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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 2560 
 

งบการเงนิสิน้สุด 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
 

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสามัญ 
 

   

ราคาพาร์ตอ่หุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น(บาท) 0.32 0.34 0.44 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) (0.038) 0.007 0.001 
 

ผลการดาํเนินงาน (พนับาท) 
 

   

รายได้จากการขาย 401,622 473,214 543,398 

รายได้รวม 403,883 475,904 545,660 

กําไรสทุธิ (25,244) 4,684 617 
 

ข้อมูลเก่ียวกับงบดุล (พันบาท) 
 

   

สนิทรัพย์หมนุเวียน 238,811 272,132 317,047 

สนิทรัพย์รวม 333,185 361,150 414,429 

    

หนีส้นิหมนุเวียน 114,699 114,990 160,128 

หนีส้นิรวม 125,292 123,984 171,876 

    

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 167,860 167,860 167,860 

สว่มนของผู้ ถือหุ้น 207,893 237,166 242,553 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

   

ผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) (11.34%) 1.95% 0.28% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) (17.57%) 19.09% 13.42% 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (7.27%) 1.21% 0.15% 

กําไรขัน้ต้น (%) 29.91% 32.43% 28.58% 

อตัราสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน 

(เทา่) 

2.08 เท่า 2.37 เท่า 1.98 เท่า 

อตัราสว่นสินทรัพย์คลอ่งตวั (เท่า) 1.09 เท่า 1.27 เท่า 1.08 เท่า 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.60 เท่า 0.52 เท่า 0.71 เท่า 
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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 

จากสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

สง่ผลให้การแข่งขนัทางด้านเทคโนโลยีในระบบแสงสว่างมีการพฒันาและเติบโตอย่างมาก 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีในด้านการประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายภายในท่ีพัก

อาศยั ความเปล่ียนแปลงดงักลา่วได้สง่ผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในตลาดเป็น

อย่างมาก ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หลายๆอย่างได้ส่งผลกระทบ

ตอ่สนิค้าบางประเภท ทําให้ความต้องการในตลาดลดลงอยา่งรวดเร็ว 

ทาง บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั(มหาชน) ซึง่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าท่ีมี

ประสบการณ์ในตลาดแสงสว่างมายาวนานกว่า 40 ปี ได้มีการเตรียมความพร้อมและ

รองรับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะสนิค้าประเภท LED ท่ีมีกระแสความนิยมในท้องตลาด

ค่อนข้างสงู และเข้ามาทดแทนผลิตภณัฑ์แสงสว่างแบบเดิมอย่างรวดเร็ว โดยบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั(มหาชน) 

ได้มีแผนกวิจยัและพฒันาสินค้า LED ท่ีมีคณุภาพพร้อมแข่งขนัได้ในตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมัน่คงของบริษัทในด้าน

ตา่งๆ รวมถงึการปรับตวัต่อเทคโนโลยีในยคุดิจิตอล ในปี 2561 นี ้ทางบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั(มหาชน) ได้มีการ

เตรียมความพร้อม โดยมีการพฒันาเร่ืองของประสิทธิภาพในการขาย และประสิทธิผลของการผลิตโดยเฉพาะสินค้า LED ซึ่ง

จะทําให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้ และเติบโตอยา่งมัน่คงตอ่ไป 

ข้าพเจ้าใครขอขอบคุณไปยงัพันธมิตรคู่ค้า ผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกท่านท่ีได้ร่วมกันนําพาบริษัทฯ ฟันฝ่า

ปัญหาและอปุสรรคต่างๆตลอดปี 2560 ท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นและตระหนกัถึงผลกระทบจากปัจจยัภายนอกใหญ่ๆ 2 

ปัจจยั ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจท่ีมาจากภายในประเทศ และปัญหาการเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยคุของเทคโนโลยีแอลอีดี ถึงแม้ว่า

ปัจจยัดงักลา่วเป็นสิง่ท่ีท้าทายบริษัทฯ เป็นอยา่งมาก ทําให้บริษัทมีแรงผลกัดนัและมุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจตามวิศยัทศัน์ท่ีได้

กําหนดไว้ 

สดุท้ายนีข้้าพเจ้าหวงัเป็นอย่างย่ิงท่ีจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของบริษัทฯ ทุกภาคส่วนในการร่วม

ผลกัดนัให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในปีนี ้และขอให้สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิทัง้หลายในสากลโลก โปรดประทานพรความสขุ 

ความจริญแดท่กุทา่น 

 
 

 

 

 

        (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

                ประธานกรรมการ 

            บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
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วิสัยทศัน์และพันธกิจ 
 
วสัิยทัศน์  

มุง่มัน่สูก่ารเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย ผลติภณัฑ์เพ่ือความสอ่งสว่างในภมิูภาคอาเซียน ให้ความสําคญั

กบัการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ 
 
พันธกจิ 

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

เป้าหมายระยะยาว 
 เป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย ผลติภณัฑ์เพ่ือความสอ่งสวา่งชัน้นําในภมิูภาคอาเซียน 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ : Teera – MongkolIndustryPublicCompanyLimited (TMI) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000189 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุ 

  ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ 

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

  ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

ท่ีตัง้สํานกังานสาขา : สาขาท่ี 1 เลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ  

   กรุงเทพมหานคร 10600 

   โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและโกดงั

เก็บสนิค้า 

  สาขาท่ี 2 เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 5 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ 

ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  

   โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงานเพ่ือการผลติ 

โทรศพัท์ : 0-2877-9510, 034-854629 

โทรสาร : 0-2877-9522-23, 034-854630 

เวบ็ไซต์ : www.thaiballast.com 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว : 167,860,222.50บาท 

  (หนึง่ร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนหกหม่ืนสองร้อยย่ีสบิสองบาท 

  ห้าสบิสตางค์) 

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

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

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

ท่ีตัง้ : 790/12 ทองหลอ่ทาวเวอร์ ซอยทองหลอ่ 18 ถนนสขุมุวิท 55 

  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342 

โทรสาร : 0-2185-0225 
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ข้อมูลของบริษัทย่อย 
บริษัท ชื่อย่อ ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบยีน 

(บาท) 
จาํนวนหุ้นที่
ชาํระแล้ว 
(หุ้น) 

มูลค่าที่
ตราไว้หุ้น
ละ (บาท) 

จาํนวนหุ้น
ที่ถือ (หุ้น) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

1. บจกธีระมงคล กรีน เอนเนอร์
ยี 

TMGE ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 41,000,000 250,000 100 249,998 100.00 

1. บจกธีระมงคล กรีนโซล่าร์ TMGS ดาํเนินธุรกจิผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าแสงอาทติย์ 10,000,000 100,000 100 99,998 100.00 

 
โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย 
 
 

 
 

TMI 
TMGE 

TMGS 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (Teera-MongkolIndustryPublic Company Limited) ได้จด

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

ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสว่าง อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคม

ไฟ 

 บริษัทเร่ิมก่อตัง้โดยกลุ่มนกัธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทใน

ขณะนัน้ ด้วยความคิดริเร่ิมในการดําเนินธุรกิจตัง้แตปี่ 2520โดยเร่ิมจากการผลติบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ และ

บลัลาสต์สําหรับไฟกระแสตรงสําหรับใช้กบัแบตเตอร่ีของรถบสั เรือ และรถเข็น ในนามธีรพลการไฟฟ้า ต่อมาได้ดําเนินการ

ยกเลิกและจัดตัง้ ห้างหุ้นส่วนจํากดัธีระมงคลการไฟฟ้า พร้อมกับการขยายประเภทของสินค้าท่ีผลิตเพิ่มขึน้ อาทิ บลัลาสต์

สําหรับไฟถนน เพ่ือทดแทนการนําเข้าเน่ืองจากช่วงเวลาดงักลา่ว บลัลาสต์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์มีการแข่งขนักนัอย่าง

รุนแรง นอกจากนีย้งัเร่ิมผลิตผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน และสตาร์ทเตอร์สําหรับไฟ

ถนน เป็นต้น จนกระทัง่ในปี 2543 ห้างหุ้นสว่นจํากดัธีระมงคลการไฟฟ้าได้ย้ายการผลิตไปท่ีโรงงานในจงัหวดัสมทุรสาคร และ

ได้ก่อตัง้นิติบุคคลใหม่เป็น บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด(ปัจจุบัน ทางห้างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการไฟฟ้า อยู่

ระหว่างการชําระบัญชีเพ่ือปิดกิจการ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการห้างหุ้นส่วน ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2552) และเม่ือปี 2549 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแหง่ท่ี 2 ขึน้เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 

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

คอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร74000 และมีสํานกังานสาขา 2 แหง่ ดงันี ้

สํานกังานสาขาแหง่ท่ี 1 เลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและโกดงัเก็บสนิค้า 

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

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงานเพ่ือการผลติ  
 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัทธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง

สว่าง อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลกูค้าทัง้ใน และต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลกูค้าใน

ประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกั แบง่เป็น กลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้า ตลาดค้าสง่ทัว่ไป และกลุม่ลกูค้าโครงการ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าหลกั 4 กลุม่ ได้แก่ 

1. กลุม่ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และอปุกรณ์สว่นควบ 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 

3. กลุม่ผลติภณัฑ์โคมไฟฟ้า 

4. กลุม่ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์และอปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

ทัง้นีใ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ดงักล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายบลัลาสต์และหลอดไฟเป็นสําคญั 

โดยผลิตภัณฑ์บัลลาสต์ท่ีบริษัทผลิตจะครอบคลุมถึง บัลลาสต์ไฟบ้าน (ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโดยสํานักงานมาตรฐาน

อตุสาหกรรม) และบลัลาสต์ไฟถนน ส่วนกลุ่มหลอดไฟฟ้า จะครอบคลมุถึง หลอดไฟนีออน หลอดประหยดัไฟ หลอดไฟแอลอีดี 

และหลอดไฟถนน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตหลอดไฟถนนรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ผลิตภณัฑ์ทัง้บลัลาสต์และหลอดไฟฟ้า
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ภายใต้ตราสินค้า “GATA”และ “CROSS” ซึ่งเป็นตราสินค้าหลกัของบริษัทนอกจากนี ้บริษัทยงัรับจ้างผลิตตามคําสัง่ซือ้ (OEM) 

ภายใต้ตราสนิค้าอ่ืน คิดเป็นจํานวนมากกวา่ 20 ตราสนิค้า ทัง้นีธุ้รกิจการผลติบลัลาสต์และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งเร่ิมก่อตัง้ขึน้ใน

เมืองไทยเม่ือประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมา โดยสินค้าของบริษัทผลิตได้คณุภาพมาตรฐาน และสามารถทดแทนการนําเข้าสินค้าจาก

ตา่งประเทศได้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้  

กลุ่มผลติภณัฑ์ 2558 
(BOI) 

2558 
(NON-BOI) 

2559 
(BOI) 

2559 
(NON-BOI) 

2560 
(BOI) 

2560 
(NON-BOI) 

2560 
(รวม) 

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

1. ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และอปุกรณ์สว่นควบ 170.19 71.62 1.43 0.46 136.56 66.13 1.65 0.61 91.17 57.63 0.48 0.20 91.65 22.68 

2. ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 20.93 8.81 139.91 45.42 14.27 6.91 115.26 42.78 14.11 8.92 97.40 39.62 111.51 27.60 

3. ผลิตภณัฑ์ โคมไฟฟ้า 14.67 6.18 164.28 53.34 21.81 10.56 142.70 52.97 28.54 18.04 139.89 56.90 168.43 41.69 

4. ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและ

อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

36.08 15.18 9.50 3.08 32.24 15.61 8.74 3.25 24.27 15.34 7.64 3.11 31.91 7.90 

สว่นลดจ่าย -5.43 -2.29 -8.17 -2.65 0.43 0.21 -0.45 -0.17 -0.93 -0.59 -0.95 -0.39 -1.88 -0.47 

รายได้จากการขาย – สุทธิ 236.44 99.50 306.95 99.65 205.31 99.42 267.90 99.44 157.16 99.34 244.46 99.44 401.62 99.40 

รายได้อื่น ๆ* 1.19 0.50 1.07 0.35 1.19 0.58 1.50 0.56 1.05 0.66 1.38 0.56 2.43 0.60 

รายได้รวม 237.63 100.00 308.02 100.00 206.50 100.00 269.40 100.00 158.21 100.00 245.84 100.00 404.05 100.00 

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

ประเภทการขาย 

2558 
(BOI) 

2558 
(NON-BOI) 

2559 
(BOI) 

2559 
(NON-BOI) 

2560 
(BOI) 

2560 
(NON-BOI) 

2560 
(รวม) 

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

รายได้จากภายในประเทศ 196.70 83.19 298.12 97.12 181.63 88.47 256.71 95.82 148.78 94.67 239.61 98.02 388.39 96.71 

รายได้จากตา่งประเทศ 39.74 16.81 8.83 2.88 23.68 11.53 11.19 4.18 8.38 5.33 4.85 1.98 13.23 3.29 

รายได้รวม 236.44 100.00 306.95 100.00 205.31 100.00 267.90 100.00 157.16 100.00 244.46 100.00 401.62 100.00 

 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการดําเนินการก่อนจดัจําหน่าย ดงันี ้ 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 

2558 
(BOI) 

2558 
(NON-BOI) 

2559 
(BOI) 

2559 
(NON-BOI) 

2560 
(BOI) 

2560 
(NON-BOI) 

2560 
(รวม) 

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

1. ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 177.36 75.02 77.53 25.26 161.03 78.43 58.26 21.75 136.91 87.11 51.75 21.17 188.66 46.98 

2. ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) 59.05 24.97 6.18 2.01 44.28 21.57 5.38 2.01 20.25 12.89 4.39 1.80 24.64 6.14 

3. ผลิตภณัฑ์ที่ซือ้มาเพื่อจําหน่ายตอ่ 0.03 0.01 223.24 72.73 0.00 0.00 204.26 76.24 0.00 0.00 188.32 77.03 188.32 46.89 

รวมรายได้จากการขาย 236.44 100.00 306.95 100.00 205.31 100.00 267.90 100.00 157.16 100.00 244.46 100.00 401.62 100.00 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 11 

 
TMI กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือการเติบโตอย่างยัง่ยืน  บริษัทให้ความสําคญั

กบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการทํางานทกุขัน้ตอนและทกุระดบัการบริหาร ควบคู่กบัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อการ

ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ดแูลพฒันาชมุชนและสงัคม มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย พร้อมทัง้ยงัพฒันาบคุลากรให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

 
การกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทได้ยึดมัน่ในหลกัการและแนวปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 
1) สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้จะกําหนดนโยบายในการ

กํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไม่จํากัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดไว้เท่านัน้ โดยมีแนว

ปฏิบติั ดงันี ้

• บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับ

เร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างเพียงพอและทนัเวลา โดยจะถือปฏิบติัให้จดัส่ง

หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ

อย่างน้อย 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หรือ 7 วัน แล้วแต่เร่ืองท่ีพิจารณา และหรือ เป็นไป/ตามท่ี

กฎหมายกําหนด โดยกําหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบนัทึกประชุม

ถกูต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการ

เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

• บริษัทจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และจะละเว้น

การกระทําใด ๆ ท่ีอาจจะเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น

และตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

โดยตรงผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

• บริษัทได้กําหนดให้มีช่องทางนักลงทุนสมัพันธ์ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่ือสารกับทางบริษัทได้โดยตรง โดย

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

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระเข้าสู่ ท่ีประชุมสามญั และเสนอ

รายช่ือบุคคลเ พ่ือเ ข้า รับการคัดเ ลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการส่ง คําถามเป็นการล่วงหน้าทางเว็บไซต์

http://www.thaiballast.com ของบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2560 บริษัทได้ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ตัง้แต่วันท่ี 27 

กนัยายน 2560– 31 ธันวาคม 2560 (96 วนั) ซึ่งเม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระ
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การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท แตอ่ยา่งใด 

สําหรับการประชมุสามญัในรอบปี 2561 ท่ีจะถงึนี ้ ทางบริษัทได้วา่จ้างทางบริษัท ควิดแลบ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมี

ประสบการณ์ทางด้านบริการในสว่นของการนบัคะแนนเสียงของผู้ เข้าร่วมการประชมุ เพ่ือดําเนินการเก็บคะแนนและคํานวณ

คะแนนในแตล่ะวาระของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ตวัแทนของ บริษัท ควิดแลบ จํากดั จะเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน

เสียงของการประชมุในรอบปี 2561 เช่นเดียวกนักบัการนบัคะแนนเสียงของการประชมุในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา 

 
2) การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรม และจะสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบติัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติั และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั  

บริษัทได้จดักระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

นอกจากนี ้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตวัเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมา

ประชมุและออกเสียงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของ

ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทางบริษัทมีมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน

ในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบติั โดยนโยบาย

และวิธีการติดตามดูแลในการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ดแูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั และ

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษท่ีเป็นไปตามมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท หากพนกังานของบริษัทกระทําความผิดดงักลา่ว  

กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้

ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

• รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - จะต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหว่างกนันัน้ ทัง้นี ้การอนมุติัการเข้าทํารายการระหว่างกนัคํานึงถึง

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยติุธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามเง่ือนไขและราคา

ตลาด นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่

สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพ่ือความเป็นธรรม และเพ่ือ

ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกนัท่ีเข้าข่ายตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ ข้อกําหนด 

หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

• การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่

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

ของบริษัท เป็นระยะเวลา 15 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

หรือก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ มีสว่นได้เสีย จะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้ มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืน

ของกิจการ ดงันี ้

• ทางบริษัทจะปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• การซือ้สนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถงึปฏิบติัตามสญัญาตอ่คูค้่า 

• การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมตามข้อตกลง 

• เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อลกูค้า มีความรับผิดชอบต่อลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพของสินค้าและการให้บริการท่ีดี

ได้มาตรฐาน  

• การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมส่จุริต เพ่ือทําลายคูแ่ข่งทางการค้า 

• มีความรับผิดชอบ ตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

นอกจากนีค้ณะกรรมการได้กําหนดให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัท เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกับผู้ มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ให้

ได้รับทราบอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลู

ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ข้อมลูต่าง ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน 

ข้อมลูเก่ียวกับการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการดูแล

สิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบติัตามนโยบายตา่ง ๆ  

บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

นอกจากนีย้งัได้กําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเก่ียวกบัการทําผิดกฎหมาย ความ

ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบติั ดงันี ้

• นอกจากบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสม่ําเสมอ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบติัตาม

นโยบายดงักลา่วผา่นรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

• คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ จํานวนครัง้ของการประชุม และ

จํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา 
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• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 

 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทคํานงึถงึความสําคญัของนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยกําหนดเป็นนโยบาย

เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัท

จะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะ และผู้ ถือหุ้นอยา่งสม่ําเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุและการ

ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเส่ียงบริษัทจะพยายามควบคุม และบริหารความเส่ียงอย่างใกล้ชิด และยงัคํานึงถึง

เร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุ ๆ กลุม่ 

คณะกรรมการมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

โดยรวมโดยได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน และ

ดแูลให้บริษัทมีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะท่ีถกูต้องตามกฎหมายและ

และมีจริยธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

• กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

• กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน  เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไว้ 

• ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและติดตามอยา่งสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ซึง่เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ

บญัชีประจําปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องท่ีสําคญัในระบบดงักลา่ว 

• ดแูลให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 

• ดแูลสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการได้กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบจากท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการ

ทัง้หมด 7 คน ซึง่คิดเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2552 ซึ่งมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจัดให้มีการประชุมเป็น

พิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น 

2. คณะกรรมการได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

3. คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระ อยา่งรอบคอบ 

4. บริษัทมีเลขานุการบริษัท* ซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบติัหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติั

ตามมติคณะกรรมการ รวมถงึการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

5. กรณีประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน ทางบริษัทได้ดําเนินการให้มีการ

แบ่งแยกอํานาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่ละชุด เพ่ือให้เกิดความถ่วงดุล และมีการสอบทาน 
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อย่างชัดเจน เพ่ือความโปร่งใส และมีระบบบริหารจัดการท่ีดี ทัง้นีท้างประธานกรรมการบริษัทให้

