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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 2561 
 

งบการเงนิสิน้สุด 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ 
 

   

รำคำพำร์ตอ่หุ้น (บำท) 0.25 0.25 0.25 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น(บำท) 0.28 0.32 0.34 

ก ำไรตอ่หุ้น (บำท) (0.025) (0.038) 0.007 

 
ผลการด าเนินงาน (พันบาท) 
 

   

รำยได้จำกกำรขำย 392,214 401,622 473,214 

รำยได้รวม 396,070 403,883 475,904 

ก ำไรสทุธิ (17,074) (25,244) 4,684 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท) 
 

   

สนิทรัพย์หมนุเวียน 242,899 238,811 272,132 

สนิทรัพย์รวม 414,520 333,185 361,150 

    

หนีส้นิหมนุเวียน 218,986 114,699 114,990 

หนีส้นิรวม 223,701 125,292 123,984 

    

ทนุท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 167,860 167,860 167,860 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 190,820 207,893 237,166 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

   

ผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) (8.56%) (11.34%) 1.95% 

ผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%) (4.48%) (17.57%) 19.09% 

ผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) (4.57%) (7.27%) 1.21% 

ก ำไรขัน้ต้น (%) 30.61% 29.91% 32.43% 

อตัรำสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนีส้นิหมนุเวียน 
(เทำ่) 

1.11 เท่า 2.08 เท่า 2.37 เท่า 

อตัรำสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวั (เทำ่) 0.60 เท่า 1.09 เท่า 1.27 เท่า 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.17 เท่า 0.60 เท่า 0.52 เท่า 
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สารจากประธานกรรมการ 
 

 ในปี  2561  นบัเป็นอีกปีที่บริษัทมีกำรเปลีย่นแปลงในหลำยๆด้ำน รวมถึงกำรขยำยกำร
ลงทนุในธุรกิจพลงังำนไฟฟำ้เพิ่มขึน้  ตลอดปีที่ผำ่นมำ ทำงบริษัทได้มีกำรปรับ 
กลยทุธ์ทำงด้ำนกำรขำยและกำรตลำดให้ทนัต่อสถำนกำรณ์กำรแข่งขนั ทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ในสินค้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ซึ่งเป็นผลให้บริษัทได้ผ่ำนช่วงของกำร
เปลีย่นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีมำสูเ่ทคโนโลยีแอลอีดีประหยดัพลงังำน โดยทำงบริษัทได้
มีกำรสง่สนิค้ำเข้ำสูต่ลำดเพิ่มมำกขึน้อยำ่งตอ่เนื่องตัง้แตต้่นปี 2561 ที่ผำ่นมำ  

ด้วยประสบกำรณ์อนัยำวนำนมำกกว่ำ 40 ปี ท ำให้บริษัทสำมำรถต่อยอดและ
ขยำยหมวดหมูข่องสนิค้ำในตลำดสนิค้ำแอลอีดีที่มีคณุภำพพร้อมแข่งขนัได้มำกขึน้  แสดง

ให้เห็นถึงควำมมัน่คงของบริษัทในด้ำนตำ่งๆ รวมถึงกำรปรับตวัตอ่กำรเปลีย่นแปลงในกำรแขง่ขนัซึง่รุนแรงมำกขึน้ 

