกลุ่มครอบครัว

ประสิทธ์ิรัตนพร เป็นผู้ บริหารทัง้หมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิด

การถ่วงดลุในการบริหารจดัการในระดบัหนึง่ ทางบริษัทได้ดําเนินการ ดงันี ้
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1) แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ท่าน เข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 

ซึง่จะทําให้เกิดการถ่วงดลุของการบริหารจดัการได้ในระดบัหนึง่ 

2) คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัท จะไม่มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการมี

อํานาจ และ/หรือ มอบอํานาจช่วงในการอนุมติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ี

ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กําหนด 

3) จดัให้มีหน่วยงานเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ของบริษัท ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานท่ีทํา

หน้าท่ีดงักล่าว จะสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายใน

บริษัททัง้หมดเป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ  

 
ความเส่ียงจากการพึ่งพิงเงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 
ท่ีผ่านมาบริษัทมีการพึ่งพิงเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จากนายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

โดยเงินกู้ ยืมดังกล่าวจะถูกใช้เป็นวงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับนายประวิทย์ฯ คิดอตัรา

ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมในอตัราท่ีต่ํากว่าอตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงิน ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบและเป็นประโยชน์ต่อทาง

บริษัท โดยทางบริษัทได้ขอยืมเงินกู้ ระยะสัน้จากนายประวิทย์ฯ  เป็นมลูค่า ณ สิน้งวดปี 2556 และปี 2557 มีมลูค่าเท่ากบั 32 

ล้านบาท และ 22 ล้านบาท ตามลําดบั และได้ชําระคืนเงินกู้จนหมดสิน้ ในปี 2558 ซึง่เป็นการดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้ให้ความเหน็ไว้ 
 

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงพืน้ที่ เช่าจากบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน 
 ทางบริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารมินิแฟคตอร่ีสําหรับใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าจํานวน 3 ห้อง เลขท่ี 46/67 

(กรรมสทิธ์ิของนายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร) 46/68 (กรรมสทิธ์ิของนายธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร) และเลขท่ี 46/69 (กรรมสิทธ์ิ

ของนายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร) ซึ่งนายธีระพงษ์ฯ นายธีรยทุธ์ฯ และนายธีระชัยฯ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท โดยพืน้ท่ีเช่าดงักล่าวมีขนาดเนือ้ท่ีประมาณ 400 ตารางเมตรต่อห้อง ซึ่งตัง้อยู่ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ 

ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยในปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระค่าเช่าทรัพย์สินดงักลา่วเท่ากบั 15,000 บาท

ต่อเดือนต่อห้อง ให้แก่กรรมการทัง้ 3 ท่าน โดยราคาค่าเช่าที่ทางบริษัทจ่ายให้กบักรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ท่าน

ดงักล่าว ที่อตัราค่าเช่า เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน เป็นราคาค่าเช่าที่ต่ํากว่าราคาประเมินค่าเช่าตามท้องตลาดทัว่ไป 

(อตัราค่าเช่า 21,000 บาท) ซึ่งเป็นราคาท่ีประเมินโดยบริษัท บรูคเรียลเอสเตท จํากดั และเป็นบริษัทประเมินราคาท่ีได้รับ

ความเห็นชอบจากสมาคมนกัประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) 

ทัง้นี ้สญัญาเช่าอาคารดงักล่าวทัง้ 3 ห้อง หมดอายใุนเดือนธันวาคม ปี 2559 ซึ่งทางบริษัทอาจได้รับผลกระทบเร่ืองการ

จดัหาพืน้ที่เพื่อใช้เป็นโรงงานในการผลิต หากกรรมการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ท่าน ปฏิเสธการต่ออายสุญัญาเช่ากบั

ทางบริษัทดงันัน้ ทางบริษัทจึงได้ดําเนินการต่ออายสุญัญาเช่าไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี 
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ความเส่ียงด้านการเงิน 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทมีการนําเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าและสินค้าสําเร็จรูปจากต่างประเทศหลายรายการเป็นเงิน

สกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่รายได้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียน หากเกิดสถานการณ์ท่ีอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีปรับตวัอ่อนค่าลง จะ

สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุด้านการนําเข้าสนิค้าเพิ่มสงูขึน้ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ี

ไม่ได้ทําการป้องกนัความเส่ียง โดยมีมลูค่าเจ้าหนีก้ารค้า ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 465,532 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 819,693 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการท่ีบริษัทมีทัง้ส่วนท่ีรับและจ่ายเป็นสกลุเงินต่างประเทศนัน้ สามารถ

ช่วยปอ้งกนัความเส่ียง (Hedging) จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่งด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้ในช่วง 

12 เดือนของปี  2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีมูลค่านําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ  

4,824,845.14 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 38,373 ยโูร ในขณะท่ีมีมลูค่าการสง่ออกสินค้าคิดเป็นสกลุเงินต่างประเทศ เท่ากบั 

1,232,455.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนดงักลา่ว โดยบริษัทมีการจดัเตรียมวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เท่ากบั 

3,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่ง 

และทางบริษัทยงัมีการติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะได้ประเมิน

สถานการณ์ และหาทางป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ผ่านการทําสญัญา Forward Contract ได้ทนั เพ่ือเป็นการลด

ปัญหาและความเสียหายจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
เน่ืองจากปัจจุบัน บริษัทมีการใช้บริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของวงเงิน

หมนุเวียนระยะสัน้ โดยบริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 150 ล้านบาท เพ่ือใช้หมนุเวียนในการดําเนิน

ธุรกิจ ดังนัน้จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ขณะนีบ้ริษัท ได้รับการสนับสนุนจาก

สถาบนัการเงินในอตัราดอกเบีย้เงินกู้ สําหรับลกูค้าชัน้ดี (MLR และ MOR) เทา่นัน้ 

 
ความเส่ียงด้านปัจจัยนอก 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
ในปัจจบุนั ภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบเชิงธุรกิจได้อย่างมากมายมหาศาล ปี 2554 ปัญหาอทุกภยัได้

ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็น

อย่างมาก แม้ว่าทางบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอทุกภยัดงักลา่วโดยตรง บริษัทยงัคงได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก

การท่ีบริษัทจํานวนมากท่ีได้รับผลกระทบโดยทางตรง ไม่สามารถประกอบกิจการได้โดยปกติ และต้องหยดุดําเนินกิจการเป็น

ระยะเวลายาวนานกวา่ 3 - 4 เดือน ยงัผลให้กิจการไมส่ามารถสร้างผลผลติ และประชาชนในสว่นท่ีประสบอทุกภยั ไม่สามารถ

ดําเนินชีวิตได้อย่างปกติ สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล ต่อประเทศ และประชาชนรวมถึงการท่ีระบบขนส่งของ

ประเทศหยดุชะงกั และไม่สามารถส่งสินค้าท่ีเป็นปัจจยัในการดํารงชีวิต อาทิ นํา้และอาหารให้กบัประชาชนทัว่ไปได้ ความ

เสียหายดงักลา่วสง่ผลให้ หลายบริษัทต้องปิดกิจการและไมส่ามารถดําเนินธุรกิจได้แม้ไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ท่ีประสบภยั 

สําหรับปี 2558 ท่ีผ่านมา ทางฝ่ายบริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง

ความสําคญัของภยัธรรมชาติเป็นอย่างดี และได้ทําการประเมินภยัธรรมชาติในแต่ละประเภท ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้จดัความ

พร้อมในอปุกรณ์เคร่ืองมือ หากเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้ และยงัได้ทําประกนัภยัให้ครอบคลมุทรัพย์สนิของบริษัทเพิ่มมากขึน้ด้วย 
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ความเส่ียงจากปัจจัยทางการเมือง 
จากปัญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา สง่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ปัจจยัทางการเมืองส่งผลต่อความเช่ือมัน่ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญั 

ทางบริษัทมิได้รับผลกระทบทางตรง จากการชุมนมุทางการเมืองตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ทัง้นี ้เน่ืองจากสถานท่ีตัง้ทัง้

สํานักงานและโรงงาน มิได้อยู่ในสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประสบปัญหา

เล็กน้อย จากการท่ีคู่ค้าโดยเฉพาะคู่ค้าจากต่างประเทศขาดความเช่ือมั่นในการเดินทาง และมักส่งผลให้คู่ค้ายกเลิกการ

เดินทางท่ีสําคญักบัทางบริษัท ทางผู้บริหารบริษัทตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว และมีการสง่เอกสารยืนยนัสถานภาพของบริษัท

ให้กับคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอแม้ในยามท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง สําหรับผลกระทบทางอ้อมนัน้ทางบริษัทยังคงได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความไม่มั่นคงทางการเมือง สําหรับในส่วนของ

นโยบายนัน้ ทางผู้บริหารมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และสนบัสนนุกิจกรรมท่ีรักษาซึง่จริยธรรมและจารีตประเพณีอนัดี

งามของประเทศท่ีได้ยดึถือปฏิบติัมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกนัก็ไม่สนบัสนนุการทจุริต และการประพฤติมิชอบ ซึ่งยงัผล

เสียหายตอ่เศรษฐกิจในทกุระดบั 
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ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญของบริษัท 
 

ปี 2543 - วันท่ี 9 พฤศจิกายน ก่อตัง้ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรมจํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก

1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เรียก

ชําระเต็มมลูค่าโดยในสว่นของสํานกังานและโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 46/67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่

ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

74000 มีขนาดพืน้ท่ี 3 งาน 38 ตารางวา 

ปี 2547 - วนัท่ี 26 มีนาคม บริษัทได้รับใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ประเภทบลัลาสต์สําหรับหลอดไอปรอทความดนัสงู (มอก. 673-2530) เพ่ิมเติมจากใบอนญุาตท่ี

ทางห้างหุ้นสว่นจํากดั ธีระมงคลการไฟฟ้า เคยได้รับอนญุาตในปี 2542 ซึง่เป็นบลัลาสต์สําหรับ

หลอดไฟถนนเป็นรายแรกของประเทศไทย 

ปี 2549 - วนัท่ี 25 เมษายน บริษัทได้เร่ิมเปิดดําเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีขนาดเนือ้ท่ีรวม 5 ไร่ ตัง้อยู่

เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 - วนัท่ี 19 ธันวาคม บริษัทได้ดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น 60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชําระเต็มมลูค่า เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปี 2552 - วนัท่ี 5 กนัยายน ท่ีประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2552 มีมติพิเศษให้แปรสภาพจากบริษัท

จํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท จากมลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจด

ทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 320 ล้านหุ้น โดยแบ่ง

ออกเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว มลูค่า 60 ล้านบาท จํานวน 240 ล้านหุ้น และมีจํานวน

หุ้นท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 80 ล้านหุ้น ซึ่งในส่วนของหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 

80 ล้านหุ้นนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สําหรับการเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 

 - วันท่ี 11 กันยายน บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท

มหาชนจํากดั และเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 - วันท่ี 16 ธันวาคม บริษัทได้รับรางวัลใบโพธ์ิ อวอร์ด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากความโดดเด่นในมิติการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและ

ปัญหา (Adaptability to Changes) และการมีผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู (Quality) จากการคิดค้น

เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภณัฑ์เพ่ือทดแทนการนําเข้าและเน้นการประหยดัพลงังานมาใช้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

ปี 2553 - วนัท่ี 14 พฤษภาคม บริษัทได้เปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนั

แรก และได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมครบตามจํานวนท่ี 80 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท เท่ากบั 20 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วทัง้สิน้เท่ากบั 80 ล้านบาท 

โดยแบง่ออกเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 320 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
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 - วนัท่ี 3 สิงหาคม 2553 บริษัทได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

เพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้า ชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์

สําหรับหลอดไฟฟา้ และชิน้สว่นหรืออปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ปี 2554 - เดือนมิถุนายน บริษัทได้ย้ายสํานักงานมาอยู่ท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสํานกังานแห่งนีจ้ะใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และใช้เป็น

โกดงัแหง่ใหม ่ 

 - วนัท่ี 14 พฤศจิกายน บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับการสง่เสริม  การ

ลงทุนในกิจการผลิตหลอดไฟฟ้า ชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า และชิน้ส่วนหรือ 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (ในประเภทหลอดไฟ) 

 - วนัท่ี 30 ธันวาคม บริษัทได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือแสดงว่าเป็นผู้ ได้รับการส่งเสริม  

การลงทนุในกิจการผลิตหลอดไฟฟ้า ชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า และชิน้ส่วนหรือ 

อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (ในประเภทโคมไฟ) 

ปี 2555 - วนัท่ี 18 พฤษภาคม บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 95,999,997 บาท โดย

วิธีการจดัสรรหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 - วนัท่ี 5 ตุลาคม บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 

191,999,994 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัรา 2 หุ้น

เดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นของ

ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยการเพ่ิมทนุยงัไม่ได้เรียกชําระจาก 95,999,997 เป็น 143,999,995.50 

บาท 

ปี 2556 - วันท่ี 29 พฤศจิกายน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 95,999,997 บาทเป็น 

98,930,347 บาท จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญครัง้ท่ี 1 จํานวน 11,721,400 หน่วย ตาม

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2557 - วนัท่ี 10 มิถนุายน และ วนัท่ี 3 ธันวาคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 99,597,047

และ 111,608,072 บาท ตามลําดบั จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 และ 3 จํานวนทัง้สิน้

50,710,900 หน่วย ตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2558 - วนัท่ี 5 มิถนุายน และ 13 ตลุาคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 131,358,341 และ 

167,860,222.50 บาท ตามลําดบั จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 4 และ 5 (ครัง้สดุท้าย) 

จํานวนทัง้สิน้ 128,842,605 หน่วย ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-

W1) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
หลักทรัพย์ของบริษัท 
1) ทุนของบริษัท 
 ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี ้

  ทนุจดทะเบียน จํานวน 168,070,047.75 บาท 

  ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว  จํานวน 167,860,222.50 บาท 

  แบง่เป็นหุ้นสามญั  จํานวน 671,440,890 หุ้น 

  มลูคา่ท่ีตราไว้  หุ้นละ  0.25 บาท 
 
2) ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (TMI-W1) 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2555 ได้มีมติอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทครัง้ท่ี 1 (TMI-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ จํานวน 191,999,994 หน่วย 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 

ช่ือใบสําคญัแสดงสทิธิ TMI-W1 

ชนิดของใบสําคญัแสดงสทิธิ ระบช่ืุอผู้ ถือ และ สามารถเปล่ียนมือได้ 

วิธีการจดัสรร จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัรา 2 หุ้นเดิม: 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิ โดยวนัปิด

สมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นวนัท่ี 4 ตลุาคม 2555 

จํานวนใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีออก (หน่วย) 191,999,994 หน่วย 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (หมดอายวุนัท่ี 4 ตลุาคม 2558) 

วนัท่ีใช้สทิธิ สามารถใช้สทิธิได้ 5 ครัง้ คือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556/ 30 พฤษภาคม 

2557/ 28 พฤศจิกายน 2557/ 29 พฤษภาคม 2558 และ 2 ตลุาคม 2558 

ราคาใช้สทิธิ 0.25 บาทตอ่หุ้น (อาจเปล่ียนแปลงในภายหลงัตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ) 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยตอ่ 1 หุ้นสามญั 

 
ทัง้นี ้ในปี 2558 มีการใช้สทิธิทัง้สิน้ 2 ครัง้  

รายละเอียด การใช้สทิธิครัง้ที่ 4 
การใช้สทิธิครัง้ที่ 5 

(ครัง้สุดท้าย) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีใช้สทิธิ (หน่วย) 3,943,056 124,899,549 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีขายไมห่มดในครัง้แรก 18,916 18,916 

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไมไ่ด้ใช้สทิธิ (หน่วย) 125,605,722 706,173 

หุ้นสามญัท่ีได้จากการใช้สทิธิ (หุ้น) 4,609,429 146,007,526 

หุ้นสามญัท่ีรองรับจากการขายใบสําคญัแสดงสิทธิไมห่มดในครัง้แรก 18,916 18,916 

หุ้นสามญัรองรับการใช้สทิธิเหลือ (หุ้น) 146,833,093 825,567 
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ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของหุ้นที่เรียกชาํระแล้ว

ทัง้หมด 
1. กลุ่มประสทิธ์ิรัตนพร   

1. นายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร 100,847,133 15.02 

2. นางวิไล  ประสิทธ์ิรัตนพร 96,101,226 14.31 

3. นายธีระชยั  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 

4. นายธีรยทุธ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 

5. ดร. ธีรศกัด์ิ  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 

6. นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร 75,131,014 11.19 

7. นางสาวสชุาดา  กาญจนวาทศิลป์ 504,336 0.08 
รวม 499,489,759 74.39 

2. นางสาวอรณิชา สุวัฒนพมิพ์ 7,332,536 1.09 
3. นายพชัิย กติสุิวรรณกุล 5,092,783 0.76 
4. นายทวิา จริพฒันกุล 4,550,500 0.68 
5. นายถาวร อึง้ประภากร 4,301,810 0.64 
6. นายลาํพนู เปล่ียนเที่ยงธรรม 3,500,000 0.52 
7. นายดาํรงค์ เลศิสริิโชค 2,612,840 0.39 
8. นางดวงสุดา  นิมมลรัตน์ 2,349,694 0.35 
9. นายอภชัิย หรัิญตระกูล 2,211,000 0.33 
10.นายวัลลภ พงศ์เนตรวไิล 1,815,733 0.27 

รวม 33,766,896 5.03 
ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ จาํนวน  2,126ราย        

รวม 
 

138,184,235 
 

20.58 
รวมทัง้สิน้ 671,440,890 100.00 
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 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 
จาํนวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัท ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2558 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัท ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2558 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัทที่เปล่ียนไป 

ในปี 2558 

1. นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร 49,650,000 75,635,350 25,985,350 

2. นายธีรยทุธ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 49,650,000 75,635,350 25,985,350 

3. ดร. ธีรศกัด์ิ  ประสิทธ์ิรัตนพร 49,650,000 75,635,350 25,985,350 

4. นายธีระพงษ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 49,362,000 75,131,014 25,769,014 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ - - - 

6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ - - - 

7. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - - - 

8. นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง - - - 
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คณะกรรมการบริษัท 

ผจก.ฝ่ายวิจยัและพฒันา ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลิต 

คณะกรรมการบริหาร 

คณุสภุฏัชกานต์ เปี่ยมสอาด 

ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการและวิจยั 

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

  - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการวา่จ้างบคุคลภายนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตัง้ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จํากดั ทําหน้าที่ดงักลา่ว 

เลขานกุารบริษัท 

คณุธนกร  สขุกาญจนนท์ 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

คณุธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร 

 รองกรรมการผู้จดัการ (รักษาการ)  
ฝ่ายการขายและการตลาด 

ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

คณุธีรศกัดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า 

แผนกจดัซือ้ แผนก IT แผนกบคุคล 

ผจก.ฝ่ายเทคนิค 

และซอ่มบํารุง 

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชดุ ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) คณะกรรมการสรรหา 

3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ 

6) คณะกรรมการบริหาร 

7) ผู้บริหารของบริษัท 

 
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 

5. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร และดร.ธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรัต

นพร สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 

1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 

2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  

3) พิจารณาอนมุติัผงัอํานาจอนมุติั 

4) กํากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 

5) พิจารณาอนมุติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 
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6) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7) แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นี  ้กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

• การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่มีรายช่ือรวมทัง้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการสรรหา 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการสรรหา 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการสรรหา 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการสรรหา 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมสําหรับดํารง

ตําแหน่งกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

2) สรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบริษัท ในกรณีท่ีตําแหน่ง

ว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนคณุสมบติั

และประเมินผลกรรมการท่ีกําหนดครบวาระ 

4) ปฏิบติัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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3) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือ

เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการโดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของผู้บริหารระดบัสงู 

โดยกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

และภาวะตลาดโดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติั 

2) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคล้องกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด โดยนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติั  

3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จง และตอบคําถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น 

4) ปฏิบติัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายธนกร สขุกาญจนนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางสภุฏัชกานต์ เป่ียมสอาด กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุและเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทโดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และกํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

ลกัษณะความเส่ียงแตล่ะด้านของธุรกรรมท่ีบริษัทดําเนินการ 
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3) ติดตามและให้ความสําคญักับสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึง

รายงานผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4) ให้ข้อเสนอแนะในด้านท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและ

กลยทุธ์ของบริษัท 

 
5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้าง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
(charter) 
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(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และไม่เกิน 9 ปี

ตอ่เน่ืองกนั 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติั ตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมองบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 
6) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหาร 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร ไมมี่การกําหนดคา่เบีย้ประชมุแตอ่ย่างใด 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอํานาจสัง่การ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษัทกําหนด 

2) กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 

3) เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุติั แล้วแตก่รณี 

4) อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

5) มีอํานาจดําเนินการซือ้ ขาย จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดัการโดยประการ

อ่ืนซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถงึการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุติัแล้ว 

6) มีอํานาจในการอนุมัติการซือ้ทรัพย์สิน หรือการชําระราคาใดๆ อันสืบเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

7) ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการซือ้ การจดัจ้าง การเช่า 

การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีจําเป็นต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

8) ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการกู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกิน

บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี

รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง

อํานาจ และ  /หรือการมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัราย การใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่ง

การอนุมติัรายการในลกัษณะดังกล่าว จะต้องเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ และเพ่ือ (แล้วแต่กรณี) หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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7) ผู้บริหารของบริษัท (Management Team) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

4. ดร. ธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 

1) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

2) ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 

3) เป็นผู้ กําหนดและกํากบัดแูลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบติั เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 

4) มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานท่ีได้มีมติอนมุติัไว้แล้ว หรือมีอํานาจในการอนมุติัหรือ

ยกเลิกการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สิน การลงทนุ และการชําระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5) มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัสืบเน่ืองมาจากการดําเนินงาน

ของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ข้อตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัท 

กําหนด 

6) เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/

หรือคณะกรรมการบริหารตามลําดบัของความสําคญั 

7) มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ซึง่พนกังานทกุระดบั 

8) มีอํานาจดําเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพ่ือความสะดวกใน

การดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัท เป็นสําคญั 

9) ขออนมุติัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท 

10) นําเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 

11) กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
12) สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 

13) กํากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

14) กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก ฝึกอบรม การขึน้ค่าจ้าง เงิน

รางวลั หรือจ่ายผลตอบแทนอ่ืน รวมถงึการเปล่ียนแปลงคา่จ้างแก่พนกังานทกุระดบัชัน้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักล่าวข้างต้นนัน้ กรรมการผู้จดัการ

จะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรือ

การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุติัรายการ
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ในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

รายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมายจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป 

 

หมายเหตุ:  ผงัอํานาจอนมุติัมีรายละเอียดดงันี ้
หน่วย:บาท 

ตาํแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

จดัหาสนิค้าและ
วัตถุดบิต่างประเทศ 

จดัหาสนิค้าและ
วัตถุดบิในประเทศ 

การกู้ยมืเงนิจาก 
สถาบันการเงนิ 

ซือ้/ขายต่อครัง้ ซือ้/ขายต่อครัง้ ต่อครัง้ ต่อครัง้ 

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 
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่ง

บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรร

หาดงันี ้

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ

ของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่

ก็ได้ 

2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2.3  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ้

ขาด 

3) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัส่วนปี
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หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถงึบริษัท 

5) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

6) ในกรณีท่ีตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่

มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้

นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก

จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ

เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบั

ในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมี

คณุสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์

กําหนด โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เหน็สมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่ง

เป็นประธานกรรมการบริหาร 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
 

นายธีระชัย ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 42 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Business Administration 

(Marketing) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 2552 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ กรรมการสรรหา 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายขาย 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 

นายธีรยุทธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 41 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาโท 
 Master of Science (Computer & 

Engineering Management) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี 

 Bachelor of Engineering (Electronics) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 
 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายผลิต 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 

 

นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 39 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.19 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Business Administration 

(International Business Management)

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบตัร 

  Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการ และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้ ช่วยผู้จดัการ 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
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นายธีรศักดิ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 36 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาเอก 
 Doctor of Philosophy 

(Information Technology) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาโท 

 Master of Science 

(Software Engineering) 

San Jose State University, USA 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Engineering (Computer) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบัตร 

 Director Certificate Program (DCP) 

รุ่นท่ี 155/2012 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่าย IT และธุรการ 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
 

 

พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล - อายุ 69 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ปริญญาโท 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 Master of Art 

University of Kansas, USA 
ปริญญาตรี 

 รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ) 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประกาศนียบัตร 

 Audit Committee Program (ACP) 

รุ่นท่ี 27/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 60/2006  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
 

 2556 – ปัจจุบัน 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนลูกัษณ์ 

 2552 – ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2550 – 2556 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ. สหพฒันพิบลู 

 2549 – ปัจจุบัน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 

 2549 – 2554 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

 2549 – 2550 
ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 

 2548 
ผู้บญัชาการสํานกังานนิติวิทยาศาสตร์ตํารวจ 

 2547 
ผู้บญัชาการสํานกังานตรวจคนเข้าเมือง 
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นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - อายุ 63 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ปริญญาตรี 
 นิติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร 
 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 78/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Global Leadership Program รุ่นท่ี 1 

Mitsubishi Corporation Japan 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2551 – ปัจจุบนั 
ผู้จดัการทัว่ไป 

เกรซพบัลิชช่ิง 

 2551 – ปัจจุบนั 
กรรมการ คณะอนกุรรมการพสัด ุ

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

 2547 – ปัจจุบนั 
กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและ

ตรวจสอบราชการใสสะอาด 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2541 – ปัจจุบนั 
ท่ีปรึกษาด้านตา่งประเทศ และ 

ผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร 

บจก. วินิจผลมอเตอร์เซลส์ 

บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 

 

นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง - อายุ 50 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ปริญญาโท 
 บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี 

 บริหารธรุกิจ สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 
  Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 78/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2550 – ปัจจุบนั 
ท่ีปรึกษาด้านบญัชีและการเงิน 

กลุม่บริษัท วินิจผล ออโต้ จํากดั 

 2546 – 2549 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

กลุม่บริษัท ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 เคยเป็น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล 

(ประเทศไทย) จํากดั 

 เคยเป็น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกสิน จํากดั 

(มหาชน) 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งปัจจุบัน จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ* 

นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ กรรมการสรรหา 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

75,635,350 11.26 

นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จดัการ 

75,635,350 11.26 

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร 

และภรรยา 

กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ

ผู้จดัการ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

75,635,350 11.26 

ดร. ธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จดัการ 

75,635,350 11.26 

พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

0.00 0.00 

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

0.00 0.00 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

0.00 0.00 

นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 0.00 0.00 

นางสภุฏักานต์ เป่ียมสะอาด ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 0.00 0.00 
*ร้อยละ: คํานวณจากร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 ทัง้หมด 671,440,890 หุ้น  
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ค่าตอบแทน 

 
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คา่ตอบแทน 

 ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้ปีละไมเ่กิน 1,500,000 บาท 

เบีย้ประชมุกรรมการ 

ทางบริษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและเบีย้

ประชมุกรรมการของบริษัท โดยค่าเบีย้ประชมุสําหรับประธานกรรมการครัง้ละ 6,000 บาท กรรมการครัง้ละ 5,000 

บาท ประธานกรรมการตรวจสอบครัง้ละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบครัง้ละ 15,000 บาท ประธานกรรมการ

สรรหาครัง้ละ 6,000 บาท กรรมการสรรหาครัง้ละ 5,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครัง้ละ 6,000 

บาท กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนครัง้ละ 5,000 บาท ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงครัง้ละ 6,000 บาท และ

กรรมการบริหารความเส่ียงครัง้ละ 5,000 บาท 

 

โดยการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดงันี ้  

ลาํดับ รายนามคณะกรรมการ ปี 2558 

1 นายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร 6,000 

2 นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 43,000 

3 นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร  20,000 

4 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 30,000 

5 ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร 20,000 

6 พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 374,000 

7 นายธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ 330,000 

8 นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 330,000 

 
(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2558 

จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงนิ (บาท) 

รวม 5 6,841,120 

หมายเหตุ: คา่ตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 

(ค)  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee)  

บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 218  

แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีหลกัเพ่ือทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 

โดยมีนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้
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ตรวจสอบบญัชีสํารอง โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) โดยมีมลูคา่มากกวา่ปี 

2557 เป็นจํานวน 50,000 บาท 

คา่บริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บริษัทได้จ่ายคา่ตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาท

ถ้วน) ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัปี 2557 

 
2) ค่าตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 

- ไมมี่ - 
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การควบคุมภายใน 
 
 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 

2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านเข้าร่วมประชุม นัน้ คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทในด้านตา่ง ๆ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ซึง่สามารถแบง่แยกหวัข้อออกได้ ดงันี ้
 

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
 
1. องค์กรแสดงถงึความยดึม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

                                                            
1บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษัท 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานท่ีครอบคลมุถงึ 

       1.1.1  การปฏิบติัหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

  

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ 

       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังานท่ี

เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสียหายตอ่

องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

       1.2.4 มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ

เป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับ

ทราบ 

 
 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบัดแูลการ

ปฏิบติั (compliance unit) 

      1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

      1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร  
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน  

 

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเปา้หมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังาน  

 

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ

บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้  

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความ

เป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมมี่

ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ใน

จํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคมุภายในในองค์กร ซึง่

ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ 

ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 
 

 

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่ง

มีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงานท่ีสําคญั ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง

กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็น

ต้น 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบั

อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู  

 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน   

 

 
 

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันัน้อยา่ง

สม่ําเสมอ 
 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรท่ีมีผล

การปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุปา้หมาย รวมถงึการส่ือสาร

กระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 
 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา  

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ

ท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม  

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ีสําคญั   

 
5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ี

จําเป็น 
 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ใน

ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 
 

 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ืองโดยเน้นให้

สามารถเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในด้วย  

 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติั

หน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน  

 

 
การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

 
6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถงึสทิธิหรือภาระ

ผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ  

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 

อยา่งแท้จริง  

 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุติัและส่ือสารนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นสว่นหนึง่ของ

วฒันธรรมขององค์กร 
 

 

 
7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้

องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ    

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

องค์กร ซึง่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้   

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

เส่ียงนัน้ (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  

หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 
 

 

 
8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํา

รายงานทางการเงินเทจ็  การทําให้สญูเสียทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls)  การเปล่ียนแปลงข้อมลูใน

รายงานท่ีสําคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปา้หมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เปา้หมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทน

แก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เปา้หมาย

ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็น

ต้น 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 

และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต  

 

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้  

 

 

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  
 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้

อยา่งเพียงพอแล้ว 
 

 

 
การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึ

ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 
 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการ

ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การ

จดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนมุติัของ

ผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถปอ้งกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการ

กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุติัของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุติัโครงการ

ลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจ

จดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี

กระบวนการสําหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา

รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลู
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุติัธุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนั

บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ ยืม  การคํา้ประกนั  บริษัทได้

ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนั

บริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็น

ต้น 

 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 

manual และ automated หรือการควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตาม  

 

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 
 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

 (1) หน้าท่ีอนมุติั  

 (2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

 (3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

 

 

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบติังานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
 

 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 
 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 

 
12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏบัิต ิเพ่ือให้

นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏบัิตไิด้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 

เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพ่ือปอ้งกนัการหาโอกาส 

หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น

สําคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length 

basis) 
 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนด

แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 
 

 

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย

ผู้บริหารและพนกังาน  

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน  

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่กาํหนด

ไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ี

มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  

 

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการ

ตดัสนิใจ ตวัอย่างข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่

บริษัททางเลือกตา่ง ๆ  
 

 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ

ประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน

ระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น 

การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา

ความเหน็ของกรรมการรายท่ีไม่เหน็ด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 

 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัต่อไปนี ้

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่

 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว   
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาํเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน   

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และคณะกรรมการ

บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามท่ี

ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับ

จากผู้บริหาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ

ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง

คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

 

 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 

ได้อยา่งปลอดภยั 
 

 

 
15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ

มีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 
 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้

อยา่งปลอดภยั 
 

 

   
ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

กําหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 

 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน  

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ  

 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

 

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing, IIA)  
 

 

 
17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตาม

แก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเปา้หมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมี

นยัสําคญั 

 

 
 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือ

สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน 

ซึง่อาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม

ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน

ระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่คณะกรรมการ

บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) 

 
บริษัทได้ให้ความสําคญักบัระบบควบคมุภายในของบริษัทเป็นอยา่งย่ิง และเพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่าง

อิสระ และรัดกุม โดยไม่มีปัญหาการขดักนัของผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้ว่าจ้างนิติบุคลล เพ่ือเข้ามาทําหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในองค์กร  ทัง้นี ้บริษัทได้วา่จ้าง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั โดยนางสาว พรพิมล ทรงวฒุิชยั เข้ามาทําหน้าท่ี

ตรวจสอบภายในดงักล่าว และให้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กับกรรมการตรวจสอบทราบได้โดยตรง 

โดยทกุการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตวัแทนบริษัท บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั จะไม่มีฝ่าย

บริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดของฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ตวัแทนของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั 

สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบได้อยา่งเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวสอบระบบควบคมุภายในท่ีทางบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไว

เซอร์ร่ี จํากดั ได้ตรวจสอบประจําปี 2558 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัท ธีระมงคล 

อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ไมก่่อให้เกิดการขดัแย้งกนัของผลประโยชน์ และ 

มีธรรมาภิบาลเพียงพอ 

 
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือ: นางสาวพรพิมล ทรงวฒุิวิชยั  

ตําแหน่งปัจจบุนั: กรรมการผู้จดัการบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์ร่ี จํากดั 

คณุวฒุิทางการศกึษา: - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขาเอกการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรอบรม COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ รุ่นท่ี 5/2557  

- ได้รับการรับรองหลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายในของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสถาบนั IIA 

- ได้รับการรับรองหลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายในของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (CPA) เลขท่ี 6897 

ประสบการณ์: - เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ ให้กับบริษัท

ต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจซือ้มาขายไป, ธุรกิจประกนัภยั, ธุรกิจโรงงานการผลิตและธุรกิจ

ด้านรถยนต์ มากวา่ 14 ปี 

 - เคยทํางานให้กบับริษัทตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย จํากดั 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงิน

สํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงิน

ปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 
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รายการระหว่างกัน 

 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 ดงันี ้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัท และเป็นบิดาของนายธีระชัย 

ประสิทธิ์รัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศกัดิ์ 

ประสิทธิ์รัตนพร ซึง่ทัง้ 4 ท่าน เป็นกรรมการและ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 

นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพรได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่

บริษัท 

นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

เพื่อใช้เป็นวงเงินทุนหมนุเวียนและเสริมสภาพคล่องใน

การดําเนินธรุกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  หน่วย:ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 58 

ยอด ณ วนัต้นงวด 22.00 

บวก เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 0.00  

หกั ลดลงระหวา่งงวด (22.00)  

ยอด ณ วนัสิน้งวด 0.00  

โดยนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้คิดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกบัดอกเบีย้จากบริษัทในปี 2558 เท่ากบั อตัราร้อย

ละ 1.2 ต่อปี หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เท่ากบั 0.19 

ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มี

ดอกเบีย้ค้างจ่ายใด ๆ 

สําหรับรายการเ งินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่

เกี่ยวข้องดงักลา่ว เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า 

การทํารายการนีเ้ป็นการทํารายการที่สมเหตุสมผล 

และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 
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รายการระหว่างกัน (ต่อ) 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2558 ดงันี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

2. นายธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร/นาย

ธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระ

พงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

นายธีระชัย  ประสิท ธิ์ รัตนพร  นายธีรยุท ธ์ 

ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัต

นพร  เป็นกรรมการ  และผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 

นอกจากนีย้ังเป็นบุตรชายคนที่  1 2 และ  3 

ตามลําดับ ของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 

รายการเช่าทรัพย์สิน 

บริษัททําสัญญาเช่าอาคารมินิแฟคตอรี่สําหรับใช้เป็น

โรงงานผลิตสิน ค้า จํานวน  3  ห้อง  เลข ที่  46 /67 

(กรรมสิทธิ์ของนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร) 46/68 

(กรรมสิทธิ์ของนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร) และเลขที่ 

46/69 (กรรมสิทธิ์ของนายธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร) โดย

มีขนาดเนือ้ที่ประมาณ 420 ตารางเมตร ต่อห้อง ซึ่ง

ตัง้อยู่ หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวสัดิ์ ตําบลคอก

กระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยในปี 2558 มี

มลูคา่ของรายการเทา่กบั 0.54 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

ในปัจจุบันบริษัทจ่ายชําระค่าเช่าทรัพย์สินดังกล่าว

เท่ากบั 15,000 บาทต่อเดือนต่อห้อง ให้แก่กรรมการทัง้ 

3 ท่าน (บริษัทเริ่มทําสญัญาเช่าทรัพย์สินดงักล่าว ตัง้แต่

วนัที่ 1 มกราคม 2557) 

รายการที่เกิดขึน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยการกําหนดราคาระหว่างกัน

เป็นราคาที่สมเหตสุมผล ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่า เมื่อ

เปรียบเทียบกบัราคาที่บริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคา

อิสระไทย (TVA) และ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

แห่งประเทศไทย (VAT) (บริษัท บรูคเรียลเอสเตท 

จํากัด) ได้สํารวจราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารใน

บริเวณดงักลา่วไว้ เมื่อวนัที่ 18 ธนัวาคม 2550 ซึง่ได้

ประเมินราคาค่าเช่าไว้ตารางเมตรละ 50 บาท (หรือ

เทา่กบัอตัราคา่เช่า 21,000 บาทตอ่เดือนตอ่ห้อง) 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํา

รายการดงักลา่วข้างต้นแล้ว เห็นว่า การทํารายการนี ้

เป็นการทํารายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท 

 
 



 

 70 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งในท่ี

ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการท่ีมีความ

สมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม และไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแย้งดงักลา่ว 

 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอนมุตัิหลกัการเกี่ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ

กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยได้อนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทําธุรกรรม

ดงักล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่ว ิญญชูนจะพึงกระทํากบัคู ่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บคุคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะจดัทํารายการสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าวที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อ

รายงานในการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกนัไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน

การพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ  ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้

ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมัติรายการ

ดังกล่าวก่อนการเข้าทํารายการ ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  และบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 

(56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้การ

พิจารณาอนมุติัการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าวต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสีย

ในการทํารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวา่งกนันัน้ ๆ 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท (ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ครัง้ท่ี 1/2552 วันท่ี 23 

กนัยายน 2552) ได้กําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกนัไว้ว่า ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการ

ระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะกําหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการ

ดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนั

ท่ีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทัง้นี  ้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตรา

ค่าตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เช่ียวชาญอิสระ

เฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับการทํารายการระหว่างกันดงักล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการ



 

 71 

ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทได้

เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้

เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (56-2) ตาม

หลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดขึน้และ

กรรมการจะต้องไม่อนมุติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท และ

จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบติัให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไม่

ทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีไมใ่ช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม สําหรับรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ได้แก่ รายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากนายประวิทย์ 

ประสทิธ์ิรัตนพรนัน้ ทางบริษัทได้ทยอยดําเนินการลดวงเงินกู้มาตัง้แต่ปี 2556 และได้ชําระคืนวงเงินกู้ ยืมดงักลา่วเสร็จสิน้ในปี 

2558 ท่ีผ่านมา ซึ่งการลดวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2553 วนัท่ี 3 

มีนาคม 2553 ท่ีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็เก่ียวกบัการขอกู้ ยืมวงเงินกู้ระยะสัน้จากนายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัต

นพร โดยขอให้ทยอยลดการพึง่พาเงินกู้ระยะสัน้ดงักลา่วลงอยา่งตอ่เน่ือง 
 
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้ผ่านท่ีประชมุคณะกรรมการ

ท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทําธุรกรรมรายการระหว่างกนัที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า

โดยทัว่ไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการได้ไว้แล้วเม่ือครัง้การประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552) ทัง้นี ้เพ่ือดแูลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยติุธรรม

และมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติั

ตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สินท่ีสําคญัของบริษัท

จดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

ฝ่ายบริหารได้จดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้

เลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการจดัทํา

งบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินให้ถกูต้อง

ครบถ้วน มีการใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเส่ียงของบริษัท เพ่ือปอ้งกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการทจุริตหรือ

การดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญัและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

จากวิธีปฏิบตัิและกํากบัดแูลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถกูต้องเช่ือถือได้ และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

  

(นาย ธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

    ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลประจาํปี 2558 
 

 
 

 

 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย

กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบติัครบถ้วน และได้ปฏิบติัตาม

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบติัซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัท่ี

ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี 

เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 4/4 

2. นาย ธีรัชย์  มีเดชประเสริฐ 4/4 

3. นาย ทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 4/4 

 

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
1) การให้ความเหน็เก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2558 รวมถึงรายงานการเงินท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึน้อย่างถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากนี ้ยงัมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกนั 

ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะ

พิจารณาถึงความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูเป็น

สําคัญ ทัง้นี ้การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําปี 2558 รวมถึงรายงานการเงินท่ีเก่ียวข้องในแต่ละครัง้ จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดร่วมในท่ีประชุม เพ่ือเป็น

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 

กรรมการตรวจสอบ 
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การเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ชีแ้จงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขดัข้องท่ีไม่สามารถแสดงโดยตรงกบัฝ่ายบริหาร

ได้  หรือ หากผู้ตรวจสอบบญัชีพบสิง่ผิดปกติใดท่ีแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบแล้วแตไ่มไ่ด้แก้ไข 

 
2) การให้ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 เก่ียวกบัการกํากบัดแูลงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในนัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตาม

ผลการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการสุ่มตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน จาก

รายงานท่ีนําเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึง่ทางบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท 

เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั ทําหน้าท่ีดงักล่าว ในฐานะผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  ทัง้นี ้การ

ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับตวัแทนของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากัด ในแต่ละครัง้ จะไม่มีฝ่าย

บริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดร่วมในท่ีประชมุ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั ได้ชีแ้จงรายงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นี ้เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในทางด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง 

และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุระบบภายในท่ีดี และมีการปฏิบติัตามอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบยงัได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงจากทาง

ผู้ บริหารบริษัทตามท่ีได้นําเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเส่ียงและ

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือให้ทนัต่อการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที และเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 
3) การให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันที่ เกิดขึน้ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษัท

กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเห็นว่า รายการ

ระหว่างกนัต่าง ๆ ดงักล่าว เป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม และไม่มีการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งดงักลา่ว 
 

4) การให้ความเหน็เก่ียวกับการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

 
5) การให้ความเหน็เพิ่มเตมิเก่ียวกับการจัดทาํแผนงานประจาํปี และรับทราบปัญหาต่างๆจากผู้บริหารของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําแผนงานประจําปี ท่ีฝ่ายบริหารได้

นําเสนอให้พิจารณา รวมถงึรับทราบและเสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้หรือคาดว่าจะเกิดขึน้ ในมมุมองของผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้จดัทําแผนงานประจําปีขึน้อย่างรอบคอบและรัดกมุ รวมถึงผู้บริหารได้พิจารณาและ

ตดัสนิใจปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ หรือคาดวา่จะเกิดขึน้อยา่งระมดัระวงั 
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6) การให้ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี โดยได้พิจารณาความเหมาะสม

และคดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีประจําปี 2559 และเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมี นายประดิษฐ รอด

ลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสํารองประจําปี 2559 

 

 

 

  

 (พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
1) ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา ตัง้แต่ ปี 2556 - 2558 บริษัทมีมลูค่า

รายได้จากการขายเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 439.29 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 484.62 ล้านบาทในปี 2557 และเพิ่มขึน้เป็น 

543.40 ล้านบาทในปี 2558 โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สําหรับช่วง 3 ปีดงักล่าว