ความสําคญัและเข้าใจในหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และถ่วงดลุใน

องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดเป็นอย่างดี ทัง้นีบ้ริษัทมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ และ 

ขัน้ตอนการพิจารณา  อํานาจอนุมัติ  และอํานาจดําเนินการของกรรมการ  กรรมการผู้ จัดการ 

กรรมการบริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจํากดัขอบเขตอํานาจการดําเนินการไว้

อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร จงึทําให้เช่ือมัน่ได้วา่ การท่ีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ

เป็นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เกิดปัญหาในการมีอํานาจโดยไม่จํากัดแต่อย่างใด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทยัง

สามารถแบ่งแยกอํานาจกรรมการรวมทัง้คณะกรรมการ และอํานาจการบริหารงาน ออกจากกันได้

ตามปกติตอ่ไป 

6. ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 7 คน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการบริหาร 

4 คน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทัง้ชุด โดยมีประธานคณะกรรมการ

บริหาร เป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และนําเสนอแนวทางการบริหาร 

ให้กบัคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและอนมุติัเป็นสําคญั 

7. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน (ใน

วาระ) ได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

  *บริษัทฯ มีนางสาวมยรีุ ปัทม์กชกร  ซึง่ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นท่ี 52 52 /2013 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุาร

บริษัทตัง้แตว่นัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 

 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการจะทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงานของ

บริษัท เช่น วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 

รวมทัง้กํากบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล 

2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ

เหน็ชอบตอ่นโยบายดงักลา่ว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจํา อย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมการได้จดัให้มีการทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และจะติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั  

4. คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ียดึถือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และถือ

เป็นหน้าท่ีของบคุลากรทกุระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีส่วนเก่ียวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสมัพนัธ์กบั

บคุคลภายนอกอ่ืน ๆ ซึง่จะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งโดยกําหนดให้ผู้

ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียว
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โยงของตนในรายการดงักล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุติัในธุรกรรม

นัน้ ๆ  

5. คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ี เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักล่าว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

6. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการทกุท่านท่ีได้รับแต่งตัง้ ต้องมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 75 ของการประชมุทัง้ปีและการลงมติในการประชมุทกุครัง้ จะต้องมีองค์ประชมุของกรรมการไม่น้อย

กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชมุพิเศษเพิ่ม

ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น

ประจํา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็น

ระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม และในการประชุมทุกครัง้ กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึก

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพ่ือให้

กรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชมุคณะกรรมการในแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 

2 – 3 ชัว่โมง 
สถติกิารเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2560 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

รายช่ือกรรมการ จาํนวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 6/6 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 6/6 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 6/6 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร 6/6 

5. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 6/6 

6. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 6/6 

7. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 6/6 

หมายเหตุ:  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และนายธีรัชย์มีเดชประเสริฐ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือครัง้การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2552 วนัท่ี 7 เมษายน 2552 และได้เข้าร่วมการประชมุครัง้

แรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2552 
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัดให้มีแบบ

ประเมินผล 2 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล 

(ประเมินตนเอง) เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในปีท่ีผ่านมา และ

นําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการ

ดําเนินงานต่อไป โดยกําหนดให้มีการประเมินตนเองทัง้รูปแบบของคณะกรรมการ และการประเมินรายบคุคล 
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ปีละ 1 ครัง้ และให้มีการรับรองผลการประเมินโดยกําหนดให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ รับรองในรูปแบบ

ของรายคณะ และให้แตล่ะบคุคลลงรายมือช่ือรับรองผลการประเมินตนเอง 

 
การประเมนิผลงานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้ จัดการทางบริษัท  จะจัดให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดําเนินงานบริษัท เพ่ือไปใช้ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการ

ผู้จดัการ และนําผลการประเมินของกรรมการผู้จดัการไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดอตัราค่าตอบแทน

กรรมการผู้จดัการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ จะจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้

โดยคณะกรรมการเป็นผู้ รับรองผลการประเมินพร้อมกับวาระการรับรองผลการดําเนินงานรายปี และให้ฝ่าย

เลขานกุารเป็นผู้จดัเก็บผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน อยู่ในระดบั

เดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีทางบริษัทต้องการ โดย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นีร้ายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในหวัข้อการจดัการ เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้น

แล้ว 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ทางบริษัทได้กําหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

1. คณะกรรมการจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในระบบ

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท หรือจัดส่งอบรม

ภายนอกตามหลกัสตูรท่ีเหน็สมควร 

2. ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่(การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม)่ 

3. คณะกรรมการจะกําหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสืบทอด

งาน ซึง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะมีการเตรียมแผนงานท่ีต่อเน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานในกรณีท่ี

ไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ 

4. คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการสําหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจําทกุปี

ถงึสิง่ท่ีได้ดําเนินงานไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคูก่นัไป เม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ Corporate Social Responsibility เป็นสิ่งท่ีบริษัทให้ความสําคญั และยดึมัน่ในพนัธ

กิจเพ่ือสงัคมมาอย่างสม่ําเสมอ บริษัทจึงได้กําหนดแนวนโยบายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมีแนวทางสง่เสริมและพฒันา
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สงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาบริษัท เพ่ือให้เติบโตไปพร้อมกนัอย่างมัน่คง โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
การปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัท จึง

ประกาศนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ดําเนินธุรกิจตามหลกั

ธรรมาภิบาลท่ีดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใดมากกว่าหลกัปฏิบัติสากล ให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบติั คณะกรรมการจงึได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ท่ีคู่ค้าควรจะได้รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั เพ่ือ

ประกาศให้ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้านการจดัหา และ จดัซือ้แก่คู่ค้าทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เปิดช่องทางการ

ร้องเรียนสําหรับลกูค้าทกุราย จดัให้มีการทําแบบสอบถามสําหรับลกูค้าโดยวิธีการสุ่ม เพ่ือให้ลกูค้ามีอิสระในการให้ข้อมลูต่อ

บริษัทโดยตรง ข้อมลูแบบสอบถามถกูนํามาวิเคราะห์ และวิจยัตามหลกัวิชาการและปราศจากอคติ นอกจากนีใ้นกรณีท่ีคู่ค้า

ต้องการร้องเรียน เร่ืองสินค้า หรือได้รับการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม อาทิ การเรียกสินบน คู่ค้าทกุรายสามารถสง่เร่ืองร้องเรียน

เข้ามายงับริษัทได้โดยตรง 

2) ปฏิบติัตามเง่ือนไข ข้อตกลง สญัญาท่ีเป็นธรรม ตามท่ีได้ตกลงไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด บนพืน้ฐานของความ

เป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมท่ีดีของสงัคม 

3) กําหนดนโยบายเพ่ือความโปร่งใส โดยห้ามพนกังาน รับ จดัหา หรือจดัซือ้ ซึง่ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ี

จะสง่ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจท่ีมิได้เกิดจากการดําเนินการโดยสจุริต หรือทําให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดําเนินกิจการ 

เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตต่อหน้าท่ีและป้องกนัความไม่โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกบัคู่ค้าทกุราย นอกจากนี ้ทางบริษัท

ยงัเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานทุกระดับต่อผู้บริหารและต่อ

คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียทกุรายสามารถรายงานการฉ้อโกงท่ีน่าสงสยั, การทจุริตต่อ

หน้าท่ี, การปฏิบติังานท่ีไม่สจุริต หรือการดําเนินการท่ีขดัต่อระเบียบปฏิบติัท่ีดีทางจริยธรรม ศีลธรรม หรือขดัต่อข้อกฎหมาย 

ตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, และฝ่ายเลขานกุารได้ ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้รับเร่ืองร้องเรียน Email 

กรรมการบริษัท Directors@thaiballast.com 

กรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 

เลขานกุารบริษัท CorporateSecretary@thaiballast.com 

ฝ่ายจดัการข้อมลู และสารสนเทศ Info@thaiballast.com 

 

นอกจากนี ้ผู้ ร้องเรียนยังสามารถส่งเอกสารการทุจริตได้โดยตรงต่อกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบของ

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

เลขานกุารเป็นผู้ รับเร่ืองร้องเรียน และนําเรียนตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และผู้ เก่ียวข้องในลําดบัถดัไป 

4) กําหนดนโยบาย Whistle Blower เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการตรวจสอบการกระทําการอนัไม่โปร่งใส และเพ่ือให้

ความมัน่ใจว่า ผู้รายงานความไม่โปร่งใส การทจุริต การไม่ปฏิบติั หรือการละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังาน จะได้รับการ

ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม เพ่ือปกป้องการตอบโต้กลบัจากผู้ มีเจตนาไมดี่ และทําการฝึกอบรมพนกังานเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
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ในการต่อต้านการทจุริตต่อหน้าท่ี ซึง่เป็นหนึ่งในความพยายามของบริษัทท่ีจะกระตุ้นให้พนกังานตระหนกัถึงการควบคมุและ

ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
สทิธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
สิทธิมนษุยชนเป็นสิทธิพืน้ฐานในความเป็นมนษุย์ ซึง่มีทัง้สิทธิท่ีกฎหมายกําหนดและสิทธิท่ีมิได้ระบไุว้เป็นกฎหมาย 

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

บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการพัฒนา

สวสัดิการ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงาน คุ้มครองสิทธิของผู้ ด้อยโอกาส และเปิดโอกาสความเท่าเทียมกนัของ

พนกังานทกุระดบั จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัคี และสร้างแรงจงูใจในการทํางานให้กบัองค์กร โดยไม่ปิด

โอกาสการแสดงออกซึง่ความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดกิาร 
ทางบริษัทได้ดําเนินการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานประจําของบริษัท นอกเหนือจากสวัสดิการกองทุน

ประกันสงัคม ซึ่งเป็นสวสัดิการพืน้ฐานสําหรับพนักงานทุกคนแล้ว ทางบริษัทยงัได้จดัให้มีการจัดทํากองทนุสํารองเลีย้งชีพ

เพ่ือให้พนกังานได้มีหลกัประกนัในอนาคตสําหรับพนักงานท่ีทํางานกับบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

สมทบเข้าสู่กองทุนในอตัราเดียวกันกับท่ีพนักงานได้จ่ายชําระ เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายการออมของภาครัฐ ทัง้นี ้ทาง

บริษัทได้จดัให้มีการอบรมรายละเอียดกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังานใหม่ โดยวิทยากรจากทางสถาบนัการเงินท่ีเป็น

ผู้ดแูลกองทนุ 

นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัได้จดัให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล

สําหรับกรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วยฉกุเฉินและจําเป็นต้องเข้ารักษาท่ีสถานพยาบาลท่ีมิได้สงักดักองทนุประกนัสงัคม สวสัดิการยา

รักษาโรคพืน้ฐาน โดยจดัให้มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพืน้ฐาน และการจดัสวสัดิการยาสามญัทัว่ไป ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริม

ให้พนกังานมีสวสัดิภาพท่ีดีขึน้ 

การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการท่ีทางบริษัทได้

เลง็เหน็และให้สําคญัเสมอมา ทางบริษัทได้จดัซือ้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย อาทิ Earplugs ซึง่จดัให้ไว้กบัพนกังานท่ีต้องทํางาน

กบัเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสเกิดเสียงดงั หรือ การจดัอปุกรณ์ Back Support สําหรับพนกังานขนย้ายสินค้า เป็นต้น 

เพ่ือสขุภาพและอนามยัท่ีดีของพนกังาน 

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

ความสําคญัของการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันาบคุลากรในยคุปัจจบุนัท่ีการ

แข่งขนัทางการตลาดต้องอาศยัทกัษะและความเช่ียวชาญในการดําเนินการ เพ่ือรับมือกบัปัญหาหรืออปุสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ได้ ทางผู้บริหารจึงได้ดําเนินการสนบัสนนุการพฒันาด้านบุคลากร ทัง้ในระดบัปฏิบติัการ หวัหน้าส่วนงาน และระดบั

ผู้บริหาร โดยครอบคลมุถึงตัง้แต่การจดัทํา การอบรมฝึกสอนระหว่างช่วงท่ีเร่ิมเข้าปฏิบติัหน้าท่ี (ProbationPeriodTraining) 

การฝึกอบรมระหวา่งการปฏิบติัหน้าท่ี (OntheJobTraining) การฝึกอบรมประจําปี เพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

ถูกต้องสม่ําเสมอ (ScheduledTraining) และการฝึกอบรมพิเศษเพ่ือเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน 

(SpecificTraining) ให้แก่พนกังานในตําแหน่งต่าง ๆ ท่ีมีความจําเป็นเฉพาะ ทัง้นี ้การฝึกอบรมนอกจากจะเป็นการเพ่ิมพนู

ความรู้ให้กบัพนกังาน ยงัเป็นการเปิดทศันวิสยั ในการมองปัญหาในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไข
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ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างทันท่วงที ทัง้นี ใ้นส่วนของการฝึกอบรม บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทัง้แบบภายใน (In-

houseTraining) และมีการส่งฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก เพ่ือให้สามารถนําความรู้ความสามารถท่ีพนกังานได้รับจากการ

ฝึกอบรม มาใช้พฒันา และเพิ่มประสทิธิภาพภายในองค์กรได้อยา่งเตม็ท่ี 

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

พนกังานของบริษัทอย่างถกูต้องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดัเลือกโดยการเลือกสรรพนกังานพิการท่ีมิได้มีผลกระทบต่อการจ้าง

งานเข้าปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานพิการได้รับสิทธิอนัเท่าเทียมกบัพนกังานทัว่ไป นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัมี

นโยบายส่งเสริม และสนบัสนนุองค์กรช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส ทัง้ทางตรงโดยการจดังานให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสฝึกทกัษะ 

ฝีมือ และความชํานาญ โดยมีทีมงานท่ีมีทักษะฝีมือของทางบริษัทเป็นผู้ ฝึกสอน และ การสนับสนุนทางอ้อมผ่านทางการ

บริจาคให้กบัมลูนิธิท่ีสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการพฒันา ทกัษะ ฝีมือ และความชํานาญเฉพาะทาง

ให้มากขึน้ ทัง้นี ้การส่งเสริมทักษะการทํางานของคนพิการเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลกัสิทธิ

มนษุยชนสากลท่ีทางบริษัทได้ยดึถือปฏิบติัตอ่เน่ืองกนัมาอยา่งสม่ําเสมอ 

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

สร้างแรงจงูใจในการทํางานโดยการปรับปรุงและพฒันาตวัชีว้ดั (Performance Indicator) สําหรับแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้

วดัผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุงและพฒันาตวัชีว้ดัอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งสม่ําเสมอ บริษัทได้จดัให้แผนกท่ีมีผลการประเมินดีเย่ียมจากตวัชีว้ดัท่ีได้กําหนดไว้ ได้รับรางวลัเพ่ือสร้าง

แรงจงูใจในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันา

โดยจดัให้มีการบริหารและการตรวจสอบตามหลกัการ Participatory Governance ซึ่งเป็นหลกัปกครองท่ีผู้ถกูปกครอง

สามารถแสดงออกซึ่งความเห็นต่อการบริหารงานอย่างมีเหตมีุผล พนกังานสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ มีส่วน

ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานตา่ง ๆ ในเชิงลกึ  

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

จํากดั (มหาชน) ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วยการส่งเสริมให้มีกระบวนการพฒันาองค์

ความรู้ในองค์กรอยา่งสร้างสรรค์ โดยมีการจดัทําในหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) Information Center – เป็นการจัดทําศนูย์กลางองค์ความรู้สําหรับข้อมลูข่าวสารภายในองค์กร ข่าวสารท่ีถูก

ประกาศให้รับทราบจะถูกนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ในระบบผ่านทาง Information Center เพ่ือประกาศให้รับรู้อย่าง

ทัว่ถงึ และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเหน็ในประกาศท่ีมีผลกระทบตอ่พนกังานอยา่งมีเหตมีุผล 

2) CreativityCenter – ศนูย์กลางความคิดเห็นสาธารณะภายในองค์กร เป็นช่องทางสําหรับพนกังานทกุระดบัใน

การนําเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเห็นท่ีถกูนํามาปฏิบติัจะได้รับรางวลัด้านการมีส่วนร่วมต่อการ

พฒันาของบริษัท การจัดทําศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะนอกจากเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ยงัเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของการทํางานตามหลกั ParticipatoryGovernance ซึ่งช่วยให้

กระบวนการบริหารเป็นไปอยา่งมีเอกภาพตามหลกัการประชาธิปไตย 
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3) OrganizationalLearningProcess – ทางบริษัทได้นําแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบขององค์กรมาประยกุต์ใช้ 

โดยเร่ิมต้นการเรียนรู้จาก IndividualLearning ฝึกการเรียนรู้แบบกลุ่ม TeamLearning และนําไปปฏิบติัตามรูปแบบของ 

OrganizationalLearning เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดจากทกัษะของพนกังานในระดบัปฏิบติัการไปจนถึงหวัหน้าสว่นงาน ผู้จดัการ 

และผู้บริหารระดบัสงู โดยกระบวนการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 IndividualLearning – ส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยฝึกฝนและ

ปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านทาง DigitalMultimediaLearning ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ผ่านทางวีดีโอเทป และส่ือดิจิตอล 

ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีได้บันทึกระเบียบปฏิบติัในการทํางานของแต่ละแผนกเอาไว้ และอบรมพนักงานในทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้พนกังานสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อยา่งสม่ําเสมอ 

3.2 TeamLearning – ฝึกฝนให้พนักงานรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม โดยจัดการอบรมในเชิงกลุ่ม ให้โอกาส

พนกังานในการเข้าฝึกฝนตามกลุ่มคณะ การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลใน

กลุม่ รวมถงึมารยาท และทกัษะในการประชมุ สมัมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างพนกังาน ทัง้นี ้กิจกรรมท่ีทางบริษัทได้

จดัเป็นประจําอยู่ทกุปี เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้การเข้ากลุม่และฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็นทีมได้แก่ กิจกรรม TeamBuilding 

ประจําปี ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีพนกังานประจําของบริษัทจะได้มีโอกาสทําความรู้จกั ร่วมทํากิจกรรมฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็น

ทีมของพนกังานประจําทกุระดบั 

3.3 OrganizationalLearning – ส่งเสริมทักษะการจัดการในรูปแบบองค์กรภาพรวม โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานได้เรียนรู้การจดัการในส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติั

หน้าท่ีในรูปแบบองค์กร ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดงักล่าว พนกังานข้ามสายงานจะมีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ี

ของพนักงานสายงานอ่ืน  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจของลกัษณะงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ภายในบริษัท โดยมีผู้ จัดการ รวมถึง

ผู้บริหารเป็นผู้ กํากบัดแูล ทัง้นี ้การสง่เสริมทกัษะการจดัการดงักล่าว นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบติัหน้าท่ีของ

พนกังานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสามคัคีภายในองค์กร ให้มีความเป็นเอกภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีอีกด้วย 
 
 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ และสทิธิบัตร 
 บริษัทได้กําหนดกําหนดให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปกป้อง และดูแล

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเคารพลิขสิทธ์ิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการส่ือสารโดยใช้ส่ือโทรคมนาคม ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและถกูต้องตามหลกักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั

ทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ และสทิธิบตัร ทกุประการ 

 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหาอนัร้ายแรงไม่เพียงในระดบัองค์กร ยงัเป็นปัญหาในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 

ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุระดบั และกําหนดให้มีนโยบายว่า

ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตว่าด้วย “การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติั

หน้าท่ี” และ “การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้พนักงานและผู้ เก่ียวข้องได้ทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย โดยมี

รายละเอียดของนโยบายดงันี ้

บริษัทดําเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการดําเนินงานด้านจัดหาจัดซือ้แก่คู่ค้าทุกรายของบริษัท และมี

นโยบายท่ีจะไม่กระทําการ หรือเพิกเฉยต่อการทจุริตในองค์กรใด ๆ โดยกําหนดให้พนกังานห้ามรับสิ่งของหรือการให้สิ่งของ

ใดๆ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลท่ีมีหน้าท่ีหรือทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา โดย