 ในช่วงกลำงปี 2561 ทำงบริษัทได้ขยำยธุรกิจไปในสว่นของธุรกิจพลงังำนโดยได้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้ำชีวภำพซึ่ง
ทำงบริษัทได้ท ำกำรศึกษำเร่ืองกำรบริหำรจดักำรธุรกิจในโรงไฟฟ้ำประเภทดงักลำ่วมำมำกกว่ำสองปี   ท ำให้บริษัทตดัสินใจ
ลงทนุและขยำยธุรกิจในโรงไฟฟ้ำดงักลำ่ว และทำงบริษัทได้ตัง้เป้ำหมำยเร่ืองของกำรลงทนุในธุรกิจพลงังำนนีอ้ย่ำงต่อเนื่อง 
ซึง่จะสง่ผลให้ผลกำรด ำเนินงำนในปีตอ่ๆ มำจะมีกำรขยำยตวัอยำ่งตอ่เนื่องและเติบโตอยำ่งมัน่คงตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ ข้ำพเจ้ำใคร่ขอขอบคณุไปยงัพนัธมติรคูค้่ำผู้บริหำรบริษัทและพนกังำนทกุทำ่นท่ีได้ร่วมกนัน ำพำบริษัทฝ่ำฟัน
ปัญหำและอปุสรรคตำ่งๆ ตลอดปี 2561 ที่ผำ่นมำ ซึง่เป็นปีที่มกีำรปรับปรุงและเปลีย่นแปลงในหลำยหลำยด้ำน  สดุท้ำยนี ้
ข้ำพเจ้ำหวงัเป็นอยำ่งยิง่ที่จะได้เห็นควำมร่วมมือร่วมใจจำกทีมงำนของบริษัท ในกำรผลกัดนัให้บริษัทสำมำรถบรรลเุปำ้หมำย
ท่ีตัง้ไว้ในปีนีแ้ละขอให้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิทัง้หลำยในสำกลโลกโปรดประทำนพรควำมสขุควำมเจริญแดท่กุทำ่น 
 
 
 

 
        (นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 
                ประธำนกรรมกำร 
            บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
วิสัยทัศน์  

มุง่มัน่สูก่ำรเป็นผู้น ำกำรออกแบบ ผลติ และจดัจ ำหนำ่ย ผลติภณัฑ์ไฟฟำ้แสงสวำ่ง และเป็นผู้น ำกำรผลติไฟฟำ้จำก
พลงังำนทดแทนในภมูิภำคอำเซยีน   
 
พันธกิจ 

 สร้ำงมลูคำ่เพิ่มและรักษำสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และองค์กร อยำ่งยัง่ยืน 

 มุง่สูค่วำมเป็นผู้ เช่ียวชำญในระดบัภมูิภำคอำเซียนในทกุธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกำร 

 พฒันำเทคโนโลยีขัน้ตอนและกระบวนกำรผลติ ควบคมุคณุภำพของสนิค้ำ และบริกำร 

 ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในทกุระดบัทัง้ด้ำนผลติภณัฑ์และด้ำนกำรบริกำร 

 มุง่มัน่ วจิยั พฒันำ เทคโนโลยีพลงังำนสะอำด และ ผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังำน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรโลก 

 สง่เสริมวฒันธรรมกำรสร้ำงระบบธรรมำภิบำล ระบบบริหำรควำมเสีย่ง และระบบควบคมุภำยในที่ดี 

 เพิ่มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถของบคุลำกร ให้มคีวำมรับผิดชอบตอ่องค์กร และสงัคม 

 ปฏิบตัิตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด และรักษำไว้ซึง่จำรีตประเพณีอนัดีงำมของสงัคมไทย 
 

เป้าหมายระยะยาว 
 เป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจ ำหนำ่ย ผลติภณัฑ์ไฟฟำ้แสงสวำ่งชัน้น ำในภมูิภำคอำเซียน และเป็นผู้ผลติไฟฟำ้จำก
พลงังำนทดแทนชัน้น ำในภมูิภำคอำเซยีน 
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
 
ช่ือบริษัทภำษำไทย : บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือบริษัทภำษำองักฤษ : Teera – MongkolIndustryPublicCompanyLimited (TMI) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000189 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจ ำหนำ่ย อปุกรณ์ไฟฟำ้สอ่งสวำ่ง อปุกรณ์ควบคมุ 
  ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 46/67–69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 3 ถนนเลยีบคลองสีว่ำพำสวสัดิ์  
  ต ำบลคอกกระบือ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 
ที่ตัง้ส ำนกังำนสำขำ : สำขำที่ 1 เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงส ำเหร่ เขตธนบรีุ  
   กรุงเทพมหำนคร 10600 
   โดยส ำนกังำนแหง่นีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไปและโกดงั

เก็บสนิค้ำ 
  สำขำที่ 2 เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 5 ถนนเลยีบคลองสีว่ำพำสวสัดิ์ 