เท่ากบั ร้อยละ 11.22 ต่อปี โดยรายได้จากการขายระหว่างปี 2556 - 2557 มีรายได้จากการขายขยายตวัร้อยละ 10.32 และ

จากปี 2557 - 2558 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 12.13 

สําหรับกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2558 ปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 0.62 ล้านบาท จากปี 2557 มีขาดทุนสทุธิเท่ากับ 1.31 

ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้เป็นหลกั 

 
ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 439.29 ล้านบาท 484.62 ล้านบาท และ 

543.40 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะท่ีมีรายได้อ่ืน ๆ เท่ากบั 3.41 ล้านบาท 3.21 ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาทตามลําดบั 

โดยรายได้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวตัถดิุบ รายได้รับคืนการส่งออก  รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น ส่งผลให้

รายได้รวมสําหรับปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 เทา่กบั 442.70 ล้านบาท 487.83 ล้านบาท และ 545.66 ล้านบาท ตามลําดบั  

บริษัทมีรายได้หลกัจากการผลติและจดัจําหน่ายสนิค้า ซึง่ผลติภณัฑ์ท่ีมียอดจําหน่ายสงูสดุ คือ ผลิตภณัฑ์ในกลุม่บลั

ลาสต์และหม้อแปลงไฟฟา้ ซึง่ในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 มีสดัสว่นการจําหน่ายในกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วร้อยละ 44.72

ร้อยละ 34.11 และร้อยละ 31.45 ของรายได้รวมตามลําดบั แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแนวโน้มของสดัส่วนในการจําหน่าย

ผลติภณัฑ์ในกลุม่บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่มีการเพิ่มสดัสว่นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุม่หลอด

ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าเพิ่มขึน้ โดยมีการเพิ่มสดัสว่นการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุม่หลอดไฟฟ้าในปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 

เท่ากับร้อยละ 20.94 ร้อยละ 30.70 และ ร้อยละ 29.48 ของรายได้รวมตามลําดบั และมีการเพิ่มสดัส่วนการจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์ในกลุม่โคมไฟฟ้าในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ24.17  ร้อยละ 27.25 และ ร้อยละ 32.80 ของ

รายได้รวม ตามลําดบั 

ทัง้นี ้สามารถแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ในปี 2558 ได้ดงันี ้
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สดัสว่นรายได้การจําหน่ายสนิค้า แบง่แยกตามประเภทกลุม่ผลิตภณัฑ์ ในปี 2558 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟา้ 197.65 44.65 167.55 34.35 171.62 31.45 

2. ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟา้ 92.53 20.90 150.77 30.91 160.84 29.48 

3. ผลติภณัฑ์ โคมไฟฟา้ 106.78 24.12 133.83 27.43 178.96 32.80 

4. ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟา้แสงสวา่งและ
อํานวยความสะดวก 

42.76 9.66 36.93 7.57 45.58 8.35 

หกั สว่นลดจ่าย (0.43) -0.10 (4.46) -0.91 (13.60) -2.49 

รายได้จากการขาย - สุทธิ 439.29 99.23 484.62 99.34 543.40 99.59 
รายได้อ่ืน 3.41 0.77 3.21 0.66 2.26 0.41 

รายได้รวม 442.70 100.00 487.83 100.00 545.66 100.00 

 

รายได้จากการขายของบริษัทในช่วงปี2556 ปี 2557และ ปี 2558 มีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (Compound Average 

Growth Rate) สําหรับช่วง 3 ปีดงักลา่วเท่ากบั ร้อยละ11.22 ต่อปี โดยรายได้จากการขายในปี 2557 เพ่ิมขึน้จากปี 2556 คิด

เป็นร้อยละ 10.32 เน่ืองมาจากรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าเพิ่มขึน้เป็นหลกั ในขณะท่ีบริษัทมี

รายได้จากการผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้าลดลงจาก 197.65 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 167.55 ล้านบาทในปี 

2557  

สําหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้เท่ากับ 58.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ร้อยละ  

12.13 ของปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ทกุกลุ่ม ซึ่งบริษัทสามารถจําหน่าย

ให้แก่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึน้ และเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้านค้าจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 

ร้านค้าโมเดิร์นเทรดท่ีจําหน่ายฮาดร์แวร์ตา่ง ๆ 

สําหรับสดัส่วนรายได้แยกตามภมิูศาสตร์ ในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายแบ่ง

ออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 90: ร้อยละ 10 สําหรับปี 2556

และปี 2557 และประมาณร้อยละ 91: ร้อยละ 9 สําหรับปี 2558 โดยสว่นใหญ่แล้ว บริษัทสง่ออกสินค้าไปจําหน่ายในประเทศ

แถบภมิูภาคอาเซียน และในแถบภมิูภาคตะวนัออกกลาง เป็นสําคญั 

บริษัทมีรายได้อ่ืน ในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 เท่ากับ 3.41 ล้านบาท 3.21 ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาท

ตามลําดับ ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ อาทิ เศษเหล็ก เศษลวด เศษลังไม้ ท่ีเหลือหรือไม่ได้ใช้แล้วจาก

กระบวนการผลติ นอกจากนีใ้นสว่นของรายได้อ่ืนยงัประกอบด้วย รายได้รับคืนการสง่ออก รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

 

ต้นทนุขายและคา่ใช้จ่าย 

บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้รวม ในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 คิดเป็น ร้อยละ 70.66 ร้อยละ70.77 และ

ร้อยละ 71.12 ตามลําดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขายเท่ากับ 312.82 ล้านบาท 345.23 ล้านบาท และ 388.10 ล้านบาท

ตามลําดบั ซึ่งหากพิจารณาในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีสดัส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายของบริษัทคิด

เป็นร้อยละ 71.21 ร้อยละ 71.24 และร้อยละ 71.42 ซึง่เพิ่มขึน้เลก็น้อยในแต่ละปี โดยบริษัทได้พยายามบริหารต้นทนุการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านการวิจยัและออกแบบเพ่ือให้การใช้วตัถดิุบในการผลิตมีอตัราการสญูเสียท่ีลดลง รวมทัง้การสัง่ซือ้

วตัถดิุบสําคญัโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึง่ช่วยควบคมุต้นทนุการผลิตสินค้าให้กบับริษัทได้เป็นอย่างดีนอกจากนีก้าร
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นําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจกัรตัง้แต่ปี 2550 ทําให้บริษัทสามารถขึน้รูปเหล็กเพ่ือใช้เตรียมเป็นวตัถดิุบในการผลิตได้เองทัง้หมด 

ซึ่งปัจจัยทัง้หลายตามท่ีกล่าวมา ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ในปี 2558

สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัเพิ่มขึน้จากปี 2557 เพียงเลก็น้อย ซึง่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาท

ต่อดอลล่าร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าต่อเน่ืองในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้ต้นทนุขายสินค้าท่ีมีราคาจําหน่ายเป็นเงินบาทเพ่ิมขึน้จาก

ช่วงต้นปี 2558 และสง่ผลให้อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัสงูขึน้ 

บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 คิดเป็นสดัส่วนต่อ

รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 25.26 ร้อยละ 28.38 และร้อยละ 27.62 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่า 111.81 ล้านบาท138.47 ล้าน

บาทและ 150.71 ล้านบาทตามลําดบั ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 63.42 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2556 

ท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 41.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้เท่ากับร้อยละ 53.65 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่ม

งบประมาณเพ่ือเพิ่มความสําคญัในการสร้างตราสินค้า โดยวิธีการจดัโปรโมชัน่และการจดักิจกรรมการส่งเสริมการขาย  เพ่ือ

เพิ่มยอดขายและประชาสมัพนัธ์ให้สินค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึน้ สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557 

บริษัทมีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเท่ากบั 75.05 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2556 ท่ีมีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 70.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.39 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของค่าแรงและเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งเป็นผลมาจาก

นโยบายการเพิ่มคา่แรงของภาครัฐ ซึง่มีอตัราการเติบโตของคา่ใช้จ่ายน้อยกวา่อตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้ 

สําหรับปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 69.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบั 6.58 หรือคิดเป็น

อตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.38 ขณะท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 เท่ากับ 80.72 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 

เทา่กบั 5.67 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.55 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ตามรายได้รวมของบริษัท เน่ืองจากค่าใช้จ่ายใน

การขายปี 2558 ท่ีเพ่ิมขึน้จากเงินเดือนฝ่ายขายเพิ่มขึน้ 4.05 ล้านบาท รวมถงึคา่คอมมิชชัน่ท่ีเพ่ิมขึน้ 2.51 ล้านบาท เม่ือเทียบ

กบัปี 2557 นอกจากนี ้ยงัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 ท่ีเพิ่มขึน้จากเงินเดือนฝ่ายบริหารเพิ่มขึน้ 1.49 ล้านบาท ค่าแรง

ฝ่ายบริหารเพ่ิมขึน้ 0.95 ล้านบาท ค่าล่วงเวลาบริหารเพ่ิมขึน้ 0.87 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ 0.73 ล้านบาท หนี ้

สงสยัจะสญูเพิ่มขืน้ 0.39 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต้องห้ามเพิ่มขึน้ 0.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึน้ 0.25 ล้านบาท 

และคา่ฝึกอบรมเพิ่มขึน้ 0.23 ล้านบาท 

สําหรับสดัสว่นต้นทนุทางการเงินของบริษัท ในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 1.28 ร้อยละ 1.22 และ 

ร้อยละ 1.03 ของรายได้รวมตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั 5.66 ล้านบาท 5.96 ล้านบาท และ 5.62 

ล้านบาทตามลําดบั ทัง้นี ้ในปี2557 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีการใช้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

รวมถึงทรัสต์รีซีทเพิ่มมากขึน้ รวมถึงมีการใช้ตัว๋สญัญาใช้เงินเพิ่มขึน้จาก 50.00 ล้านบาท เป็น 70.00 ล้านบาทขณะท่ีในปี 

2558 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลงเลก็น้อยจากปี 2557 เน่ืองจากการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากธนาคาร

ท่ีลดลง และดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงตามยอดหนีท่ี้ลดลงจากการผอ่นชําระตามเง่ือนไข 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 บริษัทมียอดคงเหลือเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบันการเงินเท่ากับ 71.49 ล้านบาท 106.64 ล้านบาท และ 70.68ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึน้ของรายการเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในปี 2557 เน่ืองมาจากการสัง่ซือ้วตัถดิุบ วสัด ุและสต็อกสินค้าเพิ่มขึน้ 

เพ่ือรองรับการขยายตวัของยอดขายสินค้าในอนาคต ขณะท่ีในปี 2558 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

ปรับตวัลดลงเน่ืองจากเจ้าหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินลดลงจากปี 2557 จํานวน 70 ล้านบาท และปี 2558 เหลือ 30 ล้านบาท 

 

อตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิ 

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้น ในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558คิดเป็นร้อยละ 28.79 ร้อยละ 28.76 และร้อยละ 28.58 

ของรายได้จากการขายตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรขัน้ต้น เท่ากบั 126.46 ล้านบาท 139.38 ล้านบาท และ 155.30 ล้าน
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บาท ตามลําดับ โดยในช่วงปี 2556–2558 อัตรากําไรขัน้ต้นของบริษัทปรับตัวลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากบริษัทได้มีการเพิ่ม

จํานวนพนกังานเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพในการผลติและการจดัการให้สงูขึน้ 

เม่ือพิจารณาอตัรากําไรสทุธิของบริษัท พบว่าบริษัทมีอตัรากําไรสทุธิในปี 2556 ปี 2557และปี 2558 เท่ากบั ร้อยละ 

2.73 ร้อยละ -0.27 และร้อยละ 0.12 ของรายได้รวม ตามลําดบัหรือคิดเป็นมลูค่ากําไรสทุธิเท่ากบั 12.09 ล้านบาท ขาดทนุ

สทุธิเท่ากบั 1.31 ล้านบาท และกําไรสทุธิเท่ากบั 0.62 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี 2557 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ

เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ท่ีบริษัทได้เพิ่มงบประมาณเพ่ือเพิ่มความสําคญัในการสร้างตรา

สนิค้า โดยวิธีการจดัโปรโมชัน่และการจดักิจกรรมสง่เสริมการขาย รวมถึงการเพิ่มขึน้ของค่าแรงและเงินเดือนของพนกังาน ซึง่

เป็นผลมาจากนโยบายการเพิ่มค่าแรงของภาครัฐ เป็นสําคญัขณะท่ีในปี 2558 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัท

มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้เป็นหลกั 

หากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นจะพบว่า ในปี 2556 ปี 2557และ ปี 2558 บริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 6.06 ร้อยละ -0.65 และร้อยละ 0.28 ตามลําดบั โดยในปี 2557 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น

ติดลบเน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 
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2) ฐานะทางการเงนิของบริษัท  
 
สนิทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์หมนุเวียนรวมเท่ากบั 267.86 ล้านบาท 

318.24 ล้านบาท และ 317.05 ล้านบาทตามลําดบั โดยแบ่งออกเป็น รายการท่ีสําคญั 2 รายการ คือ รายการลกูหนีก้ารค้า – 

สทุธิ และสนิค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดของแตล่ะรายการดงันี ้

1) ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมลูค่าเท่ากบั 103.56 ล้านบาท 133.14 ล้าน

บาทและ 161.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 26.87 ร้อยละ 31.22 และ

ร้อยละ 38.96 ตามลําดบั 

โดยหากพิจารณาการเปล่ียนแปลงของมลูค่าลกูหนีก้ารค้าในปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีลกูหนี ้

การค้าเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้และหากพิจารณาจากความสามารถใน

การจดัเก็บหนี ้จะพบว่าบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 91 วนั 89 วนั และ 99 วนั ในปี 2556 ปี 2557

และปี 2558 ตามลําดบั โดยในปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียนานขึน้จากปี 2557 เน่ืองจาก

ลกูหนีเ้พ่ิมขึน้ ณ สิน้ปี จากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีรายการลูกหนีก้ารค้า – สุทธิเท่ากับ 161.47 ล้านบาท โดยมลูค่า

ลูกหนีก้ารค้าโดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 74.60 ของมูลค่าลูกหนีก้ารค้ารวม อยู่ในกลุ่มลูกหนีก้ารค้าท่ียังไม่ถึง

กําหนดชําระ ประกอบกับกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านค้าทั่วไป ประเภทร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งท่ีผ่านมากลุ่มลกูค้าประเภทนีไ้ม่มีปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บหนีโ้ดยสามารถ

แสดงข้อมลูอายหุนีท่ี้ค้างชําระได้ ตามตารางดงันี ้

 
ตารางแสดงข้อมูลอายุหนีท้ี่ค้างชาํระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี ้

 
   หน่วย:ล้านบาท 

มูลค่าลูกหนีก้ารค้า   

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 122.50 74.60% 

เกินกําหนดชําระ   

- น้อยกวา่ 3 เดือน 23.98 14.61% 

- 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 10.47 6.38% 

- 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 6.08 3.70% 

- มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 1.16 0.71% 

รวมลกูหนีก้ารค้า 164.19 100.00% 

หักคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1.20)  

คา่เผ่ือประมาณการรับคืน (1.52)  

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 161.47  
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สําหรับค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 1.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูเต็มตาม

มลูค่าลกูหนีก้ารค้าที่ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึน้ไป และตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 50 ของมลูค่า

ลกูหนีก้ารค้าที่ยงัค้างชําระในช่วงระหว่าง 6-12 เดือน โดยมลูค่าลกูหนีก้ารค้าที่ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน

ขึน้ไปเกิดจากลกูหนีจํ้านวน 14 ราย ท่ีขณะนีท้างบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง คิดเป็นยอดตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั

จะสญู เท่ากบั 1.20 ล้านบาทดงักล่าว 

ทัง้นี  ้ทางบริษัทได้กําหนดนโยบายการตัง้ค่าเผื ่อหนีส้งสยัจะสญูโดยบริษัทใช้หลกัเกณฑ์การ

วิเคราะห์อายขุองลกูหนี ้ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจบุนัของลกูหนีเ้ป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยมีการกําหนดช่วงอายลุกูหนีแ้ละสถานภาพของลกูหนีไ้ว้เป็นเกณฑ์

ในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีท่ี้มีอายหุนีค้้างชําระ  ซึ่งบริษัทได้กําหนดนโยบายไว้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายการตดัหนีส้ญูโดยพิจารณาจากลกูหนีท่ี้ศาลมีคําพิพากษาตดัสินและ

ได้ดําเนินการตามคําพิพากษาเพ่ือบงัคบัคดี รวมทัง้ดําเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์จนคดีถึงท่ีสดุแล้วไม่

สามารถพบทรัพย์หรือไม่สามารถอายดัทรัพย์จากลกูหนีไ้ด้ บริษัทจะดําเนินการพิจารณาตดัลกูหนีด้งักลา่วเป็น

หนีส้ญูตอ่ไป 

 
2) สินค้าคงเหลือ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมลูค่าเท่ากบั 142.87 ล้านบาท 177.35 ล้านบาท 

และ 144.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าสินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 37.06 ร้อยละ 41.59 และร้อย

ละ 34.87 ตามลําดบั ซึ่งสินค้าคงเหลือของบริษัท ได้แก่ วตัถดิุบท่ีเตรียมไว้ใช้ในการผลิตสินค้าระหว่างทํา และ

สินค้าสําเร็จรูปท่ีเก็บสต๊อกไว้เพ่ือใช้ในการจําหน่าย รวมถึงสินค้าท่ีสัง่ซือ้เข้ามาเพ่ือจําหน่าย โดยหากพิจารณา

ระหว่างช่วงปี 2556-2557 จะพบว่า มลูค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ตามรายได้การขายท่ีเพิ่มขึน้ ซึ่งจากนโยบาย

การตัง้เป้ารายได้จากการขายให้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ทําให้บริษัทจําเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้

วตัถดิุบ และการจดัเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ และเพ่ือป้องกนัปัญหาการ

ขาดแคลนสินค้าท่ีจะจัดจําหน่ายให้กับลูกค้า ประกอบกับจุดแข็งของบริษัทคือ การมีจํานวนรายการสินค้า

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภณัฑ์ในกลุ่มบลัลาสต์ และหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีมีจําหน่ายครอบคลมุทกุรุ่น ทกุประเภท 

ตัง้แต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ ดงันัน้ ทางบริษัทจึงจําเป็นต้องจัดเก็บสต็อกสินค้าดงักล่าวให้พร้อมต่อการจําหน่าย

ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบักลุม่ลกูค้า นอกจากนี ้ในช่วงปี 2557 บริษัทมีแผนการขยายและ

การสร้างยอดขายผลติภณัฑ์ให้กลุม่หลอดไฟฟา้ให้เพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ จึงสง่ผลให้บริษัทปรับนโยบายการจดัเก็บ

สต็อกสินค้าในส่วนของหลอดไฟฟ้าเพิ่มขึน้ เพ่ือใช้รองรับการวางแผนการขยายตลาดต่อไป ทัง้นีแ้นวโน้ม

ลูกหนีนั้บจากวันที่ถงึกาํหนดชาํระ 
อัตราการตัง้สาํรองหนีส้งสัยจะสูญ  

ของยอดลูกหนีค้งเหลือสุทธิ 

ตัง้แต ่0 – 1 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่1 – 3 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่3 – 6 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่6 – 12 เดือน ร้อยละ 50 

ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 100 
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ปริมาณสินค้าคงเหลือของบริษัทจะเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะหลอดไฟ LED ท่ีบริษัทเน้นการจําหน่าย

ทัว่ประเทศเพ่ือให้เข้าถงึกลุม่ผู้บริโภคทัง้ผู้บริโภคทัว่ไปและกลุม่อสงัหาริมทรัพย์โครงการต่าง ๆ รวมถึงในองค์กร

บริษัทและห้างร้านตามกระแสการบริโภคหลอดไฟ LED ท่ีเร่ิมเป็นท่ีนิยมมากขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสดัส่วนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วยสินค้าสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 

69.70 งานระหว่างทําคิดเป็นร้อยละ 9.22 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 15.80 และสินค้าระหว่างทางคิดเป็นร้อยละ 

5.28 ของสินค้าคงเหลือสทุธิ ตามลําดบัโดยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลง เน่ืองจาก

ขายสินค้าได้มาก 

นอกจากนี ้หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ใน ปี 2556 ปี 2557และปี 2558 จะพบว่าบริษัท

มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากบั 81 วนั 98 วนั และ 104 วนั ตามลําดบั โดยระยะเวลาขายสินค้าดงักล่าว 

คํานวณโดยใช้มลูค่าสินค้าสําเร็จรูปก่อนหกัค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคณุภาพ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอตัราหมนุเวียนและ

ระยะเวลาเฉลี่ยในการขายเฉพาะสินค้าสําเร็จรูปทัง้นี ้จะพบว่าระยะเวลาการขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลี่ยในปี 

2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าสําเร็จรูปเฉลี่ยก่อนหกัค่าเผ่ือฯ ซึ่งเท่ากบั 93.93 

ล้านบาท ในปี 2557 เป็นเท่ากบั 111.80 ล้านบาท ในปี 2558 (สิน้ค่าสําเร็จรูปก่อนหกัค่าเผ่ือฯ ณ สิน้ปี 2556 

ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 69.35 ล้านบาท 118.51 ล้านบาท และ 105.10 ล้านบาท ตามลําดบั) โดยสาเหตุ

ท่ีสินค้าสําเร็จรูป ณ สิน้ปี 2557 เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสําคญั เน่ืองจากตัง้แต่ปี 2557 บริษัทมีนโยบายตัง้เป้ารายได้

จากการขายให้เพิ่มขึน้ในระยะยาว และเน้นการสร้างยอดขายในกลุ่มผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ามากขึน้ ทําให้

บริษัทต้องจดัเก็บหลอดไฟฟ้าสําเร็จรูปเพิ่มขึน้เพ่ือให้พร้อมต่อการจําหน่าย ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น 

สําหรับนโยบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัสินค้าคงเหลือนัน้ ปัจจบุนัทางบริษัทได้กําหนดนโยบายการตัง้

ค่าเผื่อสินค้าล้าสมยั โดยทางบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบายในการตัง้ค่าเผื่อสินค้าล้าสมยั ตัง้แต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 

