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ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน 2559
งบการเงินสินสุด 31 ธันวาคม

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ข้ อมูลเกี$ยวกับหุ้นสามัญ
0.25
0.34
0.007

0.25
0.44
0.001

0.25
0.46
(0.003)

473,214
475,904
4,684

543,398
545,660
617

484,619
487,826
(1,310)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

272,132
361,150

317,047
414,429

318,242
426,441

หนี Fสินหมุนเวียน
หนี Fสินรวม

114,990
123,984

160,128
171,876

204,808
221,402

ทุนที$ออกและเรี ยกชําระแล้ ว

167,860

167,860

111,608

ส่วนของผู้ถือหุ้น

237,166

242,553

205,039

1.95%
19.09%
1.21%
32.43%
2.37 เท่ า

0.28%
13.42%
0.15%
28.58%
1.98 เท่ า

-0.65%
10.60%
-0.31%
28.76%
1.55 เท่ า

1.27 เท่ า
0.52 เท่ า

1.08 เท่ า
0.71 เท่ า

0.69 เท่ า
1.08 เท่ า

ราคาพาร์ ตอ่ หุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น(บาท)
กําไรต่อหุ้น (บาท)

ผลการดําเนินงาน (พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ

ข้ อมูลเกี$ยวกับงบดุล (พันบาท)

อัตราส่ วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
กําไรขันต้
F น (%)
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี Fสินหมุนเวียน
(เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)
อัตราส่วนหนี Fสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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สาส์ นจากประธานกรรมการ
กว่า 4 ทศวรรษที$ บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็ นหนึง$ ในผู้นํา
ในด้ า นการออกแบบ ผลิต และจัด จํ าหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์ ส่อ งสว่าง เพื$ อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าทังในและต่
F
างประเทศ และยังมุ่งมัน$ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้ าอย่าง
ต่อเนื$องมาตลอด
ในปี 2559 ที$ผา่ นมานับเป็ นปี ทีมีการแข่งขันด้ านการตลาดค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะ
สิน ค้ า ในระบบแสงสว่า ง ทางบริ ษัท ฯ ได้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อมโดยมี ก ารพัฒ นาเรื$ อ งของ
ประสิทธิภาพในการขาย และประสิทธิผลของการผลิต ทําให้ บริ ษัทฯ สามารถที$จะปรับตัว
และผ่านอุปสรรคไปได้ โดยยังคงสถานะในการแข่งขันได้ อย่างดี และมีแนวโน้ มว่าในปี ต่อ ๆ
ไป ทางบริ ษัทฯ จะมีการขยายตัวและสามารถทํายอดขายได้ เพิ$มขึ Fนอย่างต่อเนื$องทุก ๆ ปี
ข้ าพเจ้ าใคร่ขอขอบคุณไปยังพันธมิตรคูค่ ้ าทุกท่าน ผู้บริ หารบริ ษัทและพนักงานทุกท่านที$ได้ ร่วมกันนําพาบริ ษัทฯ ฟั น
ฝ่ าปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดปี 2559 ที$ผา่ นมา ข้ าพเจ้ าได้ ใส่ใจและตระหนักถึงผลกระทบจากปั จจัยภายนอกใหญ่ ๆ 2
สิง$ ได้ แก่ ปั ญหาเศรษฐกิจที$มาจากภายในประเทศ และปั ญหาการเปลีย$ นแปลงเข้ าสูย่ คุ ของเทคโนโลยีแอลอีดี ถึงแม้ ว่าปั จจัย
ดังกล่าวเป็ นสิง$ ที$ท้าทายบริ ษัทฯ อย่างมาก แต่ได้ แรงขับเคลือ$ นให้ บริ ษัทฯ มุ่งมัน$ ในการดําเนินธุรกิจตามวิสยั ทัศน์ที$ได้ กําหนด
ไว้
สุดท้ ายนี Fข้ าพเจ้ าหวังเป็ นอย่างยิ$งที$จะได้ เห็นความร่ วมมือร่ วมใจจากทีมงานของบริ ษัทฯ ทุกภาคส่วน ในการร่ วม
ผลักดันให้ บริ ษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที$ตงไว้
ั F ในปี นี F และขอให้ สงิ$ ศักดิOสทิ ธิOทงหลายในสากลโลก
ัF
โปรดประทานพรความสุข
ความจริ ญแด่ทกุ ท่าน

(นายธีระชัย ประสิทธิOรัตนพร)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุง่ มัน$ สูก่ ารเป็ นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื$อความส่องสว่างในภูมิภาคอาเซียน ให้ ความสําคัญ
กับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื$อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังในและต่
F
างประเทศ
พันธกิจ
•
•
•
•
•
•
•
•

สร้ างมูลค่าเพิ$มและรักษาสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และองค์กร อย่างยัง$ ยืน
มุง่ สูค่ วามเป็ นผู้เชี$ยวชาญการผลิตอุปกรณ์เพื$อความส่องสว่างในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาเทคโนโลยีขนตอนและกระบวนการผลิ
ัF
ต ควบคุมคุณภาพของสินค้ า และลดต้ นทุนการผลิต
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในทุกระดับทังด้
F านผลิตภัณฑ์และด้ านการบริ การ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเพื$อลดการใช้ ทรัพยากรโลก
ส่งเสริ มวัฒนธรรมการสร้ างระบบธรรมาภิบาล ระบบบริ หารความเสีย$ ง และระบบควบคุมภายในที$ดี
เพิ$มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ให้ มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ ซงึ$ จารีตประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทย

เป้าหมายระยะยาว
เป็ นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื$อความส่องสว่างชันนํ
F าในภูมิภาคอาเซียน
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ข้ อมูลทั$วไปของบริษัท
ชื$อบริ ษัทภาษาไทย
ชื$อบริ ษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ที$ตงสํ
ั F านักงานใหญ่

:

ที$ตงสํ
ั F านักงานสาขา

:

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ทุนที$เรี ยกชําระแล้ ว

:
:
:
:

มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ

:

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื$อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ที$ตงั F

:
:

โทรศัพท์

:

ผู้สอบบัญชี
ชื$อผู้สอบบัญชี
ที$ตงั F

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:

บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Teera – Mongkol Industry Public Company Limited (TMI)
0107552000189
ผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุม
ที$เกี$ยวข้ อง รวมทังหลอดไฟ
F
และโคมไฟ
เลขที$ 46/67 – 69 ซอยมัง$ มีทรัพย์ หมูท่ ี$ 3 ถนนเลียบคลองสีว$ าพาสวัสดิO
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที$ 1 เลขที$ 260/2 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
โดยสํานักงานแห่งนี Fใช้ เป็ นส่วนของฝ่ ายบริ หารงานทัว$ ไปและโกดัง
เก็บสินค้ า
สาขาที$ 2 เลขที$ 9/20 ซอยมัง$ มีทรัพย์ หมูท่ ี$ 5 ถนนเลียบคลองสีว$ าพาสวัสดิO
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โดยสํานักงานแห่งนี Fใช้ เป็ นโรงงานเพื$อการผลิต
0-2877-9510, 034-854629
0-2877-9522-23, 034-854630
www.thaiballast.com
167,860,222.50 บาท
(หนึง$ ร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนหกหมื$นสองร้ อยยี$สบิ สองบาท
ห้ าสิบสตางค์)
0.25 บาท (ยี$สบิ ห้ าสตางค์)

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที$ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000

นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขมุ วิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2714-8842-3, 0-2185-0342
0-2185-0225
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) (Teera-MongkolIndustryPublic Company Limited) ได้ จด
ทะเบียนก่อตังบริ
F ษัทขึ Fน เมื$อวันที$ 9 พฤศจิกายน 2543 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ$ มแรก 1,000,000 บาท (หนึ$งล้ านบาทถ้ วน) เพื$อ
ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที$เกี$ยวข้ อง รวมทังหลอดไฟ
F
และโคม
ไฟ
บริ ษัทเริ$ มก่อตังโดยกลุ
F
ม่ นักธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสิทธิOรัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทใน
ขณะนันF ด้ วยความคิดริ เริ$ มในการดําเนินธุรกิจตังแต่
F ปี 2520 โดยเริ$ มจากการผลิตบัลลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
และบัล ลาสต์ สํา หรั บ ไฟกระแสตรงสํา หรั บ ใช้ กับ แบตเตอรี$ ข องรถบัส เรื อ และรถเข็ น ในนามธี ร พลการไฟฟ้ า ต่อ มาได้
ดําเนินการยกเลิกและจัดตังF ห้ างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการไฟฟ้ า พร้ อมกับการขยายประเภทของสินค้ าที$ผลิตเพิ$มขึ Fน อาทิ
บัลลาสต์สาํ หรับไฟถนน เพื$อทดแทนการนําเข้ าเนื$องจากช่วงเวลาดังกล่าว บัลลาสต์สาํ หรับหลอดฟลูออเรสเซนต์มีการแข่งขัน
กันอย่างรุ นแรง นอกจากนี Fยังเริ$ มผลิตผลิตภัณฑ์อื$น ๆ ที$เกี$ยวข้ อง ได้ แก่ หม้ อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน และสตาร์ ทเตอร์
สําหรับไฟถนน เป็ นต้ น จนกระทัง$ ในปี 2543 ห้ างหุ้นส่วนจํ ากัดธี ระมงคลการไฟฟ้ าได้ ย้ายการผลิตไปที$โรงงานในจังหวัด
สมุทรสาคร และได้ ก่อตังนิ
F ติบคุ คลใหม่เป็ น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด(ปั จจุบนั ทางห้ างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการ
ไฟฟ้ า อยู่ร ะหว่างการชํ า ระบัญ ชี เพื$ อปิ ดกิ จการ ตามมติ ที$ป ระชุม คณะกรรมการห้ า งหุ้นส่ว น ครั งF ที$ 2/2552 เมื$ อวันที$ 6
พฤศจิ กายน 2552) รวมทังได้
F เพิ$มรายการสินค้ าอื$นๆ ที$มีความทันสมัย และใช้ เทคโนโลยีในการผลิตที$สูงขึนF อาทิ สวิทช์
แสงแดด หม้ อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น และเมื$อปี 2549 บริ ษัทได้ ก่อสร้ างโรงงานแห่งที$ 2 ขึ Fนเพื$อรองรับยอดขายที$เพิ$มขึ Fน
อย่างต่อเนื$อง
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาํ นักงานใหญ่ ตังอยู
F เ่ ลขที$ 46/67 – 69 ซอยมัง$ มีทรัพย์ หมูท่ ี$ 3 ถนนเลียบคลองสีว$ าพาสวัสดิO ตําบล
คอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และมีสาํ นักงานสาขา 2 แห่ง ดังนี F
สํานักงานสาขาแห่งที$ 1 เลขที$ 260/2 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
สํานักงานสาขาแห่งที$ 2

โดยสํานักงานแห่งนี Fใช้ เป็ นส่วนของฝ่ ายบริ หารงานทัว$ ไปและโกดังเก็บสินค้ า
เลขที$ 9/20 ซอยมัง$ มีทรัพย์ หมูท่ ี$ 5 ถนนเลียบคลองสี$วาพาสวัสดิO ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยสํานักงานแห่งนี Fใช้ เป็ นโรงงานเพื$อการผลิต

การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็ นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่อง
สว่าง อุปกรณ์ ควบคุมที$เกี$ยวข้ อง รวมทังหลอดไฟ
F
และโคมไฟ ให้ แก่ลกู ค้ าทังใน
F และต่างประเทศ ซึ$งส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าใน
ประเทศ โดยกลุม่ ลูกค้ าหลัก แบ่งเป็ น กลุม่ ลูกค้ าประเภทร้ านค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้ า ตลาดค้ าส่งทัว$ ไป และกลุม่ ลูกค้ าโครงการ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ประกอบด้ วยกลุม่ สินค้ าหลัก 4 กลุม่ ได้ แก่
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์และอุปกรณ์สว่ นควบ
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ าและหลอดแอลอีดี
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้ า
4. กลุม่ ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
ทังนี
F F ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะเน้ นการเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายบัลลาสต์และหลอดไฟเป็ นสําคัญ
โดยผลิ ต ภัณฑ์ บัลลาสต์ ที$ บริ ษั ทผลิ ตจะครอบคลุมถึ ง บัลลาสต์ ไ ฟบ้ า น (ซึ$ งเป็ นสิ นค้ า ควบคุมโดยสํ านัก งานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม) และบัลลาสต์ไฟถนน ส่วนกลุ่มหลอดไฟฟ้ า จะครอบคลุมถึง หลอดไฟนีออน หลอดประหยัดไฟ หลอดไฟแอลอีดี
6

และหลอดไฟถนน ซึ$งบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตหลอดไฟถนนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทงบั
ั F ลลาสต์และหลอดไฟฟ้ า
ภายใต้ ตราสินค้ า “GATA” และ “CROSS” ซึ$งเป็ นตราสินค้ าหลักของบริ ษัท นอกจากนี F บริ ษัทยังรับจ้ างผลิตตามคําสัง$ ซื Fอ (OEM)
ภายใต้ ตราสินค้ าอื$น คิดเป็ นจํานวนมากกว่า 20 ตราสินค้ า ทังนี
F F ธุรกิจการผลิตบัลลาสต์และอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างเริ$ มก่อตังขึ
F Fน
ในเมืองไทยเมื$อประมาณ 40 ปี ที$ผา่ นมา โดยสินค้ าของบริ ษัทผลิตได้ คณ
ุ ภาพมาตรฐาน และสามารถทดแทนการนําเข้ าสินค้ าจาก
ต่างประเทศได้
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี F
กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้ จากการขาย

2557
(BOI)
ล้ านบาท

2557
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2558
(BOI)
ล้ านบาท

2558
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2559
(BOI)
ล้ านบาท

2559
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2559
(รวม)
ล้ านบาท

%

1. ผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์และอุปกรณ์ส่วนควบ

166.76

75.58

0.79

0.30

170.19

71.62

1.43

0.46

136.56

66.13

1.65

0.61

138.21

29.04

2. ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าและหลอดแอลอีดี

16.72

7.58

134.05

50.17

20.93

8.81

139.91

45.42

14.27

6.91

115.26

42.78

129.53

27.21

9.01

4.08

124.82

46.72

14.67

6.18

164.28

53.34

21.81

10.56

142.70

52.97

164.51

34.57

28.32

12.84

8.61

3.22

36.08

15.18

9.50

3.08

32.24

15.61

8.74

3.25

40.98

8.61

-2.20

-1.00

-2.26

-0.85

-5.43

-2.29

-8.17

-2.65

0.43

0.21

-0.45

-0.17

-0.02

-0.00

218.61

99.08

266.01

99.56

236.44

99.50

306.95

99.65

205.31

99.42

267.90

99.44

473.21

99.43

2.04

0.92

1.17

0.44

1.19

0.50

1.07

0.35

1.19

0.58

1.50

0.56

2.69

0.57

220.65

100.00

267.18

100.00

237.63

100.00

308.02

100.00

206.50

100.00

269.40

100.00

475.90

100.00

3. ผลิตภัณฑ์ โคมไฟฟ้า
4. ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ส่วนลดจ่าย
รายได้ จากการขาย – สุทธิ
รายได้ อ$ ืน ๆ*
รายได้ รวม

หมายเหตุ: *รายได้ อ$ ืน ได้ แก่ การขายเศษวัตถุดิบ รายได้ รับคืนการส่ งออก – เงินสด/บัตรภาษีรายได้ ดอกเบียรั บ – เงินฝาก
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บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทการขาย ดังนี F
2557
(BOI)

ประเภทการขาย

ล้ านบาท
รายได้ จากภายในประเทศ
รายได้ จากต่างประเทศ
รายได้ รวม

2557
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2558
(BOI)

2558
(NON-BOI)

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

2559
(BOI)
ล้ านบาท

2559
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2559
(รวม)
ล้ านบาท

%

173.82

79.51

262.15

98.55

196.70

83.19

298.12

97.12

181.63

88.47

256.71

95.82

438.34

92.63

44.79

20.49

3.86

1.45

39.74

16.81

8.84

2.88

23.68

11.53

11.19

4.18

34.87

7.37

218.61

100.00

266.01

100.00

236.44

100.00

306.95

100.00

205.31

100.00

267.90

100.00

473.21

100.00

บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามลักษณะการดําเนินการก่อนจัดจําหน่าย ดังนี F
ประเภทกลุ่มลูกค้ า

2557
(BOI)
ล้ านบาท

1. ผลิตภัณฑ์ที$บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต
2. ผลิตภัณฑ์ที$บริ ษัทรับจ้ างผลิต (OEM)
3. ผลิตภัณฑ์ที$ซื Fอมาเพื$อจําหน่ายต่อ
รวมรายได้ จากการขาย

2557
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2558
(BOI)
ล้ านบาท

2558
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2559
(BOI)
ล้ านบาท

2559
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

%

2559
(รวม)
ล้ านบาท

%

154.33

70.60

69.73

26.21

177.36

75.02

77.53

25.26

161.03

78.43

58.26

21.75

219.29

46.34

64.25

29.39

4.25

1.60

59.05

24.97

6.18

2.01

44.28

21.57

5.38

2.01

49.66

10.49

0.03

0.01

192.03

72.19

0.03

0.01

223.24

72.73

0.00

0.00

204.26

76.24

204.26

43.17

218.61

100.00

266.01

100.00

236.44

100.00

306.95

100.00

205.31

100.00

267.90

100.00

473.21

100.00
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TMI กับการพัฒนาอย่ างยั$งยืน
บริ ษัทมีความมุง่ มัน$ ที$จะดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาล และเพื$อการเติบโตอย่างยัง$ ยืน บริ ษัทให้ ความสําคัญ
กับการกํากับดูแลกิจการที$ดีในการทํางานทุกขันตอนและทุ
F
กระดับการบริ หาร ควบคู่กบั การดําเนินธุรกิจที$รับผิดชอบต่อการ
ดูแลรักษาสิ$งแวดล้ อม ดูแลพัฒนาชุมชนและสังคม มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย พร้ อมทังยั
F งพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ ยึดมัน$ ในหลักการและแนวปฏิบตั ิที$ดีเกี$ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางที$ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ กําหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี F
1) สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทจะให้ ความสําคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี F จะกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จํากัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิ ที$กฎหมายกําหนดไว้ เท่านันF โดยมีแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี F
• บริ ษัทจะดูแลให้ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที$ และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
F
$เกี$ยวข้ องกับ
เรื$ องที$ต้องตัดสินใจในที$ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะถือปฏิบตั ิให้ จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมทังข้
F อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
อย่างน้ อย 14 วัน ซึ$งเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท หรื อ 7 วัน แล้ วแต่เรื$ องที$พิจารณา และหรื อ เป็ นไป/ตามที$
กฎหมายกําหนด โดยกําหนดให้ ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกประชุม
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื$อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
• บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที$ใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
F
ยงลงมติ รวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนที$จะจัดส่งเอกสาร เพื$อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริ ษัท
• บริ ษัทจะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที$ และจะละเว้ น
การกระทําใด ๆ ที$อาจจะเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตังคํ
F าถามต่อที$ประชุมในเรื$ องที$เกี$ยวข้ องกับบริ ษัทได้
• บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงความคืบหน้ าจากการดําเนินงานอย่างสมํ$าเสมอ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ เพื$อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถสื$อสารกับทางบริ ษัทได้ โดยตรง โดย
สามารถติดต่อสอบถามได้ ที$อีเมล์ IR@thaiballast.com หรื อโทรศัพท์ 02-877-9510 ต่อ 350
นอกจากนี F บริ ษัทยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคน ได้ มีสว่ นร่ วมในการเสนอวาระเข้ าสู่ ที$ประชุมสามัญ และเสนอ
รายชื$ อ บุ ค คลเพื$ อ เข้ ารั บ การคั ด เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง การส่ ง คํ า ถามเป็ นการล่ ว งหน้ าทางเว็ บ ไซต์
http://www.thaiballast.com ของบริ ษัทเป็ นประจํ าทุกปี โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ ประกาศบนหน้ าเว็บไซต์ ตังF แต่วันที$ 1
พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 (90 วัน) ซึ$งเมื$อพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เสนอ
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วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้ าและเสนอชื$ อบุคคลเข้ ารั บการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัท แต่อย่างใด
สําหรับการประชุมสามัญในรอบปี 2560 ที$จะถึงนี F ทางบริ ษัทได้ ว่าจ้ างทาง บริ ษัท ควิดแลบ จํากัด ซึ$งเป็ นบริ ษัทที$มี
ประสบการณ์ทางด้ านบริ การในส่วนของการนับคะแนนเสียงของผู้เข้ าร่วมการประชุม เพื$อดําเนินการเก็บคะแนนและคํานวณ
คะแนนในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ$งตัวแทนของ บริ ษัท ควิดแลบ จํากัด จะเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงของการประชุมในรอบปี 2560 เช่นเดียวกันกับการนับคะแนนเสียงของการประชุมในรอบปี 2559 ที$ผา่ นมา
2) การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
F ้ ถือหุ้นที$เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที$ไม่เป็ นผู้บริ หาร จะได้ รับการปฏิบตั ิที$เท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรม และจะสร้ างความมัน$ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนพื
ั F Fนฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทได้ จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที$สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื$ อบุคคลเพื$อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
นอกจากนี F ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที$ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตัวเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื$นมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยทางบริ ษัทจะเสนอชื$อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นด้ วย
ทางบริ ษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที$กรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพื$อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื$น
ในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยนโยบาย
และวิธีการติดตามดูแลในการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื$อประโยชน์ส่วนตนนันF บริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที$มีกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารมีการใช้ ข้อมูลภายในเพื$อประโยชน์ส่วนตัว และ
มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที$บริ หารเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที$เป็ นไปตามมติที$ประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษัท หากพนักงานของบริ ษัทกระทําความผิดดังกล่าว
กรรมการและผู้บริ หารจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี$ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้เกี$ยวข้ อง เพื$อให้ คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื$อประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม ทังนี
F F
กรรมการและผู้บริ หารที$มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที$ทํากับบริ ษัทจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว
ทังนี
F F เพื$อเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผู้บริ หารและผู้ที$เกี$ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื$อประโยชน์สว่ นตนดังนี F
• รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - จะต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้ องเห็นชอบด้ วยกับรายการระหว่างกันนันF ทังนี
F F การอนุมตั ิการเข้ าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นไปตามเงื$อนไขและราคา
ตลาด นอกจากนี F ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน จะไม่
สามารถมี ส่ว นร่ ว มในการอนุมัติ ร ายการระหว่า งกัน ในลัก ษณะดัง กล่า วได้ เพื$ อ ความเป็ นธรรม และเพื$ อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและหากเป็ นรายการระหว่างกันที$เข้ าข่ายตามข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง$ ข้ อกําหนด
หรื อกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
• การดูแลเรื องการใช้ข้อมู ลภายใน - ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที$ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที$เกี$ยวข้ องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในซึง$ ยังมิได้ เปิ ดเผยเพื$อทําการซื Fอ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์
ของบริ ษัท เป็ นระยะเวลา 15 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อก่อนที$ข้อมูลนันจะเปิ
F
ดเผยต่อสาธารณชน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสีย จะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที$มีตามกฎหมายที$เกี$ยวข้ อง โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ที$เป็ นการ
ละเมิดสิทธิ ของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที$มีกบั บริ ษัท โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการ
ส่งเสริ มให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความมัง$ คัง$ ความมัน$ คงทางการเงิน และความยัง$ ยืน
ของกิจการ ดังนี F
• ทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที$เหมาะสม
• การซื Fอสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าเป็ นไปตามเงื$อนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคูค่ ้ า
• การปฏิบตั ิตามเงื$อนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลง
• เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าทังในด้
F านคุณภาพของสินค้ าและการให้ บริ การที$ดี
ได้ มาตรฐาน
• การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที$ดี หลีกเลีย$ งวิธีการที$ไม่สจุ ริ ต เพื$อทําลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
• มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม
นอกจากนี F คณะกรรมการได้ กําหนดให้ เกิดกลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างเสริ มผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัท เพื$อสร้ างความมัน$ คงอย่างยัง$ ยืนให้ กบั กิจการ และเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที$เกี$ยวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านันให้
F
ได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เพื$อให้ สามารถทําหน้ าที$ในการมีสว่ นร่วมดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที$เกี$ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
F อมูลทางการเงินและข้ อมูลที$มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง$ ข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ รายงานทางการเงิน
ข้ อมูลเกี$ยวกับการทําหน้ าที$ในรอบปี ที$ผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี$ยวกับการดูแล
สิง$ แวดล้ อมและสังคม และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ
บริ ษัทจะดูแลให้ คณ
ุ ภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที$รับรองโดยทัว$ ไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที$ได้ รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี F ยังได้ กําหนดมาตรการในการแจ้ งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี$ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความ
ถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที$บกพร่อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี F
• นอกจากบริ ษัทจะเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที$กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และรายงานประจําปี แล้ ว คณะกรรมการจะจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย โดยจะปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ$าเสมอ
• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการที$ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวผ่านรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท
• คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที$ของคณะกรรมการ จํานวนครังF ของการประชุม และ
จํานวนครังF ที$กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที$ผา่ นมา
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• คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที$สะท้ อนภาระหน้ าที$
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี$ยวกับการกํากับดูแลกิจการที$ดีโดยกําหนดเป็ นนโยบาย
เพื$อให้ การดําเนินธุรกิจบริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการที$โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ$มความเชื$อมัน$ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน บริ ษัท
จะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กบั สาธารณะ และผู้ถือหุ้นอย่างสมํ$าเสมอ นอกจากนี Fบริ ษัทยังให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริ หารความเสี$ยงบริ ษัทจะพยายามควบคุม และบริ หารความเสี$ยงอย่างใกล้ ชิด และยังคํานึงถึง
เรื$ องจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ ซงึ$ ความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุก ๆ กลุม่
คณะกรรมการมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื$อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมโดยได้ จดั ให้ มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้ าที$ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน และ
ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบงานที$ให้ ความเชื$อมัน$ ได้ วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทได้ ดําเนินไปในลักษณะที$ถกู ต้ องตามกฎหมายและ
และมีจริ ยธรรม เพื$อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที$ดี ในเรื$ องดังต่อไปนี F
• กําหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท
• กํ า กับ ดูแ ล และติ ด ตามผลการปฏิ บัติ ข องฝ่ ายบริ ห ารอย่า งสมํ$ า เสมอ ให้ เ ป็ นไปตามแผนงาน เพื$ อ บรรลุ
เป้าหมายที$วางไว้
• ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในที$เพียงพอและติดตามอย่างสมํ$าเสมอ โดย บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึง$ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้ ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ในการตรวจสอบ
บัญชีประจําปี และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที$สาํ คัญในระบบดังกล่าว
• ดูแลให้ มีมาตรการบริ หารความเสีย$ งที$เหมาะสม และติดตามอย่างสมํ$าเสมอ เพื$อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุด
• ดูแลสนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัทเข้ ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการได้ กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบจากที$
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการ
ทังหมด
F
7 คน ซึง$ คิดเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
F
โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีการแต่งตังF คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เมื$อวันที$ 7 เมษายน 2552 ซึ$งมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื$อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครังF และจะจัดให้ มีการประชุมเป็ น
พิเศษในกรณีที$มีวาระเร่งด่วน
2. คณะกรรมการได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
3. คณะกรรมการได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ อย่างรอบคอบ
4. บริ ษัทมีเลขานุการบริ ษัท* ซึ$งทําหน้ าที$ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที$คณะกรรมการ
จะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าที$ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
F
มีการปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการ รวมถึงการดําเนินการอื$น ๆ ตามที$คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5. กรณี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็ นบุคคลคนเดียวกัน ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการให้ มีการ
แบ่งแยกอํานาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่ละชุด เพื$อให้ เกิดความถ่วงดุล และมีการสอบทาน
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อย่า งชัด เจน เพื$ อ ความโปร่ ง ใส และมี ร ะบบบริ ห ารจัด การที$ ดี ทังF นี F ทางประธานกรรมการบริ ษั ท ให้
ความสําคัญและเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที$ดี ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ และถ่วงดุลใน
องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็ นอย่างดี ทังนี
F Fบริ ษัทมีการกําหนดหลักเกณฑ์ และ
ขั นF ตอนการพิ จ ารณา อํ า นาจอนุ มั ติ และอํ า นาจดํ า เนิ น การของกรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ ษัท ซึ$งเป็ นการจํากัดขอบเขตอํานาจการดําเนินการไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงทําให้ เชื$อมัน$ ได้ วา่ การที$ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
เป็ นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เกิดปั ญหาในการมีอํานาจโดยไม่จํากัดแต่อย่างใด ซึ$งจะส่งผลให้ บริ ษัทยัง
สามารถแบ่ง แยกอํ า นาจกรรมการรวมทังF คณะกรรมการ และอํา นาจการบริ ห ารงาน ออกจากกัน ได้
ตามปกติตอ่ ไป
6. ในปี 2559 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัท ทังสิ
F Fน 7 คน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการบริ หาร
4 คน ทังนี
F F คณะกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทังชุ
F ด โดยมีประธานคณะกรรมการ
บริ หาร เป็ นผู้กําหนดนโยบายการบริ หารงาน เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และนําเสนอแนวทางการบริ หาร
ให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัทให้ พิจารณาและอนุมตั ิเป็ นสําคัญ
7. คณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการที$ได้ รับการแต่งตังสามารถดํ
F
ารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (ใน
วาระ) ได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
* บริ ษัทฯ มีนางสาวมยุรี ปั ทม์กชกร ซึง$ ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่ นที$ 52/2013 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทยเป็ นที$เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทตังแต่
F วนั ที$ 14 กุมภาพันธ์ 2556

บทบาท หน้ าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจะทําหน้ าที$พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื$ องที$สําคัญเกี$ ยวกับการดําเนินงานของ
บริ ษัท เช่น วิสยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี$ยง แผนงาน และงบประมาณ
รวมทังกํ
F ากับ ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที$กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. คณะกรรมการได้ จัดให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อักษร และให้ ความ
เห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา อย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครังF
3. คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการทําจรรยาบรรณธุรกิจที$เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื$อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที$บริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิ จ และจะติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
4. คณะกรรมการจะพิจารณาเรื$ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ โดยได้ กําหนดนโยบาย
เกี$ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที$ยดึ ถือผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และถือ
เป็ นหน้ าที$ของบุคลากรทุกระดับที$จะหลีกเลีย$ งการมีสว่ นเกี$ยวข้ องทางการเงิน และ/หรื อ ความสัมพันธ์ กบั
บุคคลภายนอกอื$น ๆ ซึง$ จะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องเสียผลประโยชน์หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งโดยกําหนดให้ ผ้ ู
ที$มีสว่ นเกี$ยวข้ องหรื อเกี$ยวโยงกับรายการที$พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกี$ยว
โยงของตนในรายการดังกล่าวและต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิในธุรกรรม
นันF ๆ
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5. คณะกรรมการได้ จัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และด้ านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานที$มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้ าที$ เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้ อยปี ละ 1
ครังF
6. คณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการทุกท่านที$ได้ รับแต่งตังF ต้ องมีสดั ส่วนการเข้ าร่ วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 75 ของการประชุมทังปี
F และการลงมติในการประชุมทุกครังF จะต้ องมีองค์ประชุมของกรรมการไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
F

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครังF และมีการประชุมพิเศษเพิ$ม
ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ประจํ า โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ น
ระยะเวลาล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื$อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่ วม
ประชุม และในการประชุมทุกครังF กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยและเสรี มีการจดบันทึก
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที$ผ่านการรับรองแล้ วจากคณะกรรมการ เพื$อให้
กรรมการและผู้ที$เกี$ยวข้ องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครังF จะใช้ เวลาประมาณ
2 – 3 ชัว$ โมง
สถิติการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2559 (ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559)
รายชื$อกรรมการ
จํานวนครังในการเข้ าร่ วมประชุม
นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
6/6
นายธีรยุทธ์
ประสิทธิOรัตนพร
6/6
นายธีระพงษ์
ประสิทธ์รัตนพร
6/6
ดร.ธีรศักดิO
ประสิทธ์รัตนพร
6/6
พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
6/6
นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
6/6
นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
6/6