ต ำบลคอกกระบือ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000  
   โดยส ำนกังำนแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงำนเพื่อกำรผลติ 
โทรศพัท์ : 0-2877-9510, 034-854629 
โทรสำร : 0-2877-9522-23, 034-854630 
เว็บไซต์ : www.thaiballast.com 
ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว : 167,860,222.50บำท 
  (หนึง่ร้อยหกสบิเจ็ดล้ำนแปดแสนหกหมื่นสองร้อยยี่สบิสองบำท 
  ห้ำสบิสตำงค์) 
มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ : 0.25 บำท (ยี่สบิห้ำสตำงค์) 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ที่ตัง้ : เลขที่ 93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง 
  เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
 
ผู้สอบบัญช ี
ช่ือผู้สอบบญัชี : นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก 
ที่ตัง้ : 790/12 ทองหลอ่ทำวเวอร์ ซอยทองหลอ่ 18 ถนนสขุมุวิท 55 
  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342 
โทรสำร : 0-2185-0225
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ข้อมูลของบริษัทย่อย  

บริษัท ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(บาท) 

จ านวนหุ้น

ที่ช าระ

แล้ว (หุ้น) 

มูลค่าที่

ตราไว้

หุ้นละ 

(บาท) 

จ านวน

หุ้นที่ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(%) 

1. บจก ธีระมงคล กรีน 

เอนเนอร์ย ี

TMGE ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 41,000,000 250,000 100 249,998 100.00 

2. บจก ธีระมงคล กรีน โซ
ล่าร์* 

TMGS ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้า

แสงอาทติย์ 

10,000,000 100,000 100 99,998 100.00 

3. บจก ธีระมงคล เอน
เนอร์ย ี

TME ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทุกประเภท 1,000,000 10,000 100 9,998 99.98 

4. บจก กรีน เซฟวิ่ง เอน
เนอร์ยี่ ไทยแลนด์ 

GSET ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซ

ชีวภาพ 

41,000,000 410,000 100 409,998 100.00 

*ปัจจบุนั บริษัท ธีระมงคล กรีน โซลำ่ร์ จ ำกดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้ว ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2561 

โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย 

 

*ปัจจบุนั บริษัท ธีระมงคล กรีน โซลำ่ร์ จ ำกดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทไปแล้ว ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2561 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) (Teera-MongkolIndustryPublic Company Limited) ได้จด

ทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้ เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกำยน 2543 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บำท (หนึง่ล้ำนบำทถ้วน) เพื่อ
ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจ ำหนำ่ย อปุกรณ์ไฟฟำ้สอ่งสวำ่ง อปุกรณ์ควบคมุที่เก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคม
ไฟ 
 บริษัทเร่ิมก่อตัง้โดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย น ำโดยนำยประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร ในฐำนะประธำนกรรมกำรบริษัทใน
ขณะนัน้ ด้วยควำมคิดริเร่ิมในกำรด ำเนินธุรกิจตัง้แตปี่ 2520โดยเร่ิมจำกกำรผลติบลัลำสต์ส ำหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ และ
บลัลำสต์ส ำหรับไฟกระแสตรงส ำหรับใช้กบัแบตเตอร่ีของรถบสั เรือ และรถเข็น ในนำมธีรพลกำรไฟฟ้ำ ต่อมำได้ด ำเนินกำร
ยกเลิกและจดัตัง้ ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัดธีระมงคลกำรไฟฟ้ำ พร้อมกบักำรขยำยประเภทของสินค้ำที่ผลิตเพิ่มขึน้ อำทิ บลัลำสต์
ส ำหรับไฟถนน เพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำเนื่องจำกช่วงเวลำดงักลำ่ว บลัลำสต์ส ำหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์มีกำรแขง่ขนักนัอยำ่ง
รุนแรง นอกจำกนีย้งัเร่ิมผลติผลิตภณัฑ์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงส ำหรับหลอดฮำโลเจน และสตำร์ทเตอร์ส ำหรับไฟ
ถนน เป็นต้น จนกระทัง่ในปี 2543 ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดัธีระมงคลกำรไฟฟำ้ได้ย้ำยกำรผลติไปที่โรงงำนในจงัหวดัสมทุรสำคร และ
ได้ก่อตัง้นิติบุคคลใหม่เป็น บริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด(ปัจจุบัน ทำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดธีระมงคลกำรไฟฟ้ำ อยู่
ระหว่ำงกำรช ำระบญัชีเพื่อปิดกิจกำร ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรห้ำงหุ้นส่วน ครัง้ที่ 2/2552 เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกำยน 
2552) และเมื่อปี 2549 บริษัทได้ก่อสร้ำงโรงงำนแหง่ที่ 2 ขึน้เพื่อรองรับยอดขำยที่เพิ่มขึน้ 