2552 โดยสินค้าที่เก็บสต็อกโดยส่วนใหญ่ คือ สินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ขดลวดแกนเหล็กท่ีมีอายกุารใช้งานนานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลืออย่าง

ต่อเน่ือง ทัง้นี ้หากเป็นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจดัให้มีรายการส่งเสริมการขาย 

เพื ่อเป็นช่องทางการระบายสินค้า อย่างไรก็ตาม ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ตัง้ค่าเผื ่อสินค้า

เสื่อมสภาพ/ล้าสมยั เป็นจํานวน 8.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่เท่ากบั 7.46 ล้าน

บาท 

 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมเท่ากบั 117.62 ล้าน

บาท 108.20 ล้านบาท และ 97.38 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคญัของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนคือ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – 

สทุธิ โดยมีมลูค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 110.06 ล้านบาท 99.74 ล้านบาท และ 89.60 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 28.55 ร้อยละ 23.39 และร้อยละ 21.62 ตามลําดบั 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ สําหรับช่วง 3 ปีย้อนหลงัตามที่กล่าวมา หากพิจารณามลูค่าการลงทนุใน

สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2556 ถึงปี 2558 จะพบว่า ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทมีมลูค่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างปี

เท่ากบั 2.16 ล้านบาท และ1.97 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมลูค่าการลงทนุที่สําคญัในปี 2558 คือ เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้สํานกังานซึ่งมีมลูค่าการลงทนุระหว่างปีเพิ่มขึน้จํานวน 1.16 ล้านบาท รองลงมาคือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่าง

ติดตัง้ จํานวน 0.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนการลงทนุเพิ่มเติมสําหรับรองรับการขยายตวัของรายได้ในอนาคต 
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สนิทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์รวม 385.48 ล้านบาท 426.44 ล้านบาท 

และ 414.43 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นการเพิ่มขึน้จากรายการลกูหนีก้ารค้า

และสนิค้าคงเหลือ เป็นสําคญั ขณะท่ีสนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเลก็น้อยจากการลดลงของรายการสินค้า

คงเหลือ และรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

สภาพคลอ่ง  

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เท่ากบั 1.61 เท่า 1.55 เท่า และ 

1.98 เท่าตามลําดบั โดยอตัราส่วนสภาพคลอ่ง เกิดจากรายการสินทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งหากพิจารณาจาก

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสภาพคล่องท่ีเพิ่มขึน้ โดย

สาเหตเุกิดจากบริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจากจํานวน 106.64 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เป็นจํานวน 70.68 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงบริษัทมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะ

สัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัทัง้จํานวน 

นอกจากนี ้หากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว พบวา่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557และปี 2558 เท่ากบั 0.69 เท่า 0.66 เท่า และ 1.03 เท่าตามลําดบั โดยหากเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 กับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จะพบว่าสาเหตุสําคัญท่ีทําให้อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทมี

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิเพิ่มขึน้และมีหนีส้ินหมุนเวียนรวมลดลง จากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน และรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัตามท่ีกลา่วข้างต้น 

 
หนีส้นิ 
หนีส้นิหมนุเวียนรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าหนีส้ินหมนุเวียนรวม เท่ากบั 166.06 ล้านบาท 

204.81 ล้านบาท และ160.13 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคญัของหนีส้ินหมนุเวียนรวม คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงิน เจ้าหนีก้ารค้า เจ้าหนีอ่ื้นและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั รายละเอียดของแต่ละรายการมี

ดงันี ้

1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 

บริษัทมียอดคงค้างมลูค่าเท่ากบั 71.49 ล้านบาท 106.64 ล้านบาท และ 70.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อ

สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 18.55 ร้อยละ 25.01 และร้อยละ 17.05 ตามลําดบั ทัง้นี ้สาเหตหุลกัท่ีทําให้ท่ีบริษัท

มียอดคงค้างเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงในปี 2558 เน่ืองจากบริษัทสามารถ

ขายสินค้าคงเหลือและลดการเก็บสต็อกสินค้า ณ สิน้ปีลงได้ ทําให้บริษัทมีสภาพคล่องเพ่ือชําระคืนเงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ให้แก่สถาบนัการเงิน 

2) เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ของบริษัทมีมลูค่าเท่ากบั 36.28 ล้านบาท

45.98 ล้านบาท และ 52.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อสินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 9.41 และร้อยละ 10.78

และร้อยละ 12.76 ตามลําดบั หากพิจารณาจากปี 2556-2558 จะพบว่าบริษัทมีมลูค่าเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้

อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นไปตามรายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้ในปี 2557 และปี 2558สําหรับระยะเวลาชําระหนี ้จะ

พบว่า ในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาจ่ายชําระหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 47 วนั 43 วนั และ 46 วนั 
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ตามลําดบั ซึ่งบริษัทสามารถบริหารจดัการระยะเวลาจ่ายชําระคืนหนีไ้ด้ใกล้เคียงกนัตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่าน

มา 

3) เจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ของบริษัทมีมลูค่า เท่ากบั 22.18 ล้านบาท 26.36 

ล้านบาท และ 32.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าสินทรัพย์รวม เท่ากบัร้อยละ 5.75 และร้อยละ 6.18 

และร้อยละ7.82ตามลําดบั โดยมีรายการท่ีสําคญัคือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึง่มีมลูค่าคงค้างเพิ่มขึน้ตามรายได้จาก

การขายของบริษัท  

4) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมียอดคง

ค้างมลูค่าเท่ากบั 32.00 ล้านบาท 22.00 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก

บคุคลที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายการ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนันี ้มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.2 ต่อปี ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัท

ได้ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเรียบร้อยแล้ว 

 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าหนีส้ินไม่หมนุเวียนรวมเท่ากบั 19.81 ล้านบาท 

16.59 ล้านบาท และ11.75 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคัญของหนีส้ินไม่หมุนเวียนรวมคือ รายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างการขอรับการสนบัสนนุวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ยอดคงค้าง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2557 เทา่กบั 13.47 ล้านบาท (ไมร่วมเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ท่ี

เทา่กบั 2.74 ล้านบาท ณ วนัท่ีเดียวกนั) หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวมเทา่กบัร้อยละ 3.16 และยอดคงค้าง ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 10.51 ล้านบาท (ไมร่วมเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ท่ี

เทา่กบั 2.93 ล้านบาท ณ วนัท่ีเดียวกนั) หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวม เทา่กบัร้อยละ 2.53 

 

หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าหนีส้ินรวมเท่ากบั 185.87 ล้านบาท 221.40 ล้าน

บาท และ 171.88 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงจากรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนัหนีส้ินตามสญัญาเช่า

การเงิน และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เป็นสําคญั 

 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 199.61 ล้านบาท 205.04 

ล้านบาท และ 242.55 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคญัของส่วนของผู้ ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 3 รายการท่ีสําคญัคือ ทนุท่ีออกและ

ชําระแล้ว สว่นเกินมลูคา่หุ้น และกําไรสะสม รายละเอียดของแตล่ะรายการมีดงันี ้

1) ทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 143.99 ล้านบาท 

และมีทุนชําระแล้วเท่ากับ 98.93 ล้านบาท จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท ครัง้ท่ี 1(TMI-W1) เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีจํานวนหุ้ นสามัญท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ

ดงักล่าว จํานวน 11,721,400 หุ้น (อตัราการใช้สิทธิ เท่ากบั 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั) มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าวเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตัง้แต่วนัท่ี 17 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 143.99 ล้านบาท และมีทนุชําระแล้วเท่ากบั 111.61 

ล้านบาท จากการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3
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เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีจํานวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิ

ดงักล่าว รวมจํานวน 50,710,900 หุ้น (อตัราการใช้สิทธิ เท่ากบั 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั) มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 168.07 ล้านบาท 

และมีทนุชําระแล้วเท่ากบั167.86 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลในรูปหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ซึ่งส่งผลให้มีจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมขึน้ 74,391,647 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท และจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) ครัง้ท่ี 4 และครัง้

สดุท้าย เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 และวนัท่ี 2 ตลุาคม 2558 ซึง่มีจํานวนหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมขึน้จากการใช้สิทธิ

ดงักล่าว รวมจํานวน 150,616,955 หุ้น (อตัราการใช้สิทธิเท่ากับ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั) มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สง่ผลให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 167.86 ล้านบาท 

2) สว่นเกินมลูคา่หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 มีมลูค่าเท่ากบั 45.29 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้

จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก จํานวน 80.00 ล้านหุ้น ในปี 2553 

3) กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่ากําไรท่ี

จดัสรรเป็นกําไรสํารองตามกฎหมาย เทา่กบั 10.24 ล้านบาท 10.24 ล้านบาท และ 10.27 ล้านบาท ตามลําดบั 

4) กําไรสะสม – ท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 บริษัทมีมลูค่ากําไรสะสมท่ียงั

ไม่ได้จดัสรร เท่ากบั 45.15 ล้านบาท 37.90 ล้านบาท และ 19.13 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีสาเหตขุองการ

เปล่ียนแปลงมาจากกําไรสทุธิและการจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวด 

 

กระแสเงินสด สําหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 

บริษัทมีเงินสดได้มาในกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 28.64 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อน

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน จํานวน 22.14 ล้านบาท ทัง้นี ้สาเหตุท่ีทําให้บริษัทมีเงินสดได้มาใน

กิจกรรมดําเนินงานเพิ่มขึน้จากปี 2557 เน่ืองมาจากบริษัทมีการเก็บสนิค้าคงเหลือลดลง จํานวน 33.25 ล้านบาท 

 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ 

มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากบั 1.85 ล้านบาท โดยมีการลงทนุท่ีสําคญัคือ รายการเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้

อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 1.99 ล้านบาท 

 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 26.34 ล้านบาทโดยมีรายการท่ีสําคญัคือ การชําระคืนเงิน

เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน จํานวน 36.18 ล้านบาท และการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ี

เก่ียวข้องกนั จํานวน 22.00 ล้านบาท ขณะท่ีบริษัทมีเงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) จํานวน 37.65 ล้านบาท  

หากพิจารณาจากอตัราส่วน Cash Cycle จะพบว่า สําหรับปี 2558 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 99 วนั 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเท่ากบั 104 วนั และระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 46 วนั ซึง่ทําให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 

157 วนั ซึง่จํานวนวนัดงักลา่วเพ่ิมขึน้จากช่วงปี 2556 และปี 2557 ท่ีมี Cash Cycle เท่ากบั 125 และ 144 วนั ตามลําดบั ซึง่

สาเหตท่ีุสําคญัในการเพิ่มขึน้ของ Cash Cycle เกิดจากบริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีแ้ละการขายสินค้าเฉล่ียเพิ่มขึน้จากปี

ก่อนหน้า อนัเน่ืองมาจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ 
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รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทุนของบริษัทท่ีผ่านมา มีวตัถุประสงค์เพ่ือลงทุนในเคร่ืองจกัรสําหรับขยายกําลงัการผลิต โดย

ในช่วงปี 2556 บริษัทได้เน้นการลงทนุทัง้ในสว่นของอาคารระหว่างก่อสร้าง เพ่ือขยายกําลงัการผลิตในสว่นของหลอดไฟฟ้า