หมายเหตุ: พล.ต.ท.อัม ริ น ทร์ เนี ย มสกุล นายทรงพล จัน ทร์ ผ่ อ งแสง และนายธี รั ช ย์ มี เ ดชประเสริ ฐ ได้ รั บ การแต่ ง ตังF เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื$อครังF การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังF ที$ 1/2552 วันที$ 7 เมษายน 2552 และได้ เข้ าร่ วมการ
ประชุมครังF แรกเมื$อวันที$ 21 เมษายน 2552

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัดให้ มีแบบ
ประเมินผล 2 แบบ ได้ แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทังคณะ
F
และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) เพื$อช่วยให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในปี ที$ผ่านมา และ
นําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้ าที$ของกรรมการและนําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาการ
ดําเนินงานต่อไป โดยกําหนดให้ มีการประเมินตนเองทังรูF ปแบบของคณะกรรมการ และการประเมินรายบุคคล
ปี ละ 1 ครังF และให้ มีการรับรองผลการประเมินโดยกําหนดให้ ประธานคณะกรรมการ เป็ นผู้รับรองในรู ปแบบ
ของรายคณะ และให้ แต่ละบุคคลลงรายมือชื$อรับรองผลการประเมินตนเอง
15

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานของกรรมการผู้จั ด การทางบริ ษั ท จะจั ด ให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานบริ ษั ท เพื$ อไปใช้ ป ระกอบในการประเมิ น ผลงานของ
กรรมการผู้จัดการ และนําผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการไปเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การทังในระยะสั
F
นและระยะยาว
F
การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ จะจัดขึ Fน
ปี ละ 1 ครังF โดยคณะกรรมการเป็ นผู้รับรองผลการประเมินพร้ อมกับวาระการรับรองผลการดําเนินงานรายปี
และให้ ฝ่ายเลขานุการเป็ นผู้จดั เก็บผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทน อยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที$จะดึงดูดและรั กษากรรมการที$ มีคุณสมบัติตามที$ทางบริ ษั ท
ต้ องการ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติที$ได้ รับการอนุมตั ิจากที$ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
F F รายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อการจัดการ เรื$ องค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริ หารข้ างต้ นแล้ ว
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทางบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ดังนี F
1. คณะกรรมการจะส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ี$เกี$ยวข้ องในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เพื$อให้ มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื$อง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ โดยการจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษัท หรื อจัดส่งอบรม
ภายนอกตามหลักสูตรที$เห็นสมควร
2. ทุกครังF ที$มีการเปลี$ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที$เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที$ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่ (การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่)
3. คณะกรรมการจะกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเพื$อทราบเป็ นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งาน ซึง$ กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงจะมีการเตรี ยมแผนงานที$ตอ่ เนื$องถึงผู้สบื ทอดงานในกรณีที$
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที$ได้
4. คณะกรรมการจะจัดให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หาร โดยให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเป็ นประจําทุกปี
ถึงสิง$ ที$ได้ ดําเนินงานไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคูก่ นั ไป เมื$อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility เป็ นสิง$ ที$บริ ษัทให้ ความสําคัญ และยึดมัน$ ในพันธ
กิจเพื$อสังคมมาอย่างสมํ$าเสมอ บริ ษัทจึงได้ กําหนดแนวนโยบายเพื$อการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน โดยมีแนวทางส่งเสริ มและพัฒนา
สังคมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบริ ษัท เพื$อให้ เติบโตไปพร้ อมกันอย่างมัน$ คง โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังต่อไปนี F
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การดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้ วยความเป็ นธรรมเป็ นปั จจัยที$ส่งผลให้ การดําเนินธุรกิจมีความยัง$ ยืน คณะกรรมการบริ ษัท จึง
ประกาศนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบ ดําเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลที$ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื$นใดมากกว่าหลักปฏิบัติสากล ให้ ความเป็ นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่ าย โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิ คณะกรรมการจึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี F
1) จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ที$ค่คู ้ าควรจะได้ รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ เพื$อ
ประกาศให้ ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้ านการจัดหา และ จัดซื Fอแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดช่องทางการ
ร้ องเรี ยนสําหรับลูกค้ าทุกราย จัดให้ มีการทําแบบสอบถามสําหรับลูกค้ าโดยวิธีการสุม่ เพื$อให้ ลกู ค้ ามีอิสระในการให้ ข้อมูลต่อ
บริ ษัทโดยตรง ข้ อมูลแบบสอบถามถูกนํามาวิเคราะห์ และวิจยั ตามหลักวิชาการและปราศจากอคติ นอกจากนี Fในกรณีที$ค่คู ้ า
ต้ องการร้ องเรี ยน เรื$ องสินค้ า หรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม อาทิ การเรี ยกสินบน คูค่ ้ าทุกรายสามารถส่งเรื$ องร้ องเรี ยน
เข้ ามายังบริ ษัทได้ โดยตรง
2) ปฏิบตั ิตามเงื$อนไข ข้ อตกลง สัญญาที$เป็ นธรรม ตามที$ได้ ตกลงไว้ กบั คู่ค้าอย่างเคร่ งครัด บนพื Fนฐานของความ
เป็ นธรรมตามหลักจริ ยธรรมที$ดีของสังคม
3) กําหนดนโยบายเพื$อความโปร่งใส โดยห้ ามพนักงาน รับ จัดหา หรื อจัดซื Fอ ซึง$ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื$นใด ที$
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจที$มิได้ เกิดจากการดําเนินการโดยสุจริ ต หรื อทําให้ เกิดความไม่โปร่ งใสในการดําเนินกิจการ
เพื$อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตต่อหน้ าที$และป้องกันความไม่โปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าทุกราย นอกจากนี F ทางบริ ษัท
ยังเปิ ดช่องทางให้ พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่ งใสในการปฏิบตั ิหน้ าที$ของพนักงานทุกระดับต่อผู้บริ หารและต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยตรง โดยพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกรายสามารถรายงานการฉ้ อโกงที$น่าสงสัย, การทุจริ ตต่อ
หน้ าที$, การปฏิบตั ิงานที$ไม่สจุ ริ ต หรื อการดําเนินการที$ขดั ต่อระเบียบปฏิบตั ิที$ดีทางจริ ยธรรม ศีลธรรม หรื อขัดต่อข้ อกฎหมาย
ต่อกรรมการบริ ษัท, กรรมการตรวจสอบ, และฝ่ ายเลขานุการได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี F
ผู้รับเรื$องร้ องเรียน
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริ ษัท
ฝ่ ายจัดการข้ อมูล และสารสนเทศ

Email
Directors@thaiballast.com
AuditCommittee@thaiballast.com
CorporateSecretary@thaiballast.com
Info@thaiballast.com

นอกจากนี F ผู้ร้องเรี ยนยังสามารถส่งเอกสารการทุจริ ตได้ โดยตรงต่อกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัทได้ ที$ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท เลขที$ 260/2 ถ.เจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร 10600 โดยมีฝ่าย
เลขานุการเป็ นผู้รับเรื$ องร้ องเรี ยน และนําเรี ยนต่อกรรมการบริ ษัท, กรรมการตรวจสอบ และผู้เกี$ยวข้ องในลําดับถัดไป
4) กําหนดนโยบาย Whistle Blower เพื$อสนับสนุนให้ เกิดการตรวจสอบการกระทําการอันไม่โปร่ งใส และเพื$อให้
ความมัน$ ใจว่า ผู้รายงานความไม่โปร่ งใส การทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิ หรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที$ของพนักงาน จะได้ รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื$อปกป้องการตอบโต้ กลับจากผู้มีเจตนาไม่ดี และทําการฝึ กอบรมพนักงานเพื$อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
ในการต่อต้ านการทุจริ ตต่อหน้ าที$ ซึง$ เป็ นหนึง$ ในความพยายามของบริ ษัทที$จะกระตุ้นให้ พนักงานตระหนักถึงการควบคุมและ
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน$
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิพื Fนฐานในความเป็ นมนุษย์ ซึง$ มีทงสิ
ั F ทธิที$กฎหมายกําหนดและสิทธิที$มิได้ ระบุไว้ เป็ นกฎหมาย
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทที$จดั ให้ มีการส่งเสริ ม สนับสนุน และ พัฒนา สิทธิมนุษยชนสําหรับ
บุคลากรภายในองค์ ก รอย่างต่อเนื$ อง บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่า งเท่า เทียมกัน สนับ สนุนการพัฒนา
สวัสดิการ และการรักษาสิทธิ ประโยชน์ของพนักงาน คุ้มครองสิทธิ ของผู้ด้อยโอกาส และเปิ ดโอกาสความเท่าเทียมกันของ
พนักงานทุกระดับ จัดกิจกรรมเพื$อสร้ างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้ กบั องค์กร โดยไม่ปิด
โอกาสการแสดงออกซึง$ ความคิดสร้ างสรรค์อนั เป็ นส่วนหนึง$ ของการพัฒนาอย่างยัง$ ยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี F
1. การดูแลด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการจัดสวัสดิการเพิ$มเติมให้ กับพนักงานประจํ าของบริ ษัท นอกเหนือจากสวัสดิการกองทุน
ประกันสังคม ซึ$งเป็ นสวัสดิการพื Fนฐานสําหรับพนักงานทุกคนแล้ ว ทางบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีการจัดทํากองทุนสํารองเลี Fยงชีพ
เพื$อให้ พนักงานได้ มีหลักประกันในอนาคตสําหรับพนักงานที$ทํางานกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงิน
สมทบเข้ าสู่กองทุนในอัตราเดียวกันกับที$พนักงานได้ จ่ายชําระ เพื$อเป็ นการส่งเสริ มนโยบายการออมของภาครัฐ ทังนี
F F ทาง
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการอบรมรายละเอียดกองทุนสํารองเลี Fยงชีพสําหรับพนักงานใหม่ โดยวิทยากรจากทางสถาบันการเงินที$เป็ น
ผู้ดแู ลกองทุน
นอกจากนี F ทางบริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ$มเติม ซึ$งประกอบด้ วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สําหรับกรณีที$พนักงานเจ็บป่ วยฉุกเฉินและจําเป็ นต้ องเข้ ารักษาที$สถานพยาบาลที$มิได้ สงั กัดกองทุนประกันสังคม สวัสดิการยา
รักษาโรคพื Fนฐาน โดยจัดให้ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื Fนฐาน และการจัดสวัสดิการยาสามัญทัว$ ไป ทังนี
F F เพื$อเป็ นการส่งเสริ ม
ให้ พนักงานมีสวัสดิภาพที$ดีขึ Fน
การจัดสวัสดิการด้ านความปลอดภัยในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที$ของพนักงาน เป็ นอีกหนึ$งสวัสดิการที$ทางบริ ษัทได้
เล็งเห็นและให้ สาํ คัญเสมอมา ทางบริ ษัทได้ จดั ซื Fออุปกรณ์ป้องกันอันตราย อาทิ Earplugs ซึง$ จัดให้ ไว้ กบั พนักงานที$ต้องทํางาน
กับเครื$ องจักรอุตสาหกรรมที$มีโอกาสเกิดเสียงดัง หรื อ การจัดอุปกรณ์ Back Support สําหรับพนักงานขนย้ ายสินค้ า เป็ นต้ น
เพื$อสุขภาพและอนามัยที$ดีของพนักงาน
2. การพัฒนาบุคลากร
ในส่ว นของการพัฒ นาบุคลากร ทางผู้บริ หารของบริ ษั ท ธี ร ะมงคล อุตสาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ$งการพัฒนาบุคลากรในยุคปั จจุบนั ที$การ
แข่งขันทางการตลาดต้ องอาศัยทักษะและความเชี$ยวชาญในการดําเนินการ เพื$อรับมือกับปั ญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ ที$อาจจะ
เกิดขึ Fนได้ ทางผู้บริ หารจึงได้ ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาด้ านบุคลากร ทังในระดั
F
บปฏิบตั ิการ หัวหน้ าส่วนงาน และระดับ
ผู้บริ หาร โดยครอบคลุมถึงตังแต่
F การจัดทํา การอบรมฝึ กสอนระหว่างช่วงที$เริ$ มเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที$ (Probation Period Training)
การฝึ กอบรมระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที$ (On the Job Training) การฝึ กอบรมประจําปี เพื$อเป็ นการทบทวนการปฏิบตั ิหน้ าที$
อย่างถูกต้ องสมํ$าเสมอ (Scheduled Training) และการฝึ กอบรมพิเศษเพื$อเพิ$มเติมความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน
(Specific Training) ให้ แก่พนักงานในตําแหน่งต่าง ๆ ที$มีความจําเป็ นเฉพาะ ทังนี
F F การฝึ กอบรมนอกจากจะเป็ นการเพิ$มพูน
ความรู้ให้ กบั พนักงาน ยังเป็ นการเปิ ดทัศนวิสยั ในการมองปั ญหาในรูปแบบที$แตกต่างออกไป เพื$อให้ สามารถดําเนินการแก้ ไข
ปั ญหาที$เกิ ดขึนF ได้ อย่างทันท่วงที ทังF นีใF นส่วนของการฝึ กอบรม บริ ษัทได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมทังF แบบภายใน (In-house
Training) และมีการส่งฝึ กอบรมกับสถาบันภายนอก เพื$อให้ สามารถนําความรู้ความสามารถที$พนักงานได้ รับจากการฝึ กอบรม
มาใช้ พฒ
ั นา และเพิ$มประสิทธิภาพภายในองค์กรได้ อย่างเต็มที$
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3. การส่ งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน โดยมีการบรรจุคนพิการเข้ าเป็ น
พนักงานของบริ ษัทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดั เลือกโดยการเลือกสรรพนักงานพิการที$มิได้ มีผลกระทบต่อการจ้ าง
งานเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที$ เพื$อเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานพิการได้ รับสิทธิอนั เท่าเทียมกับพนักงานทัว$ ไป นอกจากนี F ทางบริ ษัทยังมี
นโยบายส่งเสริ ม และสนับสนุนองค์กรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทังทางตรงโดยการจั
F
ดงานให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสได้ มีโอกาสฝึ กทักษะ
ฝี มือ และความชํานาญ โดยมีทีมงานที$มีทกั ษะฝี มือของทางบริ ษัทเป็ นผู้ฝึกสอน และ การสนับสนุนทางอ้ อมผ่านทางการ
บริ จาคให้ กบั มูลนิธิที$สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสได้ มีโอกาสในการพัฒนา ทักษะ ฝี มือ และความชํานาญเฉพาะทาง
ให้ มากขึนF ทังF นี F การส่งเสริ มทักษะการทํางานของคนพิการเป็ นส่วนหนึ$งในมาตรการส่งเสริ มสิทธิ มนุษยชนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลที$ทางบริ ษัทได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิตอ่ เนื$องกันมาอย่างสมํ$าเสมอ
4. การสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
ทางบริ ษัท ธีระมงคล อุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) นําโดยกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง ส่งเสริ มให้ มีการ
สร้ างแรงจูงใจในการทํางานโดยการปรับปรุ งและพัฒนาตัวชี Fวัด (Performance Indicator) สําหรับแต่ละหน่วยงาน เพื$อใช้
วัดผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุ งและพัฒนาตัวชีวF ดั อย่างสมํ$าเสมอ เพื$อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ที$
เปลีย$ นแปลงไปอย่างสมํ$าเสมอ บริ ษัทได้ จดั ให้ แผนกที$มีผลการประเมินดีเยี$ยมจากตัวชี Fวัดที$ได้ กําหนดไว้ ได้ รับรางวัลเพื$อสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้ าที$ตามที$ได้ รับมอบหมาย นอกจากนี F ทางบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
โดยจัดให้ มีการบริ หารและการตรวจสอบตามหลักการ Participatory Governance ซึ$งเป็ นหลักปกครองที$ผ้ ูถูกปกครอง
สามารถแสดงออกซึง$ ความเห็นต่อการบริ หารงานอย่างมีเหตุมีผล พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นที$เป็ นประโยชน์ มีสว่ น
ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในเชิงลึก
5. การส่ งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ ความรู้สาํ หรับองค์ กร (Organizational Knowledge Management)
การจั ด การองค์ ค วามรู้ เป็ นส่ว นหนึ$ ง ของการพัฒ นาการขององค์ ก รอย่ า งยั$ง ยื น ผู้บ ริ ห าร บริ ษั ท ธี ร ะมงคล
อุต สาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) ได้ เ ล็ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ภายในองค์ ก ร ด้ ว ยการส่ง เสริ ม ให้ มี
กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กรอย่างสร้ างสรรค์ โดยมีการจัดทําในหลายลักษณะดังต่อไปนี F
1) Information Center – เป็ นการจัดทําศูนย์กลางองค์ความรู้ สําหรับข้ อมูลข่าวสารภายในองค์กร ข่าวสารที$ถูก
ประกาศให้ รับทราบจะถูกนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ ในระบบผ่านทาง Information Center เพื$อประกาศให้ รับรู้ อย่าง
ทัว$ ถึง และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นในประกาศที$มีผลกระทบต่อพนักงานอย่างมีเหตุมีผล
2) Creativity Center – ศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะภายในองค์กร เป็ นช่องทางสําหรับพนักงานทุกระดับใน
การนําเสนอความคิดเห็นที$เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเห็นที$ถกู นํามาปฏิบตั ิจะได้ รับรางวัลด้ านการมีสว่ นร่ วมต่อการ
พัฒนาของบริ ษัท การจัดทําศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะนอกจากเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ ยังเป็ นการตรวจสอบความโปร่ งใสของการทํางานตามหลัก Participatory Governance ซึ$งช่วยให้
กระบวนการบริ หารเป็ นไปอย่างมีเอกภาพตามหลักการประชาธิปไตย
3) Organizational Learning Process – ทางบริ ษัทได้ นําแนวทางการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบขององค์กรมาประยุกต์ใช้
โดยเริ$ มต้ นการเรี ยนรู้ จาก Individual Learning ฝึ กการเรี ยนรู้ แบบกลุม่ Team Learning และนําไปปฏิบตั ิตามรู ปแบบของ
Organizational Learning เพื$อให้ การเรี ยนรู้เกิดจากทักษะของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการไปจนถึงหัวหน้ าส่วนงาน ผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูง โดยกระบวนการเรี ยนรู้มีรายละเอียดดังต่อไปนี F
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3.1 Individual Learning – ส่งเสริ มการพัฒนาการทางด้ านการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยฝึ กฝนและ
ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ ผ่านทาง Digital Multimedia Learning ซึ$งประกอบไปด้ วยการเรี ยนรู้ ผ่านทางวีดีโอเทป และสื$อดิจิตอล
ประเภทอื$น ๆ ที$ได้ บนั ทึกระเบียบปฏิบตั ิในการทํางานของแต่ละแผนกเอาไว้ และอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื$อง
เพื$อให้ พนักงานสามารถเรี ยนรู้และเข้ าใจได้ อย่างสมํ$าเสมอ
3.2 Team Learning – ฝึ กฝนให้ พนักงานรู้ จักการทํางานเป็ นกลุ่ม โดยจัดการอบรมในเชิ งกลุ่ม ให้ โอกาส
พนักงานในการเข้ าฝึ กฝนตามกลุม่ คณะ การแสดงออกซึ$งความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลใน
กลุม่ รวมถึงมารยาท และทักษะในการประชุม สัมมนา และการเข้ าร่วมกิจกรรมระหว่างพนักงาน ทังนี
F F กิจกรรมที$ทางบริ ษัทได้
จัดเป็ นประจําอยูท่ กุ ปี เพื$อสนับสนุนการเรี ยนรู้การเข้ ากลุม่ และฝึ กฝนทักษะการทํางานเป็ นทีมได้ แก่ กิจกรรม Team Building
ประจําปี ซึ$งเป็ นกิจกรรมที$พนักงานประจําของบริ ษัทจะได้ มีโอกาสทําความรู้ จกั ร่ วมทํากิจกรรมฝึ กฝนทักษะการทํางานเป็ น
ทีมของพนักงานประจําทุกระดับ
3.3 Organizational Learning – ส่งเสริ มทัก ษะการจัดการในรู ปแบบองค์ กรภาพรวม โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ เรี ยนรู้การจัดการในส่วนงานอื$น ๆ ที$มิใช่สว่ นงานที$รับผิดชอบ เพื$อให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าที$ในรู ปแบบองค์กร ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ดงั กล่าว พนักงานข้ ามสายงานจะมีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที$
ของพนักงานสายงานอื$น เพื$อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจของลักษณะงานอื$น ๆ ที$มีอยู่ภายในบริ ษัท โดยมีผ้ ูจัดการ รวมถึง
ผู้บริ หารเป็ นผู้กํากับดูแล ทังนี
F F การส่งเสริ มทักษะการจัดการดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการเรี ยนรู้ ขอบข่ายการปฏิบตั ิหน้ าที$ของ
พนักงานแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างความสามัคคีภายในองค์กร ให้ มีความเป็ นเอกภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที$อีกด้ วย
การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา ลิขสิทธิi และสิทธิบัตร
บริ ษั ทได้ กําหนดกํ าหนดให้ ผ้ ูบริ ห ารและพนัก งานทุกคน มีหน้ าที$แ ละความรั บ ผิดชอบในการปกป้ อง และดูแ ล
ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาของบริ ษั ท และเคารพลิข สิท ธิO ข องเจ้ า ของทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา รวมทังF มี ก ารใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ$ สารโดยใช้ สอื$ โทรคมนาคม ที$ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและถูกต้ องตามหลักกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับ
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ลิขสิทธิO และสิทธิบตั ร ทุกประการ
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั$น
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน$ เป็ นปั ญหาอันร้ ายแรงไม่เพียงในระดับองค์กร ยังเป็ นปั ญหาในระดับท้ องถิ$นและระดับประเทศ
ผู้บริ หารและคณะกรรมการของบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั$นในทุกระดับ และกําหนดให้ มีนโยบายว่า
ด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ตว่าด้ วย “การรับสิง$ ของหรื อประโยชน์อื$นใดที$มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที$” และ “การให้ สินบน” ไว้ อย่างชัดเจน เพื$อให้ พนักงานและผู้เกี$ยวข้ องได้ ทราบและยึดถื อปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยมี
รายละเอียดของนโยบายดังนี F
1) บริ ษัทดําเนินนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและการดําเนินงานด้ านจัดหาจัดซื Fอแก่คคู่ ้ าทุกรายของบริ ษัท และมี
นโยบายที$จะไม่กระทําการ หรื อเพิกเฉยต่อการทุจริ ตในองค์กรใด ๆ โดยกําหนดให้ พนักงานห้ ามรับสิ$งของหรื อการให้ สิ$งของ
ใดๆ เพื$อประโยชน์อื$นใด จากบุคคลที$มีหน้ าที$หรื อทําธุรกิจที$เกี$ยวข้ องกับองค์กรไม่วา่ จะเป็ นผู้ขาย ผู้รับจ้ างช่วง ผู้รับเหมา โดย
กําหนดเป็ นแนวปฎิบตั ิอย่างชัดเจน เพื$อป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาความไม่โปร่งใส และไม่เป็ นธรรมในการค้ าระหว่างผู้ขาย ผู้รับ
จ้ า งช่ ว ง ผู้รั บเหมา และเป็ นการป้ องกัน ไม่ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาทุจ ริ ต และความไม่เ ป็ นธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่า งชัด เจน
นอกจากนี F ทางบริ ษัทยังมีช่องทางหลากหลายเพื$อให้ พนักงานสามารถส่งเรื$ องราวการทุจริ ตที$พบเห็นได้ โดยตรง (Whistle
Blower) อาทิ การใส่ข้อมูลลงในกล่องรับเรื$ องร้ องเรี ยนที$จดั ไว้ ภายในบริ ษัทซึง$ จะสามารถร้ องเรี ยนไปที$ผ้ บู ริ หารได้ โดยตรง การ
ส่งอีเมล์ให้ เลขานุการบริ ษัท ซึ$งจะนําเรี ยนเรื$ องดังกล่าวไปยัง กรรมการบริ หาร กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ หรื อ
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การส่งเรื$ องไปยัง เว็บไซต์สว่ นกลางของทางบริ ษัท โดยทางบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีมาตรการคุ้มครองผู้รายงานการทุจริ ตอย่าง
เหมาะสม เพื$อมิให้ ผ้ รู ายงานพฤติกรรมทุจริ ต ได้ รับผลกระทบจากการรายงานดังกล่าว
2) ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนที$จะดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบที$ดีต่อสังคม
โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่กระทําการใด ๆ รวมถึงไม่สง่ เสริ ม และ ไม่สนับสนุน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน$ ในทุกภาค
ส่ว นของประเทศ และยังมี นโยบายส่งเสริ ม การต่อต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ปชั$น ทุก รู ป แบบทังF ที$ก ระทํา การโดยภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนนอกจากนี F บริ ษัทยังได้ มีการประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เป็ นที$เรี ยบร้ อยแล้ ว
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในรอบปี 2559 บริ ษัท มิได้ มีข้อร้ องเรี ยนที$เป็ นสาระสําคัญที$ผ้ บู ริ โภคร้ องเรี ยนจากการได้ รับผลกระทบในการใช้ สนิ ค้ า
ของทางบริ ษัท ซึง$ ตลอดระยะเวลาที$ผา่ นมาทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคเป็ นอย่างยิ$ง โดยเฉพาะ
ในส่ ว นของสิ น ค้ าที$ ท างบริ ษั ท เป็ นผู้ ดํ า เนิ น การผลิ ต และจั ด จํ า หน่ า ยโดยสิ น ค้ าทุ ก ชิ นF ได้ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะมาตรฐานด้ านความปลอดภัย ซึ$ง
เป็ นเครื$ องยืนยันว่าบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสิง$ สําคัญลําดับต้ น ในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
สินค้ าของทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญด้ านความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกเสมอมา ทังนี
F F ความปลอดภัยต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัท เป็ นหนึง$ ในแนวนโยบายของทางบริ ษัทที$มงุ่ เน้ น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริ โภค และไม่ทําให้ เกิดอันตรายต่อการใช้
งาน นอกจากนี F ในปี 2559 บริ ษัทยังมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริ โภคเพื$อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริ การที$
ทางบริ ษัทได้ ผลิตและจัดจําหน่ายอย่างสมํ$าเสมอ และผลสํารวจความพึงพอใจอยูใ่ น เกณฑ์ดี ที$ระดับ 89.14 เปอร์ เซนต์
การดําเนินงานด้ านสิ$งแวดล้ อม
ในฐานะที$บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าที$เกี$ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน บริ ษัทมีนโยบายที$จะเป็ นผู้วิจยั และพัฒนาสินค้ าที$มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้ ทรัพยากรโลก ซึง$ ที$ผา่ นมาบริ ษัทได้ พฒ
ั นาสินค้ าที$ได้ รับตรามาตรฐานเบอร์ 5 (ฉลากประหยัดไฟเบอร์
5) จากกระทรวงพลังงาน (จากเดิมออกโดยการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต) ซึง$ เป็ นสินค้ าที$ทางบริ ษัทได้ ผลิตขึ Fนโดยความพยายามเพื$อช่วย
อนุรักษ์ พลังงานให้ เป็ นไปตามนโยบายภาครัฐ และสังคม ทังยั
F งส่งเสริ มให้ ผ้ ซู ื Fอได้ ประหยัดค่าไฟฟ้ า จากการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที$
ลดลง สินค้ าประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็ นสินค้ าที$มีคณ
ุ ภาพสูง ปลอดภัย และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้ สญ
ู เสียไปในการ
ผลิตพลังงาน นอกจากนี F สินค้ าที$บริ ษัทผลิตนันมาจากกระบวนการผลิ
F
ตที$ทนั สมัย มิได้ มีการสร้ างหรื อ ก่อให้ เกิดมลพิษต่อ
สิ$งแวดล้ อมแต่อย่างใด ซึ$งทําให้ มนั$ ใจได้ ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ที$มุ่งส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน เกิดจาก
กระบวนการผลิตที$สะอาดและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน เพื$อรักษาสภาพแวดล้ อมที$ดีของโลก
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที$ผา่ นมา บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายชัดเจนที$จะมุง่ มัน$ และ
พัฒนาสินค้ านวัตกรรมเพื$อตอบสนองสังคมและผู้บริ โภคตลอดมา บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมเพื$อทดแทนการนําเข้ า
สินค้ าจากยุโรป โดยเป็ นบริ ษัทไทยรายแรก และรายเดียวที$เป็ นผู้ริเริ$ มคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื$อการประหยัดพลังงาน
ทางด้ านไฟฟ้ าแสงสว่างในไทย สินค้ าหลากหลายชนิดที$บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศเป็ นสินค้ าที$พฒ
ั นา
และคิดค้ นโดยวิศวกรชาวไทยทังสิ
F Fน
ตราบจนปั จจุบนั บริ ษัทยังคงไม่หยุดที$จะคิดค้ นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื$อสังคมไทย โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม
2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนสิทธิบตั รสินค้ าไว้ เป็ นจํานวนทังสิ
F Fน 10 รายการ และยังคงเป็ นผู้ผลิตสินค้ าประเภทหลอดไฟถนน
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รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และยังส่งออกสินค้ าประเภทเทคโนโลยีดงั กล่าวไปยังกว่า 10 ประเทศทัว$ โลก และยังได้
พัฒนานวัตกรรมเพื
ตกรรมเพื$อความสะดวกสบายของผู้ใช้ งานอีกมากมาย อาทิ สวิตช์แสงแดด รี โมทสวิตช์ สวิตช์จบั ความเคลื$อนไหว
ของมนุษ ย์ และสวิ ต ช์ ร ะบบสัม ผัส ซึ$ง ทังF หมดถูก คิ ด ค้ น ภายใต้ แนวนโยบายที$ บ ริ ษั ท ตังF มั$น เพื$ อ การพัฒ นาสัง คมไทยให้
สะดวกสบายทันสมัย และปลอดภัยเสมอมา นอกจากนวัตกรรมที$ทางบริ ษัทได้ คิดค้ นขึ Fนนี F ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาบริ ษัทยังมีการ
วิจัยสินค้ านวัตกรรมเพื$อการประหยัดพลังงาน ซึ$งบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจํ าหน่ายสินค้ าประหยัดพลังงานที$ได้ รับฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงานมากว่า 10 ปี
สินค้ านวัตกรรมทุกชนิดของบริ ษัท นอกจากจะเป็ นสินค้
นค้ าที$ประหยัดพลังงาน และออกแบบเพื$อตอบสนองรู ปแบบ
การใช้ ชีวิตสมัยใหม่แล้ ว สินค้ าทุกชนิดจะต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และยังได้ รับการรับรอง
คุณภาพจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน TÜV SÜD ประเทศเยอรมันนี ทังนี
F Fเพื$อให้ ผ้ บู ริ โภคมัน$ ใจถึง คุณภาพและความ
ภาพแล
ปลอดภัย ในการใช้ งานผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัท
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การดําเนินธุรกิ จภายใต้ ความรั บผิดชอบต่อสิ$งแวดล้ อมและสังคมคือสิ$งที$บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน) ได้ ยึดมัน$ และให้ ความสําคัญอย่างต่อเนื$องมาโดยตลอด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื$อเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที$ดีอย่าง
ยัง$ ยืนให้ แก่ชมุ ชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้ อมทังดํ
F าเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและคํานึงถึงผลประโยขน์ของผู้ที$เกี$ยวข้ อง
ได้ แก่ ลูกค้ า คูค่ ้ า รวมถึงประชาชนในสังคม โดยยึดถือตามนโยบายความรับผิด ชอบต่อสังคมที$ทางบริ ษัทปฏิบตั ิเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้ องค์ กรเจริ ญเติบโตอย่างยั$งยืน โดยในปี 2559 ที$ผ่านมา ทางบริ ษัทได้ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื$อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังต่อไปนี
ไป F
โครงการ สน. ส่ องสว่ าง
บริ ษัทได้ บริ จาคหลอดไฟ LED และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ สําหรับงานซ่อมบํารุ ง เพื$อปรับปรุ งระบบแสง
สว่างในห้ องสอบสวน และห้ องประชุมของสถานีตํารวจนครบาลสําเหร่ และสถานีตํารวจนครบาลบุคคโล ทังยั
F งช่วย
ส่งเสริ มให้ ทางสถานีตํารวจประหยัดพลังงาน เช่นเดียวกัน
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โครงการรณรงค์ “ส่ งเสริมสร้ างกีฬาฟุตซอลเพื$อเยาวชน”
บริ ษัทได้ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ส่งเสริ มกีฬาฟุตซอลเพื$อเยาวชน โดยมีการมอบโคมไฟฟลัดไลท์
ทรงกรวย 400W จํานวน 8 ชุด สําหรับติดตังลานกี
F
ฬาอเนกประสงค์ชุมชนโคกตะบอง เพื$อส่งเสริ มการเล่นกีฬาของ
เยาวชนในชุมชน ณ ต.โคกตะบอง จ.กาญจนบุรี

โครงการสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ าในพระราชูปถัมภ์ ฯ
บริ ษั ท ได้ ร่ว มกับ หนัง สือ พิ ม พ์ ทัน หุ้น เนื$อ งในโอกาสครบรอบ 13 ปี โดยบริ จ าคสมทบทุน ให้ กับ มูล นิ ธิ
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ าในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื$อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้ าสิริกิตOพิ ระบรมราชินีนาถ
โครงการประชารัฐร่ วมใจ เสริมสร้ างความปลอดภัยในโรงเรียน
บริ ษัทได้ ร่วมกับศูนย์พฒ
ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าบัลลาสต์ 36W จํานวน 100
ชุด, ชุดรางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมหลอด 18W จํานวน 25 ชุด และชุดรางอิเล็กทรอนิกส์พร้ อมหลอด 36W จํานวน 25
ชุด เพื$อใช้ ในการซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้ าให้ แก่โรงเรี ยนที$เข้ าร่วมโครงการประชารัฐร่ วมใจเสริ มสร้ างความปลอดภัยใน
โรงเรี ยน

โครงการสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที$ด้อยโอกาส
ปั จจุบนั มีโรงเรี ยนภายใต้ การกํากับกระทรวงศึกษาธิการหลายแห่งที$ยงั ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เพื$อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
ไทยให้ พร้ อมดําเนินชีวิตในสังคมปั จจุบนั ดังนันF ทางบริ ษัทจึงได้ ร่วมมือกับสํานักรองนายกรัฐมนตรี ในการเข้ าร่ วม
โครงการเสริ มสร้ างคุณภาพชี วิต ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนที$ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์ ในการมุ่ง เน้ นให้ เกิ ด
สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที$ดีของนักเรี ยน ในด้ านโครงสร้ างพื Fนฐานของโรงเรี ยน โภชนาการและสุขอนามัยที$ดี
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รวมถึงการยกระดับทางวิชาการ โดยร่ วมสนับสนุนด้ านต่างๆ ที$เป็ นประโยชน์ต่อโครงการ สําหรับโรงเรี ยนในระดับ
หมูบ่ ้ านและตําบล โดยมีรายชื$อโรงเรี ยนดังต่อไปนี F
- โรงเรี ยนบ้ านโพนทอง อําเภอเสนานิคม จังหวัดอํานาจเจริ ญ
- โรงเรี ยนบ้ านทรายแก้ ว อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร
- โรงเรี ยนบ้ านร่มเกล้ า อําเภอแม่ริม จังหวัดน่าน
- โรงเรี ยนบ้ านสันเจริ ญ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
- โรงเรี ยนราษฎร์ รัฐพัฒนา อําเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน
- โรงเรี ยนบ้ านห้ วยขม ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- โรงเรี ยนบ้ านหนองงูเหลือม อําเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- โรงเรี ยนยางโองนํ Fาวิทยาคม อําเภอบ้ านตาก จังหวัดตาก
- โรงเรี ยนบ้ านสําโรง อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
- โรงเรี ยนชุมชนบ้ านแม่ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- โรงเรี ยนเกาะหมากน้ อย จังหวัดพังงา
- โรงเรี ยนหนองแวงประชาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- โรงเรี ยนชุมชนบ้ านแม่ดาวกลาง มิตรภาพที$ 26 อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- โรงเรี ยนบ้ านโจ้ โก้ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
โครงการมอบหลอดไฟให้ กับทางกองทัพเรือ
เนื$องด้ วยทางบริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของเจ้ าหน้ าที$ทหารในการปฏิบตั ิงานในพื Fนที$ทรุ กันดาร จึงได้ มี
การมอบโคมไฟถนน จํานวน 20 โคม และหลอดไฟแอลอีดี 10W แบบสลิม จํานวน 50 ดวง เพื$อสนับสนุนการทํางาน
ของกองทัพเรื อในประเทศไทย เพื$อเป็ นประโยชน์ในการปฎิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที$ทหาร ทังนี
F F โคมไฟและหลอดไฟ
ดัง กล่า ว ทางกองทัพ เรื อ จะนํ า ไปสนับ สนุน การปฎิ บัติ ง านในพื นF ที$ จัง หวัด จัน ทบุรี แ ละจัง หวัด ตราด ณ หน่ว ย
ปฏิบตั ิการเกาะกูด

โครงการร่ วมบริจาคเพื$อทํานุบาํ รุ งสืบทอดพระพุทธศาสนา
- บริ จาคเงินในการทําพิธียกองค์พระประธาน บูรณะโบสถ์ วัดบางนํ Fาชน ตําบลสําเหร่ อําเภอธนบุรี จังหวัด
กรุงเทพฯ
- บริ จาคเงินในงานแห่เทียน วัดบางนํ Fาชน ตําบลสําเหร่ อําเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ
- บริ จาคเงินในการทําบุญทอดกฐิ น วัดบางนํ Fาชน ตําบลสําเหร่ อําเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ
- บริ จาคเงินสบทบกองทุนเพื$อบูรณะองค์พระธาตุแช่แห้ ง จังหวัดน่าน
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ภาครวมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างเป็ นอุตสาหกรรมที$มีอตั ราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและอัตรา
การขยายตัวของอสังหาริ มทรัพย์ภายในประเทศเป็ นสําคัญ โดยในปี 2559 ที$ผ่านมา ศูนย์วิจยั กสิกรไทยได้ ออกบทวิเคราะห์
เรื$ อง “ตลาดหลอดไฟส่องสว่าง LED ปี 59”* ซึ$งได้ ประเมินมูลค่าตลาดไฟส่องสว่างไว้ เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
F Fน 21,970 – 22,380
ล้ านบาท เติบโตขึ Fนจากปี 2558 ซึ$งมีมูลค่ารวมทังสิ
F Fน 20,720 ล้ านบาท โดยเป็ นมูลค่าหลอดไฟ LED ถึงประมาณ 4,980 –
5,150 ล้ านบาท ซึง$ เติบโตขึ Fนสูงถึงร้ อยละ 33.5 ถึง 38.1 จากปี 2558 ซึง$ ส่วนใหญ่เป็ นการติดตังโคมไฟและหลอดไฟใหม่
F
เพื$อ
ใช้ เป็ นสาธารู ปโภคพื Fนฐานทังภายในและภายนอกอาคาร
F
และการจากการติดตังโคมไฟและหลอดไฟเพื
F
$อทดแทนผลิตภัณฑ์
เดิมที$ชํารุดหรื อหมดอายุการใช้ งาน นอกจากนี F การติดตังในบางองค์
F
กรหรื อหน่วยงาน อาจเป็ นไปเพื$อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม
เพื$อประโยชน์ในการประหยัดพลังงาน โดยติดตังผลิ
F ตภัณฑ์ใหม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ที$ให้
ประสิทธิภาพแสงที$ดีกว่าเดิม และทําให้ องค์กรสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ า ซึง$ เป็ นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงาน ที$
ภาครัฐให้ การส่งเสริ มมาอย่างสมํ$าเสมอ
*ข้ อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยเป็ นข้ อมูลที$ได้ มาจากเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ ณ วันที$ 10
มิ ถุ น ายน 2559 ซึ$ ง ข้ อมู ล เป็ นไปตามการวิ เ คราะห์ ข องศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทยเท่ า นั นF โดยมี ร ายละเอี ย ด ตามนี F
http://www.thansettakij.com/2016/06/10/61326
อุตสาหกรรมบัลลาสต์ และภาวะการแข่ งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์เป็ นส่วนหนึ$งของธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่าง โดยตลาดบัลลาสต์ส่วนใหญ่เป็ นของ
ผู้ผลิต ภายในประเทศ สําหรั บตลาดบัลลาสต์ ที$ ต้องนํ าเข้ าจากต่า งประเทศนันF จะเป็ นผลิตภัณฑ์ บัล ลาสต์ สํา หรั บ ใช้ กับ
หลอดไฟปล่อยประจุความเข้ มสูง (HID) บางชนิด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างบางชนิด
ปั จจุบนั แนวโน้ มของอุตสาหกรรมบัลลาสต์ในประเทศไทยนันF มีแนวโน้ มลดลงอย่างชัดเจนจากการเปลี$ยนแปลงไป
ของเทคโนโลยีไฟฟ้ าแสงสว่าง และมีแนวโน้ มที$ผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์จะถูกทดแทนด้ วยผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี ซึ$งไม่มีบลั
ลาสต์เป็ นส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์มีแนวโน้ มลดลงอย่างเห็นได้ ชดั แต่ยงั มีลกู ค้ าบางส่วนที$ยงั
นิยมผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์ เนื$องจากมีอายุการใช้ งานที$ยาวนาน ทําให้ ผ้ รู ับเหมาและช่างไฟบางส่วนยังคงไม่เปลีย$ นการใช้ งานไป
ยังหลอดไฟแอลอีดีในทันที
สําหรับอุตสาหกรรมบัลลาสต์นนั F สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ แก่
• บัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็ก
• บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ตลาดบัลลาสต์ในประเทศไทยโดยส่วนมากจะเป็ นบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กเป็ นส่วนใหญ่ เนื$องจากมีราคาตํ$ากว่า
และมีอายุการใช้ งานทนทานกว่าบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์มาก จึงทําให้ ตลาดโดยรวมเป็ นบัลลาสต์ ขดลวดแกนเหล็กเป็ น
ส่วนมาก โดยในช่วง 5–10 ปี ที$ผ่านมา ทางกรมอนุรักษ์ พลังงานและอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ในส่วนราชการกระทรวงพลังงาน
และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ พยายามผลักดันผลิตภัณฑ์ที$ช่วยในการประหยัดพลังงาน โดยบัลลาสต์
ประเภทประหยัดพลังงาน (Low Loss) และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนหนึ$งที$ได้ รับการสนับสนุน ทําให้ ประชาชนทัว$ ไป
หันมาใช้ บลั ลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ Fน
จากการสํารวจตลาดล่าสุดพบว่าปั จจุบนั ผู้ผลิตบัลลาสต์มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื$อง จากสถานการณ์ตลาดโลกที$
มีแนวโน้ มผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภท LED มากขึ Fน สําหรับตลาดบัลลาสต์ปัจจุบนั คูแ่ ข่งขันในตลาด ได้ แก่
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• บริ ษัท เรเซอร์ การไฟฟ้ า (ประเทศไทย) จํากัด: ผลิตบัลลาสต์ยี$ห้อ “Racer” “Octane” และยังรับผลิต
บัลลาสต์ให้ กับยี$ห้อจากต่างประเทศอีกหลายยี$ห้อ อาทิ Osram เป็ นต้ น บริ ษัท เรเซอร์ การไฟฟ้ า (ประเทศไทย)
จํากัด เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตบัลลาสต์ฟลูออเรสเซนต์ หรื อบัลลาสต์ไฟบ้ านที$มากที$สดุ ในประเทศไทย ปั จจุบนั มีกําลังการ
ผลิตประมาณ 1 ล้ านชิ Fนต่อเดือน
• บริ ษัท อาร์ มสตรองอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํากัด: ผลิตบัลลาสต์ยี$ห้อ “Armstrong” ปั จจุบนั มี
กําลังการผลิตกว่า 500,000 ชิ Fนต่อเดือน โดยจะเน้ นการผลิตบัลลาสต์ไฟบ้ านเพื$อส่งออกไปจําหน่ายให้ กบั ประเทศ
ในแถบเอเชียผ่านลูกค้ ารายใหญ่คือ Phillips
แม้ วา่ ในปั จจุบนั บริ ษัทจะมีกําลังการผลิตของบัลลาสต์สาํ หรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที$น้อยกว่าผู้ผลิตรายใหญ่อื$นๆ
ซึง$ ส่งผลต่อการครองส่วนแบ่งทางด้ านการตลาดก็ตาม แต่จุดแข็งที$สําคัญที$ทําให้ บริ ษัทมีความแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื$นคือ
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตบัลลาสต์ไฟถนน (โดยเฉพาะอย่างยิ$งบัลลาสต์สําหรับหลอดไฟเมอร์ คิวรี$ (หลอดแสงจันทร์ ) และหลอดไฟ
โซเดียม) รายใหญ่อนั ดับ 1 ของประเทศ ซึ$งถือเป็ นจุดแข็งที$สําคัญของบริ ษัท และถึงแม้ ว่าบริ ษัท เรเซอร์ การไฟฟ้ า จํากัด จะ
สามารถผลิตบัลลาสต์ไฟถนนได้ เช่นเดียวกับบริ ษัท แต่ปัจจุบนั บริ ษัทดังกล่าวยังมีกําลังการผลิตบัลลาสต์ไฟถนนที$น้อยกว่า
ทางบริ ษัท โดยคูแ่ ข่งขันที$สาํ คัญของบริ ษัทสําหรับบัลลาสต์ไฟถนนคือ สินค้ าที$นําเข้ าจากต่างประเทศ
โดยภาพรวมบริ ษัทจัดเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ บัลลาสต์ที$มีความหลากหลายทางด้ านผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมทุกประเภทของบัลลาสต์สามารถรองรับความต้ องการของลูกค้ าได้ ในทุกกลุม่ และทุกประเภทการใช้ งาน
ภาวะอุตสาหกรรมบัลลาสต์ในปั จจุบนั การจะจําหน่ายสินค้ าได้ นนั F จะต้ องอาศัยการจําหน่ายในราคาถูกโดยเฉพาะ
บัลลาสต์ไฟบ้ าน เนื$องจากมีการแข่งขันสูงมากและตลาดบัลลาสต์มีแนวโน้ มหดตัวลดลง ทําให้ มีสดั ส่วนการทํากําไรค่อนข้ าง
ตํ$า ทางบริ ษัทจึงได้ เน้ นจุดเด่นที$แตกต่างจากบริ ษัทข้ างต้ น โดยทางบริ ษัทจะเน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิตในผลิตภัณฑ์
ประเภทบัลลาสต์สาํ หรับไฟบ้ าน เพื$อให้ สามารถแข่งขันกับบริ ษัทภายในประเทศได้ ผ่านการสร้ างตราสินค้ าเป็ นของตนเองเพื$อ
เพิ$มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์จากทางบริ ษัท นอกจากนี F ทางบริ ษัทยังดําเนินนโยบายบริ หารโดยเน้ นผลิต
สินค้ าที$ลดและช่วยทดแทนการนําเข้ า อาทิ บัลลาสต์ สําหรับหลอดไฟถนน หรื อหม้ อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน ซึ$งจะมี
ภาวะการแข่งขันที$ตํ$ากว่าผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์ไฟบ้ านทัว$ ไป อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์ไฟบ้ าน จะมี
ตลาดค่อนข้ างใหญ่แต่ในการเข้ ามาของคู่แข่งขันรายใหม่นนั F สามารถทําได้ ยาก เนื$องจากมีอปุ สรรคในเรื$ องของความรู้ และ
เทคนิค (Know-how) เกี$ยวกับการผลิต การจัดหาบัลลาสต์อ้างอิง หรื อ Reference Ballast สําหรับใช้ ประกอบการขอรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไป
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าและภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้ าเป็ นส่วนหนึง$ ในผลิตภัณฑ์ที$ทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และนําเข้ าเพื$อจําหน่ายภายในประเทศซึ$ง
นับว่าเป็ นสายการผลิตที$ต่อยอดจากธุรกิจบัลลาสต์และมีแนวโน้ มที$จะเติบโตอย่างต่อเนื$อง ด้ วยความชํานาญในธุรกิจด้ าน
ไฟฟ้ าอยูแ่ ล้ วนันF ทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจต่อคุณภาพของหลอดไฟฟ้ าที$ผลิตและจําหน่ายออกสูต่ ลาด
จากข้ อมูลของการนําเข้ าสินค้ าของประเทศไทยแยกตามผลิตภัณฑ์* ในปี 2559 การนําเข้ าสินค้ าหลอดฟลูออเรส
เซนต์ และหลอดคอมแพคฟลูอเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบประหยัดไฟ) มีจํานวนลดลงจากปี 2558 14.57% โดยลดลงจาก
41.70 ล้ านหลอด เป็ น 35.63 ล้ านหลอดตามลําดับ และมีมูลค่าลดลงจาก 1,505.5 ล้ านบาท เป็ น 1,108.1 ล้ านบาทหรื อ
ลดลงกว่า 447.4 ล้ านบาท ในขณะที$หลอดไฟ LED และโคมไฟแอลอีดีประเภทโคมไฟสาดแสง มีแนวโน้ มเพิ$มขึ Fนอย่างเห็นได้
ชัดจาก 10.64 ล้ านหลอด เป็ น 12.23 ล้ านหลอด หรื อเพิ$มขึ Fนกว่า 15.01% และมีมลู ค่าเพิ$มขึ Fนจาก 4,214.1 ล้ านบาท เป็ น
4,316.6 ล้ านบาท หรื อเพิ$มขึ Fน 102.5 ล้ านบาท จากข้ อมูลข้ างต้ น ชี Fให้ เห็นถึงการเปลี$ยนแปลงของเทคโนโลยีหลอดไฟฟ้ า ที$มี
การเปลี$ยนแปลงจากเทคโนโลยีหลอดไฟฟ้ าดังเดิ
F มหรื อหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (หลอด
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ตะเกี ย บประหยัดไฟ) ซึ$ง มีจํ านวนและมูลค่าลดลง ไปเป็ นหลอดไฟแอลอีดี ซึ$งมีจํ านวนและมูลค่าที$ เพิ$ม ขึนF สวนทางกับ
ผลิตภัณฑ์ดงเดิ
ัF ม
ทังนี
F F หากดูรายละเอียดตัวเลขเฉพาะประเทศ จะพบว่าการนําเข้ าหลอดไฟฟ้ าเป็ นการนําเข้ าจากประเทศจีนกว่า
ัF
และยังมีแนวโน้ มเพิ$มขึ Fนสวนทางกับภูมิภาคอื$น จากการที$จีนเป็ น
82.36%(*) ของมูลค่าการนําเข้ าในผลิตภัณฑ์ทงสองรายการ
ผู้ผลิตและส่งออกสินค้ าทางด้ านหลอดไฟฟ้ ามากเป็ นอันดับหนึ$งของโลกในปั จจุบนั ทังนี
F F สาเหตุหลักที$ทําให้ การนําเข้ าหลอด
ไฟฟ้ าจากประเทศจีนมาจากการทําความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศจีน ซึ$งทําให้ อตั ราภาษี นําเข้ า
จากประเทศจีนเป็ น 0% และทําให้ มีผ้ จู ดทะเบียนนําเข้ าผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ ากว่า 100 ราย
โดยปั จจุบนั ผู้นําเข้ ารายใหญ่ของประเทศไทย ได้ แก่
• บริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างทุกประเภท
ภายใต้ ตราสินค้ า “Philips” ซึง$ เป็ นตราสินค้ าอันดับหนึง$ ของโลกที$ได้ รับความนิยมอย่างมาก และเป็ นที$ร้ ู จกั
กันดีในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่าง โดยมียอดขายกว่า 50% ของตลาดไฟฟ้ าแสงสว่าง
• บริ ษัท ไลท์ติ Fง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้ านไฟฟ้ าแสงสว่างอย่างครบวงจร เป็ น
บริ ษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่าง ที$ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ผลิตและจัดจําหน่ายหลอดไฟฟ้ าภายใต้ ตราสินค้ า “L&E” และ “Lumax” และยังจัดจําหน่ายตราสินค้ าอื$นๆ
อาทิเช่น “Philips” “Osram” “GE” เป็ นต้ น โดยมียอดจําหน่ายหลอดไฟฟ้ าในปี 2559 ทังสิ
F Fน 500 ล้ านบาท
• บริ ษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ Fง จํากัด เป็ นบริ ษัทผู้ผลิตหลอดไฟมายาวนานกว่า 45 ปี เป็ นผู้ผลิต พัฒนา และจัด
จําหน่ายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รายใหญ่ที$สดุ ของประเทศไทย จําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า “Lekise”
และรับผลิตสินค้ าให้ กบั ตราสินค้ าชันนํ
F าอีกหลายราย
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ทางบริ ษัทพิจารณาว่า การที$บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟเองนันF จะช่วยสร้ าง
ความหลากหลายด้ านผลิตภัณฑ์ที$ผลิต และจําหน่ายให้ มีจํานวนรายการเพื$อสนองตอบความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากขึ Fน
กว่าเดิม บริ ษัทจึงได้ คิดค้ นและพัฒนา หลอดไฟฟ้ าแบบปล่อยประจุความเข้ มสูง (HID อาทิ หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ และโซเดียม
ความดันสูง) ซึ$งทางบริ ษัทได้ ผลิตหลอดดังกล่าวเป็ นรายแรกของประเทศ ช่วยลดการนําเข้ าหลอดไฟประเภทดังกล่าวจาก
ต่างประเทศลง บริ ษัทจะได้ ประโยชน์จากการส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศเพิ$มขึ Fน เนื$องจากต่างประเทศให้ ความนิยมและ
เชื$อถือในคุณภาพของสินค้ าดังกล่าว นอกจากนี F ยังคาดการณ์ว่าในอนาคตหลอดเมทัลฮาไลด์จะถูกนํามาใช้ แทนหลอดไฟ
แบบแสงจันทร์ ทงหมด
ัF
จากประโยชน์ของหลอดเมทัลฮาไลด์ที$สามารถให้ แสงสว่างมากกว่าหลอดแสงจันทร์ ถึงร้ อยละ 70 ซึ$ง
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมวางแผนกําลังการผลิตให้ สามารถรองรับกับแนวโน้ มการเปลีย$ นแปลงของผลิตภัณฑ์ด้านไฟฟ้ าส่องสว่างที$
จะเกิดขึ Fนในอนาคตเป็ นที$เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี F บริ ษัทยังคาดการณ์ ว่าการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หลอดไฟตลอดปี ที$ผา่ นมา จะกลายเป็ นปั จจัยสําคัญที$ทําให้ สามารถแข่งขันกับหลอดไฟที$นําเข้ าจากต่างประเทศได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ$งในกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟถนน ซึง$ ขณะนี Fทางบริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานสินค้ าจากประเทศเยอรมนี จากสถาบัน
TÜV SÜD ซึ$งเป็ นผู้นําในการให้ บริ การทางด้ านการทดสอบผลิตภัณฑ์และรับรองระบบในระดับสากล ทังนี
F F การส่งทดสอบ
มาตรฐานดังกล่าวจะช่วยสร้ างความน่าเชื$อถือให้ กับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ$งในด้ านการเข้ าประมูลงานที$
เกี$ยวข้ องกับหน่วยงานราชการ
สําหรับการผลิตและจัดจําหน่ายเทคโนโลยีหลอดไฟแอลอีดีนนั F ในรอบปี 2559 ที$ผ่านมาราคาของหลอดไฟแอลอีดี
ยังมีการปรับตัวลดลงกว่า 30% และได้ สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่างอย่างรุ นแรง โดยในช่วงต้ นปี 2559 หลอดไฟ 8
วัตต์ มีราคาขายเฉลีย$ ในท้ องตลาดอยูท่ ี$ราว 90-125 บาท (ราคา 125 บาทเป็ นราคาอ้ างอิงจาก หลอดไฟแอลอีดี กฟผ.) ทังนี
F F
จากการที$รัฐบาลนําโดยกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตได้ ประกาศโครงการหลอด LED เบอร์ 5 โดยมีผ้ ผู ลิตและจัด
จําหน่ายที$เข้ าร่วมโครงการนับสิบราย โดยมีร้านค้ าปลีกจํานวนมากที$เข้ าร่ วมโครงการอาทิ บริ ษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน)
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หรื อ ที$ร้ ูจกั กันดีในนาม ร้ านสะดวกซื Fอ 7-11 บริ ษัท ซีอาร์ ซี ไทวัสดุ จํากัด บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น
และได้ ประกาศราคาจําหน่ายหลอดไฟแอลอีดี ชนิด 8 วัตต์ ที$ 125 บาท ชนิด 5 วัตต์ ที$ 115 บาท ซึ$งทางบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วม
โครงการหลอด LED เบอร์ 5 ของทางกฟผ.ดังกล่าว และได้ มีการจัดจําหน่ายหลอดไฟ LED เบอร์ 5 ที$ร้านสะดวกซื Fอ 7-11 และ
ห้ างร้ านอื$นอีกมาก ในขณะที$ช่วงปลายปี หลอดไฟ 5 วัตต์ LED หลายยี$ห้อ ที$วางจําหน่ายในห้ างค้ าปลีกรายใหญ่ มีราคา
จําหน่ายลดลงเหลือเพียง 60 บาท ซึง$ ราคาดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า ราคาขายปลีกยังมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื$อง โดย
ราคาขายปลีกในช่วงปลายปี 2559 ของหลอดไฟแอลอีดีชนิด 7-8 วัตต์ โดยเฉพาะในส่วนของหลอดไฟที$มีคุณภาพตํ$ากว่า
หลอดไฟ LED เบอร์ 5 ของ กฟผ.นันF มีราคาจําหน่ายอยู่ที$ราว 60-80 บาทลดลงกว่าช่วงปี 2558 ซึ$งมีราคาจําหน่ายหลอดไฟ
7-8 วัตต์ อยู่ราว 80-120 บาท สําหรับในส่วนของทางบริ ษัท ได้ ปรับตัวต่อระดับราคาอย่างต่อเนื$อง โดยมีการควบคุมสินค้ า
และการจัดจําหน่ายอยูต่ ลอด ทําให้ บริ ษัทสามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันได้ อย่างทันท่วงที
* หมายเหตุ ตัวเลขการนําเข้ าสินค้ าของประเทศไทย เป็ นตัวเลขที$ได้ จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ$งข้ อมูลอาจมี
ความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี$ยนแปลงตามที$กระทรวงพาณิชย์ได้ ประกาศ

อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้ า เป็ นส่วนหนึง$ ในอุปกรณ์หรื อวงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง ตลาดอุตสาหกรรมโคมไฟฟ้ ามีการแข่งขัน
สูง มีผ้ ูผลิตและผู้นําเข้ าสินค้ าหลายรายในประเทศ บริ ษัทได้ เริ$ มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้ า เพื$อต่อยอดธุรกิจบัล
ลาสต์ จากการที$ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มในการซื Fอสินค้ าในแบบสําเร็ จรูป และได้ เริ$ มดําเนินการผลิตโคมไฟฟ้ าในปี 2557 โดยมีการ
ผลิตบนพื Fนที$โรงงานในอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ$งเป็ นขยายพื Fนที$โรงงานเดิม เพื$อรองรั บการผลิตโคมไฟฟ้ า และได้ เริ$ มจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟในปี 2557 ที$ผ่านมา การผลิตโคมไฟฟ้านอกจากจะเพิ$มยอดจําหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์โคม
ไฟฟ้ าโดยตรงแล้ ว ทางบริ ษัทยังได้ รับประโยชน์จากการนําโคมไฟฟ้ ามาประกอบเป็ นวงจรสําเร็ จรู ปก่อนจัดจําหน่าย (นําโคม
ไฟฟ้ ามาประกอบรวมกับหลอดไฟฟ้ า บัลลาสต์ สตาร์ ทเตอร์ ) ทําให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคที$นิยมซื Fอสินค้ าสําเร็ จรูปโดยตรง
สําหรับผู้ผลิตโคมไฟฟ้ ารายสําคัญในประเทศได้ แก่
• บริ ษัท ไลท์ติ Fง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็ นผู้ผลิตและ
จัดจําหน่ายเพียงรายเดียวที$จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีกําลังการผลิต
และจัดจําหน่ายโคมไฟฟ้ ากว่า ปี ละกว่า 4,000,000 หน่วย
• บริ ษัท เรเซอร์ การไฟฟ้ า (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายโคมไฟและรางไฟนีออนรายใหญ่
ของประเทศ โดยมีกําลังผลิต ปี ละกว่า 12,000,000
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ปั จจัยความเสี$ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาปั จจัยความเสี$ยงอย่าง
รอบคอบทังข้
F อมูลในเอกสารฉบับนี F และปั จจัยความเสี$ยงอื$นเพิ$มเติม โดยความเสี$ยงที$ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี F อ้ างอิงจาก
ข้ อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที$สามารถระบุได้ ซึ$งปั จจัยความเสี$ยงที$มีนยั สําคัญบางประการ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัท และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี$ยงอื$นที$มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทได้ นอกจากนี F ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ที$ปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า
“เชื$อว่า” “คาดการณ์ ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตังใจ”
F หรื อ “ประมาณ” เป็ นต้ น หรื อการคาดการณ์ เกี$ยวกับผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี$ยนแปลงของกฎหมายที$เกี$ยวข้ องในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นโยบาย
ของรัฐ และอื$น ๆ ซึง$ เป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ทังนี
F Fผลที$เกิดขึ Fนจริ ง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจาก
การคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
ความเสี$ยงในด้ านกลยุทธ์
ความเสี$ยงจากการพึ$งพิงผู้จัดจําหน่ ายวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็จรูปรายใหญ่
ปั จจุบนั วัตถุดิบที$ใช้ ในการผลิตและสินค้ าสําเร็ จรู ปหลายรายการของบริ ษัทมาจากการสัง$ ซื Fอจากผู้ผลิต หรื อผู้จัด
จําหน่ายมากกว่า 2–3 รายขึ Fนไป ซึง$ ตลาดผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรูปสําคัญที$ใช้ ในการผลิตของบริ ษัท
เป็ นตลาดประเภทคูแ่ ข่งขันหลายราย โดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบประเภทเหล็กและลวด ซึ$งเป็ นวัตถุดิบที$สําคัญที$สดุ ในการผลิต
ของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทไม่มีความจําเป็ นที$จะต้ องพึ$งพิงผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ$งแต่อย่างใด โดยเฉพาะ
อย่างยิ$งในการสัง$ ซื Fอวัตถุดิบสําคัญที$ใช้ ในการผลิตบางประเภท ทางบริ ษัทได้ มีการติดต่อกับผู้ผลิตวัตถุดิบประเภทดังกล่าวใน
ต่างประเทศโดยตรง เพื$อการเปรี ยบเทียบราคาระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา ซึ$งจะทําให้ ทราบถึง
ความเคลื$อ นไหวของราคา และพิ จ ารณาเลือ กสั$ง ซื อF วัต ถุดิบ ในราคาที$ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บด้ า นต้ น ทุน ที$ ดี ที$ สุด
นอกจากนี F การสัง$ ซื Fอวัตถุดิบทุกประเภท รวมถึงสินค้ าสําเร็ จรูปประเภทต่าง ๆ บริ ษัทฯจะดําเนินการจัดซื Fอหรื อจัดหากับผู้ผลิต
หรื อผู้จดั จําหน่ายหลายรายทังในและต่
F
างประเทศ เพื$อให้ มนั$ ใจว่าบริ ษัทจะไม่มีความเสี$ยงใด ๆ หากผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่าย
ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบและสินค้ าให้ ทางบริ ษัทได้ ตามระยะเวลาที$กําหนด อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทมิได้ มีการลงนาม
สัญญาด้ านการสัง$ ซื Fอวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรูปกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใดเป็ นสําคัญ ทังนี
F F เพื$อให้ เกิดความคล่องตัวใน
การดําเนินงาน
ความเสี$ยงจากการขายสินค้ าเงินเชื$อแก่ ลูกค้ า
เนื$องจากลักษณะการจําหน่ายสินค้ าโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัท เป็ นการจําหน่ายในลักษณะที$ให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า
โดยเฉพาะอย่างยิ$งกลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ และกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศบางส่วน โดยในช่วงปี 2559 ที$ผ่านมา
บริ ษัทมีการขายสินค้ าแบบให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า คิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 89.20 ของรายได้ จากการจําหน่ายทังหมด
F
หรื อ
คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 417.18 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลักผ่านลูกค้ าประเภทร้ านค้ าทัว$ ไป ซึ$งแบ่งออกเป็ น
2 กลุม่ คือ กลุม่ ร้ านค้ าส่งทัว$ ไป และกลุม่ ร้ านค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัว$ ไป ซึ$งโดยส่วนมากจะเป็ นการจําหน่ายแบบให้ เครดิตเทอม
ระหว่าง 60–90 วัน แบบไม่มีการขอหลักประกัน เพื$อใช้ ประกอบการให้ เครดิตเทอม โดยในปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนการ
จําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายดังกล่าว คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68.04 ของรายได้ จากการจําหน่ายทังหมด
F
อย่างไรก็ตาม
แม้ วา่ บริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าเงินเชื$อแก่ลกู ค้ าในสัดส่วนที$สงู แต่ที$ผา่ นมา บริ ษัทได้ กําหนดมาตรการป้องกันปั ญหาหนี Fสูญหรื อ
หนี Fที$ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพื$อใช้ ประกอบการพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า โดยหากเป็ นลูกค้ า
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ใหม่ที$เพิ$งเริ$ มการติดต่อซื Fอขาย ทางบริ ษัทจะกําหนดนโยบายการจําหน่ายเป็ นเงินสดเท่านันF โดยหลังจากเริ$ มติดต่อซื Fอขาย
สินค้ าไปได้ ระยะหนึ$ง ทางบริ ษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้ อมูลเกี$ยวกับงบการเงิน (Financial Statements) และข้ อมูลอื$น ๆ ที$
สําคัญของลูกค้ าจากเว็บไซต์ Business Online (BOL) ที$บริ ษัทได้ สมัครเป็ นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้ อมูลเกี$ยวกับรายชื$อผู้ถือ
หุ้นและสัดส่วนการถื อหุ้น รายชื$อกรรมการ รวมถึงวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิ จที$เกี$ ยวข้ อง นอกจากนี F ร้ านค้ าอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
ดังกล่าวต้ องเป็ นร้ านที$ตกแต่งโชว์อปุ กรณ์ไฟฟ้ าที$มีลกั ษณะการลงทุนไม่ตํ$ากว่า 500,000 บาท (จะดําเนินการประเมินมูลค่า
โดยหัวหน้ าฝ่ ายขายของบริ ษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจารณาให้ เครดิตเทอมที$ 25,000 บาท ก่อน หลังจากนันจะมี
F
การปรั บ
ระยะเวลาหรื อวงเงินเครดิตเทอมตามระยะเวลาในการติดต่อซื Fอขาย ประวัติการจ่ายชําระเงินในช่วงที$ผ่านมา รวมถึงการ
พิจารณาโดยผู้บริ หารที$รับผิดชอบเรื$ องการให้ เครดิตเทอม ทังนี
F F เพื$อป้องกันปั ญหาหนี Fสูญที$อาจจะเกิดขึ Fนได้
ความเสี$ยงจากการเปลี$ยนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านแสงสว่ าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างได้ เกิดการเปลี$ยนแปลงครังF ใหญ่ จากการคิดค้ นและพัฒนาเทคโนโลยี LED (Light
Emiting Diode) โดยศาสตราจารย์ชาวญี$ปนในการผลิ
ุ่
ต LED ที$ให้ แสงเป็ นสีขาว มีอายุการใช้ งานที$ยาวนานและมีคา่ ลูเมน ต่อ
วัตต์ที$สงู มาก (ค่าความสว่าง) และในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านหลอดไฟ LED ได้ มีการคิดค้ นและพัฒนาอย่างต่อเนื$องจนผู้ผลิต
บางรายสามารถผลิตหลอดไฟ และโคมไฟชุด LED ได้ ในราคาที$ยอ่ มเยา รวมถึงได้ มาตรฐานในระดับสากล ทางบริ ษัทได้ ทราบ
ถึงแนวโน้ มการเปลี$ยนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี และได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าเกี$ยวกับผลิตภัณฑ์ LED มาอย่าง
ต่อเนื$อง
ในรอบปี 2559 ที$ผา่ นมา ผู้ผลิตหลอดไฟ LED หลายรายยังคงมีการปรับราคาลงอย่างรวดเร็ ว แม้ วา่ สถานการณ์การ
ปรับตัวลดลงของราคาหลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมือนกับที$เกิดขึ Fนในปี 2557 ก็ตาม แต่ผลของการลดลงอย่างรวดเร็ วของ
ราคาตลาด ยังคงทําให้ บริ ษัทต้ องปรับมานําเข้ าสินค้ าหลอดไฟ LED หลายรายการเพื$อจัดจําหน่าย ภายใต้ ตราสินค้ าเดิมของ
ทางบริ ษัทที$บริ ษัทได้ จดทะเบียนไว้ โดยมีมลู ค่าการนําเข้ าสินค้ าใกล้ เคียงกับในปี 2558 โดยลดลงเล็กน้ อยจาก 169.92 ล้ าน
บาทในปี 2558 เป็ น 143.27 ล้ านบาทในปี 2559 หรื อลดลง 15.68 เปอร์ เซ็นต์ โดยการนําเข้ าสินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED ยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์หลักที$ทางบริ ษัทได้ นําเข้ ามาจัดจําหน่าย และยังคงมีสดั ส่วนการนําเข้ าอยู่ในระดับที$สงู
อย่างต่อเนื$อง ทังนี
F F นอกจากการที$บริ ษัทนําเข้ าสินค้ ามาเพื$อจัดจําหน่ายแทนสินค้ าที$บริ ษัทผลิตและจัดจําหน่ายอยู่เดิมแล้ ว
ทางบริ ษัทยังได้ เริ$ มกระบวนการผลิตและประกอบชิ Fนส่วน LED ตังแต่
F ปี 2557 เรื$ อยมา นอกจากนี F บริ ษัทยังคงวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางด้ าน LED อย่างต่อเนื$อง ทําให้ บริ ษัทเชื$อมัน$ ว่า แม้ อตุ สาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างจะมีการเปลี$ยนแปลงเทคโนโลยี
ครังF ใหญ่ แต่บริ ษัทยังคงสามารถปรับตัว และรับมือต่อสถานการณ์การเปลี$ยนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านไฟฟ้ าแสงสว่างได้
อย่างทันท่วงที
ความเสี$ยงจากภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์ (Ballast) มีการแข่ งขันสูง
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์เป็ นส่วนหนึ$งของธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่าง ซึ$งปั จจุบนั ประเทศไทยมีมลู ค่ารวมของ
ธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่างประมาณ 21,970 – 22,380 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนของอุตสาหกรรมบัลลาสต์และอุปกรณ์สว่ นควบที$ใช้
ในวงจรแสงสว่างเป็ นมูลค่าโดยประมาณ 1,500 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 7 โดยตลาดบัลลาสต์สว่ นใหญ่เป็ นของ
ผู้ผลิต ภายในประเทศ สําหรั บตลาดบัลลาสต์ ที$ ต้องนํ าเข้ าจากต่า งประเทศนันF จะเป็ นผลิตภัณฑ์ บัล ลาสต์ สํา หรั บ ใช้ กับ
หลอดไฟปล่อยประจุความเข้ มสูง (HID) บางชนิด และอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างบางชนิด ในปั จจุบนั ภาวะอุตสาหกรรมการผลิต
บัลลาสต์จดั ว่ามีภาวะการแข่งขันในระดับสูง เนื$องจากมีจํานวนผู้ผลิตหลายราย นอกจากนี F ยังมีการแข่งขันด้ านราคาสูง จาก
ความเหมือนด้ านประโยชน์การใช้ สอย ระดับราคาที$ใกล้ เคียงกัน รวมถึงการเข้ ามาของสินค้ าจากประเทศจีนที$มีราคาจําหน่าย
ตํ$ากว่า
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ทังนี
F F ทางบริ ษัทได้ ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันที$รุนแรงมากขึ Fนในอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์ในปั จจุบนั เป็ น
อย่างดี ทางบริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื$อง รวมทังได้
F เตรี ยมวางแผนเพื$อรองรับกับสถานการณ์
การแข่งขันดังกล่าว โดยได้ วางแผนการผลิตสินค้ าไปยังสินค้ าประเภทอื$นที$เกี$ยวข้ องกับบัลลาสต์ ด้วย อาทิ การผลิตและ
จําหน่ายโคมไฟและหลอดไฟ เพื$อหลีกเลีย$ งปั ญหาการแข่งขันในตลาดบัลลาสต์ที$ค่อนข้ างสูง และเป็ นการเพิ$มช่องทางในการ
จําหน่ายให้ มากกว่าการจํ าหน่ายบัลลาสต์ เพียงอย่างเดียวแบบเดิม เนื$องจากสามารถจํ าหน่ายเป็ นอุปกรณ์ โคมไฟและ
หลอดไฟชุดสําเร็ จรู ปให้ ผ้ ูบริ โภคสามารถนําไปติดตังและใช้
F
งานได้ ทนั ที นอกจากนี F บริ ษัทยังได้ มีการขยายสินค้ าไปในส่วน
ของสวิชท์ควบคุมด้ วยรี โมท สวิชท์ความร้ อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้ าประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยจุดแข็งในเรื$ องการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เป็ นอย่างดี โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายการรับประกันคุณภาพสินค้ าบางรายการให้ กับ
ลูกค้ าสูงถึง 5 ปี ขณะที$คแู่ ข่งในท้ องตลาดทัว$ ไปให้ ระยะเวลารับประกันที$ 1 ปี ซึง$ นโยบายดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยสําคัญที$จะช่วย
ให้ บริ ษัทสามารถดํารงอยูไ่ ด้ ทา่ มกลางสภาวะการแข่งขันที$รุนแรงของภาคอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์ในปั จจุบนั
ความเสี$ยงจากการแข่ งขันกับสินค้ าราคาถูกจากประเทศคู่แข่ งขันที$สาํ คัญ
สําหรับความเสี$ยงจากการแข่งขันกับสินค้ าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันที$สําคัญนันF ทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญ
เป็ นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทได้ ผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับคุณภาพใกล้ เคียงกันหรื อ Fighting Model โดยจะเป็ น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที$ผลิตออกมาในระดับคุณภาพเท่ากับที$กําหนดไว้ ใน มอก. โดยขณะนี F บริ ษัทมีสนิ ค้ าที$ผลิตในระดับดังกล่าวอยู่
หลายรายการซึง$ คุณภาพสินค้ าเป็ นไปตามที$ระบุในมาตรฐานทังระดั
F บในประเทศและต่างประเทศบริ ษัทยังได้ กําหนดกลยุทธ์
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี F ผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) ที$เน้ นการเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภค (EndUser) โดยตรงเพื$อลดต้ นทุนด้ านการจําหน่าย ส่งผลให้ สามารถกําหนดราคาขายที$จะสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ที$ดีกว่า
อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ วผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะถูกออกแบบและกําหนดคุณภาพมาตรฐานการผลิตไว้ ใน
ระดับที$สงู กว่าที$กําหนดไว้ ใน มาตรฐาน มอก. ซึ$งผลิตภัณฑ์ที$ผลิตในรู ปแบบ Fighting Model นันF เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที$ทาง
บริ ษัทออกแบบมาเพื$อการแข่งขันในตลาดที$มีการแข่งขันด้ านราคาสูง และมีคณ
ุ ภาพในระดับที$พอดีกบั มาตรฐาน มอก.เพื$อ
ประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้ าออกไปให้ ครอบคลุมได้ ถึงทุกกลุม่
ความเสี$ยงในด้ านการปฏิบัติการ
ความเสี$ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที$เปลี$ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
ในกระบวนการผลิตบัลลาสต์ วัตถุดิบที$มีความสําคัญในการผลิตคือ ลวด และเหล็ก ซึ$งเป็ นวัตถุดิบที$มีความผันผวน
และเปลี$ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ในอดีตที$ผ่านมาปั ญหาความผันผวนดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริ หาร
จัดการสต็อควัตถุดิบของบริ ษัท ซึ$งบริ ษัทได้ แก้ ปัญหาดังกล่าว โดยทางบริ ษัทได้ นําระบบ Enterprise Resource Planning
(ERP) ซึ$งเป็ นระบบสารสนเทศขององค์กร ที$นําแนวคิดและวิธีการบริ หารแบบ ERP มาใช้ เป็ นระบบเชิงปฏิบตั ิการในองค์กร
ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่าง ๆ ในบริ ษัททังหมด
F
ได้ แก่ การจัด
จ้ าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริ หารบุคลากร เข้ าด้ วยกันเป็ นระบบที$สมั พันธ์ กนั และสามารถเชื$อมโยงกันอย่าง
รวดเร็ วด้ วยระบบ Real Time จึงช่วยเพิ$มประสิทธิภาพด้ านการควบคุมปริ มาณสต็อคสินค้ าให้ อยู่ในระดับที$เหมาะสมและทํา
ให้ สามารถวางแผนและควบคุมการใช้ วตั ถุดิบ หรื อสต็อคสินค้ าสําเร็ จรูปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื$องจากระบบ ERP สามารถ
คาดการณ์ปริ มาณวัตถุดิบ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการในการผลิตสินค้ าได้ โดยอ้ างอิงถึงปริ มาณการสัง$ ซื Fอของลูกค้ า ซึ$งจะ
ช่วยลดความเสีย$ งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที$เปลีย$ นแปลงได้ ในระดับหนึง$
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ปั จจุบนั วัตถุดิบที$ถือว่ามีความเสีย$ งสูงจากความผันผวนทางราคา มีดงั ต่อไปนี F
1) ราคาลวดทองแดง บริ ษัทมีการตกลงซื Fอโดยตรงกับผู้ผลิตลวดทองแดงรายใหญ่ในประเทศ โดยราคาที$ใช้ ใน
การซื Fอขายจะอ้ างอิงตามราคาตลาดโลก โดยอาศัยข้ อมูลอุตสาหกรรมและการติดตามข้ อมูลความเคลื$อนไหว
ของราคาอย่างใกล้ ชิด เพื$อกํ าหนดปริ มาณการสัง$ ซื Fอให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ โดยหากเปรี ยบเทียบ
ระหว่า งช่ ว งปี 2558 และปี 2559 บริ ษั ท มี แ นวโน้ ม การใช้ ป ริ ม าณทองแดงลดลงจาก 11.06 เป็ น 9.46
เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ทังนี
F F สัดส่วนมูลค่าซื Fอทองแดงต่อมูลค่าวัตถุดิบทังหมด
F
ได้ ปรับลดลงมาจากการที$ราคา
ทองแดงในท้ องตลาด ได้ ปรั บตัวลดลงเป็ นอย่างมากซึ$งเป็ นไปตามการเปลี$ยนแปลงของราคาทองแดงโลก
นอกจากนี F ยังมีสาเหตุมาจากการที$บริ ษัทมีการผลิตบัลลาสต์ลดลง เนื$องจากการเปลี$ยนแปลงเทคโนโลยีด้าน
หลอดไฟ ไปเป็ นหลอดไฟแอลอีดีที$มีการเปลี$ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง อย่างไรก็ตาม สําหรับแนวโน้ ม
ราคาทองแดงในรอบปี 2559 ทองแดงมีความผันผวนของราคาที$คอ่ นข้ างน้ อย เปรี ยบเทียบกับราคาทองแดงใน
ช่วงปี 2556-2558 ซึ$งเกือบทังปี
F 2559 ราคาทองแดงมีระดับราคาอยู่ในช่วง 4,500-5,000 เหรี ยญสหรัฐต่อ
เมตริ กตัน และในช่วงปลายปี 2559 ได้ ปรับตัวเพิ$มขึ Fนเป็ น อยู่ที$ราว 5,500-6,000 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน
ทําให้ บริ ษัทได้ คาดการณ์ราคาทองแดงว่า มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ Fนอย่างต่อเนื$องในปี 2560
กราฟแสดงราคาทองแดงในตลาดโลก ณ วันที$ 6 มกราคม 2555–5 มกราคม 2560
และ ณ วันที$ 4 มกราคม 2559–วันที$ 5 มกราคม 2560 (ข้ อมูล Update)
*อ้ างอิงข้ อมูลจาก www.infomine.com

2) ราคาเหล็ ก บริ ษั ท ได้ นํ า เข้ า เหล็ ก บางประเภทที$ ใ ช้ ในการผลิ ต โดยตรงจากผู้ผ ลิต และผู้จัด จํ า หน่ า ยใน
ต่างประเทศ อาทิ เวียดนาม, ไต้ หวัน และเกาหลี โดยในการสัง$ ซื Fอจะใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาเพื$อสัง$ ซื Fอ
จากผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายที$เสนอราคาที$สมเหตุสมผลที$สดุ สําหรับปั จจัยจากราคาตลาดโลกที$มีความผัน
ผวนนันF เป็ นสิง$ ที$ไม่สามารถควบคุมได้ โดยในช่วงปี 2559 และปี 2558 บริ ษัทใช้ เหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
คิดเป็ นมูลค่าต่อต้ นทุนการผลิตสินค้ าโดยรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ประมาณร้ อยละ 10.0 และร้ อยละ 7.77
ตามลําดับ ทังนี
F F มูลค่าการซื Fอวัตถุดิบเหล็กต่อมูลค่าการซื Fอวัตถุดิบปรับลดลงเป็ นอย่างมาก จากการที$ราคา
เหล็ ก ได้ ปรั บ ลดลงตามราคาตลาดโลก และจากการที$ บ ริ ษั ท มี ย อดการผลิ ต บัล ลาสต์ ล ดลง จากการ
เปลีย$ นแปลงไปของเทคโนโลยีไฟฟ้ าแสงสว่างไปเป็ นหลอดไฟแอลอีดี ซึง$ เป็ นอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง อย่างไรก็
ตาม สําหรับภาพรวมของราคาเหล็กในปี 2559 ที$ผา่ นมา ราคาเหล็กซึง$ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื$องจากปี 2558
มีระดับราคาอยู่ที$ราว 300 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตันในช่วงต้ นปี และปรับขึ Fนไปที$ราว 450 เหรี ยญสหรัฐต่อ
เมตริ กตันในช่วงกลางปี 2559 ก่อนที$จะปรับตัวลดลงไปที$ราว 350 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน ก่อนที$จะปรับตัว
ขึ Fนไปแตะที$ระดับ 500 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตันในช่วงปลายปี 2559 ทําให้ บริ ษัทได้ คาดการณ์ว่าราคาเหล็ก
จะมีการปรับตัวเพิ$มขึ Fนอย่างต่อเนื$องในปี 2560
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กราฟแสดงราคาเหล็กในตลาดโลก ณ วันที$ 1 มกราคม 2544–17 มกราคม 2560
*อ้ างอิงข้ อมูลจาก www.steelbenchmarker.com

สําหรับภาพรวมปี 2559 ที$ผา่ นมา บริ ษัทได้ รับผลกระทบเพียงเล็กน้ อยจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ที$สง่ ผลต่อ
ต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท เนื$องจากบริ ษัทได้ ปรับเปลี$ยนเป็ นการซือF สินค้ าตามราคาตลาดโลก และแม้ ว่าบริ ษัทไม่ได้ รับ
ผลกระทบใด ๆ จากการลดลงอย่างรุนแรงของราคาวัตถุดิบในปี 2559 มากนัก ทางบริ ษัทยังคงมีมาตรการในการติดตามราคา
วัตถุดิบในตลาดโลกอย่างต่อเนื$อง และได้ เพิ$มความระมัดระวังหากเกิดเหตุการณ์ความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังเช่นที$เคย
เกิดขึ Fนแล้ วในปี 2551 ที$ผา่ นมา ซึง$ จะทําให้ บริ ษัทสามารถรับมือกับผลกระทบของความผันผวนได้ อย่างทันท่วงที
ความเสี$ยงจากการชําระค่ าสินค้ าล่ วงหน้ า
ในปี 2559 มูลค่าการนําเข้ าสินค้ าได้ ลดลงจาก 169.92 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ น 143.27 ล้ านบาท โดยในปี 2559
มีสนิ ค้ าหลายรายการที$ทางบริ ษัทได้ ทําการจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ าให้ กบั ผู้จดั จําหน่ายตามข้ อตกลงการจัดจําหน่ายสินค้ า
เพื$อให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายดําเนินการจัดส่งสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัท ซึ$งทางบริ ษัทจะดําเนินการจ่ายชําระค่าสินค้ า ตามเทอมการซื Fอ
ขายสินค้ าที$ทางบริ ษัทได้ ตกลงกับทางผู้จดั จําหน่ายไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วเท่านันF ทังนี
F F การจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ าดังกล่าว ทําให้
บริ ษัทต้ องเตรี ยมวงเงินหมุนเวียนในการซื Fอสต๊ อกสินค้ าดังกล่าว ซึง$ การชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ านันF อาจทําให้ บริ ษัทเกิดปั ญหา
สภาพคล่องขึ Fนได้ ทางบริ ษัทจึงได้ เพิ$มมาตรการเฝ้ าระวัง ดูแล ติดตามและควบคุมปริ มาณสต๊ อคให้ อยูใ่ นระดับที$เหมาะสม
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ความเสี$ยงด้ านการบริหาร การจัดการ
ความเสี$ ย งกรณี ท$ ี บ ริ ษั ท มี ผ้ ู ถือ หุ้ น รายใหญ่ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 74.39
ทางบริ ษัทจะมีโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิO รัตนพรร่ วมถือหุ้นในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ
ร้ อยละ 74.39 ของจํานวนหุ้นที$จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
F
ษัท ซึ$งสัดส่วนการถือหุ้นที$มีอยู่ร้อยละ 74.39 นี F อาจจะทําให้
ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่โ ดยกลุ่ม ครอบครัว ประสิท ธิ O รัต นพร มีอํ า นาจในการควบคุม มติที $ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น ได้ เ กือ บทั Fงหมด
โดยเฉพาะอย่างยิ$งในกรณีที$ให้ ถือคะแนนเสียงในที$ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี$ของจํานวนเสียงทั Fงหมดของผู้ถือ
หุ้นที$เข้ าร่ ว มประชุมและมีสิท ธิ ออกเสีย งลงคะแนน ซึ$งการถือหุ้น ในลักษณะกระจุก ตัว เช่น นี F จะทําให้ บริ ษัท ไม่ส ามารถ
ตัดสินใจดําเนินการใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื$นจะเห็นโอกาสที$จะทํา
ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทก็ตาม
ความเสี$ ย งจากการที$ผ้ ูบริหารทังหมด เป็ นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท อาจมี ค วามเสี$ย งในเรื$ อ งการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และการบริ ห ารงาน เนื$ อ งจากบริ ษั ท มี ก ลุ่ม ครอบครั ว
ประสิท ธิO รั ต นพร เป็ นผู้บ ริ ห ารทังF หมด และเป็ นชุด เดี ย วกัน กับ คณะกรรมการโดยส่ว นใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื$อให้ เกิด
การถ่วงดุลในการบริ หารจัดการในระดับหนึง$ ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการ ดังนี F
1) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบที
F
$มีความเป็ นอิสระ จํานวน 3 ท่าน เข้ ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษัท
ซึง$ จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลของการบริ หารจัดการได้ ในระดับหนึง$
2) คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท จะไม่มีอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบในการมี
อํานาจ และ/หรื อ มอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที$ตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลที$อาจมีความ
ขัดแย้ ง (ตามที$นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื$นใดที$
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ$งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้ องเสนอต่อที$ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที$
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื$อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที$เกี$ยวข้ อง
กําหนด
3) จัดให้ มีหน่วยงานเพื$อทําหน้ าที$ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (InternalControl) ของบริ ษัท ที$สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานที$ทํา
หน้ าที$ดงั กล่าว จะสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้ านต่าง ๆ ที$เกี$ยวข้ องกับการบริ หารงานภายใน
บริ ษัททังหมดเป็
F
นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ความเสี$ ย งจากการพึ$ ง พิ ง เงิน ให้ ก้ ู ยืม ระยะสั นจากบุคคลที$เกี$ยวข้ องกัน
ในรอบปี 2559 ที$ผา่ นมาบริ ษัทไม่มีกรณีการให้ ก้ ยู ืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกันเกิดขึ Fนแต่อย่างใด
ความเสี$ ย งจากการพึ$ ง พิ ง พื นที$ เ ช่ า จากบุ ค คลที$ เ กี$ ย วข้ อ งกั น
ทางบริ ษั ท ได้ ทํ า สัญ ญาเช่ า อาคารมิ นิ แ ฟคตอรี$ สํา หรั บ ใช้ เป็ นโรงงานผลิ ต สิ น ค้ า จํ า นวน 3 ห้ อ ง เลขที$ 46/67
(กรรมสิทธิOของนายธีระพงษ์ ประสิทธิOรัตนพร) 46/68 (กรรมสิทธิOของนายธีรยุทธ์ ประสิทธิOรัตนพร) และเลขที$ 46/69 (กรรมสิทธิO
ของนายธี ระชัย ประสิทธิO รัตนพร) ซึ$งนายธี ระพงษ์ ฯ นายธี รยุทธ์ ฯ และนายธี ระชัยฯ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท โดยพื Fนที$เช่าดังกล่าวมีขนาดเนื Fอที$ประมาณ 400 ตารางเมตรต่อห้ อง ซึ$งตังอยู
F ่ หมู่ที$ 3 ถนนเลียบคลองสี$วาพาสวัสดิO
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปั จจุบนั บริ ษัทจ่ายชําระค่าเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าวเท่ากับ 15,000 บาท
ต่อเดือนต่อห้ อง ให้ แก่กรรมการทังF 3 ท่าน โดยราคาค่าเช่าที$ทางบริ ษัทจ่ายให้ กับกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั Fง 3 ท่าน
ดังกล่าว ที$อตั ราค่าเช่า เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน เป็ นราคาค่าเช่าที$ตํ$ากว่าราคาประเมินค่าเช่าตามท้ องตลาดทัว$ ไป
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(อัตราค่าเช่า 21,000 บาท) ซึ$งเป็ นราคาที$ประเมินโดยบริ ษัท บรู ค เรี ยลเอสเตท จํากัด และเป็ นบริ ษัทประเมินราคาที$ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT)
ทังนี
F F สัญญาเช่าอาคารดังกล่าวทังF 3 ห้ อง หมดอายุในเดือนธันวาคม ปี 2559
ความเสี$ยงด้ านการเงิน
ความเสี$ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี$ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ
เนื$องจากบริ ษัทมีการนําเข้ าวัตถุดิบที$ใช้ ในการผลิตสินค้ าและสินค้ าสําเร็ จรู ปจากต่างประเทศหลายรายการเป็ นเงิน
สกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แต่รายได้ ของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท ดังนันF บริ ษัทจึงมีความเสี$ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี$ยน หากเกิดสถานการณ์ ที$อตั ราแลกเปลี$ยนค่าเงินบาทเปลี$ยนแปลงไปในทิศทางที$ปรับตัวอ่อนค่าลง จะ
ส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนด้ านการนําเข้ าสินค้ าเพิ$มสูงขึ Fน อย่างไรก็ตาม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์และหนี Fสินที$
ไม่ได้ ทําการป้องกันความเสี$ยง โดยมีมลู ค่าเจ้ าหนี Fการค้ า ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ จํานวน 343,158 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
เงินกู้ยืมระยะสันF 947,885 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ ซึ$งการที$บริ ษัทมีทงส่
ั F วนที$รับและจ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศนันF สามารถ
ช่วยป้องกันความเสีย$ ง (Hedging) จากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย$ นที$จะเกิดขึ Fนได้ ในระดับหนึง$ ด้ วยเช่นกัน ทังนี
F F ในช่วง
12 เดือนของปี 2559 ที$ผา่ นมา บริ ษัทมีมลู ค่านําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ คิดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ 3,890,087.32
เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ และ 3,015 ยูโร ในขณะที$มีมลู ค่าการส่งออกสินค้ าคิดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ 789,694 เหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เตรี ยมเครื$ องมือสําหรับการบริ หารความเสี$ยงเพื$อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย$ นดังกล่าว โดยบริ ษัทมีการจัดเตรี ยมวงเงินสัญญาซื Fอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) เท่ากับ
4,000,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ เพื$อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี$ยนที$อาจจะเกิดขึ Fนได้ ในระดับหนึ$ง
และทางบริ ษัทยังมีการติดตามข่าวสาร ความเคลื$อนไหวของอัตราแลกเปลี$ยนอย่างใกล้ ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื$อจะได้ ประเมิน
สถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี$ยงที$อาจจะเกิดขึ Fนผ่านการทําสัญญา Forward Contract ได้ ทนั เพื$อเป็ นการลด
ปั ญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลีย$ นที$อาจจะเกิดขึ Fนได้
ความเสี$ ย งจากอั ต ราดอกเบี ย
เนื$ องจากปั จ จุบัน บริ ษั ท มีก ารใช้ บ ริ ก ารวงเงิ น สินเชื$ อ จากสถาบัน การเงิ นโดยส่วนใหญ่ เป็ นรู ป แบบของวงเงิ น
หมุนเวียนระยะสันF โดยบริ ษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงินเท่ากับ 205 ล้ านบาท เพื$อใช้ หมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนันF จึงอาจมีความเสี$ยงจากอัตราดอกเบี Fยที$เปลี$ยนแปลงไป อย่างไรก็ ตาม ขณะนี Fบริ ษัท ได้ รับการสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี Fยเงินกู้สาํ หรับลูกค้ าชันดี
F (MLR และ MOR) เท่านันF
ความเสี$ยงด้ านปั จจัยนอก
ความเสี$ ย งจากภัย ธรรมชาติ
ในปั จจุบนั ภัยธรรมชาติ เป็ นปั จจัยที$อาจส่งผลกระทบเชิงธุรกิจได้ อย่างมากมายมหาศาล ปี 2554 ปั ญหาอุทกภัยได้
ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ าง ก่อให้ เกิดความเสียหายทังโดยทางตรงและโดยทางอ้
F
อม ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็ น
อย่างมาก แม้ วา่ ทางบริ ษัทจะไม่ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยดังกล่าวโดยตรง บริ ษัทยังคงได้ รับผลกระทบทางอ้ อมจาก
การที$บริ ษัทจํานวนมากที$ได้ รับผลกระทบโดยทางตรง ไม่สามารถประกอบกิจการได้ โดยปกติ และต้ องหยุดดําเนินกิจการเป็ น
ระยะเวลายาวนานกว่า 3-4 เดือน ยังผลให้ กิจการไม่สามารถสร้ างผลผลิต และประชาชนในส่วนที$ประสบอุทกภัย ไม่สามารถ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างปกติ สร้ างความเสียหายเป็ นมูลค่ามหาศาล ต่อประเทศ และประชาชนรวมถึงการที$ระบบขนส่งของ

35

ประเทศหยุดชะงัก และไม่สามารถส่งสินค้ าที$เป็ นปั จจัยในการดํารงชีวิต อาทิ นํ Fาและอาหารให้ กบั ประชาชนทัว$ ไปได้ ความ
เสียหายดังกล่าวส่งผลให้ หลายบริ ษัทต้ องปิ ดกิจการและไม่สามารถดําเนินธุรกิจได้ แม้ ไม่ได้ อยูใ่ นพื Fนที$ประสบภัย
สํา หรั บปี 2559 ที$ ผ่า นมา ทางฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษัท ธี ร ะมงคล อุต สาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) ได้ ตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของภัยธรรมชาติเป็ นอย่างดี และได้ ทําการประเมินภัยธรรมชาติในแต่ละประเภท ซึ$งทางฝ่ ายบริ หารได้ จดั ความ
พร้ อมในอุปกรณ์เครื$ องมือ หากเกิดเหตุฉกุ เฉินขึ Fน และยังได้ ทําประกันภัยให้ ครอบคลุมทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพิ$มมากขึ Fนด้ วย
ความเสี$ ย งจากปั จจั ย ทางการเมื อ ง
จากปั ญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปี ที$ผา่ นมา ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทังทางตรงและทางอ้
F
อม
ปั จจัยทางการเมืองส่งผลต่อความเชื$อมัน$ ทังในและต่
F
างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ$งในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที$สําคัญ
ทางบริ ษัทมิได้ รับผลกระทบทางตรง จากการชุมนุมทางการเมืองตลอดช่วงระยะเวลาที$ผ่านมา ทังนี
F F เนื$องจากสถานที$ตงทั
ั F งF
สํานักงานและโรงงาน มิได้ อยู่ในสถานที$ที$มีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงประสบปั ญหา
เล็กน้ อย จากการที$คู่ค้าโดยเฉพาะคู่ค้าจากต่างประเทศขาดความเชื$อมั$นในการเดินทาง และมักส่งผลให้ คู่ค้ายกเลิกการ
เดินทางที$สาํ คัญกับทางบริ ษัท ทางผู้บริ หารบริ ษัทตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว และมีการส่งเอกสารยืนยันสถานภาพของบริ ษัท
ให้ กับคู่ค้าอย่างสมํ$าเสมอแม้ ในยามที$เกิ ดวิกฤติการณ์ ทางการเมือง สําหรับผลกระทบทางอ้ อมนันF ทางบริ ษัทยังคงได้ รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ$งเป็ นผลกระทบที$เกิดขึ Fนจากความไม่มนั$ คงทางการเมือง สําหรับในส่วนของ
นโยบายนันF ทางผู้บริ หารมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง และสนับสนุนกิจกรรมที$รักษาซึ$งจริ ยธรรมและจารี ตประเพณีอนั ดี
งามของประเทศที$ได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนการทุจริ ต และการประพฤติมิชอบ ซึ$งยังผล
เสียหายต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ
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ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที$สาํ คัญของบริษัท
ปี 2543