ปัจจบุนั บริษัทมีส ำนกังำนใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ 46/67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมูท่ี่ 3 ถนนเลยีบคลองสีว่ำพำสวสัดิ์ ต ำบล
คอกกระบือ อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร74000 และมีส ำนกังำนสำขำ 2 แหง่ ดงันี ้
ส ำนกังำนสำขำแหง่ที่ 1 เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงส ำเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600 

โดยส ำนกังำนแหง่นีใ้ช้เป็นสว่นของฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไปและโกดงัเก็บสนิค้ำ 

ส ำนกังำนสำขำแหง่ที่ 2 เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่ท่ี 5 ถนนเลียบคลองสี่วำพำสวสัดิ์ ต ำบลคอกกระบือ อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 โดยส ำนกังำนแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงำนเพื่อกำรผลติ  

 
การประกอบธุรกิจของบริษัท 

กำรประกอบกิจกำรของบริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) สำมำรถจ ำแนกออกได้เป็นดงัตอ่ไปนี ้
1) ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจดัจ ำหนำ่ย อปุกรณ์ไฟฟำ้สอ่งสวำ่ง อปุกรณ์ควบคมุที่เก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคม

ไฟ ให้แก่ลกูค้ำทัง้ใน และตำ่งประเทศ ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้ำในประเทศ โดยกลุม่ลกูค้ำหลกั แบ่งเป็น กลุม่ลกูค้ำ
ประเภทร้ำนค้ำอปุกรณ์ไฟฟำ้ ตลำดค้ำสง่ทัว่ไป และกลุม่ลกูค้ำโครงกำร 
ประกอบด้วยกลุม่สนิค้ำหลกั 3 กลุม่ ได้แก่ 
1) หลอดไฟฟำ้และอปุกรณ์สว่นควบ 
2) โคมไฟฟำ้ 
3) ผลติภณัฑ์อปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 
ทัง้นีใ้นกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจะเน้นกำรเป็นผู้ผลิตและจดัจ ำหนำ่ยหลอดไฟและโคมไฟเป็นส ำคญั 
โดยผลติภณัฑ์บลัลำสต์ที่บริษัทผลติจะครอบคลมุถึงได้แก่ หลอดไฟนีออน หลอดประหยดัไฟ หลอดไฟแอลอีดี และ
หลอดไฟถนน ผลิตภณัฑ์ทัง้บลัลำสต์และหลอดไฟฟ้ำจะจดัจ ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำ “GATA”และ “CROSS” ซึ่ง
เป็นตรำสนิค้ำหลกัของบริษัท 
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2) ธุรกิจผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนทดแทนด ำเนินธุรกิจที่เน้นกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนทดแทนทกุประเภท โดยเน้น
โครงกำรที่เก่ียวข้องกบัโรงไฟฟำ้ประเภท ชีวมวล และ ชีวภำพเป็นหลกั ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

บริษัทมีโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2559 

(BOI) 
2559 

(NON-BOI) 
2560 
(BOI) 

2560 
(NON-BOI) 

2561 
(BOI) 

2561 
(NON-BOI) 

2561 
(รวม) 

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

1. ธุรกิจไฟฟำ้แสงสวำ่ง 205.31 99.42 267.90 99.44 157.16 99.34 244.46 99.44 63.87 80.35 313.11 98.90 376.98 95.18 

 ผลิตภณัฑ์หลอดไฟ และ อปุกรณ์สว่น
ควบ 

150.83 73.04 116.91 43.40 105.28 66.55 97.88 39.81 41.32 51.98 165.73 52.35 207.05 52.28 

 ผลิตภณัฑ์โคมไฟฟำ้ 21.81 10.56 142.70 52.97 28.54 18.04 139.89 56.90 19.27 24.24 133.73 42.24 153.00 38.63 
 ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 32.24 15.61 8.74 3.24 24.27 15.34 7.64 3.11 5.54 6.96 22.76 7.19 28.30 7.14 
สว่นลดจำ่ย 0.43 0.21 -0.45 -0.17 -0.93 -0.59 -0.95 -0.39 -2.26 -2.84 -9.11 -2.88 -11.37 -2.87 

2. ธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนทดแทน - - - - - - - - 15.23 19.16 - - 15.23 3.83 
รายได้จากการขาย – สุทธิ 205.31 99.42 267.90 99.44 157.16 99.34 244.46 99.44 79.10 99.51 313.11 98.90 392.21 99.03 

รายได้อื่น ๆ* 1.19 0.58 1.50 0.56 1.05 0.66 1.38 0.56 0.39 0.49 3.47 1.10 3.86 0.97 

รายได้รวม 206.50 100.00 269.40 100.00 158.21 100.00 245.84 100.00 79.49 100.00 316.58 100.00 396.07 100.00 

 
หมายเหตุ: *รายได้อื่น ได้แก่ การขายเศษวัตถุดิบ รายได้รับคืนการส่งออก – เงินสด/บัตรภาษีรายได้ดอกเบีย้รับ – เงินฝาก 
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 บริษัทมีโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมประเภทกำรขำย ดงันี ้

ประเภทการขาย 

2559 
(BOI) 

2559 
(NON-BOI) 

2560 
(BOI) 

2560 
(NON-BOI) 

2561 
(BOI) 

2561 
(NON-BOI) 

2561 
(รวม) 

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

รำยได้จำกภำยในประเทศ 181.63 88.47 256.71 95.82 148.78 94.67 239.61 98.02 77.40 97.85 304.38 97.21 381.78 97.34 

รำยได้จำกตำ่งประเทศ 23.68 11.53 11.19 4.18 8.38 5.33 4.85 1.98 1.70 2.15 8.73 2.79 10.43 2.66 
รายได้รวม 205.31 100.00 267.90 100.0

0 
157.16 100.0

0 
244.46 100.0

0 
79.10 100.00 313.11 100.0

0 
392.21 100.00 

 
บริษัทมีโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรก่อนจดัจ ำหนำ่ย ดงันี ้ 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 

2559 
(BOI) 

2559 
(NON-BOI) 

2560 
(BOI) 

2560 
(NON-BOI) 

2561 
(BOI) 

2561 
(NON-BOI) 

2561 
(รวม) 

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

ภำครัฐ 3.32 1.62 0.28 0.11 0.93 0.59 2.74 1.12 15.47 19.56 7.32 2.34 22.79 5.81 

ภำคเอกชน 201.99 98.38 267.62 99.89 156.23 99.41 241.72 98.88 63.63 80.44 305.79 97.66 369.42 94.19 

- ร้ำนจ ำหน่ำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ทัว่ไป 185.89 90.54 223.36 83.37 137.50 87.49 199.70 81.69 53.33 67.41 253.79 81.05 307.12 78.30 

- ร้ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ 16.10 7.84 44.26 16.52 18.73 11.92 42.02 17.19 10.30 13.03 52.00 16.61 62.30 15.89 

รวมรายได้จากการขาย 205.31 100.00 267.90 100.00 157.16 100.0
0 

244.46 100.0
0 

79.10 100.00 313.11 100.00 392.21 100.00 
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ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

1) ธุรกิจผลติและจัดจ าหน่ายไฟฟ้าส่องสว่าง 
ผลติภณัฑ์ประเภทไฟฟำ้สอ่งสวำ่งของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่ผลติภณัฑ์ 3 กลุม่หลกัได้แก ่
 
1.1 กลุ่มผลติภณัฑ์หลอดไฟ และ อุปกรณ์ส่วนควบ 
บริษัทเป็นผู้ผลติ และ จดัจ ำหน่ำย ผลิตภณัฑ์ หลอดไฟ และ อปุกรณ์สว่นควบ (Control Gear) ซึง่เป็นสว่นประกอบ

ในวงจรไฟฟ้ำแสงสว่ำงซึง่จะประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัหลำยประเภท โดยมีประเภทหลกั ๆ ที่ บริษัท ผลติและจดัจ ำหน่ำย
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) 
บริษัทเป็นผู้ ผลิตหลอดไฟฟ้ำแบบปล่อยประจุควำมเข้มสูง (HID) เพียงรำยเดียวในประเทศไทย โดย