กําหนดเป็นแนวปฎิบติัอย่างชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมในการค้าระหว่างผู้ขาย ผู้ รับ



 

 22 

จ้างช่วง ผู้ รับเหมา และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจน 

นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัมีช่องทางหลากหลายเพ่ือให้พนกังานสามารถส่งเร่ืองราวการทจุริตท่ีพบเห็นได้โดยตรง (Whistle 

Blower) อาทิ การใสข้่อมลูลงในกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนท่ีจดัไว้ภายในบริษัทซึง่จะสามารถร้องเรียนไปท่ีผู้บริหารได้โดยตรง การ

ส่งอีเมล์ให้เลขานกุารบริษัท ซึ่งจะนําเรียนเร่ืองดงักล่าวไปยงั กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ หรือ 

การส่งเร่ืองไปยงั เว็บไซต์ส่วนกลางของทางบริษัท โดยทางบริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ รายงานการทจุริตอย่าง

เหมาะสม เพ่ือมิให้ผู้รายงานพฤติกรรมทจุริต ได้รับผลกระทบจากการรายงานดงักลา่ว 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ในรอบปี 2560 บริษัท มิได้มีข้อร้องเรียนท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีผู้บริโภคร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบในการใช้สินค้า

ของทางบริษัท ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการร้องเรียนของผู้บริโภคเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ

ในส่วนของสินค้าท่ีทางบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายโดยสินค้าทุกชิน้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมจากสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภยั ซึ่ง

เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่บริษัทได้เลง็เหน็ถงึความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิง่สําคญัลําดบัต้น ในกระบวนการออกแบบและพฒันา

สินค้าของทางบริษัทได้ให้ความสําคญัด้านความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอมา ทัง้นี ้ความปลอดภยัต่อการใช้ผลิตภณัฑ์

ของบริษัท เป็นหนึง่ในแนวนโยบายของทางบริษัทท่ีมุง่เน้น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ทําให้เกิดอนัตรายต่อการใช้

งาน นอกจากนี ้ในปี 2560 บริษัทยงัมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ือพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และบริการท่ี

ทางบริษัทได้ผลติและจดัจําหน่ายอยา่งสม่ําเสมอ และผลสํารวจความพงึพอใจอยูใ่น เกณฑ์ดี ท่ีระดบั 89.87เปอร์เซนต์ 

 
การดาํเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พลังงาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะเป็น

ผู้วิจยัและพฒันาสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรโลก ซึง่ท่ีผ่านมาบริษัทได้พฒันาสินค้าท่ีได้รับตรามาตรฐานเบอร์  

5 (ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5) จากกระทรวงพลงังาน ซึ่งเป็นสินค้าท่ีทางบริษัทได้ผลิตขึน้โดยความพยายามเพ่ือช่วยอนรัุกษ์

พลงังานให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และสงัคม ทัง้ยงัสง่เสริมให้ผู้ ซือ้ได้ประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง 

สินค้าประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้สญูเสียไปในการผลิต

พลงังานนอกจากนี ้สินค้าท่ีบริษัทจดัจําหน่ายนัน้มาจากกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั มิได้มีการสร้างหรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยสํานกังานใหญ่ท่ีสมทุรสาครได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14001 จากสถาบนั AJA(Anglo 

Japanese American) ซึ่งทําให้มัน่ใจได้ว่า ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน เกิดจาก

กระบวนการผลติท่ีสะอาดและมีคณุภาพมาตรฐาน เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของโลก 

 
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีท่ีผ่านมา บริษัท ธีระมงคลอตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนโยบายชดัเจนท่ีจะมุ่งมัน่และ

พฒันาสินค้านวตักรรมเพ่ือตอบสนองสงัคมและผู้บริโภคตลอดมา บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเพ่ือทดแทนการนําเข้า

สินค้าจากยุโรป โดยเป็นบริษัทไทยรายแรก และรายเดียวท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการประหยัดพลังงาน

ทางด้านไฟฟ้าแสงสว่างในไทย สินค้าหลากหลายชนิดท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศเป็นสินค้าท่ีพฒันา

และคิดค้นโดยวิศวกรชาวไทยทัง้สิน้ 

ตราบจนปัจจบุนั บริษัทยงัคงไมห่ยดุท่ีจะคิดค้นและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือสงัคมไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 บริษัทได้จดทะเบียนสิทธิบตัรสินค้าไว้เป็นจํานวนทัง้สิน้ 10 รายการ และยงัคงเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทหลอดไฟถนน
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รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และยงัส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีดงักล่าวไปยงักว่า 10 ประเทศทัว่โลก และยงัได้

พฒันานวตักรรมเพ่ือความสะดวกสบายของผู้ ใช้งานอีกมากมาย อาทิ สวิตช์แสงแดด รีโมทสวิตช์ สวิตช์จบัความเคล่ือนไหว

ของมนุษย์ และสวิตช์ระบบสัมผัส ซึ่งทัง้หมดถูกคิดค้นภายใต้แนวนโยบายท่ีบริษัทตัง้มั่นเพ่ือการพัฒนาสังคมไทยให้

สะดวกสบายทนัสมยั และปลอดภยัเสมอมา นอกจากนวตักรรมท่ีทางบริษัทได้คิดค้นขึน้นี ้ฝ่ายวิจยัและพฒันาบริษัทยงัมีการ

วิจัยสินค้านวัตกรรมเพ่ือการประหยัดพลังงาน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าประหยัดพลังงานท่ีได้รับฉลาก

ประหยดัไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลงังานมากว่า 10 ปี โดยในปี 2559 บริษัทได้รับรางวลั INNOVATIVE ORGANIZATION จาก

สํานกังานนวตักรรมแหง่ชาติ (องค์กรมหาชน)  

สินค้านวตักรรมทกุชนิดของบริษัท นอกจากจะเป็นสินค้าท่ีประหยดัพลงังาน และออกแบบเพ่ือตอบสนองรูปแบบ

การใช้ชีวิตสมัยใหม่แล้ว สินค้าทุกชนิดจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังได้รับการรับรอง

คณุภาพจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน TÜVSÜD ประเทศเยอรมนันี ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริโภคมัน่ใจถึง คณุภาพและความ

ปลอดภยั ในการใช้งานผลติภณัฑ์ของทางบริษัท 

 
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมคือสิง่ท่ีบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั

(มหาชน) ได้ยดึมัน่และให้ความสําคญัอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด โดยจะมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีอยา่ง

ยัง่ยืนให้แก่ชมุชนและสงัคมผา่นกิจกรรมตา่งๆ พร้อมทัง้ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า รวมถงึประชาชนในสงัคม โดยยดึถือตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีทางบริษัทปฏิบติัเป็นแนวทาง

ในการพฒันาและสง่เสริมการบริหารจดัการให้องค์กรเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทได้จดั

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาชมุชนและสงัคม ดงัต่อไปนี ้

 
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวติของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้วยโอกาส 
ปัจจบุนัมีโรงเรียนภายใต้การกํากบักระทรวงศกึษาธิการหลายแหง่ท่ียงัขาดแคลนระบบสาธารณปูโภคและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทได้เลง็เหน็ถงึความสําคญัของการศกึษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในประเทศไทยให้พร้อม

ดําเนินชีวิตในสงัคมปัจจบุนั ดงันัน้ ทางบริษัทจึงได้ร่วมมือกบัสํานกังานรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จัน่ตอง ในการเข้า

ร่วมโครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีด้วยโอกาส เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี

ตอ่การใช้ชีวิตของนกัเรียน พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม และยงัเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถงึ

ระบบการศกึษาด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่ให้แก่โรงเรียนจํานวนทัง้สิน้ 12 โรงเรียน อีกทัง้ยงัเป็นการสืบสานแนวทางประชารัฐ 

เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีของเยาวชนไทย โดยมีรายช่ือโรงเรียนดงัต่อไปนี ้
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- โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จงัหวดันครพนม 

 

 
 

- โรงเรียนวฒันารังษี จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 

 
 

- โรงเรียนบ้านใหมเ่จริญธรรม จงัหวดัพิษณโุลก 

 

 
 

 
 

- โรงเรียนเทศบาลทา่อิฐ จงัหวดัอตุรดิตถ์ 
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 โครงการมอบหลอดไฟอัตโนมัตใิห้โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงเรียนมัธยมนพคุณ 
 ทางบริษัทได้มีการมอบหลอดไฟอตัโนมติั ให้แก่โรงเรียนอนบุาลบางสะพาน และโรงเรียนมธัยมนพคณุ อําเภอบาง

สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือช่วยฟืน้ฟสูภาพความเสียหาย จากอทุกภยันํา้ทว่มสงูกวา่ 2 เมตร เม่ือวนัท่ี 9-11 มกราคม 

2560 โดยอาคารเรียน อาคารประกอบ อปุกรณ์ทางการเรียน หนงัสือห้องสมดุ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วสัด ุครุภณัฑ์ ภมิูทศัน์

สิง่แวดล้อมแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก ทัง้นี ้ความช่วยเหลือดงักลา่ว 

ได้ช่วยให้ทางโรงเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และสามารถอํานวยความสะดวกแก่นกัเรียนได้ตามปกติ 

 

 
 

 โครงการสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเดก็ 
 ทางบริษัทได้มอบเงินบริจาคให้แก่มลูนิธิโรงพยาบาลเดก็ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุกองทนุอาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 

พรรษามหาราชินี เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 3,000 บาทถ้วน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 
 ภาครวมอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและอตัรา

การขยายตวัของอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศเป็นสําคญั โดยในปี 2560 บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ได้ประเมินมลูค่าตลาดรวมไว้ท่ี 25,500 ล้านบาท โดยได้ประเมินว่าเติบโตขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 2* ซึง่เป็นตวัเลขท่ีใกล้เคียง

กบัข้อมลูของ ศนูย์วิจยักสิกรไทย ซึง่ได้ออกบทวิเคราะห์เร่ือง “ตลาดหลอดไฟสอ่งสว่าง LED ปี 59”**ซึง่ได้ประเมินมลูค่าตลาด

ไฟสอ่งสว่างไว้เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 21,970 – 22,380ล้านบาท ทัง้นีม้ลูค่าตลาดรวมท่ีทางบริษัทได้ประมาณการไว้อยู่ระหว่าง 

23,000 – 25,000 ล้านบาท (เป็นการประมาณการจากมลูค่านําเข้าและส่งออกผลิตภณัฑ์แสงสว่างย้อนหลงั 3 ปี)*** ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นการติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟใหม่ เพ่ือใช้เป็นสาธารูปโภคพืน้ฐานทัง้ภายในและภายนอกอาคาร และการจากการ

ติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟเพ่ือทดแทนผลิตภณัฑ์เดิมท่ีชํารุดหรือหมดอายกุารใช้งาน นอกจากนี ้การติดตัง้ในบางองค์กรหรือ

หน่วยงาน อาจเป็นไปเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม เพ่ือประโยชน์ในการประหยัดพลงังาน โดยติดตัง้ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึง

ผลติภณัฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ท่ีให้ประสิทธิภาพแสงท่ีดีกว่าเดิม และทําให้องค์กรสามารถประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า ซึง่เป็นไปตามนโยบายการประหยดัพลงังาน ท่ีภาครัฐให้การสง่เสริมมาอยา่งสม่ําเสมอ 
*ข้อมลูจาก เวบไซด์ข่าวธุรกิจการตลาดของหนงัสือพิมพ์ mgronlineวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 ซึ่งข้อมลูเป็นเพียงการวิเคราะห์จากทางบริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิคส์

เท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้htts://mgronline.com/business/4451  

**ข้อมลูจากศนูย์วิจยักสกิรไทยเป็นข้อมลูท่ีได้มาจากเว็บไซต์ของหนงัสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ ณ วนัท่ี 10 มถินุายน 2559 ซึง่ข้อมลูเป็นไปตามการวิเคราะห์

ของศนูย์วิจยักสกิรไทยเท่านัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้http://www.thansettakij.com/2016/06/10/61326 

***ข้อมูลการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็นตัวเลขท่ีได้จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่ข้อมลูอาจมีความไมแ่น่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ 

 
 อุตสาหกรรมบัลลาสต์และภาวะการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง โดยตลาดบลัลาสต์ส่วนใหญ่เป็นของ

ผู้ ผลิตภายในประเทศ สําหรับตลาดบัลลาสต์ท่ีต้องนําเข้าจากต่างประเทศนัน้ จะเป็นผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สําหรับใช้กับ

หลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งบางชนิด 

ปัจจบุนัแนวโน้มของอตุสาหกรรมบลัลาสต์ในประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้มลดลงอย่างชดัเจนจากการเปล่ียนแปลงไป

ของเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง และมีแนวโน้มท่ีผลิตภณัฑ์บลัลาสต์จะถกูทดแทนด้วยผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี ซึ่งไม่มีบลั

ลาสต์เป็นส่วนประกอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลิตภณัฑ์บลัลาสต์มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชดั แต่ยงัมีลกูค้าบางส่วนท่ียงั

นิยมผลติภณัฑ์บลัลาสต์ เน่ืองจากมีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน ทําให้ผู้ รับเหมาและช่างไฟบางสว่นยงัคงไมเ่ปล่ียนการใช้งานไป

ยงัหลอดไฟแอลอีดีในทนัที 

ตลาดบลัลาสต์ในประเทศไทยโดยสว่นมากจะเป็นบลัลาสต์ขดลวดแกนเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีราคาต่ํากว่า 

และมีอายุการใช้งานทนทานกว่าบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มาก จึงทําให้ตลาดโดยรวมเป็นบัลลาสต์ขดลวดแกนเหล็กเป็น

สว่นมาก จากการสํารวจตลาดลา่สดุพบว่าปัจจบุนัผู้ผลิตบลัลาสต์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์ตลาดโลกท่ี

มีแนวโน้มผลติ ผลติภณัฑ์ประเภท LED มากขึน้  

สําหรับตลาดบัลลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในปี 2560 นัน้ มีการหดตัวลดลงอย่างรุนแรง เน่ืองจาก

หลอดไฟแอลอีดีสําเร็จรูป เร่ิมมีราคาท่ีถกูกว่าชดุรางนีออนประกอบเสร็จพร้อมบลัลาสต์ ทําให้ตลาดบลัลาสต์ฟลอูอเรสเซนต์ 

มีขนาดลดลงอย่างมาก ทางบริษัทจึงได้ปรับนโยบายและเน้นการผลิตไปท่ีตลาดไฟอตุสาหกรรม และ ตลาดไฟถนนซึ่งบริษัท

ยังเป็นผู้ ผลิตหลกัในประเทศไทย แม้ว่าตลาดไฟอุตสาหกรรม และตลาดไฟถนน เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปใช้ ไฟแอลอีดี
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ทดแทนแล้วก็ตาม แต่ตลาดไฟอุตสาหกรรม และ ตลาดไฟถนน โดยมากยังนิยมใช้หลอดไฟแบบปล่อยประจุความเข้มสูง

เช่นเดิม ทําให้บริษัทยงัคงรักษาตลาดบลัลาสต์ไว้ได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทยงัจดัเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใน

กลุ่มบลัลาสต์ท่ีมีความหลากหลายทางด้านผลิตภณัฑ์ครอบคลมุทกุประเภทของบลัลาสต์ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการ

ของลกูค้าได้ในทกุกลุม่ และทกุประเภทการใช้งาน 

 
 อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 

อตุสาหกรรมหลอดไฟฟ้าเป็นสว่นหนึง่ในผลติภณัฑ์ท่ีทางบริษัทเป็นผู้ผลิต และนําเข้าเพ่ือจําหน่ายภายในประเทศซึง่

นบัว่าเป็นสายการผลิตท่ีต่อยอดจากธุรกิจบลัลาสต์และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยความชํานาญในธุรกิจด้าน

ไฟฟ้าอยูแ่ล้วนัน้ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจตอ่คณุภาพของหลอดไฟฟ้าท่ีผลติและจําหน่ายออกสูต่ลาด 

จากข้อมลูของการนําเข้าและสง่ออกสนิค้าหลอดไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามผลิตภณัฑ์(*) ในปี 2560 การสง่ออก

ผลิตภณัฑ์หลอดฟลอูอเรสเซนต์ได้ลดลงอย่างต่อเน่ืองและมีนยัสําคญั โดยปี 2560 ประเทศไทยมีการสง่ออกหลอดฟลอูอเรส

เซนต์ไปต่างประเทศ ทัง้สิน้ 10.94 ล้านหลอด หรือคิดเป็นมลูค่า 221.3 ล้านบาท ซึ่งได้ลดลงจากปี 2559 และ 2558 ซึง่มีการ

ส่งออกหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ี 22.34 และ 50.64 ล้านหลอด หรือ คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 452.9 และ 884.9 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยมีการลดลงของปริมาณการสง่ออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ กว่าร้อยละ 78.39 จากปี 2558 ถึงปี 2560 ซึง่ตวัเลข

ดงักลา่วเป็นผลจากการเข้ามาแข่งขนัของคู่แข่งขนัจากประเทศจีนท่ีสามารถผลิตสินค้าได้ราคาถกูกว่า และยงัเป็นผลจากการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้ นําตลาดหลอดไฟแอลอีดีของโลก ทําให้ผู้ผลิตในประเทศไม่

สามารถแข่งขนัราคากบัผู้ผลิตสินค้าจากจีนได้ จนทําให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดตวัลง และไม่สามารถแข่งขนัในตลาด

หลอดไฟระดบัโลกได้ 

สําหรับข้อมลูการนําเข้าสินค้าหลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลอูเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบประหยดัไฟ) 

ในปี 2560 มีจํานวนเท่ากนักบัปี 2559ท่ีประมาณ 35.63 ล้านหลอด โดยมีมลูค่าเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อยจากปี 2559 ท่ี 1,108.1 

ล้านบาท เป็น 1,121.4 ล้านบาท ในปี 2560 ขณะท่ีหลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟอตุสาหกรรม มีจํานวนลดลง จาก 12.24 ล้าน

ชิน้ในปี 2559 เป็น 10.85ล้านชิน้ ในปี 2560 และมีมลูค่าลดลงจาก 2,833.4 ล้านบาท เป็น 2,568.7 ล้านบาท ในปี 2559 และ

ปี 2560 ตามลําดบั นอกจากนี ้โคมไฟถนนและโคมไฟสาดแสง มีจํานวนเพิ่มขึน้จาก 12.23 ล้านชิน้ในปี 2559 เป็น 13.15 

ล้านชิน้ ในปี2560 แตมี่มลูคา่ลดลงจาก 4,318.2 ล้านบาทเป็น 3,962.8 ล้านบาทในปี 2560 หรือลดลง 8.22 เปอร์เซนต์ 

ทัง้นี ้หากดรูายละเอียดตวัเลขเฉพาะประเทศ จะพบว่าการนําเข้าหลอดไฟฟ้าทกุประเภทรวมกนั เป็นการนําเข้าจาก

ประเทศจีนกว่า 82.92%(*) ของมลูค่าการนําเข้าในผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าทุกประเทภ และยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้สวนทางกับ

ภมิูภาคอ่ืน จากการท่ีจีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าทางด้านหลอดไฟฟ้ามากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกในปัจจบุนั ทัง้นี ้สาเหตุ

หลกัท่ีทําให้การนําเข้าหลอดไฟฟ้าจากประเทศจีนมาจากการทําความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศ

จีน ซึง่ทําให้อตัราภาษีนําเข้าจากประเทศจีนเป็น 0% และทําให้มีผู้จดทะเบียนนําเข้าผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ากว่า 200 รายทําให้

มีผู้ประกอบการท่ีนําเข้าสนิค้าจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขนัจํานวนมาก 

โดยปัจจบุนัผู้ นําเข้ารายใหญ่ของประเทศไทย  ได้แก่ 

• บริษัท ฟิลปิส์ อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั ผลิตและจดัจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทกุประเภท

ภายใต้ตราสนิค้า “Philips” ซึง่เป็นตราสนิค้าอนัดบัหนึ่งของโลกท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นท่ีรู้จกั

กนัดีในอตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสวา่ง โดยมียอดขายกวา่ 50% ของตลาดไฟฟ้าแสงสวา่ง 
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• บริษัท ไลท์ติง้แอนด์อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร เป็น

บริษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ผลติและจดัจําหน่ายหลอดไฟฟ้าภายใต้ตราสนิค้า “L&E” และ “Lumax” 

• บริษัท เลคิเซ่ไลท์ติง้ จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดไฟมายาวนานกว่า 45 ปี เป็นผู้ผลิต พัฒนา และจัด

จําหน่ายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย จําหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า 

“Lekise”และรับผลติสนิค้าให้กบัตราสนิค้าชัน้นําอีกหลายราย 

จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้น ทางบริษัทพิจารณาว่า การท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟเองนัน้ จะช่วยสร้าง

ความหลากหลายด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต และจําหน่ายให้มีจํานวนรายการเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้

กว่าเดิม นอกจากนีบ้ริษัทจึงได้คิดค้นและพฒันา หลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจคุวามเข้มสงู (HIDอาทิ หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ 

และโซเดียมความดนัสูง) ซึ่งทางบริษัทได้ผลิตหลอดดงักล่าวเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยช่วยลดการนําเข้า

หลอดไฟประเภทดงักลา่วจากตา่งประเทศลง  
* ข้อมูลการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็นตัวเลขท่ีได้จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่ข้อมลูอาจมีความไมแ่น่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ 
 

 อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 
อตุสาหกรรมโคมไฟฟ้า เป็นสว่นหนึ่งในอปุกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ตลาดอตุสาหกรรมโคมไฟฟ้ามีการแข่งขนั

สงู มีผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าหลายรายในประเทศ บริษัทได้เร่ิมวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า เพ่ือต่อยอดธุรกิจบัล

ลาสต์ จากการท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซือ้สินค้าในแบบสําเร็จรูป และได้เร่ิมดําเนินการผลิตโคมไฟฟ้าในปี 2557 โดยมีการ

ผลิตบนพืน้ท่ีโรงงานในอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นขยายพืน้ท่ีโรงงานเดิม เพ่ือรองรับการผลิตโคมไฟฟ้า และได้เร่ิมจัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์โคมไฟในปี 2557 ท่ีผ่านมา การผลิตโคมไฟฟ้านอกจากจะเพ่ิมยอดจําหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์โคม

ไฟฟ้าโดยตรงแล้ว ทางบริษัทยงัได้รับประโยชน์จากการนําโคมไฟฟ้ามาประกอบเป็นวงจรสําเร็จรูปก่อนจดัจําหน่าย (นําโคม

ไฟฟ้ามาประกอบรวมกบัหลอดไฟฟ้า บลัลาสต์ สตาร์ทเตอร์)ทําให้เข้าถงึกลุม่ผู้บริโภคท่ีนิยมซือ้สนิค้าสําเร็จรูปโดยตรง 

สําหรับผู้ผลติโคมไฟฟ้ารายสําคญัในประเทศได้แก่ 

• บริษัท ไลท์ติง้แอนด์อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตและ

จดัจําหน่ายเพียงรายเดียวท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีกําลงัการผลิต

และจดัจําหน่ายโคมไฟฟ้ากวา่ ปีละกวา่4,000,000 หน่วย 

• บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากดั เป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่ายโคมไฟและรางไฟนีออนรายใหญ่

ของประเทศ โดยมีกําลงัผลติ ปีละกวา่ 6,000,000 หน่วย 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

ก่อนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัท นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงอย่าง

รอบคอบทัง้ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้และปัจจัยความเส่ียงอ่ืนเพิ่มเติม โดยความเส่ียงท่ีระบุไว้ในเอกสารฉบบันี ้อ้างอิงจาก

ข้อมลูปัจจบุนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าท่ีสามารถระบไุด้ ซึ่งปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญับางประการ อาจมีผลกระทบ

ต่อมลูค่าหุ้นของบริษัท และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเส่ียงอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของ

บริษัทได้ นอกจากนี ้ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เช่น การใช้ถ้อยคําว่า 

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

ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบาย

ของรัฐ และอ่ืน ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต ทัง้นีผ้ลท่ีเกิดขึน้จริง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัจาก

การคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 

 
ความเส่ียงในด้านกลยุทธ์ 

ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดบิและสนิค้าสาํเร็จรูปรายใหญ่ 
ปัจจุบนั วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตและสินค้าสําเร็จรูปหลายรายการของบริษัทมาจากการสัง่ซือ้จากผู้ผลิต หรือผู้จัด

จําหน่ายมากกว่า 2–3 รายขึน้ไปซึง่ตลาดผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูปสําคญัท่ีใช้ในการผลิตของบริษัท

เป็นตลาดประเภทคูแ่ข่งขนัหลายราย ทางบริษัทจึงได้มีการติดต่อกบัผู้ผลิตวตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูปบางประเภทดงักลา่วใน

ต่างประเทศโดยตรง เพ่ือทําการเปรียบเทียบราคาระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา ซึง่จะทําให้ทราบ

ถึงความเคล่ือนไหวของราคา และพิจารณาเลือกสั่งซือ้วัตถุดิบในราคาท่ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนท่ีดีท่ีสุด

นอกจากนีก้ารสัง่ซือ้วตัถดิุบทกุประเภท รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปประเภทต่าง ๆ บริษัทฯจะดําเนินการจดัซือ้หรือจดัหากบัผู้ผลิต 

หรือผู้จดัจําหน่ายหลายรายทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่มีความเส่ียงใด ๆ หากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่าย

ไม่สามารถส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าให้ทางบริษัทได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมิได้มีการลงนาม

สญัญาด้านการสัง่ซือ้วตัถดิุบและสินค้าสําเร็จรูปกบัผู้ผลิตและจดัจําหน่ายรายใดเป็นสําคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัใน

การดําเนินงาน 
 

ความเส่ียงจากการขายสนิค้าเงนิเช่ือแก่ลูกค้า 
เน่ืองจากลกัษณะการจําหน่ายสินค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นการจําหน่ายในลกัษณะท่ีให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุม่ลกูค้าภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ และกลุม่ลกูค้าต่างประเทศบางสว่น โดยในช่วงปี 2560 ท่ีผ่านมา 

บริษัทมีการขายสนิค้าแบบให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า คิดเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 91.43 ของรายได้จากการจําหน่ายทัง้หมด หรือ

คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 367.21 ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลกัผ่านลกูค้าประเภทร้านค้าทัว่ไป ซึง่แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้าส่งทัว่ไป และกลุ่มร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการจําหน่ายแบบให้เครดิตเทอม

ระหว่าง 60–90 วัน แบบไม่มีการขอหลักประกันเพ่ือใช้ประกอบการให้เครดิตเทอม โดยในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนการ

จําหน่ายผ่านช่องทางการจําหน่ายดงักล่าว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.67 ของรายได้จากการจําหน่ายทัง้หมด อย่างไรก็ตาม 

แม้วา่บริษัทจะจําหน่ายสนิค้าเงินเช่ือแก่ลกูค้าในสดัสว่นท่ีสงู แตท่ี่ผา่นมา บริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกนัปัญหาหนีส้ญูหรือ

หนีท่ี้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า โดยหากเป็นลกูค้า

ใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมการติดต่อซือ้ขาย ทางบริษัทจะกําหนดนโยบายการจําหน่ายเป็นเงินสดเท่านัน้ โดยหลงัจากเร่ิมติดต่อซือ้ขาย

สินค้าไปได้ระยะหนึ่ง ทางบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบังบการเงิน (Financial Statements) และข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ี
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สําคญัของลกูค้าจากเวบ็ไซต์ Business Online (BOL) ท่ีบริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นและสดัสว่นการถือหุ้น รายช่ือกรรมการ รวมถงึวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีร้้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าดงักลา่ว

ต้องเป็นร้านท่ีตกแต่งโชว์อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีลกัษณะการลงทุนไม่ต่ํากว่า 500,000 บาท (จะดําเนินการประเมินมูลค่าโดย

หวัหน้าฝ่ายขายของบริษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจารณาให้เครดิตเทอมท่ี 25,000 บาท ก่อน หลงัจากนัน้จะมีการปรับระยะเวลา

หรือวงเงินเครดิตเทอมตามระยะเวลาในการติดต่อซือ้ขาย ประวติัการจ่ายชําระเงินในช่วงท่ีผ่านมา รวมถึงการพิจารณาโดย

ผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเร่ืองการให้เครดิตเทอม ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาหนีส้ญูท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 
อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างได้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ จากการคิดค้นและพฒันาเทคโนโลยี LED (Light 

Emiting Diode) โดยศาสตราจารย์ชาวญ่ีปุ่ นในการผลติ LED ท่ีให้แสงเป็นสีขาว มีอายกุารใช้งานท่ียาวนานและมีค่าลเูมน ต่อ

วตัต์ท่ีสงูมาก (ค่าความสว่าง) และในปัจจบุนัเทคโนโลยีด้านหลอดไฟ LED ได้มีการคิดค้นและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนผู้ผลิต

บางรายสามารถผลติหลอดไฟ และโคมไฟชดุ LED ได้ในราคาท่ียอ่มเยา รวมถึงได้มาตรฐานในระดบัสากล ทางบริษัทได้ทราบ

ถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และได้ทําการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ LED มาอย่าง

ตอ่เน่ือง 

ในรอบปี 2560 ท่ีผา่นมา ผู้ผลิตหลอดไฟ LED หลายรายยงัคงมีการปรับราคาลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าสถานการณ์การ

ปรับตวัลดลงของราคาหลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมือนกบัท่ีเกิดขึน้ในอดีตก็ตาม แต่ผลของการลดลงอย่างรวดเร็วของราคา

ตลาด ยงัคงทําให้บริษัทต้องปรับมานําเข้าสินค้าหลอดไฟ LED หลายรายการเพ่ือจดัจําหน่าย ภายใต้ตราสินค้าเดิมของทาง

บริษัทท่ีบริษัทได้จดทะเบียนไว้โดยมีมลูค่าการนําเข้าสินค้าใกล้เคียงกบัในปี 2559 โดยลดลงเลก็น้อยจาก143.27 ล้านบาทใน

ปี2559 เป็น 135.24 ล้านบาทในปี 2560 หรือลดลง 5.60 เปอร์เซ็นต์ โดยการนําเข้าสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์หลอดไฟ LED 

ยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีทางบริษัทได้นําเข้ามาจดัจําหน่ายและยงัคงมีสดัสว่นการนําเข้าอยู่ในระดบัท่ีสงูอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้

นอกจากการท่ีบริษัทนําเข้าสินค้ามาเพ่ือจดัจําหน่ายแทนสินค้าท่ีบริษัทผลิตและจดัจําหน่ายอยู่เดิมแล้ว ทางบริษัทยงัได้เร่ิม

กระบวนการผลิตและประกอบชิน้สว่น LED ตัง้แต่ปี 2557 เร่ือยมานอกจากนีบ้ริษัทยงัคงวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางด้าน 

LED อย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทเช่ือมัน่ว่า แม้อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างจะมีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีครัง้ใหญ่ แต่บริษัท

ยังคงสามารถปรับตัว และรับมือต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่างได้อย่างทันท่วงที

สําหรับสดัส่วนรายได้จากผลิตภณัฑ์ LED ของทางบริษัทนัน้ มีสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ตามลําดบั โดยในปี2558 ผลิตภณัฑ์LED มี

สดัสว่นรายได้ร้อยละ 23.38 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 25.56และ 28.83 ในปี 2559 และ 2560 ตามลําดบั 

 
ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง มีการแข่งขันสูง 
ภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งปัจจบุนัประเทศไทยมีมลูค่ารวมของ

ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างประมาณ 23,000– 25,000 ล้านบาท ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีผู้ประกอบการรายใหม่

สามารถเข้ามาทํากิจการได้โดยง่าย เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้โดยตรงแม้มี

ปริมาณไม่มาก ซึง่สินค้าจากประเทศจีนสามารถนําเข้าได้โดยมีอตัราภาษี 0 เปอร์เซนต์ เป็นผลมาจากการทําข้อตกลงการค้า

ระหวา่งอาเซียน กบัประเทศจีน  

ทัง้นี ้ทางบริษัทได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงมากขึน้ในอุตสาหกรรมการผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างใน

ปัจจบุนัเป็นอยา่งดี ทางบริษัทจงึได้พฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ได้เตรียมวางแผนเพ่ือรองรับกบั

สถานการณ์การแข่งขนัดงักลา่ว โดยได้เร่ิมผลติและจดัจําหน่ายสินค้าประเภท อ่ืน ๆ อาทิ การผลติและจดัจําหน่ายโคมไฟและ

หลอดไฟ ซึ่งรวมถึงการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ LED เพ่ือรับมือกบัสถานการณ์การแข่งขนัท่ีสงู และเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
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จําหน่ายให้มากกว่าการจําหน่ายบลัลาสต์ไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากสามารถจําหน่ายเป็นอปุกรณ์โคม

ไฟและหลอดไฟชุดสําเร็จรูปให้ผู้บริโภคสามารถนําไปติดตัง้และใช้งานได้ทนัทีนอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มีการขยายสินค้าไปใน

สว่นของสวิชท์ควบคมุด้วยรีโมท สวิชท์ความร้อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้าประเภทอิเลก็ทรอนิกส์โดยอาศยัจดุแข็งในเร่ือง

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เป็นอย่างดี นอกจากนีบ้ริษัทยังมีห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ได้เอง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่งนโยบาย

ดงักล่าวจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้บริษัทสามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของภาคอตุสาหกรรม

การผลติบลัลาสต์ในปัจจบุนั 
 
ความเส่ียงจากการแข่งขันกับสนิค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันที่สาํคัญ 
สําหรับความเส่ียงจากการแข่งขนักบัสินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขนัท่ีสําคญันัน้ ทางบริษัทได้ให้ความสําคญั

เป็นอยา่งมาก แตอ่ยา่งไรก็ตามทางบริษัทได้ผลติผลติภณัฑ์ในระดบัคณุภาพใกล้เคียงกนัหรือ FightingModel โดยจะเป็นกลุม่

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมาในระดบัคุณภาพเท่ากับท่ีกําหนดไว้ใน มอก. โดยขณะนี ้บริษัทมีสินค้าท่ีผลิตในระดบัดังกล่าวอยู่

หลายรายการซึ่งคณุภาพสินค้าเป็นไปตามท่ีระบใุนมาตรฐานทัง้ระดบัในประเทศและต่างประเทศบริษัทยงัได้กําหนดกลยทุธ์

การจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นี ้ผา่นช่องทางการจดัจําหน่าย (Distribution Channel) ท่ีเน้นการเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภค (End-

User) โดยตรงเพ่ือลดต้นทุนด้านการจําหน่าย ส่งผลให้สามารถกําหนดราคาขายท่ีจะสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) ท่ีดีกว่า นอกจากนีผ้ลิตภณัฑ์ของบริษัทจะถกูออกแบบและกําหนดคณุภาพมาตรฐานการผลิตไว้

ในระดบัท่ีสงูกวา่ท่ีกําหนดไว้ใน มาตรฐาน มอก. ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในรูปแบบ Fighting Model นัน้ เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีทาง

บริษัทออกแบบมาเพ่ือการแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัด้านราคาสงู และมีคณุภาพในระดบัท่ีพอดีกบัมาตรฐาน มอก.เพ่ือ

ประโยชน์ในการขยายฐานลกูค้าออกไปให้ครอบคลมุได้ถงึทกุกลุม่ 

อย่างไรก็ตาม ในผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทไม่สามารถแข่งขันราคากับประเทศคู่แข่งขันได้ บริษัทจะดําเนินนโยบาย

ปรับเปล่ียนการผลติ เป็นการนําเข้าสนิค้ามาเพ่ือจดัจําหน่าย เพ่ือรักษาระดบัราคาสินค้าให้สามารถแข่งขนัในตลาด และรักษา

ฐานลกูค้าของบริษัทไม่ให้คู่แข่งขนัของบริษัท สามารถชิงความได้เปรียบเร่ืองราคาสินค้าได้ โดยในการปรับเปล่ียนนีบ้ริษัทจะ

คํานงึถงึความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทในแตล่ะรายการสนิค้า เป็นหลกั 
 
ความเส่ียงในด้านการปฏบัิตกิาร 

ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิและสนิค้าสาํเร็จรูปที่เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
ในกระบวนการผลิตบลัลาสต์ วตัถดิุบท่ีมีความสําคญัในการผลิตคือ ลวด และเหลก็ ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีมีความผนัผวน

และเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ในอดีตท่ีผ่านมาปัญหาความผนัผวนดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร

จัดการสต็อควตัถุดิบของบริษัท ซึ่งบริษัทได้แก้ปัญหาดงักล่าว โดยทางบริษัทได้นําระบบ EnterpriseResourcePlanning 

(ERP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กร ท่ีนําแนวคิดและวิธีการบริหารแบบ ERP มาใช้เป็นระบบเชิงปฏิบติัการในองค์กร 

ระบบ ERP สามารถบรูณาการ (integrate) รวมงานหลกั (corebusinessprocess) ต่าง ๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ การจดัจ้าง 

การผลิต การขาย การบญัชี และการบริหารบคุลากร เข้าด้วยกนัเป็นระบบท่ีสมัพนัธ์กนัและสามารถเช่ือมโยงกนัอย่างรวดเร็ว

ด้วยระบบ Real Time จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคมุปริมาณสต็อคสินค้าให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและทําให้

สามารถวางแผนและควบคมุการใช้วตัถดิุบ หรือสต็อคสินค้าสําเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบ ERP สามารถ

คาดการณ์ปริมาณวตัถดิุบ ให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตสินค้าได้ โดยอ้างอิงถึงปริมาณการสัง่ซือ้ของลกูค้า ซึ่งจะ

ช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีเปล่ียนแปลงได้ในระดบัหนึง่ 
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สําหรับภาพรวมปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบและสินค้า

สําเร็จรูป ท่ีส่งผลต่อต้นทนุการผลิตของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้ปรับเปล่ียนเป็นการซือ้สินค้าตามราคาตลาดโลก และแม้ว่า

บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบใด ๆ จากการลดลงอยา่งรุนแรงของราคาวตัถดิุบในปี 2560 มากนกั ทางบริษัทยงัคงมีมาตรการในการ

ติดตามราคาวตัถดิุบในตลาดโลกอย่างต่อเน่ือง และได้เพิ่มความระมดัระวงัหากเกิดเหตกุารณ์ความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

ซึง่จะทําให้บริษัทสามารถรับมือกบัผลกระทบของความผนัผวนได้อยา่งทนัทว่งที 

 
ความเส่ียงจากการชาํระค่าสนิค้าล่วงหน้า 
ในปี 2560 มลูคา่การนําเข้าสนิค้าได้ลดลงเลก็น้อยจาก 143.27 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 135.24 ล้านบาท โดยในปี 

2560 มีสินค้าหลายรายการท่ีทางบริษัทได้ทําการจ่ายชําระค่าสินค้าลว่งหน้าให้กบัผู้จดัจําหน่ายตามข้อตกลงการจดัจําหน่าย

สินค้า เพ่ือให้ผู้จดัจําหน่ายดําเนินการจดัส่งสินค้าให้กบัทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทจะดําเนินการจ่ายชําระค่าสินค้า ตามเทอม

การซือ้ขายสนิค้าท่ีทางบริษัทได้ตกลงกบัทางผู้จดัจําหน่ายไว้ลว่งหน้าแล้วเทา่นัน้ ทัง้นี ้การจ่ายชําระค่าสินค้าลว่งหน้าดงักลา่ว 

ทําให้บริษัทต้องเตรียมวงเงินหมนุเวียนในการซือ้สต๊อกสินค้าดงักล่าว ซึ่งการชําระค่าสินค้าล่วงหน้านัน้ อาจทําให้บริษัทเกิด

ปัญหาสภาพคล่องขึน้ได้ ทางบริษัทจึงได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ดูแล ติดตามและควบคุมปริมาณสต๊อคให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม 

 
ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 

ความเส่ียงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.39 
ทางบริษัทจะมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพรร่วมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั

ร้อยละ 74.39 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นที่มีอยู่ร้อยละ 74.39นี ้อาจจะทําให้ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพรมีอํานาจในการควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ ่งการถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนีจ้ะทําให้บริษัทไม่สามารถตดัสินใจ

ดําเนินการใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทําให้เกิด

ประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม 

 
ความเส่ียงจากการที่ ผู้บริหารทัง้หมด เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเ ร่ืองการดําเนินธุรกิจ  และการบริหารงาน  เ นื่องจากบริษัทมีกลุ่มครอบครัว

ประสิทธ์ิรัตนพร เป็นผู้ บริหารทัง้หมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิด

การถ่วงดลุในการบริหารจดัการในระดบัหนึง่ ทางบริษัทได้ดําเนินการ ดงันี ้

1) แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ท่าน เข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 

ซึง่จะทําให้เกิดการถ่วงดลุของการบริหารจดัการได้ในระดบัหนึง่ 

2) คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัท จะไม่มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการมี

อํานาจ และ/หรือ มอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ี

ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กําหนด 



 

 33 

3) จัดให้มีหน่วยงานเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (InternalControl) ของบริษัท ท่ีสามารถ

ปฏิบติังานได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานท่ีทํา

หน้าท่ีดงักล่าว จะสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายใน

บริษัททัง้หมดเป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
 
ความเส่ียงด้านการเงิน 
 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทมีการนําเข้าวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าและสินค้าสําเร็จรูปจากต่างประเทศหลายรายการเป็นเงิน

สกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่รายได้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียน หากเกิดสถานการณ์ท่ีอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีปรับตวัอ่อนค่าลง จะ

สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุด้านการนําเข้าสินค้าเพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหนีส้ิน 

โดยมีมลูค่าเจ้าหนีก้ารค้า ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 262,174เหรียญดอลลาร์สหรัฐเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 851,704เหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่การท่ีบริษัทมีทัง้สว่นท่ีรับและจ่ายเป็นสกลุเงินต่างประเทศนัน้ สามารถช่วยป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จาก

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่งด้วยเช่นกนั ทัง้นีใ้นช่วง 12 เดือนของปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัทมี

มลูคา่นําเข้าสนิค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นสกลุเงินต่างประเทศ เท่ากบั  3,889,135.69เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 10,342.32 

ยโูร ในขณะท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสนิค้าคิดเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เทา่กบั 258,804เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียนดงักล่าว โดยบริษัทมีการจดัเตรียมวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เท่ากบั 

4,000,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่งและ

ทางบริษัทยังมีการติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะได้ประเมิน

สถานการณ์ และหาทางป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ผ่านการทําสญัญา Forward Contract ได้ทนั เพ่ือเป็นการลดปัญหา

และความเสียหายจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
เน่ืองจากปัจจุบัน บริษัทมีการใช้บริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของวงเงิน

หมนุเวียนระยะสัน้ โดยบริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 205 ล้านบาท เพ่ือใช้หมนุเวียนในการดําเนิน

ธุรกิจ ดังนัน้จึงอาจมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ขณะนีบ้ริษัท ได้รับการสนับสนุนจาก

สถาบนัการเงินในอตัราดอกเบีย้เงินกู้ สําหรับลกูค้าชัน้ดี(MLR และ MOR)เทา่นัน้ 

 
ความเส่ียงด้านปัจจัยนอก 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
ในปัจจบุนั ภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบเชิงธุรกิจได้อยา่งมากมายมหาศาล อาทิเช่นในปี 2554 ปัญหา

อทุกภยัได้สง่ผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม ต่อการประกอบธุรกิจในประเทศ

ไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าทางบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยดังกล่าวโดยตรง บริษัทยังคงได้รับผลกระทบ

ทางอ้อมจากการท่ีบริษัทจํานวนมากท่ีได้รับผลกระทบโดยทางตรง ไมส่ามารถประกอบกิจการได้โดยปกติ และต้องหยดุดําเนิน

กิจการเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3-4 เดือน ภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อาจเป็นปัญหาท่ีบริษัทไม่สามารถ

คาดการณ์ หรือคาดเดาสถานการณ์ได้ลว่งหน้า ทัง้นีน้บัตัง้แต่บริษัทได้ก่อตัง้มา บริษัทยงัไม่เคยประสพปัญหาภยัธรรมชาติ ท่ี

สง่ผลกระทบทางตรงตอ่บริษัทแตอ่ยา่งใด 
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สําหรับปี 2560 ท่ีผ่านมา ทางฝ่ายบริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง

ความสําคญัของภยัธรรมชาติเป็นอย่างดี และได้ทําการประเมินภยัธรรมชาติในแต่ละประเภท ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้จดัความ

พร้อมในอปุกรณ์เคร่ืองมือ หากเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้ และยงัได้ทําประกนัภยัให้ครอบคลมุทรัพย์สนิของบริษัทเพิ่มมากขึน้ด้วย 
 
ความเส่ียงจากปัจจัยทางการเมือง 
จากปัญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา สง่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทัง้ทางตรงและทางอ้อม

ปัจจยัทางการเมืองส่งผลต่อความเช่ือมัน่ทัง้ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญั 

ทางบริษัทมิได้รับผลกระทบทางตรง จากการชุมนมุทางการเมืองตลอดช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ทัง้นี ้เน่ืองจากสถานท่ีตัง้ทัง้

สํานักงานและโรงงาน มิได้อยู่ในสถานท่ีท่ีมีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงประสบปัญหา

เล็กน้อย จากการท่ีคู่ค้าโดยเฉพาะคู่ค้าจากต่างประเทศขาดความเช่ือมั่นในการเดินทาง และมักส่งผลให้คู่ค้ายกเลิกการ

เดินทางท่ีสําคญักบัทางบริษัท ทางผู้บริหารบริษัทตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว และมีการสง่เอกสารยืนยนัสถานภาพของบริษัท

ให้กับคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอแม้ในยามท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง สําหรับผลกระทบทางอ้อมนัน้ทางบริษัทยังคงได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึง่เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความไมม่ัน่คงทางการเมือง 

สําหรับในส่วนของนโยบายนัน้ ทางผู้บริหารมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนกิจกรรมท่ีรักษาซึ่ง

จริยธรรมและจารีตประเพณีอนัดีงามของประเทศท่ีได้ยึดถือปฏิบติัมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกนัก็ไม่สนบัสนนุการทจุริต 

และการประพฤติมิชอบ ซึง่ยงัผลเสียหายตอ่เศรษฐกิจในทกุระดบั 
  



 

 35 

 

ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญของบริษัท 
 

ปี 2543 - วันท่ี 9 พฤศจิกายน ก่อตัง้ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรมจํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก

1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียก

ชําระเต็มมลูค่าโดยในสว่นของสํานกังานและโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 46/67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่

ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 

74000มีขนาดพืน้ท่ี 3 งาน 38 ตารางวา 

ปี 2549 - วนัท่ี25 เมษายน บริษัทได้เร่ิมเปิดดําเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีขนาดเนือ้ท่ีรวม 5 ไร่ ตัง้อยู่

เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 - วนัท่ี 19 ธันวาคมบริษัทได้ดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

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

จํานวน 600,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชําระเต็มมลูค่า เพ่ือใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

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

จํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท จากมลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจด

ทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 320ล้านหุ้น โดยแบ่ง

ออกเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว มลูค่า 60 ล้านบาท จํานวน 240 ล้านหุ้น และมีจํานวน

หุ้นท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 80 ล้านหุ้น ซึ่งในส่วนของหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 

80 ล้านหุ้นนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สําหรับการเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 

 - วันท่ี 11 กันยายน บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท

มหาชนจํากดั และเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ปี 2553 - วนัท่ี 14 พฤษภาคม บริษัทได้เปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนั

แรก และได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมครบตามจํานวนท่ี 80 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท เท่ากบั 20 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วทัง้สิน้เท่ากบั 80 ล้านบาท 

โดยแบง่ออกเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 320 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ปี 2554 - เดือนมิถุนายน บริษัทได้ย้ายสํานักงานมาอยู่ท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600โดยสํานกังานแห่งนีจ้ะใช้เป็นส่วนของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และใช้เป็น

โกดงัแหง่ใหม ่ 

ปี 2555 - วนัท่ี 18 พฤษภาคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 80ล้านบาท เป็น 95,999,997 บาทโดย

วิธีการจดัสรรหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 - วนัท่ี 5 ตุลาคม บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 

191,999,994 หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัรา 2 หุ้น

เดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นของ

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

บาท 



 

 36 

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

98,930,347บาทจากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 1จํานวน 11,721,400 หน่วย ตามใบสําคญั

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 

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

และ 111,608,072 บาทตามลําดบั จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 2 และ 3 จํานวนทัง้สิน้

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

ปี 2558 - วนัท่ี 5 มิถนุายน และ13 ตลุาคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 131,358,341 และ 

167,860,222.50 บาทตามลําดับ จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 4 และ 5 (ครัง้สดุท้าย) 

จํานวนทัง้สิน้ 128,842,605 หน่วย ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-

W1) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

  ทนุจดทะเบียน จํานวน 168,070,047.75 บาท 

  ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว  จํานวน 167,860,222.50 บาท 

  แบง่เป็นหุ้นสามญั  จํานวน 671,440,890 หุ้น 

  มลูคา่ท่ีตราไว้  หุ้นละ  0.25 บาท 

 
ผู้ถือหุ้น 
 รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของหุ้นที่เรียกชาํระแล้ว

ทัง้หมด 
1. กลุ่มประสทิธ์ิรัตนพร   

1. นายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร 100,847,133 15.02 

2. นางวิไล  ประสิทธ์ิรัตนพร 96,101,226 14.31 

3. นายธีระชยั  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 

4. นายธีรยทุธ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 

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

6. นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร 75,131,014 11.19 

7. นางสาวสชุาดา  กาญจนวาทศิลป์ 504,336 0.08 

รวม 499,489,759 74.39 
2.นางสาวอรณิชา สุวัฒนพมิพ์ 8,500,536 1.27 

3.นายดาํรงค์ เลศิสริิโชค 6,593,740 0.98 

4. นายทวิา             จริพฒันกุล 4,400,000 0.65 

5. นายถาวร อึง้ประภากร 4,301,810 0.64 

6. นายพาณี พชิติสุรกจิ 3,900,000 0.58 

7. นายพชัิย            กติสุิวรรณกุล 3,100,083 0.46 

8. นายอภชัิย          หรัิญตระกลู 2,607,700 0.39 

9. นายภมูศิลิป์        เก่งกาจ 2,470,200 0.37 

10.นายชโลธร ฉายสุนทรสริิ 2,140,800 0.32 

รวม 38,014,869 5.66 
ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ จาํนวน  2,101ราย        

รวม 
 

133,936,262 
 

19.95 
รวมทัง้สิน้ 671,440,890 100.00 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 
จาํนวนหุ้นสามัญของ

บริษัท ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2560 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัท ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 

จาํนวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัทที่เปล่ียนไป 

ในปี 2560 

1. นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 

2. นายธีรยทุธ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 

3. ดร. ธีรศกัด์ิ  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 

4. นายธีระพงษ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 75,131,014 75,131,014 - 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ - - - 

6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ - - - 

7. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - - - 

8. นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง - - - 
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คณะกรรมการบริษัท 

ผจก.ฝ่ายวิจยัและพฒันา ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลิต 

คณะกรรมการบริหาร 

คณุสภุฏัชกานต์ เปี่ยมสอาด 

ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระชยัประสิทธิ์รัตนพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการและวิจยั 

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

  - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการวา่จ้างบคุคลภายนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตัง้ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จํากดั ทําหน้าที่ดงักลา่ว 

เลขานกุารบริษัท 

คณุธนกร  สขุกาญจนนท์ 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

คณุธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร 

 รองกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ)  
ฝ่ายการขายและการตลาด 

ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

คณุธีรศกัดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า 

แผนกจดัซือ้ แผนก IT แผนกบคุคล 

ผจก.ฝ่ายเทคนิค 

และซอ่มบํารุง 

โครงสร้างการจัดการ (OrganizationChart) ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชดุ ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัท  

2) คณะกรรมการสรรหา 

3) คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ 

6) คณะกรรมการบริหาร 

7) ผู้บริหารของบริษัท 

 
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการ 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 

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

6. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

7. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร และดร.ธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรัต

นพร สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 

1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 

2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  

3) พิจารณาอนมุติัผงัอํานาจอนมุติั 

4) กํากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7) แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นี  ้กําหนดให้กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี  ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

• การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึง่มีรายช่ือรวมทัง้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการสรรหา 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการสรรหา 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการสรรหา 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดํารงตําแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาท่ีได้กําหนดไว้ โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมสําหรับดํารง

ตําแหน่งกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท เพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

2) สรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชดุย่อยของบริษัท ในกรณีท่ีตําแหน่ง

ว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป 

3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนคณุสมบติั

และประเมินผลกรรมการท่ีกําหนดครบวาระ 

4) ปฏิบติัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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3) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือ

เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการโดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของผู้บริหารระดบัสงู 

โดยกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

และภาวะตลาดโดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุติั 

2) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ สอดคล้องกบั

ผลการดําเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด โดยนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุติั  

3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จง และตอบคําถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น 

4) ปฏิบติัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (RiskManagementCommittee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายธนกร สขุกาญจนนท์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. นางสภุฏัชกานต์ เป่ียมสอาด กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือทําหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุและเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทโดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และกํากบัดแูลการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ

ลกัษณะความเส่ียงแตล่ะด้านของธุรกรรมท่ีบริษัทดําเนินการ 
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3) ติดตามและให้ความสําคญักับสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึง

รายงานผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4) ให้ข้อเสนอแนะในด้านท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและ

กลยทุธ์ของบริษัท 

 
5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้าง บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้อง

ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

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

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และไม่เกิน 9 ปี

ตอ่เน่ืองกนั 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบติั ตามข้อ 16 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 ดงันี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้

ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมองบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ

บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้

ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี

รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 



 

 45 

9) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 
6) คณะกรรมการบริหาร(Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหาร 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร ไมมี่การกําหนดคา่เบีย้ประชมุแตอ่ย่างใด 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอํานาจสัง่การ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษัทกําหนด 

2) กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 

3) เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุติั แล้วแตก่รณี 

4) แล้วอนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 

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

อ่ืนซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถงึการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุติั 

6) มีอํานาจในการอนุมติัการซือ้ทรัพย์สิน หรือการชําระราคาใดๆ อนัสืบเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

7) ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการซือ้ การจดัจ้าง การเช่า 

การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีจําเป็นต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

8) ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการกู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกิน

บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี

รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 

 ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง

อํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่ง

การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ

พิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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7) ผู้บริหารของบริษัท (ManagementTeam) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

4. ดร. ธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ 

1) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

2) ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 

3) เป็นผู้ กําหนดและกํากบัดแูลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบติั เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 

4) มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานท่ีได้มีมติอนมุติัไว้แล้ว หรือมีอํานาจในการอนมุติัหรือ

ยกเลิกการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สิน การลงทนุ และการชําระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5) มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัสืบเน่ืองมาจากการดําเนินงาน

ของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ข้อตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัท 

กําหนด 

6) เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/

หรือคณะกรรมการบริหารตามลําดบัของความสําคญั 

7) มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ซึง่พนกังานทกุระดบั 

8) มีอํานาจดําเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพ่ือความสะดวกใน

การดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัท เป็นสําคญั 

9) ขออนมุติัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท 

10) นําเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 

11) กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
12) สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 

13) กํากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

14) กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก ฝึกอบรม การขึน้ค่าจ้าง เงิน

รางวลั หรือจ่ายผลตอบแทนอ่ืน รวมถงึการเปล่ียนแปลงคา่จ้างแก่พนกังานทกุระดบัชัน้ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักล่าวข้างต้นนัน้ กรรมการผู้จดัการ

จะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/

หรือการมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้

ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติ
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รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณา

อนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น กรรมการผู้ จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป 

 

หมายเหตุ:  ผงัอํานาจอนมุติัมีรายละเอียดดงันี ้
หน่วย:บาท 

ตาํแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

จดัหาสนิค้าและ
วัตถุดบิต่างประเทศ 

จดัหาสนิค้าและ
วัตถุดบิในประเทศ 

การกู้ยมืเงนิจาก 
สถาบันการเงนิ 

ซือ้/ขายต่อครัง้ ซือ้/ขายต่อครัง้ ต่อครัง้ ต่อครัง้ 

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

กรรมการผู้จดัการและ

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

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การคดัเลือกบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่ง

บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่ง

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

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรร

หาดงันี ้

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ

ของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่

ก็ได้ 

2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2.3  บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง

เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี ้

ขาด 

3) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวน

กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัส่วนปี
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หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถงึบริษัท 

5) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

6) ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึง่

มีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้

นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก

จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ

เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบั

ในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และมี

คณุสมบติัตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์

กําหนด โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เหน็สมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่ง

เป็นประธานกรรมการบริหาร 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

นายธีระชัย ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 44 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Business Administration 

(Marketing) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

 รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2560 
 หลกัสตูรเสาหลกัเพ่ือแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น

ท่ี 3/2017 

 2552 – ปัจจุบนั 
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการกรรมการสรรหา 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายขาย 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 

นายธีรยุทธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 43 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาโท 
 Master of Science (Computer & 

Engineering Management) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี 

 Bachelor of Engineering (Electronics) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 
 Director Accreditation Program 

(DAP)รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2560 
 หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผู้บริหาร
กองทพัเรือรุ่นท่ี 14/2017 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายผลิต 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 

 

นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 41 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.19 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Business Administration 

(International Business Management)

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การฝึกอบรมในปี 2560 

- 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการ กรรมการบริหาร 

รองกรรมการผู้จดัการและ 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้ ช่วยผู้จดัการ 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
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นายธีรศักดิ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 38 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาเอก 
 Doctor of Philosophy 

(Information Technology) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาโท 

 Master of Science 

(Software Engineering) 

San Jose State University, USA 
ปริญญาตรี 

 Bachelor of Engineering(Computer) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบัตร 

 Director Certificate Program (DCP) 

รุ่นท่ี 155/2012 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การฝึกอบรมในปี 2560 

 Strategic CFO รุ่นท่ี 4/2017 
 Executive Energy Program รุ่นที่ 2/2017 

 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมการ และผู้จดัการฝ่าย IT และธุรการ 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
 

 

พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล - อายุ 71 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ปริญญาโท 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 Master of Art 

University of Kansas, USA 
ปริญญาตรี 

 รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ) 

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประกาศนียบัตร 

 Audit Committee Program (ACP) 

รุ่นท่ี 27/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 60/2006  

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2560 
- 

 

 2556 – 2559 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนลูกัษณ์ 

 2552 – ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2550 – 2556 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บมจ. สหพฒันพิบลู 

 2549 – 2560 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ 

 2549 – 2554 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 

 2549 – 2550 
ผู้ช่วยผู้บญัชาการตํารวจแห่งชาติ 
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นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - อายุ 65 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ปริญญาตรี 
 นิติศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัร 
 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 78/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 Global Leadership Programรุ่นท่ี 1 

Mitsubishi Corporation Japan 
การฝึกอบรมในปี 2560 

- 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2551 – ปัจจุบนั 
ผู้จดัการทัว่ไป 

เกรซพบัลิชช่ิง 

 เคยเป็น 
กรรมการ คณะอนกุรรมการพสัด ุ

สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

 เคยเป็น 
กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและ

ตรวจสอบราชการใสสะอาด 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2541 – ปัจจุบนั 
ท่ีปรึกษาด้านตา่งประเทศและ 

ผู้ประสานงานฝ่ายบริหาร 

บจก. วินิจผลมอเตอร์เซลส์ 

บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 

 

นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง - อายุ 52 ปี วุฒกิารศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

ปริญญาโท 
 บริหารธรุกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี 

 บริหารธรุกิจ สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นท่ี 78/2009 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การฝึกอบรมในปี 2560 
- 