และโคมไฟฟ้า รวมถึงการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์สําหรับใช้ในการผลิตอย่างต่อเน่ืองสําหรับปี 2557 และปี 2558 บริษัท

ได้ลงทนุในสว่นของอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้เลก็น้อย โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 

 หน่วย:บาท 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 22,795,625.00 2,164,206 1,969,576 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ระหวา่ง

ปี 2556 –2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

งบการเงนิรอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี 
การแสดงความเหน็ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชี 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 218 จาก บริษัท 

เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั (อยูใ่นรายช่ือ

ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก

สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ธีระมงคล 

อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 218 จาก บริษัท 

เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั (อยูใ่นรายช่ือ

ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก

สํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ธีระมงคล 

อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 ผลการดําเนินงานและกระแส

เ งินสด  สําหรับปีสิ น้สุดวันเ ดียวกัน  โดย

ถูก ต้ อ งตาม ท่ีคว ร ในสา ระ สํ าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

นางสาวนงราม เลาหอรีดิลก ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4334 จาก 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั (อยูใ่น

รายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความ

เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ธีระมงคล 

อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแส

เ งินสด  สําหรับปีสิ น้สุดวันเ ดียวกัน  โดย

ถูก ต้ อ งตาม ท่ีคว ร ในสา ระ สํ าคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

หน่วย:ล้านบาท 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สนิทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 10.96 2.84 3.04 0.71 3.49 0.84 

ลกูหนีก้ารค้า-สทุธิ 103.56 26.87 133.14 31.22 161.47 38.96 

ลกูหนีอ่ื้น 10.26 2.66 4.47 1.05 7.32 1.77 

สนิค้าคงเหลือ-สทุธิ 142.87 37.06 177.35 41.59 144.51 34.87 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.21 0.06 0.24 0.06 0.26 0.06 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 267.86 69.49 318.24 74.63 317.05 76.50 

เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั 0.70 0.18 0.79 0.19 0.62 0.15 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สทุธิ 110.06 28.55 99.74 23.39 89.60 21.62 

สทิธิการเช่าท่ีดิน 5.08 1.32 4.50 1.05 3.91 0.94 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 0.44 0.11 0.72 0.17 0.47 0.11 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 0.82 0.21 1.49 0.35 1.22 0.30 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.52 0.14 0.97 0.23 1.56 0.38 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117.62 30.51 108.20 25.37 97.38 23.50 
รวมสนิทรัพย์ 385.48 100.00 426.44 100.00 414.43 100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 

71.49 18.55 106.64 25.01 70.68 17.05 

เจ้าหนีก้ารค้า 36.28 9.41 45.98 10.78 52.91 12.76 

เจ้าหนีอ่ื้น 22.18 5.75 26.36 6.18 32.40 7.82 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีครบ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

1.51 0.39 0.99 0.23 0.77 0.19 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่น

ท่ีครบกําหนดชําระในหนึง่ปี 

2.56 0.67 2.74 0.64 2.93 0.71 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 32.00 8.30 22.00 5.16 0.00 0.00 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 0.03 0.01 0.10 0.02 0.44 0.11 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 166.06 43.08 204.81 48.03 160.13 38.64 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 1.77 0.46 0.77 0.18 0.00 0.00 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 16.22 4.21 13.47 3.16 10.51 2.53 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 1.62 0.42 2.15 0.51 1.04 0.25 

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอนอาคาร 0.20 0.05 0.20 0.05 0.20 0.05 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 19.81 5.14 16.59 3.89 11.75 2.83 
รวมหนีส้นิ 185.87 48.22 221.40 51.92 171.88 41.47 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 98.93/1 25.66 111.61/2 26.17 167.86/3 40.50 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 45.29 11.75 45.29 10.62 45.29 10.93 

กําไรสะสม-สํารองตามกฎหมาย 10.24 2.66 10.24 2.40 10.27 2.48 

กําไรสะสม-ยงัไมได้จดัสรร 45.15 11.71 37.90 8.89 19.13 4.62 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 199.61 51.78 205.04 48.08 242.55 58.53 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 385.48 100.00 426.44 100.00 414.43 100.00 
หมายเหตุ:  /1 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 1 ส่งผลให้

บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 96 ล้านบาทเป็น 98.93 ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 11ธนัวาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว 

 /2  เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 2 ส่งผลให้
บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 98.93 ล้านบาทเป็น 99.60 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุายน 2557และเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
(TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 3 ส่งผลให้บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 99.60 ล้านบาท
เป็น 111.61 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2557 เรียบร้อยแล้ว (ณ 31 ธันวาคม 
2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวม 143,999,996 บาท) 

 /3  เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้จ่ายหุ้ นปันผลในรูปหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ส่งผลให้บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้ว จากเดิม 111.61 ล้านบาท เป็น 130.21 ล้านบาท ตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 
20 พฤษภาคม 2558 

  เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 4 ส่งผลให้
บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 130.21 ล้านบาทเป็น 131.36 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2558 และเม่ือวนัท่ี 2ตลุาคม 2558 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-
W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ส่งผลให้บริษัทได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุชําระแล้วจากเดิม 131.36 ล้านบาท
เป็น 167.86 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว  (ณ 31 ธันวาคม 
2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวม 168,070,047.75 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 90 

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

สรุปงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ลบ. % ลบ. % % ลบ. 
รายได้ 

รายได้จากการขาย  439.29 99.23 484.62 99.34 543.40 99.59 

รายได้อ่ืน 3.41 0.77 3.21 0.66 2.26 0.41 

รวมรายได้ 442.70 100.00 487.83 100.00 545.66 100.00 
ค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุขาย 312.82 70.66 345.23 70.77 388.10 71.12 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 111.81 25.26 138.47 28.38 150.71 27.62 

รวมค่าใช้จ่าย 424.63 95.92 483.70 99.15 538.81 98.74 
กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 18.07 4.08 4.13 0.85 6.85 1.26 

ต้นทนุทางการเงิน 5.66 1.28 5.96 1.22 5.61 1.03 

ภาษีเงินได้ 0.32 0.07 (0.53) /1 (0.11) 0.62 0.11 

กาํไรสาํหรับปี 12.09 2.73 (1.31) (0.27) 0.62 0.12 
กาํไรตามคณิตศาสตร์ประกันภัยสาํหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน 

0.23 0.05 0.00 0.00 1.48 0.27 

ผลกระทบของภาษีเงนิได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.17) (0.04) 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 12.32 2.78 (1.31) (0.27) 1.93 0.35 

หมายเหตุ:  *  ในปี 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบติั ผลสะสม
ของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักลา่ว ทําให้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และกําไร
สะสมท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเพ่ิมขึน้ จํานวน 0.82 ล้านบาทในปี 2556 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 

 /1 ปี 2557 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี จํานวน 0.14 ล้านบาท แตมี่ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่ง
ชัว่คราว จํานวน -0.67 ล้านบาท สง่ผลให้มีรายได้ภาษีเงินได้แสดงในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ จํานวน 0.53 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 91 

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

สรุปงบกระแสเงนิสด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กําไร/(ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.41 (1.84) 1.24 

ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 

(กําไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง 0.59 0.14 0.29 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 11.63 13.23 12.96 

หนีส้งสยัจะสญู 0.13 0.15 0.53 

คา่เผ่ือประมาณการรับคืน - - 0.46 

ขาดทนุจากสนิค้าเส่ือมสภาพ 1.11 2.81 0.66 

(กําไร)/ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ 0.03 0.03 0.02 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 0.47 0.54 0.36 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 5.66 5.96 5.62 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และ
หนีส้นิดาํเนินงาน 

32.03 21.02 22.14 

สนิทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 
ลกูหนีก้ารค้า 12.06 (29.70) (30.39) 

ลกูหนีอ่ื้น (5.38) 5.79 (2.84) 

สนิค้าคงเหลือ 7.73 (37.29) 33.25 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.16 (0.03) (0.03) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.17 0.01 (0.59) 
หนีส้นิดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เจ้าหนีก้ารค้า (9.78) 9.67 6.86 

เจ้าหนีอ่ื้น 3.35 4.63 6.12 
เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 41.34 (25.90) 34.51 

จ่ายดอกเบีย้ (5.67) (6.01) (5.68) 

จ่ายภาษีเงินได้ (0.61) (0.07) (0.18) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 35.06 (31.98) 28.64 

เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (0.14) (0.55) 0.17 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์และยานพาหนะ 0.06  0.02  0.00 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์ (22.16) (2.57) (1.99) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.13) (0.49) (0.04) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (22.37) (3.59) (1.85) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้/

ลดลง 8.10  35.00  (36.18) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง - (10.00) (22.00) 

เงินสดรับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.30  - - 
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สรุปงบกระแสเงนิสด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1.22) (2.58) (2.76) 

เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (1.61) (1.51) (0.99) 

           เงินสดจ่ายเงินปันผล (15.36) (5.94) (2.07) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 2.93  12.68  37.65 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (3.86) 27.65  (26.34) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)-สุทธิ 8.83  (7.92) 0.45 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 2.13  10.96  3.04 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 10.96  3.04  3.49 
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3) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.61 1.55 1.98 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.69 0.66 1.03 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.21 (0.17) 0.16 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.96 4.06 3.64 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 91 89 99 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือ (เท่า) 4.42 3.68 3.47 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 81 98 104 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 7.60 8.39 7.85 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 47 43 46 

CASH CYCLE (วนั) 125 144 157 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 28.79 28.76 28.58 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.08 0.85 0.84 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 2.73 (0.27) 0.11 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 6.06 (0.65) 0.28 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) 3.15 (0.32)   0.15 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 21.46 11.30 14.26 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.15 1.20 1.30 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.93 1.08 0.71 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 7.13 (4.34) 6.15 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผู้พนั (Cash Basis) 0.87 (1.36) 0.95 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 49.09/1 N.A./2 1,631.48/3 
หมายเหตุ:  /1 ตามมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท

สําหรับหุ้ นสามัญจํานวน 395.72 ล้านหุ้ นคิดเป็นจํานวนเงิน5.94ล้านบาทโดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี 16
พฤษภาคม 2557 

 /2 ไม่สามารถคํานวณได้ เน่ืองจากปี 2557 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ ทัง้นี ้หากคํานวณจากเงินปันผลจ่ายสําหรับปี 2557 
หารด้วยกําไรสะสมสว่นท่ียงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทจะมีอตัราการจ่ายเงินปันผล เท่ากบัร้อยละ 54.53 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี18 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลประจําปี 2557 
จากกําไรสะสมสว่นท่ียงัไม่ได้จดัสรรณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  รวมจํานวนไม่เกิน 20.67 ล้านบาทโดยจะจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ
หุ้นปันผลและเงินสดซึง่จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 74.41 ล้านหุ้นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาทในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นปันผลจ่ายมลูค่า 18.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัรา 0.04 
บาทตอ่หุ้นและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.005 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินมลูคา่ไม่เกิน 2.07 ล้านบาท 

 /3 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.015 บาทสําหรับหุ้นสามญัจํานวน 671.44 ล้านหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 10.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,631.48 ของกําไรสทุธิปี 
2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 52.64 ของกําไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
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  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากจะต้องได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
ท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ก่อน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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งบการเงนิ 
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