ผลิตภณัฑ์ที่ได้ด ำเนินกำรผลติได้แก่ หลอดไฟโซเดียมควำมดนัสงู และหลอดไฟเมทลัฮำไลด์ ทัง้นีต้ลอดระยะเวลำที่
ผ่ำนมำ ทำงบริษัทได้น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจำกต่ำงประเทศมำจ ำหน่ำย แต่ในขณะนีท้ำงบริษัทได้ลงทุนใน
เคร่ืองจกัร รวมถึงอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิต โดยได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตจำกต่ำงประเทศ รวมถึงมีกำร
เรียนรู้ วิจยัและพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องด้วยตวัเอง โดยบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถของบริษัท ผลติภณัฑ์หลอดไฟ
ที่ทำงบริษัทจะเป็นผู้ด ำเนินกำรผลติ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

หลอดไฟแสงจนัทร์ (High Pressured Mercury Vapor Lamp) 
หลอดไฟแสงจันทร์ เป็นหลอดไฟควำมดันสูงที่เดิมนิยมใช้ตำมถนนหนทำง ตรอกซอยต่ำงๆ โรงงำน

อตุสำหกรรม และสนำมกีฬำ เป็นหลอดไฟท่ีพฒันำขึน้มำให้สอ่งสว่ำงโดยมีค่ำควำมสว่ำงมำกกว่ำหลอดไส้และ
อำยกุำรใช้งำนยำวนำนกว่ำมำก ปัจจุบนัทำงบริษัทได้ท ำกำรจดัจ ำหน่ำยหลอดแสงจนัทร์ให้กบัลกูค้ำ โดยหลอด
แสงจนัทร์นีเ้ป็นหนึง่ในหลอดควำมดนัสงูที่ทำงบริษัทด ำเนินกำรผลติ โดยทำงบริษัทฯ เป็นรำยแรกในประเทศไทยที่
สำมำรถผลติหลอดไฟประเภทนีไ้ด้ 

 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

หลอดไฟแสงจนัทร์: High Pressured Mercury Vapor Lamp 
 

หลอดไฟโซเดียมควำมดนัสงู 
หลอดไฟโซเดียมควำมดนัสงู คือหลอดไฟถนนแสงสเีหลอืงที่มกัจะใช้งำนตำมถนนหนทำงทัว่ประเทศ 

เนื่องจำกแสงสเีหลอืงเป็นแสงที่เห็นได้ชดัเจน เมื่อมีสิ่งเคลือ่นไหว เช่น เมื่อคนวิ่งผำ่นถนน หรือรถวิ่งผำ่น ภำยใต้
แสงนีจ้ะช่วยให้เห็นได้ชดันอกจำกนีห้ลอดยงัให้แสงมำกเมื่อเปรียบเทียบต่อวตัต์ได้สงูถึง 157 ลเูมนต่อวตัต์ ซึ่ง
เมื่อเทียบกบัหลอดแสงจนัทร์ที่มีค่ำควำมสวำ่งเพียง 50-60 ลเูมนต่อวตัต์ (ค่ำลเูมนคือ หนว่ยส ำหรับวดัปริมำณ
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แสงที่เปลง่ออกจำกดวงไฟ ซึ่งหำกมีค่ำลเูมนมำก เท่ำกบัค่ำแสงที่ออกมำมีมำก) หลอดไฟโซเดียมนีท้ำงบริษัท
เป็นผู้ผลติและจดัจ ำหนำ่ยพร้อมอปุกรณ์และโคมไฟ ทำงบริษัทได้จ ำหน่ำยหลอดไฟโซเดียมควำมดนัสงูที่บริษัท
ได้ผลิตโดยผลิตภณัฑ์หลอดไฟโซเดียมควำมดนัสงูที่บริษัทผลิตเป็นสว่นผลิตภณัฑ์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
เยอรมนี ซึ่งสินค้ำของบริษัทจะมีคณุภำพของสินค้ำและภำพลกัษณ์ที่ดีกว่ำสินค้ำจำกประเทศจีนที่จ ำหน่ำยอยู่
โดยทัว่ไปในตลำด และจะใช้กำรรับประกนัคณุภำพของสนิค้ำ 1 ปีเต็มเป็นจดุขำยที่ส ำคญั 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
หลอดโซเดียมความดนัสูง 