 2552 – ปัจจุบนั 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 2550 – ปัจจุบนั 
ท่ีปรึกษาด้านบญัชีและการเงิน 

กลุม่บริษัท วินิจผล ออโต้ จํากดั 

 2546 – 2549 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

กลุม่บริษัท ปรีชากรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 เคยเป็น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ 

กลุม่บริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล ประเทศ

ไทย 

 เคยเป็น 
ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกสิน จํากดั 

(มหาชน) 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งปัจจุบัน จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ* 

นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดัการกรรมการสรรหากรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

75,635,350 11.26 

นายธีรยทุธ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จดัการ 

75,635,350 11.26 

นายธีระพงษ์ประสทิธ์ิรัตนพร 

และภรรยา 

กรรมการ กรรมการบริหารรองกรรมการ

ผู้จดัการและกรรมการบริหารความเส่ียง 

75,635,350 11.26 

ดร.ธีรศกัด์ิประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองกรรมการผู้จดัการ 

75,635,350 11.26 

พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

0.00 0.00 

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

0.00 0.00 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

0.00 0.00 

นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 0.00 0.00 

นางสภุฏักานต์ เป่ียมสะอาด ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 0.00 0.00 
*ร้อยละ: คํานวณจากร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัท่ี 29 ธันวาคม 2560 ทัง้หมด 671,440,890หุ้น  
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ค่าตอบแทน 

 
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คา่ตอบแทน 

 ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้ปีละไมเ่กิน 1,500,000 บาท 

เบีย้ประชมุกรรมการ 

ทางบริษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและเบีย้

ประชมุกรรมการของบริษัท โดยค่าเบีย้ประชมุสําหรับประธานกรรมการครัง้ละ 6,000 บาท กรรมการครัง้ละ 5,000 

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

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

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

กรรมการบริหารความเส่ียงครัง้ละ 5,000 บาท 

 

โดยการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดงันี ้  

ลาํดับ รายนามคณะกรรมการ ปี 2560 

1 นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 76,000 

2 นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร  30,000 

3 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 50,000 

4 ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร 30,000 

5 พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 408,000 

6 นายธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ 360,000 

7 นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 360,000 

8 นายธนกร   สขุกาญจนนท์ 20,000 

9 นางสภุฏัชกานต์   เป่ียมสอาด 20,000 

 
(ข)  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2560 

จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงนิ (บาท) 

รวม 5 7,901,608 

หมายเหตุ: คา่ตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 
 

(ค)  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee)  

บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดัซึง่มีนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 

ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 4334 และ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 218 เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัท เพ่ือทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 
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600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึง่ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการบญัชีเป็นจํานวนเงิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้า

หม่ืนบาท) 

คา่บริการอ่ืน (Non-audit Fee) 

บริษัทได้จ่ายคา่ตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาท

ถ้วน) ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัปี 2559 

 
2) ค่าตอบแทนอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 

- ไมมี่ - 
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การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 20 

กมุภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านเข้าร่วมประชุม นัน้ คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ซึง่สามารถแบง่แยกหวัข้อออกได้ ดงันี ้
 

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

                                                            
1บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษัท 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานท่ีครอบคลมุถงึ 

       1.1.1  การปฏิบติัหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบติัตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

  

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือตรง

และรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ 

       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (codeofconduct) สําหรับผู้บริหารและพนกังานท่ี

เหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึง่รวมถงึการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสียหายตอ่

องค์กร1 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

       1.2.4 มีการส่ือสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ

เป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ codeofconduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับ

ทราบ 

 
 

 

 

 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct 

      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกํากบัดแูลการ

ปฏิบติั (complianceunit) 

      1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 

      1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการ

รักษาจรรยาบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

 1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร  

 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขดัตอ่หลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที่กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธ์ิอํานาจ

เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน  

 

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังาน  

 

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและผู้บริหารให้

ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ

บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 
 

 

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆได้  

 

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความ

เป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมมี่

ความสมัพนัธ์อ่ืนใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ใน

จํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 

 

2.6 คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคมุภายในในองค์กร ซึง่

ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคมุ 

ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 
 

 

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการส่ังการและความรับผิดชอบที่

เหมาะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย

พิจารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถงึการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่ง

มีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าท่ีในสว่นงานท่ีสําคญั ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง

กนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็น

ต้น 

 

 

3.2  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมเก่ียวกบั

อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการส่ือสารข้อมลู  

 

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหว่าง

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน   

 

 
 

เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบติัเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบติันัน้อยา่ง

สม่ําเสมอ 
 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัต่อบคุลากรท่ีมีผล

การปฏิบติังานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถงึการส่ือสาร

กระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 
 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ีมีความรู้และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมอยา่งทนัเวลา  

 

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ

ท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม  

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง (successionplan) ท่ีสําคญั   

 
5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ

รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ี

จําเป็น 
 

 

5.2  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้

รางวลั ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบติัตาม CodeofConduct และวตัถปุระสงค์ใน

ระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 
 

 

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เน่ืองโดยเน้นให้

สามารถเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบติัตามการควบคมุภายในด้วย  

 

5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติั

หน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน  

 

 
การประเมนิความเส่ียง (RiskAssessment) 

 
6. องค์กรกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมนิความเส่ียงต่าง ๆ  ที่

เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน

ขณะนัน้ โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถงึสทิธิหรือภาระ

ผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถงึปัจจยัท่ีสําคญั เช่น ผู้ใช้

รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ  

 

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถงึกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 

อยา่งแท้จริง  

 

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนมุติัและส่ือสารนโยบาย 

การบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นสว่นหนึง่ของ

วฒันธรรมขององค์กร 
 

 

 
7. องค์กรระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้

องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวามเส่ียงทกุประเภทซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หน่วย

ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานต่าง ๆ    

 

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

องค์กร ซึง่รวมถึงความเส่ียงด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน การรายงาน  

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้   

 

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบติังานเพ่ือจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความ

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

หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 
 

 

 
8. องค์กรได้พจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจริต ในการประเมนิความเส่ียงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํา

รายงานทางการเงินเทจ็  การทําให้สญูเสียทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน

ระบบควบคมุภายใน (managementoverrideofinternalcontrols)การเปล่ียนแปลงข้อมลูใน

รายงานท่ีสําคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ

เป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทน

แก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมมี่ลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม  เช่น ไมต่ัง้เป้าหมาย

ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็น

ต้น 

 

 



 

 59 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 

และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต  

 

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีกําหนดไว้  

 

 

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมนิความเปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ 

การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว  
 

 

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การ

ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ

เปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 
 

 

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ การควบคมุ

ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้

อยา่งเพียงพอแล้ว 
 

 

 
การควบคุมการปฏบัิตงิาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเส่ียงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 

เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึ

ลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 
 

 

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคมุภายในท่ีกําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการ

ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การ

จดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดบัชัน้การอนมุติัของ

ผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพ่ือให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการ

กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุติัของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในการอนมุติัโครงการ

ลงทนุ  ขัน้ตอนการจดัซือ้และวิธีการคดัเลือกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจ

จดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี

กระบวนการสําหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่ว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา

รายการระหวา่งกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมลู
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ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 

 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนมุติัธุรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนั

บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสนิค้า การให้กู้ ยืม  การคํา้ประกนั  บริษัทได้

ติดตามให้มัน่ใจแล้ววา่ มีการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนั

บริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็น

ต้น 

 

 

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 

manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม  

 

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หน่วย

ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

 

 
 

10.5 บริษัทมีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 

เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

 (1) หน้าท่ีอนมุติั  

 (2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  

 (3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

 

 

 
11. องค์กรเลือกและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ

ปฏิบติังานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
 

 

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 
 

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 
 

 

 
12. องค์กรจัดให้มีกจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาํหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏบัิต ิเพ่ือให้

นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏบัิตไิด้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุติัท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 

เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของสํานกังาน ฯลฯ เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส 

หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

 

 

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสียในธุรกรรมนัน้ 
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12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุติัธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น

สําคญั และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก   (atarms’ 

lengthbasis) 
 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้กําหนด

แนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบติั  

(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 
 

 

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดย

ผู้บริหารและพนกังาน  

 

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม โดยบคุลากร

ท่ีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน  

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่กาํหนด

ไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ท่ี

มีคณุภาพและเก่ียวข้องตอ่งาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  

 

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมลูท่ีสําคญัอย่างเพียงพอสําหรับใช้ประกอบการ

ตดัสนิใจ ตวัอย่างข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่

บริษัททางเลือกตา่ง ๆ  
 

 

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ

ประชมุท่ีระบขุ้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน

ระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 

 

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร        เพ่ือให้

สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะราย เช่น 

การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา

ความเหน็ของกรรมการรายท่ีไม่เหน็ด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

 

 

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัต่อไปนี ้

 13.6.1 มีการจดัเก็บเอกสารสําคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่

 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ

ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยา่งครบถ้วนแล้ว   
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14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถงึวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาํเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่วางไว้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน   

 

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ และคณะกรรมการ

บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบติังาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามท่ี

ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลท่ีเป็นศนูย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดตอ่ขอข้อมลูอ่ืนนอกจากท่ีได้รับ

จากผู้บริหาร รวมทัง้การติดตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ

ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง

คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

 

 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บคุคลตา่ง ๆภายในบริษัท

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blowerhotline) 

ได้อยา่งปลอดภยั 
 

 

 
15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก เก่ียวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ

มีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือ

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 
 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กร

สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blowerhotline) แก่บริษัทได้

อยา่งปลอดภยั 
 

 

   
ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย

บริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 

กําหนดให้แตล่ะสว่นงานติดตามการปฏิบติั  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 

 

 

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้โดยการประเมิน

ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน  

 

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษัท 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้และ

ความสามารถ  

 

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ   

 

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน (InternationalStandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing, 

IIA)  
 

 

 
17. องค์กรประเมนิและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพ่ือติดตาม

แก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมี

นยัสําคญั 

 

 
 

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือ

สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน 

ซึง่อาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เร่ิม

ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายใน

ระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัตอ่คณะกรรมการ

บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดแูลการปฏิบัตงิานของบริษัท(Compliance) 

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัระบบควบคมุภายในของบริษัทเป็นอยา่งย่ิง และเพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่าง

อิสระ และรัดกุม โดยไม่มีปัญหาการขดักนัของผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้ว่าจ้างนิติบุคลล เพ่ือเข้ามาทําหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในองค์กรทัง้นี ้บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั โดยนางสาว พรพิมล ทรงวฒิุวิชยั เข้ามาทําหน้าท่ี

ตรวจสอบภายในดงักล่าว และให้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในให้กับกรรมการตรวจสอบทราบได้โดยตรง 

โดยทกุการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตวัแทนบริษัท บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากัด จะไม่มีฝ่าย

บริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดของฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ตวัแทนของบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั 

สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบได้อยา่งเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวสอบระบบควบคมุภายในท่ีทางบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไว

เซอร์ร่ี จํากดั ได้ตรวจสอบประจําปี 2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ความเห็นว่าระบบควบคมุภายในของบริษัท ธีระมงคล 

อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ไมก่่อให้เกิดการขดัแย้งกนัของผลประโยชน์ และ 

มีธรรมาภิบาลเพียงพอ 

 
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือ:   นางสาวพรพิมล ทรงวฒิุวิชยั  

ตําแหน่งปัจจบุนั:  กรรมการผู้จดัการบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเชอร์ร่ี จํากดั 

คณุวฒิุทางการศกึษา: - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี สาขาเอกการบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรอบรม COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายในใหมล่า่สดุ รุ่นท่ี 5/2557  

- ได้รับการรับรองหลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายในของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสถาบนั IIA 

- ได้รับการรับรองหลกัสตูรผู้ตรวจสอบภายในของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000 

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (CPA) เลขท่ี 6897 

ประสบการณ์: - เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ ให้กับบริษัท

ต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจซือ้มาขายไป, ธุรกิจประกนัภยั, ธุรกิจโรงงานการผลิตและธุรกิจ

ด้านรถยนต์ มากวา่ 16 ปี 

- เคยทํางานให้กบับริษัทตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย จํากดั 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงิน

สํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงิน

ปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

ฝ่ายบริหารได้จดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยได้

เลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการจดัทํา

งบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒิุ เพ่ือรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินให้ถกูต้อง

ครบถ้วน มีการใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายในท่ี

เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเส่ียงของบริษัท เพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการทจุริตหรือ

การดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญัและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

จากวิธีปฏิบติัและกํากบัดแูลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถกูต้องเช่ือถือได้ และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

  

(นาย ธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

    ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลประจาํปี 2560 
 

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

กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาใด ๆ ตลอดจนมีคณุสมบติัครบถ้วน และได้ปฏิบติัตาม

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบติัซึง่สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัท่ี

ดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี 

เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

1. พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 4/4 

2. นาย ธีรัชย์  มีเดชประเสริฐ 4/4 

3. นาย ทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 4/4 

 

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 
1) การให้ความเหน็เก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2560รวมถึงรายงานการเงินท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึน้อย่างถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากนี ้ยงัมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกนั 

ระหว่างบริษัท และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะ

พิจารณาถึงความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูเป็น

สําคัญ ทัง้นี ้การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน

ประจําปี 2560 รวมถึงรายงานการเงินท่ีเก่ียวข้องในแต่ละครัง้ จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดร่วมในท่ีประชุม เพ่ือเป็น

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 

กรรมการตรวจสอบ 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 

กรรมการตรวจสอบ 
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การเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ชีแ้จงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขดัข้องท่ีไม่สามารถแสดงโดยตรงกบัฝ่ายบริหาร

ได้  หรือ หากผู้ตรวจสอบบญัชีพบสิง่ผิดปกติใดท่ีแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบแล้วแตไ่มไ่ด้แก้ไข 

 
2) การให้ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 เก่ียวกบัการกํากบัดแูลงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในนัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตาม

ผลการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการสุ่มตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน จาก

รายงานท่ีนําเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึง่ทางบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท 

เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั ทําหน้าท่ีดงักล่าว ในฐานะผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  ทัง้นี ้การ

ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับตัวแทนของบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากัด ในแต่ละครัง้ จะไม่มีฝ่าย

บริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดร่วมในท่ีประชมุ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จํากดั ได้ชีแ้จงรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นี ้เพ่ือให้ระบบควบคมุภายในทางด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทางท่ีถกูต้อง และ

เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในท่ีดี และมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี  ้ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบยงัได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงจากทาง

ผู้ บริหารบริษัทตามท่ีได้นําเสนอ เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยงและ

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และเพ่ือให้ทนัต่อการรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อย่างทนัท่วงที และเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 
3) การให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันที่ เกิดขึน้ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินได้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัของบริษัท

กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเห็นว่า รายการ

ระหว่างกนัต่าง ๆ ดงักล่าว เป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม และไม่มีการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งดงักลา่ว 
 

4) การให้ความเหน็เก่ียวกับการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั 

 
5) การให้ความเหน็เพิ่มเตมิเก่ียวกับการจัดทาํแผนงานประจาํปี และรับทราบปัญหาต่างๆจากผู้บริหารของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดทําแผนงานประจําปี ท่ีฝ่ายบริหารได้

นําเสนอให้พิจารณา รวมถงึรับทราบและเสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้หรือคาดวา่จะเกิดขึน้ ในมมุมองของผู้บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้จดัทําแผนงานประจําปีขึน้อย่างรอบคอบและรัดกมุ รวมถึงผู้บริหารได้พิจารณาและ

ตดัสนิใจปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ หรือคาดวา่จะเกิดขึน้อยา่งระมดัระวงั 
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6) การให้ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี โดยได้พิจารณาความเหมาะสม

และคดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ขออนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

แต่งตัง้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4334 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชี

อนุญาตเลขทะเบียน 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 และเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ 

รับรองและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท 

 

 

 

  

 (พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) 

 
1) ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ ปี 2558–ปี 2560 บริษัทมีรายได้

จากการขายจาก 543.40 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงเป็น 473.21ล้านบาทในปี 2559 และเท่ากบั 401.62 ล้านบาทในปี 2560 

บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 545.66 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงเป็น 475.90 ล้านบาทในปี 2559 และเท่ากบั 403.88ล้านบาทใน

ปี 2560เน่ืองมาจากยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลงัซือ้ภาคครัวเรือนท่ีชะลอตวั ทําให้ความ

ต้องการซือ้ในตลาดลดลงเช่นเดียวกนั 

สําหรับกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2558 – ปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2558 เป็นจํานวน 0.62 ล้านบาท และ มี

กําไรสุทธิในปี 2559 เป็นจํานวน 4.68 ล้านบาท จากราคาวัตถุดิบโลกท่ีปรับตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองประกอบกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและแผนการลดต้นทนุการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีขาดทุนสทุธิในปี 2560 เป็นจํานวน 25.24 ล้าน

บาท เน่ืองจากยอดขาดท่ีลดลงเป็นสําคญั 

 
ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากบั 543.40ล้านบาท 473.21ล้านบาท และ 401.62

ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 99.59 ร้อยละ 99.43 และร้อยละ 99.44 ของรายได้รวมในแต่ละปีตามลําดบั ในขณะ

ท่ีมีรายได้อ่ืน ๆ เท่ากบั 2.26ล้านบาท 2.69 ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาทตามลําดบัโดยรายได้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายได้จาก

การขายเศษวตัถดิุบรายได้รับคืนการส่งออก  รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น ส่งผลให้รายได้รวมสําหรับปี 2558 ปี 2559 และ ปี 

2560ทา่กบั 545.66ล้านบาท475.90ล้านบาท และ 403.88ล้านบาท ตามลําดบั  

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 25560 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มโคมไฟฟ้ามากท่ีสดุ กล่าวคือ มี

สดัส่วนร้อยละ 32.80 ร้อยละ 34.57 และร้อยละ 41.70ของรายได้รวมตามลําดบั และมีสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์บลั

ลาสต์และอปุกรณ์ส่วนควบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.45 ร้อยละ 29.04 และร้อยละ 22.70 ของรายได้รวม ตามลําดบั และ

สําหรับสดัสว่นการจําหน่ายผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ29.48ร้อยละ27.22 และร้อยละ 27.61 ของรายได้รวม

ตามลําดบั 

ทัง้นี ้สามารถแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ในปี 2560 ได้ดงันี ้
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 สดัสว่นรายได้จากการจําหน่ายสนิค้าแบง่แยกตามประเภทกลุม่ผลติภณัฑ์ ในปี 2560 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และอปุกรณ์สว่นควบ 171.62 31.45 138.21 29.04 91.65 22.70 

2. ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 160.84 29.48 129.53 27.21 111.51 27.61 

3. ผลติภณัฑ์โคมไฟฟ้า 178.96 32.80 164.51 34.57 168.43 41.70 

4. ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและ
อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

45.58 8.35 40.98 8.61 31.91 7.90 

หกั สว่นลดจ่าย (13.60) (2.49) (0.02) (0.00) (1.88) (0.47) 

รายได้จากการขาย - สุทธิ 543.40 99.59 473.21 99.43 401.62 99.44 

รายได้อ่ืน 2.26 0.41 2.69 0.57 2.26 0.56 

รายได้รวม 545.66 100.00 475.90 100.00 403.88 100.00 

 

รายได้จากการขายของบริษัทในช่วงปี2558 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน58.78 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.13จากปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์

ทกุกลุม่ ซึง่บริษัทสามารถจําหน่ายให้แก่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ได้เพิ่มขึน้ และเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายตามร้านค้า

จําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า และร้านค้าโมเดิร์นเทรดท่ีจําหน่ายฮารด์แวร์ต่าง ๆ สําหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง

จํานวน 70.19 ล้านบาท เป็น 473.21 ล้านบาท และในปี 2560 รายได้จากการขายลดลงจํานวน 71.59 ล้านบาท เป็น 401.62 

ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลงัซือ้ภาคครัวเรือนท่ีชะลอตวั ทํา