-

ปี 2547

-

ปี 2549

-

ปี 2552

-

-

ปี 2553

-

วันที$ 9 พฤศจิ กายน ก่อตังF บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ$ มแรก
1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท เรี ยก
ชําระเต็มมูลค่าโดยในส่วนของสํานักงานและโรงงานตังอยู
F ่เลขที$ 46/67 – 69 ซอยมัง$ มีทรัพย์ หมู่
ที$ 3 ถนนเลียบคลองสีว$ าพาสวัสดิO ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000 มีขนาดพื Fนที$ 3 งาน 38 ตารางวา
วันที$ 26 มีนาคม บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตแสดงเครื$ องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ประเภทบัลลาสต์สาํ หรับหลอดไอปรอทความดันสูง (มอก. 673-2530) เพิ$มเติมจากใบอนุญาตที$
ทางห้ างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการไฟฟ้ า เคยได้ รับอนุญาตในปี 2542 ซึ$งเป็ นบัลลาสต์สําหรับ
หลอดไฟถนนเป็ นรายแรกของประเทศไทย
วันที$ 25 เมษายน บริ ษัทได้ เริ$ มเปิ ดดําเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ$งมีขนาดเนื Fอที$รวม 5 ไร่ ตังอยู
F ่
เลขที$ 9/20 ซอยมัง$ มีทรัพย์ ถนนเลียบคลองสีว$ าพาสวัสดิO อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันที$ 19 ธันวาคม บริ ษัทได้ ดําเนินการเพิ$มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ น 60 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 600,000 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาทโดยเรี ยกชําระเต็มมูลค่า เพื$อใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
วันที$ 5 กันยายน ที$ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครังF ที$ 2/2552 มีมติพิเศษให้ แปรสภาพจากบริ ษัท
จํากัด เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเปลี$ยนแปลงมูลค่าที$ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท จากมูล
ค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้ เพิ$มทุนจด
ทะเบียนจาก 60 ล้ านบาท เป็ น 80 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 320 ล้ านหุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็ นทุนจดทะเบียนที$เรี ยกชําระแล้ ว มูลค่า 60 ล้ านบาท จํานวน 240 ล้ านหุ้น และมีจํานวน
หุ้นที$ยงั ไม่ได้ เรี ยกชําระจํานวน 80 ล้ านหุ้น ซึ$งในส่วนของหุ้นเพิ$มทุนที$ยงั ไม่ได้ เรี ยกชําระจํานวน
80 ล้ านหุ้นนันF ที$ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ จดั สรรไว้ สาํ หรับการเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว$ ไป
วันที$ 11 กันยายน บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพื$อแปรสภาพจากบริ ษัทจํ ากัดเป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัด และเปลีย$ นแปลงชื$อเป็ น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
วันที$ 16 ธันวาคม บริ ษัทได้ รับรางวัลใบโพธิO อวอร์ ด จากสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิ จศศินทร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากความโดดเด่นในมิติการตอบสนองและปรั บตัวต่อโอกาสและ
ปั ญหา (Adaptability to Changes) และการมีผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูง (Quality) จากการคิดค้ น
เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื$อทดแทนการนําเข้ าและเน้ นการประหยัดพลังงานมาใช้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
วันที$ 14 พฤษภาคม บริ ษัทได้ เปิ ดการซื Fอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นวัน
แรก และได้ มีการชําระค่าหุ้นเพิ$มเติมครบตามจํานวนที$ 80 ล้ านหุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท เท่ากับ 20 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ วทังสิ
F Fนเท่ากับ 80 ล้ านบาท
โดยแบ่งออกเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
F
320 ล้ านหุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
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-

ปี 2554

-

-

-

ปี 2555

-

ปี 2556

-

ปี 2557

-

ปี 2558

-

วันที$ 3 สิงหาคม 2553 บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
เพื$อแสดงว่าเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้ า ชิ Fนส่วนหรื ออุปกรณ์
สําหรับหลอดไฟฟ้ า และชิ Fนส่วนหรื ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เดือนมิถุนายน บริ ษัทได้ ย้ายสํานักงานมาอยู่ที$ 260/2 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสํานักงานแห่งนี Fจะใช้ เป็ นส่วนของฝ่ ายบริ หารงานทัว$ ไป และใช้ เป็ น
โกดังแห่งใหม่
วันที$ 14 พฤศจิกายน บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพื$อแสดงว่าเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริ ม การ
ลงทุน ในกิ จ การผลิต หลอดไฟฟ้ า ชิ นF ส่ว นหรื อ อุป กรณ์ สํา หรั บ หลอดไฟฟ้ า และชิ นF ส่ว นหรื อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ในประเภทหลอดไฟ)
วันที$ 30 ธันวาคม บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนเพิ$มเติมเพื$อแสดงว่าเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริ ม
การลงทุนในกิจการผลิตหลอดไฟฟ้ า ชินF ส่วนหรื ออุปกรณ์ สําหรับหลอดไฟฟ้ า และชินF ส่วนหรื อ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ในประเภทโคมไฟ)
วันที$ 18 พฤษภาคม บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้ านบาท เป็ น 95,999,997 บาท โดย
วิธีการจัดสรรหุ้นปั นผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
วันที$ 5 ตุลาคม บริ ษัทได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที$จะซือF หุ้นสามัญเพิ$มทุนของบริ ษัท จํ านวน
191,999,994 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา 2 หุ้น
เดิ ม ต่อ 1 ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ และได้ จ ดทะเบี ย นเพิ$ ม ทุน เพิ$ อ รองรั บ การใช้ สิท ธิ ซื อF หุ้น ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยการเพิ$มทุนยังไม่ได้ เรี ยกชําระจาก 95,999,997 เป็ น 143,999,995.50
บาท
วัน ที$ 29 พฤศจิ ก ายน บริ ษั ท ได้ เพิ$ ม ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว จาก 95,999,997 บาท เป็ น
98,930,347 บาท จากการใช้ สิท ธิ ซื อF หุ้น สามัญ ครั งF ที$ 1 จํ า นวน 11,721,400 หน่ว ย ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1)
วันที$ 10 มิถนุ ายน และ วันที$ 3 ธันวาคม บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 99,597,047
และ 111,608,072 บาท ตามลําดับ จากการใช้ สิทธิซื Fอหุ้นสามัญครังF ที$ 2 และ 3 จํานวนทังสิ
F Fน
50,710,900 หน่วย ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1)
วันที$ 5 มิถนุ ายน และ 13 ตุลาคม บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 131,358,341 และ
167,860,222.50 บาท ตามลําดับ จากการใช้ สิทธิ ซื Fอหุ้นสามัญครังF ที$ 4 และ 5 (ครังF สุดท้ าย)
จํานวนทังสิ
F Fน 128,842,605 หน่วย ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMIW1)
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โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ ของบริษัท
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั นี F
ทุนจดทะเบียน
จํานวน
168,070,047.75
ทุนที$เรี ยกชําระแล้ ว
จํานวน
167,860,222.50
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน
671,440,890
มูลค่าที$ตราไว้
หุ้นละ
0.25

บาท
บาท
หุ้น
บาท

ผู้ถอื หุ้น
รายชื$อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
รายชื$อ

จํานวนหุ้น
(หุ้น)

1. กลุ่มประสิทธิiรัตนพร
1. นายประวิทย์ ประสิทธิOรัตนพร
2. นางวิไล
ประสิทธิOรัตนพร
3. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
4. นายธีรยุทธ์
ประสิทธิOรัตนพร
5. ดร. ธีรศักดิO
ประสิทธิOรัตนพร
6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิOรัตนพร
7. นางสาวสุชาดา กาญจนวาทศิลป์
รวม
2. นางสาวอรณิชา สุวัฒนพิมพ์
3. นายดํารงค์
เลิศสิริโชค
4. นายภูมิศลิ ป์
เก่ งกาจ
5. นายถาวร
อึงประภากร
6. นายทิวา
จิรพัฒนกุล
7. นายลําพูน
เปลี$ยนเที$ยงธรรม
8. นางพาณี
พิชิตสุรกิจ
9. นายสมสกุล
อัศวเจริญถาวร
10.นายชโลธร
ฉายสุนทรสิริ
รวม
ผู้ถือหุ้นอื$นๆ จํานวน 2,223 ราย
รวม
รวมทังสิน
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ร้ อยละของหุ้นที$เรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมด

100,847,133
96,101,226
75,635,350
75,635,350
75,635,350
75,131,014
504,336
499,489,759
8,500,536
6,593,740
5,300,000
4,301,810
3,660,000
3,500,000
2,520,000
2,100,000
2,100,000
38,576,086

15.02
14.31
11.26
11.26
11.26
11.19
0.08
74.39
1.27
0.98
0.79
0.64
0.55
0.52
0.38
0.31
0.31
5.75

133,375,045
671,440,890

19.86
100.00

รายงานการเปลีย$ นแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
รายชื$อกรรมการและผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายธีระชัย
นายธีรยุทธ์
ดร. ธีรศักดิO
นายธีระพงษ์
นายธนกร
พล.ต.ท. อัมริ นทร์
นายธีรัชย์
นายทรงพล

ประสิทธิOรัตนพร
ประสิทธิOรัตนพร
ประสิทธิOรัตนพร
ประสิทธิOรัตนพร
สุขกาญจนนท์
เนียมสกุล
มีเดชประเสริ ฐ
จันทร์ ผ่องแสง

จํานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ วันที$
1 มกราคม 2559
75,635,350
75,635,350
75,635,350
75,131,014
-
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จํานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ วันที$
31 ธันวาคม 2559
75,635,350
75,635,350
75,635,350
75,131,014
-

จํานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัทที$เปลี$ยนไป
ในปี 2559
-

โครงสร้ างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คุณธีระชัย ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการผู้จดั การ

คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการและวิจยั

คุณธีระพงษ์ ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

คุณธีรศักดิO ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ
ฝ่ ายจัดการทัว$ ไป

คุณธีระชัย ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ (รักษาการ)
ฝ่ ายการขายและการตลาด
คุณธนกร สุขกาญจนนท์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

ผจก.ฝ่ ายวางแผนการผลิต

ผจก.ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

ผจก.ฝ่ ายเทคนิค
และซ่อมบํารุง

คุณสุภฏั ชกานต์ เปี$ ยมสอาด
ผจก.ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผจก.ฝ่ ายคลังสินค้ า

แผนกบุคคล

หมายเหตุ

ฝ่ ายจัดการทัว$ ไป

แผนกจัดซื Fอ

ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด

แผนก IT

- นิยามของ “ผู้บริ หาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที$ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้ นกรอบหนา
- ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นการว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้ แต่งตังF บริ ษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$ จํากัด ทําหน้ าที$ดงั กล่าว
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริ หาร ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 7 ชุด ดังนี F
1) คณะกรรมการบริ ษัท
2) คณะกรรมการสรรหา
3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง
5) คณะกรรมการตรวจสอบ
6) คณะกรรมการบริ หาร
7) ผู้บริ หารของบริ ษัท
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ์
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการ
3. นายธีระพงษ์
ประสิทธ์รัตนพร
กรรมการ
4. ดร.ธีรศักดิO
ประสิทธ์รัตนพร
กรรมการ
5. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

กรรมการตรวจสอบที$มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
นายธีระชัย ประสิทธิOรัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิOรัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิOรัตนพร และดร.ธีรศักดิO ประสิทธิOรัต
นพร สองในสีค$ นนี Fลงลายมือชื$อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที$ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที$ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื$อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษัท
1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ$าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท
3) พิจารณาอนุมตั ิผงั อํานาจอนุมตั ิ
4) กํากับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที$กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื$อเพิ$ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ
5) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื$น
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6) รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น ให้ ผ้ ูส อบบัญ ชี ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) แต่งตังคณะกรรมการบริ
F
หาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที$ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ทังF นี F กํ า หนดให้ ก รรมการหรื อ บุค คลอื$ น ใดซึ$ ง มี ห รื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ในส่ว นได้ เ สี ย หรื อ ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื$นใดกับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื$ องนันF
นอกจากนันF ในกรณี ต่อไปนี F จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที$ประชุมคณะกรรมการและที$ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
F
้ ถือหุ้นที$เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
F
อบางส่วนที$สาํ คัญ
• การซื Fอหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื$น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
• การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาที$เกี$ยวข้ องกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
F
อบางส่วนที$สําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื$นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื$นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
• การแก้ ไขเพิ$มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
• การเพิ$มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
นอกจากนี F คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
F
ดย่อย 3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง ซึง$ มีรายชื$อรวมทังหน้
F าที$และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี F
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการสรรหา
3. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการสรรหา
4. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการสรรหา
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการสรรหา
เพื$อทําหน้ าที$พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที$มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื$อดํารงตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมทังคั
F ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที$ได้ กําหนดไว้ โดยมีหน้ าที$และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี F
1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที$มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับดํารง
ตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท เพื$อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ในกรณีที$ตําแหน่ง
ว่างลงเนื$องจากครบวาระ และในกรณีอื$น ๆ เพื$อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และนําเสนอต่อที$ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื$อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็
F นกรรมการต่อไป
3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงทบทวนคุณสมบัติ
และประเมินผลกรรมการที$กําหนดครบวาระ
4) ปฏิบตั ิการอื$น ๆ ที$เกี$ยวข้ องกับการสรรหาตามที$คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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3) คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพื$อทําหน้ าที$พิจารณาหลักเกณฑ์ที$เกี$ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพื$อ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยมีหน้ าที$และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี F
1) พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที$เกี$ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื$น ๆ ของผู้บริ หารระดับสูง
โดยกําหนดค่าตอบแทนที$เหมาะสมกับหน้ าที$ความรับผิดชอบ และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท
และภาวะตลาดโดยนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื$อขออนุมตั ิ
2) พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที$เกี$ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื$น ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนที$เหมาะสมกับหน้ าที$ความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท และภาวะตลาด โดยนําเสนอต่อที$ประชุมผู้ถือหุ้นเพื$อขออนุมตั ิ
3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ชี Fแจง และตอบคําถามเกี$ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที$ประชุมผู้
ถือหุ้น
4) ปฏิบตั ิการอื$น ๆ ที$เกี$ยวข้ องกับการกําหนดค่าตอบแทนที$คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
4) คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง (Risk Management Committee) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง
2. นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
3. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
4. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
5. นายธีระพงษ์
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
6. นายธนกร
สุขกาญจนนท์
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
7. นางสุภฏั ชกานต์ เปี$ ยมสอาด
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง
เพื$ อทํ า หน้ า ที$พิ จ ารณาหลักเกณฑ์ แ ละนโยบายด้ านการบริ ห ารความเสี$ย งให้ ค รอบคลุม ทังF องค์ ก ร เพื$อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดและเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทโดยมีหน้ าที$และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี F
1) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจัดการบริ หาร และกํากับดูแลการบริ หารความเสีย$ งของบริ ษัท
2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื$ องมื อในการบริ หารความเสี$ยงให้ มีประสิทธิ ภ าพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะความเสีย$ งแต่ละด้ านของธุรกรรมที$บริ ษัทดําเนินการ
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3) ติดตามและให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลายที
ัF
$อาจเกิดขึ Fน รวมถึง
รายงานผลการดําเนินการบริ หารความเสีย$ งต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4) ให้ ข้อเสนอแนะในด้ านที$ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื$อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ของบริ ษัท
5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

กรรมการตรวจสอบที$มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที$เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ นชอบในการพิ จ ารณาแต่ง ตังF โยกย้ า ย เลิก จ้ า งหัวหน้ าหน่ว ยงานภายใน หรื อ หน่ว ยงานอื$น ใดที$
รับผิดชอบเกี$ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
F
กจ้ าง บุคคลซึ$งมีความเป็ นอิสระเพื$อทําหน้ าที$เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
F าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังF
5) พิจารณารายการที$เกี$ยวโยงกันหรื อรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
F F เพื$อให้ มนั$ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง$ รายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี F
(ก) ความเห็นเกี$ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที$เชื$อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี$ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี$ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี$ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี$ยวกับรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สัง เกตโดยรวมที$ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที$ ต ามกฎบัต ร
(charter)
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(ซ) รายการอื$นที$เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว$ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที$และความรับผิดชอบที$ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) ปฏิบตั ิการอื$นใดตามที$คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีว าระในการดํา รงตํา แหน่ง 3 ปี และไม่เกิ น 9 ปี
ต่อเนื$องกัน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทังF 3 ท่านของบริ ษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ$งมีคณ
ุ สมบัติ ตามข้ อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที$ ทจ. 28/2551 ดังนี F
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
F
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
F F ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที$เกี$ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันF ๆ ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที$มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที$ปรึ กษาที$ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
F F
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที$กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที$ปรึ กษา ของส่วนราชการซึ$ง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3) ไม่เป็ นบุคคลที$มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที$เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี$น้อง และบุตร รวมทังคู
F ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที$จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที$อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
F
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที$มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที$มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมองบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที$มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง$ มีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ$งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที$ปรึ กษากฎหมายหรื อที$ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ$งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผูถือหุ้นที$มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
F วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที$ได้ รับการแต่งตังขึ
F Fนเพื$อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ$ง
เป็ นผู้ที$เกี$ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8) ไม่ประกอบกิ จการที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่ง ขันที$มีนัยกับกิ จ การของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อ ย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที$มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที$มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที$ปรึ กษาที$
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที$มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
F
ษัทอื$น ซึ$งประกอบ
กิจการที$มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที$มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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9) ไม่มีลกั ษณะอื$นใดที$ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี$ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
6) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายธีรยุทธ์
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการบริ หาร
3. นายธีระพงษ์
ประสิทธ์รัตนพร
กรรมการบริ หาร
4. ดร.ธีรศักดิO
ประสิทธ์รัตนพร
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริ หาร ไม่มีการกําหนดค่าเบี Fยประชุมแต่อย่างใด

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของคณะกรรมการบริ หาร
1) มีอํานาจสัง$ การ วางแผน และดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที$คณะกรรมการของบริ ษัทกําหนด
2) กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื$อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที$ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4) อนุมตั ิการแต่งตังที
F $ปรึกษาด้ านต่างๆ ที$จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
5) มีอํานาจดําเนินการซื Fอ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื Fอ ถือกรรมสิทธิO ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรื อจัดการโดยประการ
อื$นซึง$ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที$คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
6) มีอํานาจในการอนุมตั ิการซื Fอทรัพย์สิน หรื อการชําระราคาใดๆ อันสืบเนื$องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิที$คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
7) ภายในวงเงินที$คณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการซื Fอ การจัดจ้ าง การเช่า
การเช่ า ซื อF ทรั พ ย์ สิน ใด ๆ ตลอดจนมี อํ า นาจลงทุน และดํ า เนิ น การชํ า ระค่า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที$ จํ า เป็ นต่อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิที$คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
8) ภายในวงเงินที$คณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชี จากธนาคาร นิติบุคคลหรื อสถาบันการเงิ นอื$นใด เพื$อประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิที$คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
9) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
ทังนี
F F การมอบหมายอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนันF จะไม่รวมถึง
อํานาจ และ/หรื อการมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที$ตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ ง
(ตามที$นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื$นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ$ง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที$ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที$ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื$อ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที$ข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกําหนด
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7) ผู้บริหารของบริษัท (Management Team) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
กรรมการผู้จดั การ
2. นายธีรยุทธ์
ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ
3. นายธีระพงษ์
ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ
4. ดร. ธีรศักดิO
ประสิทธิOรัตนพร
รองกรรมการผู้จดั การ
5. นายธนกร
สุขกาญจนนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$ของกรรมการผู้จดั การ
1) เป็ นผู้บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
2) ดําเนินการตามที$คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย
3) เป็ นผู้กําหนดและกํากับดูแลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพื$อให้ เป็ นไปตามนโยบายที$คณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารกําหนด
4) มีอํานาจในการอนุมตั ิการซื Fอ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานที$ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอํานาจในการอนุมตั ิหรื อ
ยกเลิกการซื Fอ การจ้ าง การเช่า การเช่าซื Fอ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ที$จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิที$คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
5) มีอํานาจในการอนุมตั ิการซื Fอทรัพย์สนิ หรื อการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันสืบเนื$องมาจากการดําเนินงาน
ของบริ ษัทตามสัญญา และ/หรื อ ข้ อตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิที$คณะกรรมการบริ ษัท
กําหนด
6) เป็ นผู้พิจารณาเรื$ อง กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริ ษัทเพื$อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารตามลําดับของความสําคัญ
7) มีอํานาจจ้ าง แต่งตังF ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก ซึง$ พนักงานทุกระดับ
8) มีอํานาจดําเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื$อความสะดวกใน
การดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท เป็ นสําคัญ
9) ขออนุมตั ิการแต่งตังที
F $ปรึ กษาด้ านต่างๆ ที$จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท
10) นําเสนอแนวทางการบริ หารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารได้ พิจารณา
11) กําหนดอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารในระดับสูง
12) สรุปผลการดําเนินงานเพื$อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร
13) กํากับดูแลและบริ หารงานในส่วนงานการบริ หารการขายและการตลาดทังภายในประเทศและต่
F
างประเทศ
14) กําหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการ โดยครอบคลุมทังเรื
F $ องการคัดเลือก ฝึ กอบรม การขึ Fนค่าจ้ าง เงิน
รางวัล หรื อจ่ายผลตอบแทนอื$น รวมถึงการเปลีย$ นแปลงค่าจ้ างแก่พนักงานทุกระดับชันF
ทังนี
F F การมอบหมายอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นนันF กรรมการผู้จดั การ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที$ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/
หรื อการมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที$ตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที$นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื$นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ$งการอนุมัติ
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รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที$ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อที$ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื$อพิจารณา
อนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที$ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกําหนด
การอื$นใดนอกเหนือจากที$กล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที$
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นคราว ๆ ไป
หมายเหตุ: ผังอํานาจอนุมตั มิ ีรายละเอียด ดังนี F
หน่ วย:บาท
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การและ
รองกรรมการผู้จดั การ

จัดหาสินค้ าและ
จัดหาสินค้ าและ
วัตถุดบิ ต่ างประเทศ วัตถุดบิ ในประเทศ
ซือ/ขายต่ อครัง
ต่ อครัง
ต่ อครัง
10,000,000
10,000,000
เกิน 5,000,000

สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
ซือ/ขายต่ อครัง
5,000,000
1,000,000

1,000,000

5,000,000

5,000,000

การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน
10,000,000
-

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที$จะแต่งตังเป็
F นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ$ง
บุคคลที$ได้ รับการแต่งตังให้
F ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นบุคคลที$มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที$ ทจ. 28/2551 เรื$ องการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที$ออกใหม่ ฉบับลงวันที$ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรร
หาดังนี F
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1) ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพื$อดําเนินกิจการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ$งหนึ$งของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
F
องมีถิ$นที$อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามที$กฎหมายกําหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่
ก็ได้
2) ให้ ที$ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
F
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี F
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง$ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง$ (1) หุ้นต่อหนึง$ (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที$มีอยูท่ งหมดตาม
ัF
2.1 เลือกตังบุ
F คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ$งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
F นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที$
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
F
งF นันF ในกรณีที$บคุ คลซึ$งได้ รับการเลือกตังในลํ
F าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที$จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
F
งF นันF ให้ เป็ นประธานที$ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี F
ขาด
3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครังF ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง$ ในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนันF ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที$สดุ กับ
ส่วนหนึ$งในสาม (1/3) และกรรมการซึ$งพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
กรรมการที$จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที$สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันF ให้ จับสลากกันส่วนปี
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4)
5)

6)

7)

หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที$อยูใ่ นตําแหน่งนานที$สดุ นันเป็
F นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื$นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
F
ผลนับแต่วนั ที$ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท
ที$ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี$ (3/4) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ$งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึ$งหนึง$ ของจํานวนหุ้นที$ถือโดยผู้ถือหุ้นที$มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีที$ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื$นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง$
มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้
นันจะเหลื
F
อน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ$งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที$ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที$ตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี$ (3/4) ของจํานวนกรรมการที$ยงั เหลืออยู่
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง$ คนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีที$กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึง$ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที$ตามข้ อบังคับ
ในกิจการซึง$ ประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ$งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
F
ษัท และมี
คุณสมบัติตามที$กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
F F กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง$ ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
F
บริ ษัท โดยมีจํานวนตามที$คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควร และโดยที$คณะกรรมการบริ ษัท จะแต่งตังกรรมการบริ
F
หารคนหนึง$
เป็ นประธานกรรมการบริ หาร

50

ข้ อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
นายธีระชัย ประสิทธิiรัตนพร - อายุ 43 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.26

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิiรัตนพร - อายุ 42 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.26

นายธีระพงษ์ ประสิทธิiรัตนพร - อายุ 40 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.19

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Business Administration
(Marketing)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที$ 76/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท
Master of Science (Computer &
Engineering Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Engineering (Electronics)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที$ 76/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Business Administration
(International Business Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที$ 76/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสี$ยง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2543 – 2551
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ ายขาย
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2543 – 2551
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ ายผลิต
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การ และ
กรรมการบริ หารความเสี$ยง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2543 – 2551
กรรมการ และผู้ชว่ ยผู้จดั การ
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

นายธีรศักดิi ประสิทธิiรัตนพร - อายุ 37 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.26

พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล - อายุ 70 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy
(Information Technology)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท
Master of Science
(Software Engineering)
San Jose State University, USA
ปริญญาตรี
Bachelor of Engineering (Computer)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Certificate Program (DCP)
รุ่ นที$ 155/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที$ 76/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Master of Art
University of Kansas, USA
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ)
โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
ประกาศนียบัตร
Audit Committee Program (ACP)
รุ่ นที$ 27/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่ นที$ 60/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2543 – 2551
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ าย IT และธุรการ
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2556 – 2559
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนูลกั ษณ์
2552 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี$ยง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2550 – 2556
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. สหพัฒนพิบลู
2549 – ปั จจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ Fง
2549 – 2554
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน$ แนล
2549 – 2550
ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
2548
ผู้บญ
ั ชาการสํานักงานนิตวิ ิทยาศาสตร์ ตํารวจ
2547
ผู้บญ
ั ชาการสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - อายุ 64 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง - อายุ 51 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

ไม่มี

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
นิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที$ 78/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Global Leadership Program รุ่นที$ 1
Mitsubishi Corporation Japan

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที$ 78/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี$ยง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2551 – ปั จจุบัน
ผู้จดั การทัว$ ไป
เกรซพับลิชชิ$ง
2551 – ปั จจุบัน
กรรมการ คณะอนุกรรมการพัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ
2547 – ปั จจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการกํากับและ
ตรวจสอบราชการใสสะอาด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2541 – ปั จจุบัน
ที$ปรึกษาด้ านต่างประเทศ และ
ผู้ประสานงานฝ่ ายบริ หาร
บจก. วินิจผลมอเตอร์ เซลส์
บจก. จรัลอิมปอร์ ตเอ็กซ์ปอร์ ต
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสี$ยง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2550 – ปั จจุบัน
ที$ปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
กลุม่ บริ ษัท วินิจผล ออโต้ จํากัด
2546 – 2549
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
กลุม่ บริ ษัท ปรี ชากรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เคยเป็ น
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์
กลุม่ บริ ษัทในเครื อ จีอี แคปปิ ตอล
(ประเทศไทย) จํากัด
เคยเป็ น
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
บริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จํากัด
(มหาชน)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หาร ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559
ชื$อ-สกุล
นายธีระชัย ประสิทธิOรัตนพร

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิOรัตนพร
นายธีระพงษ์ ประสิทธิOรัตนพร
และภรรยา
ดร. ธีรศักดิO ประสิทธิOรัตนพร
พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ

นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง

นายธนกร สุขกาญจนนท์
นางสุภฏั กานต์ เปี$ ยมสะอาด

ตําแหน่ งปั จจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญ
75,635,350
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
75,635,350
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
75,635,350
กรรมการ กรรมการบริ หาร รองกรรมการ
ผู้จดั การ และกรรมการบริ หารความเสีย$ ง
75,635,350
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
0.00
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย$ ง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
0.00
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย$ ง
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
0.00
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย$ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
0.00
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
0.00

*ร้ อยละ: คํานวณจากร้ อยละของจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 ทังหมด
F
671,440,890 หุ้น
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ร้ อยละ*
11.26

11.26
11.26
11.26
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

ค่ าตอบแทน
1) ค่ าตอบแทนที$เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
ทางบริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท
เบี Fยประชุมกรรมการ
ทางบริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้ วยค่าตอบแทนและเบี Fย
ประชุมกรรมการของบริ ษัท โดยค่าเบี FยประชุมสําหรับประธานกรรมการครังF ละ 6,000 บาท กรรมการครังF ละ 5,000
บาท ประธานกรรมการตรวจสอบครังF ละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบครังF ละ 15,000 บาท ประธานกรรมการ
สรรหาครังF ละ 6,000 บาท กรรมการสรรหาครังF ละ 5,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครังF ละ 6,000
บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครังF ละ 5,000 บาท ประธานกรรมการบริ หารความเสีย$ งครังF ละ 6,000 บาท และ
กรรมการบริ หารความเสีย$ งครังF ละ 5,000 บาท
โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี F
ลําดับ
รายนามคณะกรรมการ
1
นายธีระชัย
ประสิทธิOรัตนพร
2
นายธีรยุทธ์
ประสิทธิOรัตนพร
3
นายธีระพงษ์
ประสิทธ์รัตนพร
4
ดร.ธีรศักดิO
ประสิทธ์รัตนพร
5
พล.ต.ท. อัมริ นทร์
เนียมสกุล
6
นายธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
7
นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
8
นายธนกร
สุขกาญจนนท์
9
นางสุภฏั ชกานต์
เปี$ ยมสอาด

ปี 2559
76,000
30,000
50,000
30,000
408,000
360,000
360,000
20,000
20,000

(ข) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2559
จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท)
5
6,899,152

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
รวม
หมายเหตุ:

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี Fยงชีพ

(ค) ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 4334
แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีหลัก เพื$อทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทในรอบปี 2559
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โดยมีนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ น
ผู้ตรวจสอบบัญชีสาํ รอง โดยมีคา่ ตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 550,000 บาท (ห้ าแสนห้ าหมื$นบาทถ้ วน) ซึง$ มีมลู ค่าเท่ากับปี
2558
ค่าบริ การอื$น (Non-audit Fee)
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื$อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (สามหมื$นบาท
ถ้ วน) ซึง$ มีมลู ค่าเท่ากับปี 2558
2) ค่ าตอบแทนอื$นที$ไม่ ใช่ ตวั เงิน
- ไม่มี -
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครังF ที$ 2 เมื$อวันที$ 20
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
F
านเข้ าร่ วมประชุม นันF คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร ซึง$ สามารถแบ่งแยกหัวข้ อออกได้ ดังนี F
การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั$นในคุณค่ าของความซื$อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที$อยูบ่ นหลักความซื$อตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานที$ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้ าที$ประจําวัน และการตัดสินใจในเรื$ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
1.2 มีข้อกําหนดที$เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที$ด้วยความซื$อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที$ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อกําหนดเกี$ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงานที$
เหมาะสม
1.2.2 มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที$อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง$ รวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษที$เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
1.2.4 มีการสือ$ สารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
F การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับ
ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี$ยวชาญที$เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี$ยวกับความซื$อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที$ทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเ$ หมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที$ทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1

บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสี$ยงของบริ ษัท
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ใช่

ไม่ ใช่

1.4.3 มีการแก้ ไขการกระทําที$ขดั ต่อหลักความซื$อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าที$กาํ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีข$ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิOอํานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที$ชดั เจนและวัดผลได้ เพื$อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าที$ของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง$ ครอบคลุมบทบาทที$สาํ คัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกี$ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี$ยวชาญทีเ$ ป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชี$ยวชาญในเรื$ องนันๆได้
F
2.5 คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระที$มคี วามรู้ ความสามารถน่าเชื$อถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที$อย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อื$นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ และปฏิบตั ิหน้ าที$อย่างเป็ นอิสระ ใน
จํานวนทีเ$ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื$ องการควบคุมภายในในองค์กร ซึง$
ครอบคลุมทังการสร้
F
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสีย$ ง กิจกรรมการควบคุม
ข้ อมูลและการสือ$ สาร และการติดตาม
3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั$งการและความรับผิดชอบที$
เหมาะสมเพื$อให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
3.1 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรที$สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
F
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าที$ในส่วนงานที$สาํ คัญ ซึง$ ทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในที$ขึ Fนตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีช$ ดั เจน เป็ น
ต้ น
3.2 ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี$ยวกับ
อํานาจหน้ าที$ ความรับผิดชอบ และการสือ$ สารข้ อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าที$และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
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4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั$นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที$มีความรู้ความสามารถ
คําถาม
ใช่
4.1 บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื$อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที$มคี วามรู้และ
ความสามารถที$เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั F าง
สมํ$าเสมอ
4.2 บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรที$มีผล
การปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที$มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสือ$ สาร
กระบวนการเหล่านี Fให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรที$มีความรู้และ
ความสามารถที$เหมาะสมอย่างทันเวลา

ไม่ ใช่

4.4 บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ที$ปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่ง (succession plan) ที$สาํ คัญ
5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที$และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื$อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสือ$ สารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที$
จําเป็ น
5.2 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดตัวชี Fวัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ที$เหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
F $ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสันและระยะยาวของบริ
F
ษัท
5.3 คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนื$องโดยเน้ นให้
สามารถเชื$อมโยงกับความสําเร็ จของหน้ าทีใ$ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้ วย
5.4 คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันที$มากเกินไปในการปฏิบตั ิ
หน้ าที$ของบุคลากรแต่ละคน
การประเมินความเสี$ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพื$อให้ สามารถระบุและประเมินความเสี$ยงต่ าง ๆ ที$
เกี$ยวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
6.1 บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที$รับรองโดยทัว$ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนันF โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภาระ
ผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
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คําถาม
6.2 บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที$สาํ คัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ

ใช่

ไม่ ใช่

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท
อย่างแท้ จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสีย$ ง อนุมตั แิ ละสือ$ สารนโยบาย
การบริ หารความเสีย$ งให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึง$ ของ
วัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี$ยงทุกประเภทที$อาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทั$วทัง
องค์ กร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

7.1 บริ ษัทระบุความเสีย$ งทุกประเภทซึง$ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
F บองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าทีง$ านต่าง ๆ
7.2 บริ ษัทวิเคราะห์ความเสีย$ งทุกประเภทที$อาจเกิดจากทังปั
F จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึง$ รวมถึงความเสีย$ งด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย$ ง
7.4 บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสีย$ ง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
F
ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบที$อาจเกิดขึ Fน
7.5 บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื$อจัดการความเสีย$ ง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสีย$ งนันF (acceptance) การลดความเสีย$ ง (reduction) การหลีกเลีย$ งความเสีย$ ง (avoidance)
หรื อการร่วมรับความเสีย$ ง (sharing)
8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที$จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี$ยงที$จะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

8.1 บริ ษัทประเมินโอกาสที$จะเกิดการทุจริตขึ Fน โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การที$ผ้ บู ริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลีย$ นแปลงข้ อมูลใน
รายงานที$สาํ คัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึง$ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
8.2 บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ
เป้าหมายที$กําหนดแล้ ว รวมทังได้
F พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงิ$ จูงใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั F ้ าหมาย
ยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ งจนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้ น
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ใช่

ไม่ ใช่

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกี$ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต
และมาตรการที$บริ ษัทดําเนินการเพื$อป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริต
8.4 บริ ษัทได้ สอื$ สารให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกี$ ําหนดไว้

9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลี$ยนแปลงที$อาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

9.1 บริ ษัทประเมินการเปลีย$ นแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ที$อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย$ นแปลงนันอย่
F างเพียงพอแล้ ว
9.2 บริ ษัทประเมินการเปลีย$ นแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที$อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย$ นแปลงนันอย่
F างเพียงพอแล้ ว
9.3 บริ ษัทประเมินการเปลีย$ นแปลงผู้นําองค์กร ที$อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย$ นแปลงนันF
อย่างเพียงพอแล้ ว
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที$ช่วยลดความเสี$ยงที$จะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับที$ยอมรับได้
คําถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสีย$ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื$น ๆ
10.2 บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในที$กําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี$ยวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การ
จัดซื Fอ และการบริ หารทัว$ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที$ และลําดับชันการอนุ
F
มตั ิของ
ผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพื$อให้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
F
มตั ิโครงการ
ลงทุน ขันตอนการจั
F
ดซื Fอและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื Fอ ขันตอนการเบิ
F
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื$ องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มี
กระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี F
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี$ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที$เกี$ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
F คคลที$เกี$ยวโยงกัน เพื$อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
รายการระหว่างกัน หรื อรายการที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
F การปรับปรุงข้ อมูล
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ให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีที$บริษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ทเี$ กี$ยวข้ องในลักษณะที$มีผลผูกพัน
บริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื Fอขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ Fาประกัน บริ ษัทได้
ติดตามให้ มนั$ ใจแล้ วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื$อนไขที$ตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาทีม$ ีผลผูกพัน
บริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี Fตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ น
ต้ น
10.3 บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษัทกําหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
F บกลุม่ บริษัท หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีค$ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้ านต่อไปนี F ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื$อเป็ นการตรวจสอบซึง$ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้ าที$อนุมตั ิ
(2) หน้ าที$บนั ทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้ าที$ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั$วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื$อช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
11.1 บริ ษัทควรกําหนดความเกี$ยวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว$ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื Fนฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.3 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
11.4 บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
12. องค์ กรจัดให้ มกี ิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึ$งได้ กาํ หนดสิ$งที$คาดหวังและขันตอนการปฏิบตั ิ เพื$อให้
นโยบายที$กาํ หนดไว้ นันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
12.1 บริ ษัทมีนโยบายที$รัดกุมเพือ$ ติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ที$เกี$ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
F
มตั ิทกี$ ําหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื$อป้องกันการหาโอกาส
หรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
12.2 บริ ษัทมีนโยบายเพื$อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผู้ที$ไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนันF
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คําถาม
12.3 บริ ษัทมีนโยบายเพื$อให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ น
สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที$กระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
12.4 บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังกํ
F าหนด
แนวทางให้ บคุ คลที$บริ ษัทแต่งตังให้
F เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนันF ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)*
12.5 บริ ษัทกําหนดหน้ าที$และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดย
ผู้บริ หารและพนักงาน

ใช่

ไม่ ใช่

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาที$เหมาะสม โดยบุคลากร
ที$มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
ระบบสารสนเทศและการสื$อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลที$เกี$ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื$อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที$กาํ หนด
ไว้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
13.1 บริ ษัทกําหนดข้ อมูลที$ต้องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
F อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที$
มีคณ
ุ ภาพและเกี$ยวข้ องต่องาน
13.2 บริ ษัทพิจารณาทังต้
F นทุนและประโยชน์ที$จะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
13.3 บริ ษัทดําเนินการเพื$อให้ คณะกรรมการมีข้อมูลที$สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลที$สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื$ องที$เสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษัททางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษัทดําเนินการเพื$อให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมที$ระบุข้อมูลที$จําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายใน
ระยะเวลาขันตํ
F า$ ตามที$กฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษัทดําเนินการเพื$อให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื$อให้
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกี$ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้ าที$ของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื$ องที$พจิ ารณา
ความเห็นของกรรมการรายที$ไม่เห็นด้ วยกับเรื$ องทีเ$ สนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
13.6 บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี F
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีที$ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
F างครบถ้ วนแล้ ว
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14. องค์ กรสื$อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ$งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในที$จาํ เป็ น
ต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที$วางไว้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
14.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ$ สารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือ$ สารที$
เหมาะสม เพื$อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลที$สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํา$ เสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศที$จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที$
ต้ องการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเ$ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพือ$ ให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอื$นนอกจากที$ได้ รับ
จากผู้บริ หาร รวมทังการติ
F
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามที$คณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
14.3 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ$ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื$อให้ บคุ คลต่าง ๆภายในบริ ษัท
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี$ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline)
ได้ อย่างปลอดภัย
15. องค์ กรได้ ส$ ือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี$ยวกับประเด็นที$อาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
15.1 บริ ษัทมีกระบวนการสือ$ สารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการสือ$ สารที$เหมาะสม เพื$อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที$หรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื$ องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
15.2 บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ$ สารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื$อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกี$ยวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื$อให้ ม$ นั ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
16.1 บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะที$อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น
กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
16.2 บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีว$ างไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
16.3 ความถี$ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย$ นแปลงของบริษัท

64

คําถาม
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที$มีความรู้และ
ความสามารถ

ใช่

ไม่ ใช่

16.5 บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ Fนตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
16.6 บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีต$ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International
International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสื$อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลที
คคลที$ รับผิดชอบ ซึ$งรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
17.1 บริ ษัทประเมินผลและสือ$ สารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพื$อติดตาม
แก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานทีเ$ กิดขึ Fนแตกต่างจากเป้าหมายที$กําหนดไว้ อย่างมี
นัยสําคัญ
17.2 บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี F
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีที$เกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิที$ฝ่าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําที$ผิดปกติอนื$
ซึง$ อาจกระทบต่อชื$อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องที$เป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้
แม้ วา่ จะได้ เริ$ม
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื$อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องที$เป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี$ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท(Compliance)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นอย่างยิ$ง และเพื$อให้ การตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่าง
อิสระ และรัดกุม โดยไม่มีปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ ทางบริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างนิติบคุ ลล เพื$อเข้ ามาทําหน้ าที$ตรวจสอบ
ภายในองค์กร ทังนี
F F บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$ จํากัด โดยนางสาว พรพิมล ทรงวุฒิวิชัย เข้ ามาทํา
หน้ าที$ตรวจสอบภายในดังกล่าว และให้ รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ กับกรรมการตรวจสอบทราบได้
โดยตรง โดยทุกการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตัวแทนบริ ษัท บริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$ จํากัด จะไม่
มีฝ่ายบริ หารหรื อตัวแทนอื$นใดของฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม เพื$อเปิ ดโอกาสให้ ตวั แทนของบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$
จํากัด สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบได้ อย่างเป็ นอิสระ
ทังนี
F F ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบผลการตรวสอบระบบควบคุมภายในที$ทางบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไว
เซอร์ รี$ จํากัด ได้ ตรวจสอบประจําปี 2559 เป็ นที$เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ให้ ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ธีระมงคล
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีระบบควบคุมภายในที$เพียงพอและเหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดการขัดแย้ งกันของผลประโยชน์ และ
มีธรรมาภิบาลเพียงพอ
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน
ชื$อ:
นางสาวพรพิมล ทรงวุฒิวิชยั
ตําแหน่งปั จจุบนั :
กรรมการผู้จดั การบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์ รี$ จํากัด
คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริ ญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี สาขาเอกการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรอบรม COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ลา่ สุด รุ่นที$ 5/2557
- ได้ รับการรับรองหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบัน IIA
- ได้ รับการรับรองหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000
- เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที$ 6897
ประสบการณ์:
- เป็ นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็ นที$ปรึ กษาด้ านกฎหมายธุรกิจ ให้ กับบริ ษัท
ต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้ าง, ธุรกิจซื Fอมาขายไป, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจโรงงานการผลิตและธุรกิจ
ด้ านรถยนต์ มากว่า 16 ปี
- เคยทํางานให้ กบั บริ ษัทตรวจสอบบัญชี บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จํากัด
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ที$เหลือหลังจากหักเงิน
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที$ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื$นใดและการจ่ายเงิน
ปั นผลนันไม่
F มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที$เกิดขึ Fนในปี 2559 ดังนี F
บุคคลที$อาจมีความขัดแย้ ง
นายธีระชัย ประสิทธิOรัตนพร
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิOรัตนพร และ
นายธีระพงษ์ ประสิทธิOรัตนพร

ความสัมพันธ์
นายธี ร ะชั ย ประสิ ท ธิO รั ต นพร นายธี ร ยุ ท ธ์
ประสิทธิOรัตนพร และนายธี ระพงษ์ ประสิทธิOรั ต
นพร เป็ นกรรมการ และผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท
นอกจากนี ยF ัง เป็ นบุ ต รชายคนที$ 1, 2 และ 3
ตามลํ าดับ ของนายประวิทย์ ประสิทธิO รั ตนพร
ซึง$ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

ลักษณะและมูลค่ าของรายการ
รายการเช่าทรัพย์สิน
บริ ษัททําสัญ ญาเช่าอาคารมินิแ ฟคตอรี$ สํ าหรั บใช้ เป็ น
โรงงานผลิ ต สิ น ค้ าจํ า นวน 3 ห้ อง เลขที$ 46/67
(กรรมสิ ทธิO ข องนายธี ร ะพงษ์ ประสิ ทธิO รั ตนพร) 46/68
(กรรมสิทธิOของนายธี รยุทธ์ ประสิทธิOรัตนพร) และเลขที$
46/69 (กรรมสิทธิOของนายธี ระชัย ประสิทธิOรัตนพร) โดย
มี ข นาดเนื อF ที$ ป ระมาณ 400 ตารางเมตร ต่ อ ห้ อ ง ซึ$ง
ตังอยู
F ่ หมู่ที$ 3 ถนนเลียบคลองสี$วาพาสวัสดิO ตําบลคอก
กระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปี 2559 มี
มูลค่าของรายการเท่ากับ 0.54 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
ในปั จ จุ บัน บริ ษั ท จ่ า ยชํ า ระค่ า เช่ า ทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า ว
เท่ากับ 15,000 บาทต่อเดือนต่อห้ อง ให้ แก่กรรมการทังF
3 ท่าน (บริ ษัทเริ$ มทําสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ตังแต่
F
วันที$ 1 มกราคม 2557)
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ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการที$เกิดขึนF เป็ นไปเพื$อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุร กิจ ของบริ ษัท โดยการกํ าหนดราคาระหว่างกัน
เป็ นราคาที$สมเหตุสมผล ซึง$ เป็ นราคาที$ตํ$ากว่า เมื$อ
เปรี ยบเทียบกับราคาที$บริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที$ได้ รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคา
อิสระไทย (TVA) และ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย (VAT) (บริ ษัท บรู ค เรี ยลเอสเตท
จํ า กัด ) ได้ สํ า รวจราคาค่า เช่ า ที$ ดิ น และอาคารใน
บริ เวณดังกล่าวไว้ เมื$อวันที$ 18 ธันวาคม 2550 ซึง$ ได้
ประเมินราคาค่าเช่าไว้ ตารางเมตรละ 50 บาท (หรื อ
เท่ากับอัตราค่าเช่า 21,000 บาทต่อเดือนต่อห้ อง)
ทังF นี F คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาการทํ า
รายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่า การทํารายการนี F
เป็ นการทํารายการที$สมเหตุส มผล และเป็ นไปเพื$ อ
ประโยชน์ของบริ ษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังF ที$ 1/2560 เมื$อวันที$ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาให้ ความเห็นเกี$ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื อ
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ$งในที$
ประชุม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า รายการระหว่ า งกัน ต่า ง ๆ ดัง กล่า ว เป็ นรายการที$ มี ค วาม
สมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื$อนไขอื$น ๆ ที$เป็ นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท และบุคคลที$อาจ
มีความขัดแย้ งดังกล่าว
มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
ในการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ครั งF ที$ 2/2552 เมื$อ วัน ที$ 13 พฤศจิก ายน 2552 คณะกรรมการบริ ษัท ได้
พิจ ารณาอนุม ตั ิห ลัก การเกี$ย วกับ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที $มีเ งื$อ นไขการค้ า โดยทัว$ ไปในการทําธุร กรรมระหว่างบริ ษัท กับ
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที$มีความเกี$ยวข้ อง โดยได้ อนุมตั ิใ นหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิก ารทําธุรกรรม
ดัง กล่า วได้ หากธุร กรรมนั Fนมีข้ อ ตกลงทางการค้ า ในลัก ษณะเดีย วกับ ที $ว ิญ Žูช นจะพึง กระทํ า กับ คู ่ส ญ
ั ญาทัว$ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที$ปราศจากอิทธิพลในการที$ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
บุคคลที$มีความเกี$ยวข้ อง ทั Fงนี F ทางบริ ษัทจะจัดทํารายการสรุ ปการทําธุรกรรมดังกล่าวที$เกิดขึ Fนในช่วงเวลาที$ผ่านมา เพื$อ
รายงานในการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส หรื อตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับในกรณีที$มีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี$ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนันF ในกรณีที$คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที$อาจเกิดขึ Fนบริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี$ยวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี$ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื$อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ ประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื$ออนุมัติรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้ าทํารายการ ทังF นี F บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นที$ได้ รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
(56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษัท (56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
F Fการ
พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง$ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ$งผู้ที$อาจมีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสีย
ในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนันF ๆ
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ตามมติที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ภายหลังการแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด ครังF ที$ 1/2552 วันที$ 23
กันยายน 2552) ได้ กําหนดนโยบายการเข้ าทํารายการระหว่างกันไว้ ว่า ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องทํารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท บริ ษัทจะกําหนดเงื$อนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง$ สามารถอ้ างอิงเปรี ยบเทียบได้ กบั เงื$อนไขหรื อราคาที$เกิดขึ Fนกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
ที$ บ ริ ษั ท กระทํ า กับ บุค คลภายนอก ทังF นี F บริ ษั ท จะให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ใ ห้ ค วามเห็ น เกี$ ย วกับ ราคา อัต รา
ค่าตอบแทน รวมทังความจํ
F
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที$คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที$อาจเกิดขึ Fน บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชี$ยวชาญอิสระ
เฉพาะด้ านหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี$ยวกับการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื$อให้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
F Fบริ ษัทได้
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที$ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทได้
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษัท (56-2) ตาม
หลักเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง$ หรื อข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที$ อาจเกิ ดขึนF ในอนาคตนันF กรรมการจะต้ องปฏิบัติตามระเบีย บต่าง ๆ ที$ได้ กําหนดขึนF และ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที$ตนหรื อบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื$นใดกับบริ ษัท และ
จะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื$อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึง$ บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง$ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที$เกี$ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี$ยวโยงกันและการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึง$ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และตามมาตรฐานบัญชีที$กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี F บริ ษัทจะไม่
ทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที$เกี$ยวข้ องที$ไม่ใช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื$อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ Fนกับบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ ผ่านที$ประชุมคณะกรรมการ
ที$มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม (ยกเว้ น การทําธุรกรรมรายการระหว่างกันที$มีข้อตกลงทางการค้ าที$มีเงื$อนไขการค้ า
โดยทัว$ ไป ซึ$งทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินการได้ ไว้ แล้ วเมื$อครังF การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครังF ที$ 2/2552 เมื$อวันที$ 13 พฤศจิกายน 2552) ทังนี
F F เพื$อดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม
และมีนโยบายการกําหนดราคาที$เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติหน้ าที$ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดเกี$ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที$เกี$ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สนิ ที$สาํ คัญของบริ ษัท
จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ทํางบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป โดยได้
เลือกใช้ นโยบายทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ ตลอดจนใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทํา
งบการเงิน รวมทังเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้ มีประสิทธิภาพ โดยได้ แต่งตัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพือรับผิดชอบดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน มีการใช้ นโยบายทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ ตลอดจนสอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเสียงของบริ ษัท เพือป้องกันหรื อลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึนจากการทุจริ ตหรื อ
การดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียงพอทีจะดํารงรักษาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
จากวิธีปฏิบตั ิและกํากับดูแลข้ างต้ น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีถูกต้ องเชือถือได้ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง

(นาย ธีระชัย ประสิทธิ@รัตนพร)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลประจําปี 2559

พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการตรวจสอบ

นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร พนักงาน หรื อที$ปรึ กษาใด ๆ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และได้ ปฏิบตั ิตาม
หน้ าที$ ความรับผิดชอบ ตามที$ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และตามแนวทางปฏิบตั ิซงึ$ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที$
ดีสาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม 4 ครังF โดยผู้บริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
เข้ าร่วมประชุมในส่วนวาระที$เกี$ยวข้ อง โดยการเข้ าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี F
รายชื$อคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทังหมด (ครัง)
1. พล.ต.ท.อัมริ นทร์
เนียมสกุล
4/4
2. นาย ธีรัชย์
มีเดชประเสริ ฐ
4/4
3. นาย ทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
4/4
ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํา นาจหน้ าที$ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ ดงั นี F
1) การให้ ความเห็นเกี$ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที$เชื$อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2559 รวมถึงรายงานการเงินที$
เกี$ยวข้ องเพื$อให้ มนั$ ใจว่ารายงานงบการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ Fนอย่างถูกต้ องตามที$ควรในสาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที$รับรองทัว$ ไป นอกจากนี F ยังมีการสอบทานการเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ระหว่างบริ ษัท และบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยการสอบทานจะ
พิจารณาถึงความถูกต้ องตามที$ควรในสาระสําคัญ ความครบถ้ วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ น
สําคัญ ทังนี
F F การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส และงบการเงิ น
ประจําปี 2559 รวมถึงรายงานการเงินที$เกี$ยวข้ องในแต่ละครังF จะไม่มีฝ่ายบริ หารหรื อตัวแทนอื$นใดร่ วมในที$ประชุม เพื$อเป็ น
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การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู รวจสอบบัญชีได้ ชี Fแจงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขัดข้ องที$ไม่สามารถแสดงโดยตรงกับฝ่ ายบริ หาร
ได้ หรื อ หากผู้ตรวจสอบบัญชีพบสิง$ ผิดปกติใดที$แจ้ งให้ ฝ่ายบริ หารรับทราบแล้ วแต่ไม่ได้ แก้ ไข
2) การให้ ความเห็นเกี$ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เกี$ยวกับการกํากับดูแลงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในนันF ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและติดตาม
ผลการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไข รวมถึงการสุม่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน จาก
รายงานที$นําเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ$งทางบริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท
เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$ จํากัด ทําหน้ าที$ดงั กล่าว ในฐานะผู้ทําหน้ าที$ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ทังนี
F F การ
ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับตัวแทนของบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$ จํากัด ในแต่ละครังF จะไม่มีฝ่าย
บริ หารหรื อตัวแทนอื$นใดร่วมในที$ประชุม เพื$อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี$ จํากัด ได้ ชี Fแจงรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทังนี
F F เพื$อให้ ระบบควบคุมภายในทางด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทเป็ นไปในแนวทางที$ถูกต้ อง
และเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในที$ดี และมีการปฏิบตั ิตามอย่างสมํ$าเสมอ นอกจากนี F ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ สอบทานนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี$ยง และความคืบหน้ าของการบริ หารความเสี$ยงจากทาง
ผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท ตามที$ ไ ด้ นํ า เสนอ เพื$ อ พิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารงานให้ เ ป็ นไปอย่ า งสอดคล้ อ งกับ ความเสี$ ย งและ
สภาพแวดล้ อมที$เปลีย$ นแปลงไป และเพื$อให้ ทนั ต่อการรับมือกับสถานการณ์ที$อาจเกิดขึ Fนได้ อย่างทันท่วงที และเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง$ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที$เพียงพอและเหมาะสม
3) การให้ ค วามเห็ น เกี$ ยวกั บ รายการระหว่ างกั น ที$ เ กิ ด ขึ นระหว่ างบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที$ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินได้ พิจารณาและให้ ความเห็นเกี$ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษัท
กับบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง$ ในที$ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ความเห็นว่า รายการ
ระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นรายการที$มีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงื$อนไขอื$น ๆ ที$เป็ นธรรม และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท และบุคคลที$อาจมีความขัดแย้ งดังกล่าว
4) การให้ ความเห็นเกี$ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที$เกี$ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื$ น ที$ เ กี$ ยวข้ อ งกับการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า บริ ษั ท ได้ มี ก ารปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบและข้ อกําหนดที$เกี$ยวข้ อง และไม่พบข้ อบกพร่องที$เป็ นสาระสําคัญ
5) การให้ ความเห็นเพิ$มเติมเกี$ยวกับการจัดทําแผนงานประจําปี และรับทราบปั ญหาต่ างๆจากผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมพิจารณา และให้ ความเห็นเกี$ยวกับการจัดทําแผนงานประจํ าปี ที$ฝ่ายบริ หารได้
นําเสนอให้ พิจารณา รวมถึงรับทราบและเสนอแนะเกี$ยวกับปั ญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึ Fนหรื อคาดว่าจะเกิดขึ Fน ในมุมมองของผู้บริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริ ษัทได้ จดั ทําแผนงานประจําปี ขึ Fนอย่างรอบคอบและรัดกุม รวมถึงผู้บริ หารได้ พิจารณาและ
ตัดสินใจปั ญหาต่าง ๆ ที$เกิดขึ Fน หรื อคาดว่าจะเกิดขึ Fนอย่างระมัดระวัง
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6) การให้ ความเห็นเกี$ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยได้ พิจารณาความเหมาะสม
และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ ขออนุมตั ิจากที$ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตังนางสาวนงราม
F
เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีประจําปี 2560 และเป็ นผู้ทําการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท โดยมี นายประดิษฐ รอด
ลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขทะเบียน 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ รองประจําปี 2560

(พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
1) ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานที$ผ่านมา
เมื$อพิจารณาจากภาพรวมของบริ ษัทพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที$ผ่านมา ตังแต่
F ปี 2557–ปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่า
รายได้ จากการขายจาก 484.62 ล้ านบาทในปี 2557 เพิ$มขึ Fนเป็ น 543.40 ล้ านบาทในปี 2558 และลดลงเป็ น 473.21 ล้ านบาท
ในปี 2559 และมีรายได้ รวมจาก 487.83 ล้ านบาทในปี 2557เพิ$มขึ Fนเป็ น 545.66 ล้ านบาทในปี 2558 และลดลงเป็ น 475.90
ล้ านบาทในปี 2559 เนื$องมาจากภาวะตลาดทัว$ ไปที$มีการชะลอตัวในปี 2559
สําหรับกําไรสุทธิ ของบริ ษัทในปี 2557–ปี 2559 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ ในปี 2557 เป็ นจํานวน 1.31 ล้ านบาท มีกําไร
สุทธิ ในปี 2558 เป็ นจํานวน 0.62 ล้ านบาท และมีกําไรสุทธิ ในปี 2559 เพิ$มขึ Fนเป็ นจํานวน 4.68 ล้ านบาท โดยกําไรสุทธิ ที$
เพิ$มขึ Fน เป็ นผลมาจากราคาวัตถุดิบโลกที$ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื$อง ประกอบกับการเพิ$มประสิทธิภาพและแผนการลดต้ นทุน
การผลิตของบริ ษัท
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 484.62 ล้ านบาท 543.40 ล้ านบาท และ
473.21ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99.34 ร้ อยละ 99.59 และร้ อยละ 99.43 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ
ในขณะที$มีรายได้ อื$น ๆ เท่ากับ 3.21 ล้ านบาท 2.26 ล้ านบาท และ 2.69 ล้ านบาทตามลําดับ โดยรายได้ อื$น ๆ ประกอบด้ วย
รายได้ จากการขายเศษวัตถุดิบรายได้ รับคืนการส่งออก รายได้ ดอกเบี Fยรับ เป็ นต้ น ส่งผลให้ รายได้ รวมสําหรับปี 2557 ปี 2558
และปี 2559 ท่ากับ 487.83 ล้ านบาท 545.66 ล้ านบาท และ 475.90 ล้ านบาท ตามลําดับ
ในปี 2557 บริ ษั ท มี ร ายได้ ห ลัก จากการผลิ ต และจัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ซึ$ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที$ มี ย อดจํ า หน่ า ยสูง สุด คื อ
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ บัลลาสต์และอุปกรณ์สว่ นควบ ซึง$ ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีสดั ส่วนการจําหน่ายในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวร้ อยละ 34.35 ร้ อยละ 31.45 และร้ อยละ 29.04 ของรายได้ รวมตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2558–ปี 2559
บริ ษัทมีแนวโน้ มของสัดส่วนในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ บัลลาสต์และอุปกรณ์สว่ นควบลดลงอย่างต่อเนื$อง แต่มีการเพิ$ม
สัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโคมไฟฟ้ า โดยมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ โคมไฟฟ้ าในปี 2557 ปี 2558
และ ปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 27.43 ร้ อยละ 32.80 และร้ อยละ 34.57 ของรายได้ รวมตามลําดับ ในส่วนหลอดไฟฟ้ าซึ$งมียอด
สัดส่วนในการจําหน่ายรองลงมา ซึง$ ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับร้ อยละ 30.91 ร้ อยละ 29.48 และร้ อยละ 27.21
ของรายได้ รวมตามลําดับ
ทังนี
F F สามารถแสดงสัดส่วนโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2559 ได้ ดงั นี F
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สัดส่วนรายได้ การจําหน่ายสินค้ า แบ่งแยกตามประเภทกลุม่ ผลิตภัณฑ์ ในปี 2559
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1. ผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์และอุปกรณ์สว่ นควบ
167.55
34.35 171.62
31.45 138.21
29.04
2. ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ าและหลอดแอลอีดี
150.77
30.91 160.84
29.48 129.53
27.21
3. ผลิตภัณฑ์ โคมไฟฟ้ า
133.83
27.43 178.96
32.80 164.51
34.57
4. ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์
36.93
7.57
45.58
8.35
40.98
8.61
และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
หัก ส่วนลดจ่าย
(4.46)
(0.91) (13.60)
(2.49)
(0.02)
(0.00)
รายได้ จากการขาย - สุทธิ 484.62
99.34 543.40
99.59 473.21
99.43
รายได้ อื$น
3.21
0.66
2.26
0.41
2.69
0.57
รายได้ รวม 487.83 100.00 545.66 100.00 475.90 100.00
รายได้ จากการขายของบริ ษัทในช่วงปี 2557 เพิ$มขึ Fนจากปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 10.32 เนื$องมาจากรายได้ จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ หลอดไฟฟ้ าและโคมไฟฟ้ าเพิ$มขึนF เป็ นหลัก ในขณะที$บริ ษัทมีรายได้ จากการผลิตภัณฑ์ บัลลาสต์ และ
อุปกรณ์สว่ นควบลดลงจาก 197.65 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 167.55 ล้ านบาทในปี 2557 และสําหรับปี 2558 บริ ษัทมีรายได้
จากการขายเพิ$มขึ Fนจํานวน 58.78 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ$มขึ Fนร้ อยละ 12.13 จากปี 2557 โดยมีสาเหตุมาจากการ
เพิ$มขึ Fนของรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่ม ซึ$งบริ ษัทสามารถจําหน่ายให้ แก่โครงการอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ได้
เพิ$มขึ Fน และเพิ$มช่องทางการจัดจําหน่ายตามร้ านค้ าจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า และร้ านค้ าโมเดิร์นเทรดที$จําหน่ายฮารด์แวร์ ตา่ ง ๆ
และสําหรับปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลงจํานวน 70.19 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 12.92
โดยมีสาเหตุมาจากภาวะตลาดทัว$ ไปที$มีการชะลอตัวในปี 2559
สําหรับสัดส่วนรายได้ แยกตามภูมิศาสตร์ ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายแบ่ง
ออกเป็ นรายได้ จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศในปี 2557 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 90: ร้ อยละ 10 ในปี
2558 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 91: ร้ อยละ 9 และสําหรับปี 2559 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 93: ร้ อยละ 7 โดยส่วนใหญ่แล้ ว
บริ ษัทส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน และในแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็ นสําคัญ
บริ ษัทมีรายได้ อื$น ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559เท่ากับ 3.21 ล้ านบาท 2.26 ล้ านบาท และ 2.69 ล้ านบาท
ตามลําดับ หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.66 ร้ อยละ 0.41 และร้ อยละ 0.57 ของรายได้ รวมในแต่ละปี ตามลําดับ โดยรายได้ อื$ น
ประกอบด้ วยรายได้ จากการขายเศษวัตถุดิบ อาทิ เศษเหล็ก เศษลวด เศษลังไม้ ที$เหลือหรื อไม่ได้ ใช้ แล้ วจากกระบวนการผลิต
นอกจากนี F ในส่วนของรายได้ อื$นยังประกอบด้ วย รายได้ รับคืนการส่งออก รายได้ ดอกเบี Fยรับ เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ รวมในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็ น ร้ อยละ 70.77 ร้ อยละ 71.12 และ
ร้ อยละ 67.19 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนขาย เท่ากับ 345.23 ล้ านบาท 388.10 ล้ านบาท และ 319.75 ล้ านบาท
ตามลําดับ ซึ$งหากพิจารณาในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทคิด
เป็ นร้ อยละ 71.24 ร้ อยละ 71.42 และร้ อยละ 67.57 ตามลําดับ ซึ$งเมื$อพิจารณาต้ นทุนขายในปี 2558 สัดส่วนต้ นทุนขายต่อ
รายได้ จากการขายปรับตัวเพิ$มขึ Fนเล็กน้ อยเมื$อเทียบกับปี 2557 ซึง$ เกิดจากการเปลีย$ นแปลงของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐที$
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อ่อนค่าต่อเนื$องในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้ ต้นทุนขายสินค้ าที$มีราคาจําหน่ายเป็ นเงินบาทเพิ$มขึ Fนจากช่วงต้ นปี 2558 และ
ส่งผลให้ อตั ราส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายปรับตัวสูงขึ Fน
สําหรับปี 2559 สัดส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากกการขายปรับตัวลดลงเมื$อเทียบกับปี 2557 และ ปี 2558 โดย
ต้ นทุนขายในปี 2559 ลดลงคิดเป็ นจํานวน 68.35 ล้ านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.61 เมื$อเทียบกับต้ นทุนขาย
ของปี 2558 โดยต้ นทุนขายที$ล ดลงมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบโลกที$ปรั บลดลงอย่างต่อเนื$อง ประกอบกับการเพิ$ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและการลดต้ น ทุน การผลิ ต ของบริ ษั ท ซึ$ง จะส่ง ผลให้ แ นวโน้ ม ระยะยาวของต้ น ทุน การผลิ ต ของบริ ษั ท มี
ประสิทธิ ภาพเพิ$มขึ Fนอย่างต่อเนื$อง ทังนี
F F บริ ษัทได้ พยายามบริ หารต้ นทุนการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพ โดยผ่านการวิจัยและ
ออกแบบเพื$อให้ การใช้ วตั ถุดิบในการผลิตมีอตั ราการสูญเสียที$ลดลง รวมทังการสั
F
ง$ ซื Fอวัตถุดิบสําคัญโดยตรงจากผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ ซึง$ ช่วยควบคุมต้ นทุนการผลิตสินค้ าให้ กบั บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี F การนําเข้ าและติดตังเครื
F $ องจักรตังแต่
F ปี
2550 ทําให้ บริ ษัทสามารถขึ Fนรูปเหล็กเพื$อใช้ เตรี ยมเป็ นวัตถุดิบในการผลิตได้ เองทังหมด
F
ซึง$ ปั จจัยทังหลายตามที
F
$กล่าวมา ช่วย
ให้ บริ ษัทสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทมีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวมในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนต่อ
รายได้ รวมเท่ากับร้ อยละ 28.38 ร้ อยละ 27.62 และร้ อยละ 30.77 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่า 138.47 ล้ านบาท 150.71
ล้ านบาท และ 146.45 ล้ านบาท ตามลําดับโดยในปี 2557 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 63.42 ล้ านบาท ซึง$ เพิ$มขึ Fนจาก
ปี 2556 ที$มีคา่ ใช้ จ่ายเท่ากับ 41.27 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการเพิ$มขึ Fนเท่ากับร้ อยละ 53.65 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ$ม
งบประมาณ เพื$อเพิ$มความสําคัญในการสร้ างตราสินค้ า โดยวิธีการจัดโปรโมชัน$ และการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการขาย เพื$อ
เพิ$มยอดขายและประชาสัมพันธ์ ให้ สินค้ าของบริ ษัทเป็ นที$ร้ ู จักในวงกว้ างมากขึ Fน สําหรับค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2557
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเท่ากับ 75.05 ล้ านบาท ซึ$งเพิ$มขึ Fนจากปี 2556 ที$มีค่าใช้ จ่ายเท่ากับ 70.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ$มขึ Fนร้ อยละ 6.39 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ$มขึ Fนของค่าแรงและเงินเดือนของพนักงาน ซึ$งเป็ นผลมาจาก
นโยบายการเพิ$มค่าแรงของภาครัฐ ซึง$ มีอตั ราการเติบโตของค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่าอัตราการเพิ$มขึ Fนของรายได้
สําหรับปี 2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 69.99 ล้ านบาท เพิ$มขึ Fนจากปี 2557 เท่ากับ 6.58 หรื อคิดเป็ น
อัตราการเพิ$มขึ Fนร้ อยละ 10.38 ขณะที$บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2558 เท่ากับ 80.72 ล้ านบาท เพิ$มขึ Fนจากปี 2557
เท่ากับ 5.67 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ$มขึ Fนร้ อยละ 7.55 ซึง$ เป็ นการเพิ$มขึ Fนตามรายได้ รวมของบริ ษัท เนื$องจากค่าใช้ จ่ายใน
การขายปี 2558 ที$เพิ$มขึ Fนจากเงินเดือนฝ่ ายขายเพิ$มขึ Fน 4.05 ล้ านบาท รวมถึงค่าคอมมิชชัน$ ที$เพิ$มขึ Fน 2.51 ล้ านบาท เมื$อเทียบ
กับปี 2557 นอกจากนี F ยังมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2558 ที$เพิ$มขึ Fนจากเงินเดือนฝ่ ายบริ หารเพิ$มขึ Fน 1.49 ล้ านบาท ค่าแรง
ฝ่ ายบริ หารเพิ$มขึ Fน 0.95 ล้ านบาท ค่าล่วงเวลาบริ หารเพิ$มขึ Fน 0.87 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมอื$น ๆ เพิ$มขึ Fน 0.73 ล้ านบาท หนี F
สงสัยจะสูญเพิ$มขึ Fน 0.39 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพิ$มขึ Fน 0.25 ล้ านบาท และค่าฝึ กอบรมเพิ$มขึ Fน 0.23 ล้ านบาท
และสําหรับปี 2559 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายเท่ากับ 63.27 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็ นจํานวน 6.72 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 9.60 เนื$องจากค่าคอมมิชชัน$ ฝ่ ายขายที$ลดลง ซึง$ เป็ นการลดลงตามรายได้ จากการขาย
ของบริ ษัทเมื$อเทียบกับปี 2558 ในขณะที$บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2559 เท่ากับ 83.18 ล้ านบาท เพิ$มขึ Fนจากปี 2558
เป็ นจํานวน 2.46 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ$มขึ Fนร้ อยละ 3.05 เนื$องจากการเพิ$มขึ Fนของเงินเดือนและค่าล่วงเวลาฝ่ ายบริ หาร
ค่าธรรมเนียมอื$น ๆ ค่าเสือ$ มราคาเครื$ องใช้ และอุปกรณ์สาํ นักงานหนี Fสูญ และหนี Fสงสัยจะสูญ และค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
ในส่วนต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 1.22 ร้ อยละ 1.03
และร้ อยละ 1.19 ของรายได้ รวมตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนทางการเงิน เท่ากับ5.96 ล้ านบาท 5.61 ล้ านบาท และ
5.65 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
F F ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ$มขึ Fนจากปี 2556 เนื$องจากบริ ษัทมีการใช้ เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารรวมถึงทรัสต์รีซีทเพิ$มมากขึ Fน รวมถึงมีการใช้ ตวั• สัญญาใช้ เงินเพิ$มขึ Fนจาก 50.00 ล้ านบาท เป็ น 70.00 ล้ านบาท
ขณะที$ในปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงเล็กน้ อยจากปี 2557 เนื$องจากการใช้ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันF
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จากธนาคารที$ลดลง และดอกเบี Fยจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงตามยอดหนี Fที$ลดลงจากการผ่อนชําระตามเงื$อนไข และสําหรับปี
2559 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ$มขึ Fนเล็กน้ อยจากปี 2558 เนื$องจากการใช้ ทรัสต์รีซีทเพิ$มมากขึ Fน ในขณะที$มีการใช้ เงิน
เบิกเกินบัญชีที$ลดลง นอกจากนี F ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษัทยังได้ ออกตัว• แลกเงินระยะสันจํ
F านวน 120.00 ล้ านบาท มี
อัตราดอกเบี Fยร้ อยละ 5.4 ถึง 6.0 ต่อปี โดยตัว• แลกเงินดังกล่าวครบกําหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ$งบริ ษัทได้ จ่าย
ชําระคืนตัว• แลกเงินดังกล่าวแล้ วทังจํ
F านวน
โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมียอดคงเหลือเงินเบิกบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
F
สถาบันการเงินลดลงอย่างต่อเนื$องเท่ากับ 106.64 ล้ านบาท 70.68 ล้ านบาท และ 39.43 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ$งการเพิ$มขึ Fน
ของรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงินในปี 2557 เนื$องมาจากการสัง$ ซื Fอวัตถุดิบ วัสดุ และ
สต็อกสินค้ าเพิ$มขึ Fน เพื$อรองรับการขยายตัวของยอดขายสินค้ าในอนาคต ขณะที$ในปี 2558 บริ ษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสันลดลงเนื
F
$องจากเจ้ าหนี Fตัว• สัญญาใช้ เงินลดลงจากปี 2557 จํานวน 70 ล้ านบาท และปี 2558 เหลือ 30
ล้ านบาท และสําหรับปี 2559 บริ ษัทไม่มียอดคงค้ างหนี Fตัว• สัญญาใช้ เงินแล้ ว และมีเงินเบิกเกินบัญชีลดลงจํานวน 5.66 ล้ าน
บาท ในขณะที$หนี Fสินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทเพิ$มขึ Fนจํานวน 4.41 ล้ านบาท
อัตรากําไรขันต้
F น และอัตรากําไรสุทธิ
บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
F น ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 28.76 ร้ อยละ 28.58 และร้ อยละ 32.43
ของรายได้ จากการขาย ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่ากําไรขันต้
F น เท่ากับ139.38 ล้ านบาท 155.30 ล้ านบาทและ 153.46 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยในช่วงปี 2557– ปี 2558 อัตรากําไรขันต้
F นของบริ ษัทปรับตัวลดลงเล็กน้ อยเนื$องจากบริ ษัทได้ มีการเพิ$ม
จํานวนพนักงานเพื$อปรับปรุ งประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการให้ สงู ขึ Fน ในขณะที$ปี 2559 อัตรากําไรขันต้
F นของบริ ษัท
เพิ$มสูงขึ Fนเนื$องมาจากบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทลดลง จากร้ อยละ 71.42 ในปี 2558 เป็ นร้ อย
ละ 67.57 ในปี 2559 โดยต้ นทุนขายที$ลดลงเกิ ดจากราคาวัตถุดิบโลกที$ปรั บลดลงอย่างต่อเนื$ อง ประกอบกับการเพิ$ ม
ประสิทธิ ภาพและการลดต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท จากการวิจัยและออกแบบเพื$อให้ การใช้ วตั ถุดิบในการผลิตมีอตั ราการ
สูญเสียที$ลดลงอีกทังบริ
F ษัทได้ สงั$ ซื Fอวัตถุดิบสําคัญโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึง$ ช่วยควบคุมต้ นทุนการผลิตสินค้ าให้ กบั
บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
เมื$อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริ ษัทพบว่า บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับขาดทุน
สุทธิร้อยละ 0.27 กําไรสุทธิร้อยละ 0.12 และกําไรสุทธิร้อยละ 0.98 ของรายได้ รวมตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าขาดทุนสุทธิ
เท่ากับ 1.31 ล้ านบาท กําไรสุทธิ 0.62 ล้ านบาท และกําไรสุทธิ 4.68 ล้ านบาทตามลําดับโดยในปี 2557 บริ ษัทมีผลการ
ดํา เนิน งานขาดทุน เนื$อ งจากการเพิ$ ม ขึนF ของค่า ใช้ จ่ า ยในการขายและการบริ ห าร ที$ บ ริ ษัท ได้ เพิ$ ม งบประมาณเพื$อ เพิ$ ม
ความสําคัญในการสร้ างตราสินค้ า โดยวิธีการจัดโปรโมชัน$ และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย รวมถึงการเพิ$มขึ Fนของค่าแรง
และเงินเดือนของพนักงาน ซึ$งเป็ นผลมาจากนโยบายการเพิ$มค่าแรงของภาครัฐ เป็ นสําคัญ ขณะที$ในปี 2558 บริ ษัทมีอตั รา
กําไรสุทธิ เพิ$มขึ Fนเนื$องจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายเพิ$มขึ Fนเป็ นหลัก และสําหรับปี 2559 บริ ษัทมีอตั รากําไรสุทธิ เพิ$มขึนF
ถึงแม้ จะมีรายได้ จากการขายที$ลดลง เนื$องจากบริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายต่อรายได้ จากการขายของบริ ษัทลดลงจากราคา
วัตถุดิบโลกที$ปรับลดลงอย่างต่อเนื$องประกอบกับการเพิ$มประสิทธิภาพและการลดต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท
หากพิ จ ารณาในส่ว นของอัต ราผลตอบแทนผู้ถื อ หุ้นจะพบว่า ในปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษั ท มี อัต รา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ -0.65 ร้ อยละ 0.28 และร้ อยละ 1.95 ตามลําดับ โดยในปี 2557 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ติดลบเนื$องจากบริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน แต่อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 และปี 2559 เพิ$มขึ Fนเนื$องจากบริ ษัท
มีผลการดําเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื$องจากราคาวัตถุดิบโลกที$ปรับลดลงอย่างต่อเนื$อง ประกอบกับการเพิ$มประสิทธิภาพการ
ผลิตและการลดต้ นทุนการผลิตของบริ ษัท
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2) ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เท่ากับ 318.24 ล้ านบาท
317.05 ล้ านบาท และ 272.13 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยแบ่งออกเป็ นรายการที$สําคัญ 2 รายการ คือ รายการลูกหนี Fการค้ า
สุทธิ และสินค้ าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการดังนี F
1) ลูกหนีการค้ า
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 133.14 ล้ านบาท 161.47 ล้ าน
บาท และ 141.09 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 31.22 ร้ อยละ 38.96 และ
ร้ อยละ 39.06 ตามลําดับ
โดยหากพิจารณาการเปลี$ยนแปลงของมูลค่าลูกหนี Fการค้ าในปี 2557 และปี 2558 บริ ษัทมีลกู หนี F
การค้ าเพิ$มขึ Fนจากปี ก่อนหน้ าอย่างต่อเนื$อง เนื$องจากยอดขายที$เพิ$มขึ Fนและหากพิจารณาจากความสามารถใน
การจัดเก็บหนี F จะพบว่าบริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี Fเฉลี$ยเท่ากับ 89 วัน 99 วัน และ 118 วันในปี 2557 ปี 2558
และปี 2559 ตามลําดับ โดยในปี 2558 บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี Fเฉลี$ยนานขึ Fนจากปี 2557 เนื$องจาก
ลูกหนี Fการค้ าเพิ$มขึ Fน ณ สิ Fนปี 2558 จากยอดขายที$เพิ$มขึ Fนและยังไม่ครบการกําหนดชําระเงิน และในปี 2559
บริ ษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี Fเฉลี$ยนานขึ Fนจากปี 2558 เนื$องจากบริ ษัทมีการขายสินค้ าบางกลุม่ ที$มีเงื$อนไข
การชําระเงินที$ยาวนานขึ Fน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีรายการลูกหนี Fการค้ า – สุทธิ เท่ากับ 141.09 ล้ านบาท โดยมูลค่า
ลูกหนี Fการค้ าโดยส่วนใหญ่กว่าร้ อยละ 76.15 ของมูลค่าลูกหนี Fการค้ ารวม อยู่ในกลุ่มลูกหนี Fการค้ าที$ยงั ไม่ถึง
กํ าหนดชํ าระ ประกอบกับกลุ่มลูกค้ าโดยส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มร้ านค้ าทั$วไป ประเภทร้ านอุปกรณ์ ไฟฟ้ าในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ$งที$ผ่านมากลุม่ ลูกค้ าประเภทนี Fไม่มีปัญหาเรื$ องการเรี ยกเก็บหนี Fโดยสามารถ
แสดงข้ อมูลอายุหนี Fที$ค้างชําระได้ ตามตาราง ดังนี F
ตารางแสดงข้ อมูลอายุหนีที$ค้างชําระ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี
หน่ วย : ล้ านบาท
มูลค่ าลูกหนีการค้ า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ

110.89

76.15%

- น้ อยกว่า 3 เดือน

21.80

14.97%

- 3 เดือน ถึง 6 เดือน

4.38

3.01%

- 6 เดือน ถึง 12 เดือน

6.24

4.29%

- มากกว่า 12 เดือนขึ Fนไป

2.31

1.58%

รวมลูกหนี Fการค้ า

145.62

100.00%

หักค่าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญ

(3.14)

ค่าเผื$อประมาณการรับคืน

(1.39)

ลูกหนีการค้ า – สุทธิ

141.09

เกินกําหนดชําระ
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สําหรับค่าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญจํานวน 3.14 ล้ านบาท ซึ$งเป็ นการตั Fงค่าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญเต็มตาม
มูลค่าลูกหนี Fการค้ าที$ค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึ Fนไป และตั Fงค่าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญร้ อยละ 50 ของมูลค่า
ลูกหนี Fการค้ าที$ยงั ค้ างชําระในช่วงระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน โดยมูลค่าลูกหนี Fการค้ าที$ค้างชําระมากกว่า 12
เดือนขึ Fนไป ซึ$งทางบริ ษัทอยู่ระหว่างการฟ้ องร้ อง คิดเป็ นยอดตังค่
F าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญ เท่ากับ 3.14 ล้ านบาท
ดังกล่าว
ทั Fงนี F ทางบริ ษัท ได้ กํ า หนดนโยบายการตั Fงค่า เผื $อ หนี Fสงสัย จะสูญ โดยบริ ษัท ใช้ ห ลัก เกณฑ์ก าร
วิเคราะห์อายุของลูกหนี Fประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี Fเป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาการตังค่
F าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญ โดยมีการกําหนดช่วงอายุลกู หนี Fและสถานภาพของลูกหนี Fไว้ เป็ นเกณฑ์
ในการตังค่
F าเผื$อหนี Fสงสัยจะสูญของลูกหนี Fที$มีอายุหนี Fค้ างชําระ ซึ$งบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายไว้ ดังนี F
อัตราการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนีคงเหลือสุทธิ
ร้ อยละ 0
ร้ อยละ 0
ร้ อยละ 0
ร้ อยละ 50
ร้ อยละ 100

ลูกหนีนับจากวันที$ถงึ กําหนดชําระ
ตังแต่
F 0 – 1 เดือน
ตังแต่
F 1 – 3 เดือน
ตังแต่
F 3 – 6 เดือน
ตังแต่
F 6 – 12 เดือน
ตังแต่
F 12 เดือนขึ Fนไป