ให้ความต้องการซือ้ในตลาดลดลงเช่นเดียวกนั 

สําหรับสดัส่วนรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายแบ่ง

ออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศในปี 2558มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 91: ร้อยละ 9ปี 2559มี

สดัสว่นประมาณร้อยละ 93: ร้อยละ 7 และสําหรับ 2560 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 97: ร้อยละ 3โดยสว่นใหญ่บริษัทสง่ออก

สินค้าไปจําหน่ายในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน และในแถบภูมิภาคตะวนัออกกลางเป็นสําคญั  ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทมี

ยอดขายในต่างประเทศลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีLED ซึง่ประหยดัพลงังานมากกว่าสง่ผลให้หลอดไฟ

ถนนท่ีบริษัทจําหน่ายในหลายประเทศถกูแทนท่ีด้วยหลอดไฟถนนประเภทLED โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์จากประเทศจีนมีราคา

จําหน่ายท่ีถกูกวา่ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทท่ีสง่ออกไปตา่งประเทศมียอดขายท่ีลดลง 

บริษัทมีรายได้อ่ืน ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560เท่ากับ 2.26ล้านบาท 2.69ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ร้อยละ 0.57และร้อยละ 0.56ของรายได้รวมในแต่ละปีตามลําดับ โดยรายได้อ่ืน

ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถดิุบ รายได้รับคืนการสง่ออก รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560คิดเป็นร้อยละ 71.12ร้อยละ67.19และ 

ร้อยละ 69.69ตามลําดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ388.10ล้านบาท 319.75ล้านบาท และ 281.48 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่หากพจิารณาในปี 2558ปี 2559 และ ปี 2560บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายของบริษัทคิดเป็น

ร้อยละ 71.42 ร้อยละ 67.57และร้อยละ 70.09ตามลําดบัซึง่เม่ือพิจารณาต้นทนุขายในปี 2558 สดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้
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จากการขายปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปี2557ซึง่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่า

ต่อเน่ืองในช่วงปลายปี2558ส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้าท่ีมีราคาจําหน่ายเป็นเงินบาทเพ่ิมขึน้จากช่วงต้นปี2558และส่งผลให้

อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัสงูขึน้ 

ในปี 2559 สดัส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากกการขายปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปี2558โดยต้นทนุขายในปี 2559 

ลดลงคิดเป็นจํานวน 68.35 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.61 เม่ือเทียบกบัต้นทนุขายของปี 2558 โดยต้นทนุ

ขายท่ีลดลงมีสาเหตมุาจากราคาวตัถดิุบโลกท่ีปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทนุ

การผลิตของบริษัทซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มระยะยาวของต้นทุนการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้นี ้

บริษัทได้พยายามบริหารต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการวิจยัและออกแบบเพ่ือให้การใช้วตัถดิุบในการผลิตมี

อตัราการสูญเสียท่ีลดลง รวมทัง้การสัง่ซือ้วัตถุดิบสําคญัโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุนการผลิต

สนิค้าให้กบับริษัทได้เป็นอยา่งดีนอกจากนีก้ารนําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจกัรตัง้แตปี่ 2550 ทําให้บริษัทสามารถขึน้รูปเหลก็เพ่ือใช้

เตรียมเป็นวตัถดิุบในการผลติได้เองทัง้หมด ซึง่ปัจจยัทัง้หลายตามท่ีกลา่วมา ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

สําหรับปี 2560 สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี2559โดยสดัสว่นต้นทนุขายต่อ

รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 70.09 เม่ือเทียบกบัสดัส่วนในปี 2559 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 67.57 เน่ืองจากราคา

วตัถดิุบมีการปรับราคาเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาเหลก็และราคาทองแดง 

บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560คิดเป็นสดัส่วนต่อ

รายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 27.62ร้อยละ 30.77และร้อยละ 36.06ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่า 150.71 ล้านบาท 146.45ล้าน

บาทและ 145.63ล้านบาท ตามลําดบัโดยในปี2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 69.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 

เทา่กบั 6.58 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.38 ขณะท่ีบริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 เท่ากบั 80.72 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้เท่ากับ 5.67 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.55ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ตามรายได้รวมของบริษัท เน่ืองจาก

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2558 ท่ีเพิ่มขึน้จากเงินเดือนฝ่ายขายเพ่ิมขึน้ 4.05 ล้านบาทรวมถึงค่าคอมมิชชัน่ท่ีเพิ่มขึน้ 2.51 ล้าน

บาท 

ในปี 2559บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายเทา่กบั 63.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวน6.72 ล้านบาท หรือคิด

เป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.60เน่ืองจากค่าคอมมิชชัน่ฝ่ายขายท่ีลดลง ซึ่งเป็นการลดลงตามรายได้จากการขายของบริษัท

เม่ือเทียบกับปี 2558  ในขณะท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เท่ากับ 83.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558เป็น

จํานวน 2.46 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ3.05 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและค่าล่วงเวลาฝ่ายบริหาร

คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆคา่เส่ือมราคาเคร่ืองใช้และอปุกรณ์สํานกังานหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ 

สําหรับปี 2560บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 63.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย เป็นจํานวน 0.26

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.41และในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 เท่ากบั 82.62 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2559 จํานวน 0.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ0.68 เน่ืองจากการปรับเงินเดือนประจําปีของพนกังานการ

เพิ่มขึน้ของคา่ลว่งเวลา และการตัง้คา่เผือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 

ในส่วนต้นทนุทางการเงินของบริษัท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.03ร้อยละ 1.19และ ร้อยละ 

0.83ของรายได้รวมตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั5.61ล้านบาท 5.65 ล้านบาท และ 3.34 ล้านบาท 

ตามลําดบัทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลงเลก็น้อยจากปี 2557 เน่ืองจากการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
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ระยะสัน้จากธนาคารท่ีลดลงและดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงตามยอดหนีท่ี้ลดลงจากการผ่อนชําระตามเง่ือนไขในปี 

2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2558เน่ืองจากการใช้ทรัสต์รีซีทเพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีมีการใช้เงิน

เบิกเกินบญัชีท่ีลดลง โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้จํานวน 120.00ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 5.4 ถึง 6.0 ต่อปีโดยตัว๋แลกเงินดงักล่าวครบกําหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชําระคืนตัว๋แลก

เงินดงักลา่วแล้วทัง้จํานวน และสําหรับปี 2560ต้นทนุทางการเงินของบริษัทลดลงจํานวน 2.31 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2559 

หรือลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 40.83 ซึง่เป็นผลจากดอกเบีย้จ่ายตัว๋สญัญาใช้เงินลดลงเป็นสําคญั 

ทัง้นีณ้ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559และ ปี 2560บริษัทมียอดคงเหลือเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินเท่ากบั 70.68ล้านบาท 39.43 ล้านบาท และ 47.98ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในปี 2558มียอดลงลงเน่ืองจากรายการเจ้าหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินลดลง และในปี 2559 บริษัท

ไม่มียอดคงค้างหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินแล้ว และมีเงินเบิกเกินบญัชีลดลงจํานวน 5.66 ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้ินภายใต้สญัญาท

รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้จํานวน 4.41 ล้านบาท และสําหรับปี 2560 บริษัทไม่มีภาระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และมีหนีส้ินภายใต้

สญัญารัสต์รีซีท ลดลง 6.15 ล้านบาทเหลือ 27.98 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2559 ในขณะท่ีมีภาระหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินเพิ่มขึน้

จํานวน 20.00 ล้านบาทในปี 2560 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 ซึง่ต่ํากว่าอตัราดอกเบีย้ของเงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร 

อตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิ 

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้น ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560คิดเป็นร้อยละ28.58ร้อยละ 32.43 และร้อยละ29.91ของ

รายได้จากการขาย ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรขัน้ต้น เท่ากบั155.30ล้านบาท 153.46ล้านบาทและ 120.14ล้านบาท 

ตามลําดบัโดยในปี2558อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทปรับตวัลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากบริษัทได้มีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพ่ือ

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการผลิตและการจดัการให้สงูขึน้ ในขณะท่ีปี 2559 อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มสงูขึน้เน่ืองมาจาก

บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลง จากร้อยละ 71.42 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.57 ซึ่งเกิดจากราคา

วตัถุดิบโลกท่ีปรับลดลง ประกอบกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทนุการผลิตของบริษัท จากการวิจยัและออกแบบ

เพ่ือให้การใช้วัตถุดิบในการผลิตมีอัตราการสูญเสียท่ีลดลงอีกทัง้บริษัทได้สั่งซือ้วัตถุดิบสําคัญโดยตรงจากผู้ ผลิตใน

ตา่งประเทศ ซึง่ช่วยควบคมุต้นทนุการผลติสนิค้าให้กบับริษัทได้ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการ

ขายเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70.09 เน่ืองจากราคาวตัถดิุบมีการปรับราคาเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาเหลก็และราคาทองแดง 

เม่ือพิจารณาอตัรากําไรสทุธิของบริษัทพบว่า บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560เท่ากับกําไร

สทุธิร้อยละ 0.12 กําไรสทุธิร้อยละ 0.98และขาดทนุสิทธิร้อยละ 6.25ของรายได้รวมตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรสทุธิ 

เทา่กบั 0.62 ล้านบาทกําไรสทุธิ 4.68 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิ 25.24 ล้านบาทตามลําดบัโดยในปี 2558 บริษัทมีอตัรากําไร

สทุธิเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้เป็นหลกัในปี 2559 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้ ถึงแม้จะมีรายได้

จากการขายท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทมีสดัส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายของบริษัทลดลงจากราคาวตัถดิุบโลกท่ีปรับ

ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองประกอบกบัการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทนุการผลิตของบริษัทและสําหรับปี 2560 บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานขาดทนุเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลงัซือ้ภาคครัวเรือนท่ีชะลอตวั ทําให้

ความต้องการซือ้ในตลาดลดลงในขณะท่ีมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้เพิ่มขึน้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายใน

การบริหารในการดําเนินงานบางส่วนเพิ่มขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสัพนกังาน จํานวน 3.94 ล้าน

บาท และการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ จํานวน 0.47 ล้านบาท 
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หากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 0.28ร้อยละ 1.95 และร้อยละ -11.34ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 

และปี 2559 เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานเติบโตจากราคาวตัถดิุบโลกท่ีปรับลดลงอย่างต่อเน่ืองประกอบกบัการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทนุการผลิตของบริษัทแต่ในส่วนปี 2560 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบเน่ืองจาก

บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

2) ฐานะทางการเงนิของบริษัท  
 
สนิทรัพย์ 
รายได้ 

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากบั 543.40ล้านบาท 473.21ล้านบาท และ 401.62

ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 99.59 ร้อยละ 99.43 และร้อยละ 99.44 ของรายได้รวมในแต่ละปีตามลําดบั ในขณะ

ท่ีมีรายได้อ่ืน ๆ เท่ากบั 2.26ล้านบาท 2.69 ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาทตามลําดบัโดยรายได้อ่ืน ๆ ประกอบด้วย รายได้จาก

การขายเศษวตัถดิุบรายได้รับคืนการส่งออก  รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น ส่งผลให้รายได้รวมสําหรับปี 2558 ปี 2559 และ ปี 

2560ทา่กบั 545.66ล้านบาท475.90ล้านบาท และ 403.88ล้านบาท ตามลําดบั  

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโคมไฟฟ้ามากท่ีสดุ กล่าวคือ มี

สดัส่วนร้อยละ 32.80 ร้อยละ 34.57 และร้อยละ 41.70ของรายได้รวมตามลําดบั และมีสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์บลั

ลาสต์และอปุกรณ์ส่วนควบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31.45 ร้อยละ 29.04 และร้อยละ 22.70 ของรายได้รวม ตามลําดบั และ

สําหรับสดัสว่นการจําหน่ายผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้าคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ29.48ร้อยละ27.22 และร้อยละ 27.61 ของรายได้รวม

ตามลําดบั 

ทัง้นี ้สามารถแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ในปี 2560 ได้ดงันี ้

 สดัสว่นรายได้จากการจําหน่ายสนิค้าแบง่แยกตามประเภทกลุม่ผลติภณัฑ์ ในปี 2560 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และอปุกรณ์สว่นควบ 171.62 31.45 138.21 29.04 91.65 22.70 

2. ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 160.84 29.48 129.53 27.21 111.51 27.61 

3. ผลติภณัฑ์โคมไฟฟ้า 178.96 32.80 164.51 34.57 168.43 41.70 

4. ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและ
อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

45.58 8.35 40.98 8.61 31.91 7.90 

หกั สว่นลดจ่าย (13.60) (2.49) (0.02) (0.00) (1.88) (0.47) 

รายได้จากการขาย - สุทธิ 543.40 99.59 473.21 99.43 401.62 99.44 

รายได้อ่ืน 2.26 0.41 2.69 0.57 2.26 0.56 

รายได้รวม 545.66 100.00 475.90 100.00 403.88 100.00 
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รายได้จากการขายของบริษัทในช่วงปี2558 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากปี 2557 จํานวน58.78 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.13จากปี 2557 โดยมีสาเหตมุาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์

ทกุกลุม่ ซึง่บริษัทสามารถจําหน่ายให้แก่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ได้เพิ่มขึน้ และเพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายตามร้านค้า

จําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า และร้านค้าโมเดิร์นเทรดท่ีจําหน่ายฮารด์แวร์ต่าง ๆ สําหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลง

จํานวน 70.19 ล้านบาท เป็น 473.21 ล้านบาท และในปี 2560 รายได้จากการขายลดลงจํานวน 71.59 ล้านบาท เป็น 401.62 

ล้านบาท โดยมีสาเหตมุาจากยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลงัซือ้ภาคครัวเรือนท่ีชะลอตวั ทํา

ให้ความต้องการซือ้ในตลาดลดลงเช่นเดียวกนั 

สําหรับสดัส่วนรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายแบ่ง

ออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศในปี 2558มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 91: ร้อยละ 9ปี 2559มี

สดัสว่นประมาณร้อยละ 93: ร้อยละ 7 และสําหรับ 2560 มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 97: ร้อยละ 3โดยสว่นใหญ่บริษัทสง่ออก

สินค้าไปจําหน่ายในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน และในแถบภูมิภาคตะวนัออกกลางเป็นสําคญั  ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทมี

ยอดขายในต่างประเทศลดลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงไปของเทคโนโลยีLED ซึง่ประหยดัพลงังานมากกว่าสง่ผลให้หลอดไฟ

ถนนท่ีบริษัทจําหน่ายในหลายประเทศถกูแทนท่ีด้วยหลอดไฟถนนประเภทLED โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์จากประเทศจีนมีราคา

จําหน่ายท่ีถกูกวา่ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทท่ีสง่ออกไปตา่งประเทศมียอดขายท่ีลดลง 

บริษัทมีรายได้อ่ืน ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560เท่ากับ 2.26ล้านบาท 2.69ล้านบาท และ 2.26 ล้านบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ร้อยละ 0.57และร้อยละ 0.56ของรายได้รวมในแต่ละปีตามลําดับ โดยรายได้อ่ืน

ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถดิุบ รายได้รับคืนการสง่ออก รายได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้รวม ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560คิดเป็นร้อยละ 71.12ร้อยละ67.19และ 

ร้อยละ 69.69ตามลําดับ หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ388.10ล้านบาท 319.75ล้านบาท และ 281.48 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่หากพจิารณาในปี 2558ปี 2559 และ ปี 2560บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายของบริษัทคิดเป็น

ร้อยละ 71.42 ร้อยละ 67.57และร้อยละ 70.09ตามลําดบัซึง่เม่ือพิจารณาต้นทนุขายในปี 2558 สดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้

จากการขายปรับตวัเพิ่มขึน้เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัปี2557ซึง่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่า

ต่อเน่ืองในช่วงปลายปี2558ส่งผลให้ต้นทุนขายสินค้าท่ีมีราคาจําหน่ายเป็นเงินบาทเพ่ิมขึน้จากช่วงต้นปี2558และส่งผลให้

อตัราสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัสงูขึน้ 

ในปี 2559 สดัส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากกการขายปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปี2558โดยต้นทนุขายในปี 2559 

ลดลงคิดเป็นจํานวน 68.35 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.61 เม่ือเทียบกบัต้นทนุขายของปี 2558 โดยต้นทนุ

ขายท่ีลดลงมีสาเหตมุาจากราคาวตัถดิุบโลกท่ีปรับลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทนุ

การผลิตของบริษัทซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มระยะยาวของต้นทุนการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้นี ้

บริษัทได้พยายามบริหารต้นทนุการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการวิจยัและออกแบบเพ่ือให้การใช้วตัถดิุบในการผลิตมี

อตัราการสูญเสียท่ีลดลง รวมทัง้การสัง่ซือ้วัตถุดิบสําคญัโดยตรงจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุนการผลิต

สนิค้าให้กบับริษัทได้เป็นอยา่งดีนอกจากนีก้ารนําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจกัรตัง้แตปี่ 2550 ทําให้บริษัทสามารถขึน้รูปเหลก็เพ่ือใช้

เตรียมเป็นวตัถดิุบในการผลติได้เองทัง้หมด ซึง่ปัจจยัทัง้หลายตามท่ีกลา่วมา ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุขายได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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สําหรับปี 2560 สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายปรับตวัเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปี2559โดยสดัสว่นต้นทนุขายต่อ

รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 70.09 เม่ือเทียบกบัสดัส่วนในปี 2559 ท่ีเท่ากบัร้อยละ 67.57 เน่ืองจากราคา

วตัถดิุบมีการปรับราคาเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาเหลก็และราคาทองแดง 

บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560คิดเป็นสดัส่วนต่อ

รายได้รวมเท่ากบัร้อยละ 27.62ร้อยละ 30.77และร้อยละ 36.06ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่า 150.71 ล้านบาท 146.45ล้าน

บาทและ 145.63ล้านบาท ตามลําดบัโดยในปี2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 69.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 

เทา่กบั 6.58 หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.38 ขณะท่ีบริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารปี 2558 เท่ากบั 80.72 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้เท่ากับ 5.67 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.55ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ตามรายได้รวมของบริษัท เน่ืองจาก

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2558 ท่ีเพิ่มขึน้จากเงินเดือนฝ่ายขายเพ่ิมขึน้ 4.05 ล้านบาทรวมถึงค่าคอมมิชชัน่ท่ีเพิ่มขึน้ 2.51 ล้าน

บาท 

ในปี 2559บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายเทา่กบั 63.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เป็นจํานวน6.72 ล้านบาท หรือคิด

เป็นอตัราการลดลงร้อยละ 9.60เน่ืองจากค่าคอมมิชชัน่ฝ่ายขายท่ีลดลง ซึ่งเป็นการลดลงตามรายได้จากการขายของบริษัท

เม่ือเทียบกับปี 2558  ในขณะท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เท่ากับ 83.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558เป็น

จํานวน 2.46 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ3.05 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและค่าล่วงเวลาฝ่ายบริหาร

คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆคา่เส่ือมราคาเคร่ืองใช้และอปุกรณ์สํานกังานหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ 

สําหรับปี 2560บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากบั 63.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เล็กน้อย เป็นจํานวน 0.26

ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.41และในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2560 เท่ากบั 82.62 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2559 จํานวน 0.56 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ0.68 เน่ืองจากการปรับเงินเดือนประจําปีของพนกังานการ

เพิ่มขึน้ของคา่ลว่งเวลา และการตัง้คา่เผือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 

ในส่วนต้นทนุทางการเงินของบริษัท ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560มีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.03ร้อยละ 1.19และ ร้อยละ 

0.83ของรายได้รวมตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุทางการเงิน เท่ากบั5.61ล้านบาท 5.65 ล้านบาท และ 3.34 ล้านบาท 

ตามลําดบัทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลงเลก็น้อยจากปี 2557 เน่ืองจากการใช้เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม

ระยะสัน้จากธนาคารท่ีลดลงและดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมระยะยาวลดลงตามยอดหนีท่ี้ลดลงจากการผ่อนชําระตามเง่ือนไขในปี 

2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2558เน่ืองจากการใช้ทรัสต์รีซีทเพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีมีการใช้เงิน

เบิกเกินบญัชีท่ีลดลง โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้จํานวน 120.00ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้