นอกจากนี F บริ ษัทยังมีนโยบายการตัดหนี Fสูญโดยพิจารณาจากลูกหนี Fที$ศาลมีคําพิพากษาตัดสินและ
ได้ ดําเนินการตามคําพิพากษาเพื$อบังคับคดี รวมทังดํ
F าเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์จนคดีถึงที$สดุ แล้ วไม่
สามารถพบทรัพย์หรื อไม่สามารถอายัดทรัพย์จากลูกหนี Fได้ บริ ษัทจะดําเนินการพิจารณาตัดลูกหนี Fดังกล่าวเป็ น
หนี Fสูญต่อไป
2) สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 177.35 ล้ านบาท 144.51 ล้ าน
บาท และ 125.72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 41.59 ร้ อยละ 34.87 และ
ร้ อยละ 34.81 ตามลําดับ ซึง$ สินค้ าคงเหลือของบริ ษัท ได้ แก่ วัตถุดิบที$เตรี ยมไว้ ใช้ ในการผลิต สินค้ าระหว่างทํา
และสินค้ าสําเร็ จรู ปที$เก็ บสต๊ อกไว้ เพื$อใช้ ในการจํ าหน่าย รวมถึงสินค้ าที$สงั$ ซือF เข้ ามาเพื$อจําหน่าย โดยหาก
พิจารณาระหว่างช่วงปี 2556 ถึงปี 2557 จะพบว่ามูลค่าสินค้ าคงเหลือเพิ$มขึ Fนตามรายได้ การขายที$เพิ$มขึ Fน ซึ$ง
จากนโยบายการตังเป
F ้ ารายได้ จากการขายให้ เพิ$มขึ Fนอย่างต่อเนื$องในระยะยาว ทําให้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องวาง
แผนการสัง$ ซื Fอวัตถุดิบ และการจัดเก็บสต็อกสินค้ าคงเหลือให้ เพียงพอต่อปริ มาณความต้ องการ และเพื$อป้องกัน
ปั ญหาการขาดแคลนสินค้ าที$จะจัดจําหน่ายให้ กบั ลูกค้ า ประกอบกับจุดแข็งของบริ ษัท คือ การมีจํานวนรายการ
สินค้ าโดยเฉพาะอย่างยิ$งผลิตภัณฑ์ในกลุม่ บัลลาสต์และและอุปกรณ์สว่ นควบที$มีจําหน่ายครอบคลุมทุกรุ่ น ทุก
ประเภท ตังแต่
F รุ่นเล็กถึงรุ่ นใหญ่ ดังนันF ทางบริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องจัดเก็บสต็อกสินค้ าดังกล่าวให้ พร้ อมต่อการ
จําหน่ายตลอดเวลา เพื$อเป็ นการสร้ างความมัน$ ใจให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า นอกจากนี F ในช่วงปี 2557 บริ ษัทมีแผนการ
ขยายและการสร้ างยอดขายผลิตภัณฑ์ให้ กลุม่ หลอดไฟฟ้ าให้ เพิ$มมากขึ Fน ดังนันF จึงส่งผลให้ บริ ษัทปรับนโยบาย
การจัดเก็ บสต็อกสินค้ าในส่วนของหลอดไฟฟ้ าเพิ$มขึ Fนเพื$อใช้ รองรับการวางแผนการขยายตลาดต่อไป ทังนี
F F
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แนวโน้ มปริ มาณสินค้ าคงเหลือของบริ ษัทจะเพิ$มสูงขึ Fนอย่างต่อเนื$อง โดยเฉพาะหลอดไฟ LED ที$บริ ษัทเน้ นการ
จําหน่ายทัว$ ประเทศ เพื$อให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคทังผู
F ้ บริ โภคทัว$ ไปและกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์โครงการต่าง ๆ รวมถึง
ในองค์กรบริ ษัทและห้ างร้ านตามกระแสการบริ โภคหลอดไฟ LED ที$เริ$ มเป็ นที$นิยมมากขึ Fน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็ จรู ปคิดเป็ นร้ อย
ละ 69.70 งานระหว่างทําคิดเป็ นร้ อยละ 9.22 วัตถุดิบคิดเป็ นร้ อยละ 15.80 และสินค้ าระหว่างทางคิดเป็ นร้ อย
ละ 5.28 ของสินค้ าคงเหลือสุทธิ ตามลําดับโดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือลดลงจาก
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 32.84 ล้ านบาทโดยเกิดจากการลดลงของสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่าง
ทําเป็ นหลัก
และ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็ จรู ปคิดเป็ น
ร้ อยละ 75.50 งานระหว่างทําคิดเป็ นร้ อยละ 8.84 วัตถุดิบคิดเป็ นร้ อยละ 14.18 และสินค้ าระหว่างทางคิดเป็ น
ร้ อยละ 1.47 ของสินค้ าคงเหลือสุทธิ ตามลําดับโดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือลดลง
จาก ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 18.79 ล้ านบาท โดยเกิดจากการลดลงของสินค้ าสําเร็ จรู ปสินค้ า
ระหว่างทาง และวัตถุดิบเป็ นหลัก
นอกจากนี F หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี$ย ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จะพบว่า บริ ษัท
มีระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี$ย เท่ากับ 98 วัน 104 วัน และ 163 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาขายสินค้ าดังกล่าว
คํานวณโดยใช้ มลู ค่าสินค้ าสําเร็ จรู ปก่อนหักค่าเผื$อสินค้ าเสื$อมคุณภาพ เพื$อแสดงให้ เห็นถึงอัตราหมุนเวียนและ
ระยะเวลาเฉลี$ยในการขายเฉพาะสินค้ าสําเร็ จรู ป ทั Fงนี F จะพบว่าระยะเวลาการขายสินค้ าสําเร็ จรู ปเฉลี$ยในปี
2558 เพิ$ม ขึ Fนจากปี 2557 เป็ นผลมาจากการเพิ$ม ขึ Fนของสิน ค้ า สํา เร็ จ รู ป เฉลี$ย ก่อ นหัก ค่า เผื$อ สิน ค้ า เสื $อ ม
คุณภาพซึ$งเท่ากับ 93.93 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ นเท่ากับ 111.80 ล้ านบาท ในปี 2558 (สินค้ าสําเร็ จรู ปก่อน
หักค่าเผื$อสินค้ าเสื$อมคุณภาพ ณ สิ Fนปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 118.51 ล้ านบาท 105.10 ล้ านบาท
และ 101.85 ล้ า นบาท ตามลําดับ ) โดยสาเหตุที$ส ิน ค้ า สําเร็ จรู ป ณ สิ Fนปี 2557 เพิ$มขึ Fนอย่า งมีน ยั สํา คัญ
เนื$องจากตั Fงแต่ปี 2557 บริ ษัทมีนโยบายตั Fงเป้ ารายได้ จากการขายให้ เพิ$มขึ Fนในระยะยาว และเน้ นการสร้ าง
ยอดขายในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ห ลอดไฟฟ้ ามากขึ Fน ทําให้ บ ริ ษัทต้ องจัดเก็บหลอดไฟฟ้ าสําเร็ จรู ปเพิ$มขึ Fนเพื$อให้
พร้ อมต่อการจําหน่าย และสําหรับในปี 2558 และ ปี 2559 บริ ษัทมีสินค้ าสําเร็ จรู ปลดลงตามปริ มาณความ
ต้ องการของลูกค้ าลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจทําให้ การสัง$ ซื Fอสินค้ าสําเร็ จรู ปมีมลู ค่าลดลง
สําหรับนโยบายต่าง ๆ ที$เกี$ยวข้ องกับสินค้ าคงเหลือนั Fน ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการตั Fง
ค่าเผื$อสินค้ าล้ าสมัย โดยทางบริ ษัทได้ เริ$ มใช้ นโยบายในการตั Fงค่าเผื$อสินค้ าล้ าสมัย ตั Fงแต่ช่วงไตรมาสที$ 4 ปี
2552 โดยสิน ค้ า ที $เ ก็บ สต็อ กโดยส่ว นใหญ่ คือ สิน ค้ า ในกลุม่ ผลิต ภัณ ฑ์บ ลั ลาสต์แ ละอุป กรณ์ส ว่ นควบ
โดยเฉพาะอย่างยิ$งผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์ขดลวดแกนเหล็กที$มีอายุการใช้ งานนานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาที$ผ่านมาทางบริ ษัทได้ มีนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื$อนไหวของสินค้ าคงเหลืออย่าง
ต่อเนื$อง ทังนี
F F หากเป็ นสินค้ าที$มีการเคลื$อนไหวช้ า บริ ษัทจะแก้ ปัญหาโดยการจัดให้ มีรายการส่งเสริ มการขาย
เพื$อเป็ นช่องทางการระบายสินค้ า อย่างไรก็ตาม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทได้ ตั Fงค่าเผื$อสินค้ าเสื$อม
คุณภาพเป็ นจํานวน 11.89 ล้ านบาท เพิ$มขึ Fนจาก ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 ที$เท่ากับ 8.12 ล้ านบาท หรื อ
เพิ$มขึ Fนเป็ นจํานวน 3.77 ล้ านบาท
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 108.20 ล้ าน
บาท 97.38 ล้ านบาท และ 89.02 ล้ านบาท โดยรายการที$สาํ คัญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยมี
มูลค่า ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 99.74 ล้ านบาท 89.60 ล้ านบาท และ 80.63 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้ อยละ 23.39 ร้ อยละ 21.62 และร้ อยละ 22.33 ตามลําดับ
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สําหรับช่วง 3 ปี ย้ อนหลังตามที$กล่าวมา หากพิจารณามูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ ที$
เกิดขึ Fนตังแต่
F ปี 2557 ถึงปี 2559 จะพบว่า ในปี 2557 และ ปี 2558 บริ ษัทมีมลู ค่าทรัพย์สินที$ได้ มาระหว่างปี เท่ากับ 2.16 ล้ าน
บาท และ1.97 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมูลค่าการลงทุนที$สําคัญในปี 2558 คือ เครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สํานักงานซึ$งมี
มูลค่าการลงทุนระหว่างปี เพิ$มขึ Fนจํานวน 1.16 ล้ านบาท รองลงมาคือ เครื$ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตังF จํานวน 0.55 ล้ าน
บาท และสําหรับปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ที$ได้ มาระหว่างปี เท่ากับ 2.61 ล้ านบาท ประกอบด้ วยรายการเครื$ องจักรและ
อุปกรณ์ โรงงาน จํานวน 1.79 ล้ านบาทเครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สํานักงาน จํานวน 0.57 ล้ านบาท และเครื$ องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตังF 0.25 ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวม 426.44 ล้ านบาท 414.43 ล้ านบาท
และ 361.15 ล้ านบาท โดยการเพิ$มขึ Fนของสินทรัพย์รวม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นการเพิ$มขึ Fนจากรายการลูกหนี Fการค้ า
และสินค้ าคงเหลือเป็ นสําคัญ ขณะที$สนิ ทรัพย์รวม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 ลดลงเล็กน้ อยจากการลดลงของรายการสินค้ า
คงเหลือ และรายการที$ดิน อาคารและอุปกรณ์และสําหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากรายการลูกหนี F
การค้ าลดลงจํานวน 20.38 ล้ านบาท สินค้ าคงเหลือลดลงจํานวน 18.79 ล้ านบาท และที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 8.97
ล้ านบาท
สภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เท่ากับ 1.55 เท่า 1.98 เท่า และ
2.37 เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องเกิดจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี Fสินหมุนเวียน ซึ$งหากพิจารณาจาก
อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีสภาพคล่องที$เพิ$มขึ Fน โดย
สาเหตุเกิดจากบริ ษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงินลดลงจากจํานวน 106.64 ล้ านบาท
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 70.68 ล้ านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 รวมถึงบริ ษัทมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
สันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกันทังจํ
F านวน
เมื$อพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 เปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีอตั รา
สภาพคล่องที$เพิ$มขึ Fนเป็ น 2.37 เท่า โดยมีสาเหตุเกิดจากบริ ษัทมีภาระหนี Fเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
น
การเงินลดลงจาก 70.68 ล้ านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น 39.43 ล้ านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 เนื$องจาก
บริ ษัทชําระหนี Fตัว• สัญญาใช้ เงินจํานวน 30.00 ล้ านบาทแล้ ว และมีเงินเบิกเกินบัญชีลดลงจํานวน 5.66 ล้ านบาท รวมถึงมี
รายการเจ้ าหนี Fการค้ าและเจ้ าหนี Fอื$นลดลงจากจํานวน 85.31 ล้ านบาท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น 72.44 ล้ านบาท ณ
วันที$ 31 ธันวาคม 2559 จากยอดซื Fอวัตถุดิบที$ลดลงในขณะที$สินทรัพย์หมุนเวียนรายการสําคัญก็ มีการลดลงจากรายการ
ลูกหนี Fการค้ า ซึง$ ลดลงจํานวน 20.38 ล้ านบาทและรายการสินค้ าคงเหลือลดลงจํานวน 18.79 ล้ านบาทเมื$อเทียบกับรายการ
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 จากรายได้ จากการขายที$ลดลงและการเก็บสินค้ าคงเหลือลดลง
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นอกจากนี F หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่าบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที$ 31
ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เพิ$มขึ Fนอย่างต่อเนื$อง เท่ากับ 0.66 เท่า 1.03 เท่า และ 1.28 เท่า ตามลําดับ โดยหาก
เปรี ยบเทียบ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 กับ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 จะพบว่าสาเหตุสําคัญที$ทําให้ อัตราส่วนดังกล่าว
เพิ$มขึ Fน เนื$องจากบริ ษัทมีลกู หนี Fการค้ าสุทธิเพิ$มขึ Fนและมีหนี Fสินหมุนเวียนรวมลดลง จากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงิน และรายการเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกัน และหากเปรี ยบเทียบ ณ วันที$ 31
ธันวาคม 2558 กับ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 จะพบว่าสาเหตุสําคัญที$ทําให้ อตั ราส่วนดังกล่าวเพิ$มขึ Fน เนื$องจากบริ ษัทมี
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากรายการลูกหนี Fการค้ า และมีหนี Fสินหมุนเวียนรวมลดลง จากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงิน รวมถึงมีรายการเจ้ าหนี Fการค้ าและเจ้ าหนี Fอื$นลดลงด้ วยเช่นกัน
หนีสิน
หนี Fสินหมุนเวียนรวม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมูลค่าหนี Fสินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 204.81 ล้ านบาท
160.13 ล้ านบาท และ 114.99 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี Fสินและผู้ถือหุ้นรวมรวมเท่ากับร้ อยละ
48.03 ร้ อยละ 38.64 และร้ อยละ 31.84 ตามลําดับ โดยรายการที$สําคัญของหนี Fสินหมุนเวียนรวม คือ เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงิน เจ้ าหนี Fการค้ า เจ้ าหนี Fอื$น และเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกัน (เฉพาะปี 2557)
รายละเอียดของแต่ละรายการมีดงั นี F
1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงิน ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี
2559 บริ ษัทมียอดคงค้ างมูลค่าเท่ากับ 106.64 ล้ านบาท 70.68 ล้ านบาท และ 39.43 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 25.01 ร้ อยละ 17.05 และร้ อยละ 10.92 ตามลําดับ ทังนี
F F
สาเหตุหลักที$ทําให้ ที$บริ ษัทมียอดคงค้ างเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงินลดลงใน
ปี 2558 เนื$องจากบริ ษัทสามารถขายสินค้ าคงเหลือและลดการเก็บสต็อกสินค้ า ณ สิ Fนปี ลงได้ ทําให้ บริ ษัท
มีสภาพคล่องเพื$อชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันให้
F แก่สถาบันการเงิน และในปี 2559
บริ ษัทไม่มีหนี Fตัว• สัญญาใช้ เงินเมื$อเทียบกับปี 2558 จํานวน 30.00 ล้ านบาทแล้ ว รวมถึงมีเงินเบิกเกินบัญชี
ลดลงจํานวน 5.66 ล้ านบาท ในขณะที$หนี Fสินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงินเพิ$มขึ Fนจํานวน
4.41 ล้ านบาท ทังนี
F F บริ ษัททําสัญญาทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงินเพื$อออกวัตถุดิบวัสดุและเครื$ องจักรที$
บริ ษัทได้ สงั$ เข้ ามาภายใต้ เครดิตของสถาบันการเงินโดยบริ ษัทยังไม่ต้องชําระค่าสินค้ าเหล่านันแต่
F บริ ษัท
ต้ องมีหนี Fสินผูกพันต่อสถาบันการเงิ นสําหรั บค่าสินค้ าดังกล่าวทังที
F $ยงั เหลืออยู่และขายไป นอกจากนี F
บริ ษัทยังมีการลดการเก็บสต๊ อคสินค้ าลดลงในปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 18.14 ล้ านบาท
2) เจ้ าหนี Fการค้ า ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ของบริ ษัทมีมลู ค่าเท่ากับ 45.98 ล้ าน
บาท 52.91 ล้ านบาท และ45.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 10.78 ร้ อย
ละ 12.76 และร้ อยละ 12.70ตามลําดับ หากพิจารณาจากปี 2557 ถึงปี 2559 จะพบว่าบริ ษัทมีมูลค่า
เจ้ าหนี Fการค้ าที$เพิ$มขึ Fนในปี 2558 เป็ นไปตามรายได้ จากการขายที$เพิ$มขึ Fน และลดลงในปี 2559 ตาม
รายได้ จากการขายที$ลดลงสําหรับระยะเวลาชําระหนี F จะพบว่า ในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมี
ระยะเวลาจ่ายชําระหนี Fเฉลีย$ เท่ากับ 43 วัน 46 วัน และ 56 วัน ตามลําดับ ซึ$งสาเหตุที$บริ ษัทมีระยะเวลา
จ่ายชําระหนี Fเฉลีย$ ในปี 2559 ที$นานขึ Fนเนื$องจากบริ ษัทมีการเจรจากับผู้จําหน่ายวัตถุดิบทําให้ บริ ษัทได้ รับ
เครดิตเทอมที$ยาวนานขึ Fน
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3) เจ้ าหนี Fอื$น ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 ของบริ ษัทมีมลู ค่าเท่ากับ 26.36 ล้ านบาท
32.40 ล้ านบาท และ 26.58 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 6.18 และ
ร้ อยละ 7.82 และร้ อยละ 7.36 ตามลําดับ โดยมีรายการที$สาํ คัญ คือ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ซึง$ มีมลู ค่าคงค้ าง
เพิ$มขึ Fนและลดลงตามรายได้ จากการขายของบริ ษัท
4) เงิน กู้ยืม ระยะสั Fนจากบุค คลที$เ กี$ยวข้ อ งกัน ณ วัน ที$ 31 ธัน วาคม ปี 2557 บริ ษัท มีย อดคงค้ างมูล ค่า
เท่ากับ 22.00 ล้ านบาทซึ$งเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกันเพื$อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ$งรายการเงินกู้ยืมระยะสั Fนจากบุคคลที$เกี$ยวข้ องกันนี F มีการคิดดอกเบี Fยใน
อัตราร้ อยละ 1.2 ต่อปี ทั Fงนี F ในปี 2558 บริ ษัทได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั Fนจากบุคคลที$เกี$ยวข้ องกัน
เรี ยบร้ อยแล้ วณ วันที$ 31 ธันวาคมปี 2558 และปี 2559 จึงไม่มียอดคงค้ างเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$
เกี$ยวข้ องกัน
หนี Fสินไม่หมุนเวียนรวม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี Fสินไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 16.59 ล้ านบาท
11.75 ล้ านบาท และ8.99 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี Fสินและผู้ถือหุ้นรวมรวมเท่ากับร้ อยละ 3.89 ร้ อยละ 2.83
และร้ อยละ2.49 ตามลําดับ โดยรายการที$สาํ คัญของหนี Fสินไม่หมุนเวียนรวม คือ รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
โดยบริ ษัทมียอดคงค้ างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 13.47 ล้ านบาท (ไม่รวมเงิน
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$งปี ที$เท่ากับ 2.74 ล้ านบาท ณ วันที$เดียวกัน) หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 3.16 และยอดคงค้ าง ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 10.51 ล้ านบาท (ไม่
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$งปี ที$เท่ากับ 2.93 ล้ านบาท ณ วันที$เดียวกัน) หรื อ
คิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 2.53 และยอดคงค้ าง ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7.37 ล้ านบาท
(ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที$ถึงกําหนดชําระภายในหนึ$งปี ที$เท่ากับ 3.12ล้ านบาท ณ วันที$เดียวกัน)
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับร้ อยละ 2.04
หนี Fสินรวม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าหนี Fสินรวมเท่ากับ 221.40 ล้ านบาท 171.88 ล้ าน
บาท และ123.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี Fสินและผู้ถือหุ้นรวมรวมเท่ากับร้ อยละ 51.92 ร้ อยละ 41.47 และ
ร้ อยละ 34.33 ตามลําดับ ซึง$ หนี Fสินรวมที$ลดลงในปี 2558 เกิดจากการลดลงจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันF
จากสถาบันการเงินเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกันหนี Fสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน เป็ นสําคัญ ส่วนหนี Fสินรวมที$ลดลงในปี 2559 เกิดจากการลดลงจากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
F
สถาบันการเงิน เจ้ าหนี Fการค้ าและเจ้ าหนี Fอื$น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เป็ นสําคัญ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 205.04 ล้ านบาท 242.55
ล้ านบาท และ 237.17 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี Fสินและผู้ถือหุ้นรวมรวมเท่ากับร้ อยละ 48.08 ร้ อยละ 58.53
และร้ อยละ 65.67 ตามลําดับโดยรายการที$สําคัญของส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็ น 3 รายการที$สําคัญ คือ ทุนที$ออกและ
ชําระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกําไรสะสม รายละเอียดของแต่ละรายการมี ดังนี F
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1) ทุนจดทะเบียนที$ออกและชําระแล้ ว ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 144.00 ล้ าน
บาท และมีทุนชําระแล้ วเท่ากับ 111.61 ล้ านบาท จากการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในการซื Fอหุ้น
สามัญของบริ ษัท (TMI-W1) ครังF ที$ 2 และครังF ที$ 3 เมื$อวันที$ 30 พฤษภาคม 2557 และวันที$ 28 พฤศจิกายน
2557 ซึ$งมีจํานวนหุ้นสามัญที$เพิ$มขึ Fนจากการใช้ สิทธิดงั กล่าว รวมจํานวน 50,710,900 หุ้น (อัตราการใช้
สิทธิ เท่ากับ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ส่วนทุนจดทะเบียนที$
ออกและชําระแล้ ว ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 168.07 ล้ านบาท และมีทนุ
ชําระแล้ วเท่ากับ 167.86 ล้ านบาท จากการที$บริ ษัทได้ จ่ายหุ้นปั นผลในรู ปหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที$
14 พฤษภาคม 2558 ซึ$งส่งผลให้ มีจํานวนหุ้นสามัญเพิ$มขึ Fน 74,391,647 หุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25
บาท และจากการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1) ครังF ที$ 4 และครังF
สุดท้ าย เมื$อวันที$ 29 พฤษภาคม 2558 และ วันที$ 2 ตุลาคม 2558 ตามลําดับ ซึ$งมีจํานวนหุ้นสามัญที$
เพิ$มขึ Fนจากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว รวมจํานวน 150,616,955 หุ้น (อัตราการใช้ สิทธิ เท่ากับ 1 ใบสําคัญแสดง
สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) มูลค่าที$ต ราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีทุน จดทะเบียนชํ าระแล้ วเป็ น
167.86 ล้ านบาท ในส่วนทุนจดทะเบียนที$ออกและชําระแล้ ว ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีทุนจด
ทะเบียนและมีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ 167.86 ล้ านบาทซึ$งเกิดจากเมื$อวันที$ 4 พฤษภาคม 2559 บริ ษัทได้ จด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยลดทุนจดทะเบียนจาก 168.07 ล้ านบาท เป็ น 167.86 ล้ านบาท
โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที$ยงั มิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 839,301 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาทเป็ นจํานวน
เงิน 209,825 บาทส่งผลให้ ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีห้ นุ สามัญจํานวน 671,440,890 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.25 บาท
2) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีมลู ค่าเท่ากับ 45.29 ล้ านบาท ซึ$ง
เกิดขึ Fนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ$มทุนต่อประชาชนครังF แรก จํานวน 80.00 ล้ านหุ้น ในปี 2553
3) กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมลู ค่ากําไรที$
จัดสรรเป็ นกํ าไรสํารองตามกฎหมาย เท่ากับ 10.24 ล้ านบาท 10.27 ล้ านบาท และ 10.51 ล้ านบาท
ตามลําดับ
4) กําไรสะสม – ที$ยงั ไม่ได้ จัดสรร ณ วันที$ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 บริ ษัทมีมูลค่ากําไร
สะสมที$ยงั ไม่ได้ จดั สรร เท่ากับ 37.90 ล้ านบาท 19.13 ล้ านบาท และ 13.51 ล้ านบาท ตามลําดับโดยมี
สาเหตุของการเปลีย$ นแปลงมาจากกําไรสุทธิและการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละงวด
กระแสเงินสด สําหรับงวด 12 เดือน สิ Fนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดําเนิ นงาน
บริ ษัทมีเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 48.32 ล้ านบาท ในขณะที$บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อน
การเปลี$ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสF ินดําเนินงาน จํานวน 30.40 ล้ านบาท ทังนี
F F สาเหตุที$ทําให้ บริ ษัทมีเงินสดได้ มาจาก
กิจกรรมดําเนินงานเพิ$มขึ Fนจากปี 2558 เนื$องมาจากบริ ษัทมีลกู หนี Fการค้ าลดลงจํานวน 18.30 ล้ านบาท และการเก็บสินค้ า
คงเหลือลดลง จํานวน 15.10 ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
มีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 2.70 ล้ านบาท โดยมีการลงทุนที$สําคัญคือ รายการเงินสดจ่ายเพื$อซื Fอ
อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 2.60 ล้ านบาท
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เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 46.99 ล้ านบาท โดยมีรายการที$สําคัญคือ การชําระคืนเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
F
นการเงิน จํานวน 31.99 ล้ านบาท การจ่ายเงินปั นผลจํานวน 10.06 ล้ านบาท
และการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 2.95 ล้ านบาท
หากพิจารณาจากอัตราส่วน Cash Cycle จะพบว่า สําหรับปี 2559 บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี Fเฉลี$ย เท่ากับ 118 วัน
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี$ยเท่ากับ 143 วัน และระยะเวลาชําระหนี Fเฉลี$ยเท่ากับ 56 วัน ซึ$งทําให้ บริ ษัทมี Cash Cycle เท่ากับ
225 วัน ซึง$ จํานวนวันดังกล่าวเพิ$มขึ Fนจากช่วงปี 2557 และปี 2558 ที$มี Cash Cycle เท่ากับ 144 และ 157 วัน ตามลําดับ ซึ$ง
สาเหตุที$สาํ คัญในการเพิ$มขึ Fนของ Cash Cycle เกิดจากบริ ษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี Fเฉลี$ยและระยะเวลาการขายสินค้ าเฉลี$ย
เพิ$มขึ Fนจากปี ก่อนหน้ า อันเนื$องมาจากบริ ษัทมีการขายสินค้ าบางกลุม่ ที$มีเงื$อนไขการชําระเงินที$ยาวนานขึ Fน ประกอบกับอัตรา
การหมุนเวียนสต๊ อคสินค้ าที$ช้าลง อย่างไรก็ดี บริ ษัทก็มีระยะเวลาจ่ายชําระหนี Fเฉลี$ย ให้ ผ้ ูจําหน่ายวัตถุดิบจาก 46 วันในปี
2558 เป็ น 56 วัน ในปี 2559
รายจ่ายเพื$อการลงทุน
รายจ่ายเพื$อการลงทุนของบริ ษัทในปี 2557 ถึงปี 2559 บริ ษัทได้ ลงทุนในส่วนของเครื$ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน และ
เครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สาํ นักงานเพิ$มขึ Fน โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ ลงทุนในเครื$ องจักรและอุปกรณ์โรงงานจํานวน 1.79 ล้ าน
บาท เครื$ องตกแต่งและเครื$ องใช้ สํานักงานจํานวน 0.57 ล้ านบาท และซื Fอเครื$ องจักรและอุปกรณ์ระหว่างติดตังจํ
F านวน 0.25
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื$อการลงทุน ดังต่อไปนี F
ตารางรายละเอียดรายจ่ ายเพื$อการลงทุน

รายจ่ายเพื$อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

ปี 2557

ปี 2558

2,164,206

1,969,576
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หน่ วย : บาท
ปี 2558
2,612,360

ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีท$ ีสาํ คัญ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีไ$ ด้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ระหว่าง
ปี 2557 –ปี 2559 สามารถสรุปได้ ดงั นี F
งบการเงินรอบบัญชี
งวด 12 เดือน
สิ Fนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2557

งวด 12 เดือน
สิ Fนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2558

งวด 12 เดือน
สิ Fนสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

การแสดงความเห็น
ในรายงานของผู้สอบบัญชี
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบ
งบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษั ท ธี ระมงคล
บัญชีรับอนุญาต เลขที$ 218 จาก บริ ษัท อุต สาหกรรม จํ า กั ด (มหาชน) ณ วัน ที$ 31
เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด (อยูใ่ นรายชื$อ ธั น วาคม 2557 มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและ
ผู้สอบบัญชีที$ได้ รับความเห็นชอบจาก กระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ปี สิ นF สุด วัน เดี ย วกั น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ถู ก ต้ องตาม ที$ ควรในสา ระสํ า คั ญ ตา ม
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบ
งบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษัท ธี ระมงคล
บัญชีรับอนุญาต เลขที$ 4334 จาก
อุต สาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) ณ วัน ที$ 31
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด (อยูใ่ น ธัน วาคม 2558 มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและ
รายชื$อผู้สอบบัญชีที$ได้ รับความ
กระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ปี สิ นF สุด วัน เดี ย วกั น
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ถู ก ต้ อ งตา มที$ ค ว รใน สาระ สํ า คั ญ ตา ม
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบ
งบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษัท ธี ระมงคล
บัญชีรับอนุญาต เลขที$ 4334 จาก
อุต สาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) ณ วัน ที$ 31
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด (อยูใ่ น ธัน วาคม 2559 มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและ
รายชื$อผู้สอบบัญชีที$ได้ รับความ
กระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ปี สิ นF สุด วัน เดี ย วกั น
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ถู ก ต้ อ งตา มที$ ค ว รใน สาระ สํ า คั ญ ตา ม
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผู้ตรวจสอบบัญชี

87

2) ตารางสรุ ปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สรุ ปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี Fการค้ า
ลูกหนี Fอื$น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื$น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากประจําทีต$ ิดภาระคํ Fาประกัน
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่าที$ดิน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื$น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจาก
F
สถาบันการเงิน
เจ้ าหนี Fการค้ า
เจ้ าหนี Fอื$น
หนี Fสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที$ครบ
กําหนดชําระภายในหนึง$ ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที$ครบกําหนดชําระ
ภายในหนึง$ ปี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกัน
ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนี Fสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการต้ นทุนการรื อF ถอนอาคาร

31 ธันวาคม 2557
ลบ.
%

31 ธันวาคม 2558
ลบ.
%

หน่ วย : ล้ านบาท
31 ธันวาคม 2559
ลบ.
%

3.04
133.14
4.47

0.71
31.22
1.05

3.49
161.47
7.32

0.84
38.96
1.77

2.12
141.09
2.95

0.59
39.06
0.82

177.35
0.24
318.24
1.24
99.74
4.50
0.72
1.49
0.51
108.20
426.44

41.59
0.06
74.63
0.29
23.39
1.05
0.17
0.35
0.12
25.37
100.00

144.51
0.26
317.05
0.62
89.60
3.91
0.47
1.22
1.56
97.38
414.43

34.87
0.06
76.50
0.15
21.62
0.94
0.11
0.30
0.38
23.50
100.00

125.72
0.25
272.13
0.62
80.63
3.34
0.27
1.86
2.30
89.02
361.15

34.81
0.07
75.35
0.17
22.33
0.92
0.07
0.52
0.64
24.65
100.00

106.64

25.01

70.68

17.05

39.43

10.92

45.98
26.36
0.99

10.78
6.18
0.23

52.91
32.40
0.77

12.76
7.82
0.19

45.86
26.58
-

12.70
7.36
-

2.74

0.64

2.93

0.71

3.12

0.86

22.00
0.10
204.81
0.77
13.47
2.15
0.20

5.16
0.02
48.03
0.18
3.16
0.51
0.05

0.44
160.13
10.51
1.04
0.20

0.11
38.64
2.53
0.25
0.05

114.99
7.37
1.42
0.20

31.84
2.04
0.39
0.06
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สรุ ปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที$ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย
กําไรสะสม – ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุ:

/1

/2

/3

31 ธันวาคม 2557
ลบ.
%
16.59
3.89
221.40
51.92
144.00
33.77
111.61/1
26.17
45.29
10.62
10.24
2.40
37.90
8.89
205.04
48.08
426.44 100.00

31 ธันวาคม 2558
ลบ.
%
11.75
2.83
171.88
41.47
168.07
40.55
167.86/2
40.50
45.29
10.93
10.27
2.48
19.13
4.62
242.55
58.53
414.43 100.00

31 ธันวาคม 2559
ลบ.
%
8.99
2.49
123.98
34.33
167.86/3
46.48
167.86
46.48
45.29
12.54
10.51
2.91
13.51
3.74
237.17
65.67
361.15 100.00

เมื$อวันที$ 30 พฤษภาคม 2557 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้ สิทธิ ครังF ที$ 2 ส่งผลให้
บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนเปลี$ยนแปลงทุนชําระแล้ วจากเดิม 98.93 ล้ านบาทเป็ น 99.60 ล้ านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 10 มิถนุ ายน 2557 และเมื$อวันที$ 28 พฤศจิกายน 2557 ใบสําคัญแสดงสิทธิที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท
(TMI-W1) มีกําหนดการใช้ สิทธิ ครังF ที$ 3 ส่งผลให้ บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนเปลี$ยนแปลงทุนชําระแล้ วจากเดิม 99.60 ล้ านบาท
เป็ น 111.61 ล้ านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 3 ธันวาคม 2557 เรี ยบร้ อยแล้ ว (ณ 31 ธันวาคม
2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวม 143,999,996 บาท)
เมื$ อวัน ที$ 14 พฤษภาคม 2558 บริ ษั ท ได้ จ่า ยหุ้น ปั น ผลในรู ป หุ้น สามัญ ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ งผลให้ บ ริ ษั ท ได้ เ พิ$ มทุน จดทะเบี ย น
เปลี$ยนแปลงทุนชําระแล้ ว จากเดิม 111.61 ล้ านบาท เป็ น 130.21 ล้ านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$
20 พฤษภาคม 2558
เมื$อวันที$ 29 พฤษภาคม 2558 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้ สิทธิ ครังF ที$ 4 ส่งผลให้
บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนเปลี$ยนแปลงทุนชําระแล้ วจากเดิม 130.21 ล้ านบาทเป็ น 131.36 ล้ านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 5 มิถนุ ายน 2558 และเมื$อวันที$ 2ตุลาคม 2558 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที$จะซื Fอหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMIW1) มีกําหนดการใช้ สิทธิ ครังF สุดท้ าย ส่งผลให้ บริ ษัทได้ เพิ$มทุนจดทะเบียนเปลี$ยนแปลงทุนชําระแล้ วจากเดิม 131.36 ล้ านบาท
เป็ น 167.86 ล้ านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 13 ตุลาคม 2558 เรี ยบร้ อยแล้ ว (ณ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนรวม 168,070,047.75 บาท)
เมื$ อวัน ที$ 22 เมษายน 2559 ที$ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํา ปี 2559 ได้ มีมติล ดทุน จดทะเบี ยนจาก 168,070,048 บาท เป็ น
167,860,223 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที$ยงั มิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 839,301 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็ นจํานวน
เงิน 209,825 บาท บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื$อวันที$ 4 พฤษภาคม 2559 โดย ณ วันที$ 31 ธันวาคม
2559 บริ ษั ทมี ทุนจดทะเบีย น และทุน ที$ออกและชํา ระแล้ ว เป็ นจํ านวนเงิน 167.86 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํ านวน
671,440,890 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
สรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้
รายได้ จากการขาย
รายได้ อื$น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
หมายเหตุ:

/1
/2

ปี 2557
ลบ.
%

ปี 2558
ลบ.
%

หน่ วย : ล้ านบาท
ปี 2559
ลบ.
%

484.62
3.21
487.83

99.34
0.66
100.00

543.40
2.26
545.66

99.59
0.41
100.00

473.21
2.69
475.90

99.43
0.57
100.00

345.23
63.42
75.05
483.70
4.13
5.96
(0.53) /1
(1.31)
-

70.77
13.00
15.38
99.15
0.85
1.22
(0.11)
(0.27)
-

388.10
69.99
80.72
538.81
6.85
5.61
0.62
0.62
1.48

71.12
12.83
14.79
98.74
1.26
1.03
0.11
0.12
0.27

319.75
63.27
83.18
466.20
9.70
5.65
(0.63) /2
4.68
-

67.19
13.29
17.48
97.96
2.04
1.19
(0.13)
0.98
-

(1.31)

(0.27)

(0.17)
1.93

(0.04)
0.35

4.68

0.98

ปี 2557 บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี จํานวน 0.14 ล้ านบาท แต่มีภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว$ คราว จํานวน -0.67 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีรายได้ ภาษี เงินได้ แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จํานวน 0.53 ล้ านบาท
ปี 2559 บริ ษัทมีภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับปี จํานวน 0.015 ล้ านบาท แต่มีภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจากการเกิ ดผลแตกต่าง
ชัว$ คราว จํานวน -0.64 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีรายได้ ภาษี เงินได้ แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จํานวน 0.63 ล้ านบาท
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งบกระแสเงินสด: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้ านบาท
สรุ ปงบกระแสเงินสด

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

กําไร / (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับผลกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย$ นที$ยงั ไม่เกิดขึ Fน
ค่าเสือ$ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี Fสูญและหนี Fสงสัยจะสูญ
ค่าเผื$อประมาณการรับคืน
ขาดทุนจากสินค้ าเสือ$ มสภาพ
(กําไร) / ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สนิ
ผลประโยชน์พนักงานเมื$อเกษียณอายุ
ตัดจําหน่ายค่าใช้ จ่ายในการออกตัว• แลกเงิน
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี Fย
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลี$ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนีสินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิ$มขึน) ลดลง
ลูกหนี Fการค้ า
ลูกหนี Fอื$น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื$น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื$น
หนีสินดําเนินงานเพิ$มขึน (ลดลง)
เจ้ าหนี Fการค้ า
เจ้ าหนี Fอื$น
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี Fย
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินฝากประจําทีต$ ิดภาระคํ Fาประกัน (เพิ$มขึ Fน) ลดลง
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
เงินสดจ่ายเพื$อซื Fออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื$อซื Fอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
F
นการเงินเพิ$มขึ Fน /

(1.84)

1.24

4.06

0.14
13.23
0.15
2.81
0.03
0.54
5.96
21.02

0.29
12.96
0.53
0.46
0.66
0.02
0.36
5.62
22.14

0.89
12.44
1.94
0.04
3.76
(0.002)
0.02
0.39
1.22
5.65
30.40

(29.70)
5.79
(37.29)
(0.03)
0.01

(30.39)
(2.84)
33.25
(0.03)
(0.59)

18.30
4.36
15.10
0.02
(0.74)

9.67
4.63
(25.90)
(6.01)
(0.07)
(31.98)
(0.55)
0.02
(2.57)
(0.49)
(3.59)
35.00

6.86
6.12
34.51
(5.68)
(0.18)
28.64
0.17
0.00
(1.99)
(0.04)
(1.85)
(36.18)

(7.18)
(5.89)
54.37
(5.59)
(0.46)
48.32
(0.01)
0.00
(2.60)
(0.09)
(2.70)
(31.99)
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สรุ ปงบกระแสเงินสด
(ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
F
คคลที$เกี$ยวข้ องกันลดลง
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายในการออกตัว• แลกเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี Fสินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ$มขึน (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ Fนปี
หมายเหตุ:

/1

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

(10.00)
(2.58)
(1.51)
(5.94)
12.68
27.65
(7.92)
10.96
3.04

(22.00)
(2.76)
(0.99)
(2.07)
37.65
(26.34)
0.45
3.04
3.49

(1.22)/1
(2.95)
(0.77)
(10.06)
(46.99)
(1.37)
3.49
2.12

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริ ษัทได้ ออกตัว• แลกเงินระยะสันจํ
F านวน 120.00 ล้ านบาท มีอตั ราดอกเบี Fยร้ อยละ 5.4 ถึง 6.0 ต่อปี และ
ไม่มีหลักทรัพย์คํ Fาประกันตัว• แลกเงินดังกล่าว ได้ ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง$ บริ ษัทได้ จา่ ยชําระคืนตัว• แลกเงิน
ดังกล่าวแล้ วทังจํ
F านวน
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3) ตารางแสดงอัตราส่ วนทางการเงินที$สาํ คัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที$สาํ คัญ
ปี 2557
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.66
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
(0.17)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Fการค้ า (เท่า)
4.06
ระยะเวลาเก็บหนี Fเฉลีย$ (วัน)
89
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าสําเร็ จรูปคงเหลือ (เท่า)
3.68
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย$ (วัน)
98
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี F (เท่า)
8.39
ระยะเวลาชําระหนี F (วัน)
43
CASH CYCLE (วัน)
144
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขันต้
F น (%)
28.76
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
0.85
อัตรากําไรสุทธิ (%)
(0.27)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
(0.65)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)
(0.32)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
11.30
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.20
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี Fสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
1.08
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี Fย (เท่า)
(4.34)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)
(1.36)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
N.A./1
หมายเหตุ:

/1

/2

/3

ปี 2558

ปี 2559

1.98
1.03
0.16
3.64
99
3.47
104
7.85
46
157

2.37
1.28
0.35
3.05
118
2.20
163
6.47
56
225

28.58
1.26
0.12
0.28

32.43
2.04
0.98
1.95

0.15
14.26
1.30

1.21
20.03
1.23

0.71
6.15
0.95
1,631.48/2

0.52
9.45
1.02
86.02/3

ไม่สามารถคํานวณได้ เนื$องจากปี 2557 บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน ทังนี
F F หากคํานวณจากเงินปั นผลจ่ายสําหรับปี 2557 หารด้ วย
กําไรสะสมส่วนที$ยงั ไม่จดั สรร ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผล เท่ากับร้ อยละ 54.53 โดยที$ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2558 เมื$อวันที$ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมตั ิการจ่ายปั นผลประจําปี 2557 จากกําไรสะสมส่วนที$ยงั ไม่ได้ จัดสรร ณ วันที$
31 ธันวาคม 2557 รวมจํานวนไม่เกิน 20.67 ล้ านบาท โดยจ่ ายเงินปั นผลในรู ปแบบหุ้นปั นผลและเงินสดซึ$งจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ
เพิ$มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 74.41ล้ านหุ้น มูลค่าที$ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผลรวมเป็ นปั นผล
จ่ายมูลค่า 18.60 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005
บาทหรื อคิดเป็ นจํานวนเงินมูลค่าไม่เกิน 2.07 ล้ านบาท
ที$ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2559 เมื$อวันที$ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท สําหรั บหุ้น
สามัญจํานวน 671,440,890 ล้ านหุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 10.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1,631.48 ของกําไรสุทธิปี 2558 หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 52.64 ของกํ าไรสะสมส่ วนที$ ยังไม่ ได้ จัดสรร ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริ ษั ทจะจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวในวันที$ 19
พฤษภาคม 2559
ที$ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั งF ที$ 2/2560 เมื$อวันที$ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท
สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 4.03 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86.02 ของกําไรสุทธิปี 2559 หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 29.81 ของกํ า ไรสะสมที$ ยัง ไม่ ไ ด้ จั ด สรร ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริ ษั ทจะจ่ ายเงิ นปั นผลดัง กล่ าวในวันที$ 19
พฤษภาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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