ร้อยละ 5.4 ถึง 6.0 ต่อปีโดยตัว๋แลกเงินดงักล่าวครบกําหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชําระคืนตัว๋แลก

เงินดงักลา่วแล้วทัง้จํานวน และสําหรับปี 2560ต้นทนุทางการเงินของบริษัทลดลงจํานวน 2.31 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2559 

หรือลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 40.83 ซึง่เป็นผลจากดอกเบีย้จ่ายตัว๋สญัญาใช้เงินลดลงเป็นสําคญั 

ทัง้นีณ้ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559และ ปี 2560บริษัทมียอดคงเหลือเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินเท่ากบั 70.68ล้านบาท 39.43 ล้านบาท และ 47.98ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในปี 2558มียอดลงลงเน่ืองจากรายการเจ้าหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินลดลง และในปี 2559 บริษัท

ไม่มียอดคงค้างหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินแล้ว และมีเงินเบิกเกินบญัชีลดลงจํานวน 5.66 ล้านบาท ในขณะท่ีหนีส้ินภายใต้สญัญาท

รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้จํานวน 4.41 ล้านบาท และสําหรับปี 2560 บริษัทไม่มีภาระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และมีหนีส้ินภายใต้

สญัญารัสต์รีซีท ลดลง 6.15 ล้านบาทเหลือ 27.98 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2559 ในขณะท่ีมีภาระหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงินเพิ่มขึน้
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จํานวน 20.00 ล้านบาทในปี 2560 โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 ซึง่ต่ํากว่าอตัราดอกเบีย้ของเงิน

เบิกเกินบญัชีธนาคาร 

อตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิ 

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้น ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560คิดเป็นร้อยละ28.58ร้อยละ 32.43 และร้อยละ29.91ของ

รายได้จากการขาย ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรขัน้ต้น เท่ากบั155.30ล้านบาท 153.46ล้านบาทและ 120.14ล้านบาท 

ตามลําดบัโดยในปี2558อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทปรับตวัลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากบริษัทได้มีการเพิ่มจํานวนพนักงานเพ่ือ

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการผลิตและการจดัการให้สงูขึน้ ในขณะท่ีปี 2559 อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มสงูขึน้เน่ืองมาจาก

บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายลดลง จากร้อยละ 71.42 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.57 ซึ่งเกิดจากราคา

วตัถุดิบโลกท่ีปรับลดลง ประกอบกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและการลดต้นทนุการผลิตของบริษัท จากการวิจยัและออกแบบ

เพ่ือให้การใช้วัตถุดิบในการผลิตมีอัตราการสูญเสียท่ีลดลงอีกทัง้บริษัทได้สั่งซือ้วัตถุดิบสําคัญโดยตรงจากผู้ ผลิตใน

ตา่งประเทศ ซึง่ช่วยควบคมุต้นทนุการผลติสนิค้าให้กบับริษัทได้ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้จากการ

ขายเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70.09 เน่ืองจากราคาวตัถดิุบมีการปรับราคาเพิ่มขึน้โดยเฉพาะราคาเหลก็และราคาทองแดง 

เม่ือพิจารณาอตัรากําไรสทุธิของบริษัทพบว่า บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560เท่ากับกําไร

สทุธิร้อยละ 0.12 กําไรสทุธิร้อยละ 0.98และขาดทนุสิทธิร้อยละ 6.25ของรายได้รวมตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรสทุธิ 

เทา่กบั 0.62 ล้านบาทกําไรสทุธิ 4.68 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิ 25.24 ล้านบาทตามลําดบัโดยในปี 2558 บริษัทมีอตัรากําไร

สทุธิเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้เป็นหลกัในปี 2559 บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้ ถึงแม้จะมีรายได้

จากการขายท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทมีสดัส่วนต้นทนุขายต่อรายได้จากการขายของบริษัทลดลงจากราคาวตัถดิุบโลกท่ีปรับ

ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองประกอบกบัการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทนุการผลิตของบริษัทและสําหรับปี 2560 บริษัทมีผลการ

ดําเนินงานขาดทนุเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลงัซือ้ภาคครัวเรือนท่ีชะลอตวั ทําให้

ความต้องการซือ้ในตลาดลดลงในขณะท่ีมีสดัสว่นต้นทนุขายต่อรายได้เพิ่มขึน้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายใน

การบริหารในการดําเนินงานบางส่วนเพิ่มขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสัพนกังาน จํานวน 3.94 ล้าน

บาท และการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ จํานวน 0.47 ล้านบาท 

หากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 0.28ร้อยละ 1.95 และร้อยละ -11.34ตามลําดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 

และปี 2559 เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทมีผลการดําเนินงานเติบโตจากราคาวตัถดิุบโลกท่ีปรับลดลงอย่างต่อเน่ืองประกอบกบัการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทนุการผลิตของบริษัทแต่ในส่วนปี 2560 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบเน่ืองจาก

บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558ปี 2559และปี 2560บริษัทมีมลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 242.55ล้านบาท237.17  

ล้านบาท และ 207.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อมลูค่าหนีส้ินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบัร้อยละ 58.53 ร้อยละ 65.67และ

ร้อยละ62.40 ตามลําดบัโดยรายการท่ีสําคญัของสว่นของผู้ ถือหุ้น แบง่ออกเป็น 3 รายการท่ีสําคญั คือ ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น และกําไร(ขาดทนุ)สะสม รายละเอียดของแตล่ะรายการมีดงันี ้
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1) ทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้ว ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2558บริษัทมีทนุจดทะเบียนเท่ากบั 168.07 ล้านบาท 

และมีทนุชําระแล้วเท่ากบั 167.86 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลในรูปหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน

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

บาท และจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท (TMI-W1) เม่ือวันท่ี29 

พฤษภาคม 2558 และ วนัท่ี 2 ตลุาคม2558 ตามลําดบั ซึ่งมีจํานวนหุ้นสามญัท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิดงักล่าว 

รวมจํานวน 150,616,955หุ้น (อตัราการใช้สิทธิ เท่ากบั 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั) มลูค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็น167.86ล้านบาท  ในส่วนทนุจดทะเบียนท่ีออก

และชําระแล้ว ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559บริษัทมีทนุจดทะเบียนและมีทนุชําระแล้วเท่ากบั 167.86ล้านบาทซึ่ง

เกิดจากเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์ โดยลดทนุจดทะเบียนจาก 

168.07 ล้านบาท เป็น 167.86 ล้านบาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 839,301 หุ้น

มลูค่าหุ้นละ 0.25 บาทเป็นจํานวนเงิน 209,825 บาทส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นสามัญ

จํานวน 671,440,890 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท  

2) ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558ปี 2559และปี 2560มีมลูค่าเท่ากบั 45.29 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึน้

จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก จํานวน 80.00 ล้านหุ้น ในปี 2553 

3) กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558ปี 2559และปี 2560บริษัทมีมลูค่ากําไรท่ีจดัสรร

เป็นกําไรสํารองตามกฎหมาย เท่ากบั 10.27 ล้านบาทในปี 2558และเท่ากบั 10.51 ล้านบาทในปี 2559 และปี 

2560 

4) กําไรสะสม – ท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2558ปี 2559และปี 2560บริษัทมีมลูค่ากําไรสะสมท่ียงั

ไม่ได้จดัสรร เท่ากบั กําไรสะสม 19.13ล้านบาท กําไรสะสม 13.51ล้านบาทและขาดทนุสะสม 15.76 ล้านบาท

ตามลําดบัเน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิเป็นจํานวน 25.24 ล้านบาท  

กระแสเงินสด สําหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 

บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 22.68 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีขาดทนุจากการดําเนินงาน

ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินดําเนินงาน จํานวน 2.65ล้านบาท ทัง้นีส้าเหตท่ีุทําให้บริษัทมีเงินสดได้มาจาก

กิจกรรมดําเนินงานลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559 เน่ืองมาจากบริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ และมีเจ้าหนีก้ารค้าลดลง

จํานวน 9.80 ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ 

มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เท่ากบั 16.60 ล้านบาท โดยมีการลงทนุท่ีสําคญัคือ รายการเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้

โรงงานท่ีบริษัทเคยเช่าอยู่และได้หมดสญัญาเช่าแล้ว ซึ่งตัง้อยู่เลขที่ 46/67-69 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวสัดิ์ตําบล

คอกกระบืออําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดัสมทุรสาครจํานวน 16.00 ล้านบาทซึ่งใช้เป็นโรงงานของบริษัท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 6.20ล้านบาท โดยมีรายการท่ีสําคญัคือ เงินกู้ ยืมเงินระยะ

ยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 10.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 8.86 ล้านบาท 

ในขณะท่ีมีการชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 5.36 ล้านบาท 
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หากพิจารณาจากอตัราสว่น Cash Cycle จะพบว่า สําหรับปี2560 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย เท่ากบั114 วนั 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเท่ากบั 128 วนั และระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ียเท่ากบั 52วนั ซึง่ทําให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 

190 วนั ซึง่เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้จากปี 2559 ท่ีมี Cash Cycle จํานวน205 วนัจากระยะเวลาขายสินค้าฉล่ียลดลงจาก 143 

วนัในปี 2559 เป็น 128 วนัในปี 2560 

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทนุของบริษัทในปี 2558ถึงปี 2560บริษัทได้ลงทนุในสว่นของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน และ

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานกังานเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 บริษัทได้ลงทนุในที่ดิน 5.07 ล้านบาท อาคารและสิ่งปลกูสร้าง 

10.93 ล้านบาท รวมมลูค่า 16.00 ล้านบาทซึ่งเป็นรายการซือ้โรงงานท่ีตัง้อยู่เลขท่ี 46/67-69 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพา

สวสัดิ์ตําบลคอกกระบืออําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดัสมทุรสาครซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท เป็นสําคญั โดยมีรายละเอียด

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 1.97 2.61 16.50 
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 
 
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 
 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ระหวา่ง

ปี 2558 – ปี 2560สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิรอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี 
การแสดงความเหน็ใน 

รายงานของผู้สอบบัญชี 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

 

 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชี

รับอนญุาต เลขท่ี 4334 จาก บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั (อยู่ในรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ี

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) 

งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน)แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแส

เงินสด สําหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชี

รับอนญุาต เลขท่ี 4334 จาก บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั (อยู่ในรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ี

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) 

งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน)แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน

สด  สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชี

รับอนญุาต เลขท่ี 4334 จาก บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั (อยู่ในรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ี

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) 

งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะ

การเ งินณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุวนั

เดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ

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

        หน่วย : ล้านบาท 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม/3 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สนิทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3.49 0.84 2.12 0.59 14.40 4.32 

ลกูหนีก้ารค้า  161.47 38.96 141.09 39.06 102.78 30.85 

ลกูหนีอ่ื้น 7.32 1.77 2.95 0.82 4.59 1.38 

สนิค้าคงเหลือ 144.51 34.87 125.72 34.81 114.29 34.30 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.26 0.06 0.25 0.07 2.75 0.83 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 317.05 76.50 272.13 75.35 238.81 71.68 

เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั 0.62 0.15 0.62 0.17 0.73 0.22 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  89.60 21.62 80.63 22.33 86.78 26.04 

สทิธิการเช่าท่ีดิน 3.91 0.94 3.34 0.92 2.76 0.83 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.47 0.11 0.27 0.07 0.07 0.02 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 1.22 0.30 1.86 0.52 3.21 0.96 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 1.56 0.38 2.30 0.64 0.83 0.25 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 97.38 23.50 89.02 24.65 94.37 28.32 
รวมสนิทรัพย์ 414.43 100.00 361.15 100.00 333.18 100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 70.68 17.05 39.43 10.92 47.98 14.40 

เจ้าหนีก้ารค้า 52.91 12.76 45.86 12.70 36.05 10.82 

เจ้าหนีอ่ื้น 32.40 7.82 26.58 7.36 24.00 7.20 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินสว่นท่ีครบ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 0.77 0.19 - - - - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวสว่นท่ีครบกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 
2.93 0.71 3.12 0.86 6.65 2.00 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.44 0.11 - - 0.02 0.01 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 160.13 38.64 114.99 31.84 114.70 34.42 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 10.51 2.53 7.37 2.04 8.48 2.54 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.04 0.25 1.42 0.39 1.92 0.58 

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอนอาคาร 0.20 0.05 0.20 0.06 0.20 0.06 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 11.75 2.83 8.99 2.49 10.59 3.18 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม/3 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รวมหนีส้นิ 171.88 41.47 123.98 34.33 125.29 37.60 

ทนุจดทะเบียน 168.07 40.55 167.86/2 46.48 167.86 50.38 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 167.86/1 40.50 167.86 46.48 167.86 50.38 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 45.29 10.93 45.29 12.54 45.29 13.59 

กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย 10.27 2.48 10.51 2.91 10.51 3.15 

กําไรสะสม – ยงัไมไ่ด้จดัสรร 19.13 4.62 13.51 3.74 (15.76) (4.73) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 242.55 58.53 237.17 65.67 207.89 62.40 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 414.43 100.00 361.15 100.00 333.18 100.00 
หมายเหตุ:  /1เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้จ่ายหุ้ นปันผลในรูปหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ส่งผลให้บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทนุชําระแล้ว จากเดิม 111.61 ล้านบาท เป็น 130.21 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือ

วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 

 - เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้ท่ี 4 ส่งผลให้

บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม130.21 ล้านบาทเป็น 131.36ล้านบาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2558และเม่ือวนัท่ี 2ตุลาคม2558 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัท (TMI-W1) มีกําหนดการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ส่งผลให้บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม

131.36 ล้านบาทเป็น 167.86 ล้านบาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 13ตลุาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว  

(ณ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนรวม 168,070,047.75 บาท) 

 /2เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 168,070,048 บาท เป็น 

167,860,223 บาท โดยตดัหุ้ นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 839,301 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท เป็น

จํานวนเงิน 209,825 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  โดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทนุท่ีออกและชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 167.86 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั

จํานวน 671,440,890 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.25 บาท 

/3เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 บริษัทได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดัเพ่ือดําเนินธุรกิจพลงังาน

ไฟฟ้าจํานวน 9,998 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทัง้หมด บริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้วทัง้จํานวน

ของทุนท่ีเรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 999,800 บาท ส่งผลให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด เป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม 2560 บริษัทเข้าลงทนุเพ่ิมในหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั จํานวน 

400,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดยบริษัทได้จ่ายชําระเงินเพ่ิมทนุในอตัราร้อยละ 60 

ของทนุท่ีเรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 24 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจบุนั บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั มีทนุจดทะเบียน 

41.00 ล้านบาท และมีทนุท่ีชําระแล้ว 25.00 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทแสดงงบการเงินเป็นงบการเงิน

รวม 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

        หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้จากการขาย  543.40 99.59 473.21 99.43 401.62 99.44 

รายได้อ่ืน 2.26 0.41 2.69 0.57 2.26 0.56 

รายได้รวม 545.66 100.00 475.90 100.00 403.88 100.00 

ต้นทนุขาย 388.10 71.12 319.75 67.19 281.48 69.69 

กาํไรขัน้ต้น 155.30 28.47 153.46 32.25 120.14 29.75 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 157.56 28.88 156.15 32.81 122.40 30.31 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 69.99 12.83 63.27 13.29 63.01 15.60 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 80.72 14.79 83.18 17.48 82.62 20.46 

รวมค่าใช้จ่าย 150.71 27.62 146.45 30.77 145.63 36.06 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและ

ภาษีเงนิได้ 
6.85 1.26 9.70 2.04 (23.23) (5.75) 

ต้นทนุทางการเงิน 5.61 1.03 5.65 1.19 3.34 0.83 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 1.24 0.23 4.06 0.85 (26.57) (6.58) 

คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 0.62 0.11 (0.63) (0.13) (1.32) (0.33) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 0.62 0.12 4.68 0.98 (25.24) (6.25) 

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 1.48 0.27 - - - - 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ (0.17) (0.04) - - - - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 1.93 0.35 4.68 0.98 (25.24) (6.25) 
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งบกระแสเงนิสด : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กําไร(ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่าย/รายได้ภาษีเงินได้ 1.24  4.06 (26.57) 

รายการปรับผลกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ดําเนินงาน   

  

ขาดทนุ (กําไร)จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้ 0.29  0.89 (0.32) 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 12.96  12.44 11.09 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0.53  1.94 2.41 

คา่เผ่ือประมาณการรับคืน 0.46  0.04 0.05 

ขาดทนุจากสนิค้าเส่ือมสภาพ 0.66  3.76 6.84 

ขาดทนุ(กําไร)จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ 0.02  (0.002) 0.02 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายทรัพย์สนิ - 0.02 - 

ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ 0.36  0.39 0.49 

ตดัจําหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกตัว๋แลกเงิน - 1.22 - 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 5.62  5.65 3.34 
กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนีส้นิดาํเนินงาน 

22.14 30.40 (2.65) 

สนิทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง      

ลกูหนีก้ารค้า (30.39) 18.30 35.73 

ลกูหนีอ่ื้น (2.84) 4.36 (1.59) 

สนิค้าคงเหลือ 33.25  15.10 4.71 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (0.03) 0.02 (2.50) 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.59) (0.74) 1.47 

หนีส้นิดาํเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)     

เจ้าหนีก้ารค้า 6.86  (7.18) (9.80) 

เจ้าหนีอ่ื้น 6.12  (5.89) (2.64) 
เงนิสดรับจากกจิกรรมดาํเนินงาน 34.51  54.37 22.73 

จ่ายภาษีเงินได้ (0.18) (0.45) (0.05) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 34.33 53.92 22.68 

เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั (เพิ่มขึน้)ลดลง 0.17  (0.01) (0.11) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 0.00  0.00 0.01 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (1.99) (2.60) (16.50) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.04) (0.09) - 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1.85) (2.70) (16.60) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (36.18) (31.99) 8.86 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ลดลง) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง (22.00) - - 

เงินสดจ่ายคา่ใช้จ่ายในการออกตัว๋แลกเงิน -   (1.22)/1 - 

รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 10.00 

จ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2.76) (2.95) (5.36) 

จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (0.99) (0.77) - 

จ่ายดอกเบีย้ (5.68) (5.59) (3.27) 

           เงินสดจ่ายเงินปันผล (2.07) (10.06) (4.02) 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 37.65  - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (32.03) (52.59) 6.20 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สุทธิ 0.45  (1.37) 12.28 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณ วนัต้นปี 3.04  3.49 2.12 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดณ วนัสิน้ปี 3.49  2.12 14.40 
หมายเหตุ: /1 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้จํานวน 120.00 ล้านบาทมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.4 ถึง 6.0 ตอ่ปีและไม่มี

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ตัว๋แลกเงินดงักลา่วได้ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึง่บริษัทได้จ่ายชําระคืนตัว๋แลกเงินดงักลา่วแล้วทัง้

จํานวน 
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3) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.98 2.37 2.08 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.03 1.28 1.02 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.16 0.35 0.20 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.64 3.05 3.15 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 99 118 114 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือ (เทา่) 3.47 2.51 2.82 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 104 143 128 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 7.85 6.47 6.87 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 46 56 52 

CASH CYCLE (วนั) 157 205 190 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 28.58 32.43 29.91 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 1.26 2.04 (5.75) 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 0.12 0.98 (6.25) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 0.28 1.95 (11.34) 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) 0.15 1.21 (7.27) 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 13.42 19.09 (17.57) 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.30 1.23 1.16 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.71 0.52 0.60 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 6.15 10.65 8.18 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 0.95 1.02 0.88 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 1,631.48/1 86.02/2 - 
หมายเหตุ:  /1 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015บาทสําหรับ

หุ้นสามญัจํานวน671.44ล้านหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน10.07ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,631.48 ของกําไรสทุธิปี 2558 หรือคิดเป็นร้อย

ละ 52.64ของกําไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี 19 

พฤษภาคม 2559 
/2 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560ได้มีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.006บาท

สําหรับหุ้นสามญัจํานวน671,440,890 หุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน4.03ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.02 ของกําไรสทุธิปี 2559หรือ

คิดเป็นร้อยละ 29.81ของกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2560 
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