 

หลอดไฟเมทลัฮำไลด์ 
หลอดไฟเมทลัฮำไลด์เป็นหลอดไฟใช้กนัอยำ่งแพร่หลำยในอำคำรขนำดใหญ่ สนำมกีฬำ และใน

ถนนหลวงของประเทศไทย หลอดเมทลัฮำไลด์เป็นหลอดควำมดนัสงูที่ให้คำ่ควำมถกูต้องของสไีด้ดีที่สดุเมื่อ
เทียบกบัหลอดแสงจนัทร์และหลอดโซเดยีมควำมดนัสงู ในปัจจบุนัหลอดเมทลัฮำไลด์เป็นท่ีนิยมมกีำรใช้งำน
อยำ่งแพร่หลำย บริษัทได้จ ำหนำ่ยหลอดไฟเมทลัฮำไลด์มำหลำยปีจนมีควำมรู้และควำมช ำนำญในหลอด
ประเภทนีอ้ยำ่งมำก 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
หลอดเมทัลฮาไลด์ 

 
 ปัจจบุนั บริษัทมีก ำลงักำรผลติของหลอดไฟปลอ่ยประจคุวำมเข้มสงูตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท ก าลังการผลิต(ชิน้/เดือน) 
หลอดไฟเมทลัฮำไลด์ 30,000 

 
(ข)  ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าแบบใช้ภายในอาคาร 

ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดนีออน) 

หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นอีกผลติภณัฑ์หนึง่ที่บริษัทได้น ำเข้ำมำเพื่อจดัจ ำหนำ่ย และเป็นหลอดไฟที่ให้
แสงสว่ำงมำกและมีค่ำสีที่ดี ซึ่งมีทัง้สีขำว (Daylight) และสีเหลืองส้ม(Warm White) โดยบริษัทได้คัดเลือก
หลอดฟลอูอเรสเซนต์ที่มีคุณภำพจำกโรงงำนที่มีคุณภำพเยี่ยมเพื่อน ำเข้ำมำจัดจ ำหน่ำยและข้อมูลจำกกำร
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ส ำรวจแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบนัสว่นใหญ่จะพบวำ่ ผู้บริโภคนิยมซือ้โคมไฟส ำหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์
แบบพร้อมติดตัง้ หรือที่เรำนิยมเรียกกนัว่ำ รำงนีออนประกอบเสร็จพร้อมหลอด แทนกำรจดัซือ้เพียงบลัลำสต์
หรือรำงนีออนแยกกนั (รำงนีออนประกอบเสร็จพร้อมหลอด มีสว่นประกอบคือ โคม(รำงนีออน), หลอดฟลอูอ
เรสเซนต์, สตำร์ทเตอร์, บลัลำสต์ส ำหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ กำรน ำเข้ำเพื่อจัดจ ำหน่ำยหลอดไฟฟลอูอเรส
เซนต์ จึงถือเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรขำยและเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง นอกจำกนัน้กำรเพิ่มผลิตภณัฑ์รำงนีออน
ประกอบเสร็จพร้อมหลอด ก็มีสว่นช่วยให้บริษัทสำมำรถขำยบลัลำสต์และโคมไฟเพิ่มขึน้อีกด้วย 

 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 

หลอดไฟแอลอีดี 
แอลอีดี หรือ Light Emitting Diode คือ อุปกรณ์สำรกึ่งตัวน ำจ ำพวกหนึ่ง (Semi-Conductor) โดย

จัดเป็นสำรกึ่งตัวน ำประเภท pn-Diode สำมำรถเปล่งแสงได้เมื่อได้เมื่อจ่ำยไฟที่เหมำะสมซึ่งถือเป็น Light 
Source หรือแหล่งก ำเนิดแสงประเภทหนึ่งผลิตภณัฑ์ LED ได้ถูกพฒันำเร่ือยมำและถูกน ำมำประยุกต์ใช้ใน
ผลติภณัฑ์โดยใช้เป็นไฟสญัญำณ ไฟกระพริบ ไฟจรำจร จนกระทัง่มีกำรคิดค้น high brightness blue LED*ใน
ปี 1993 โดย Shuji Nakamura, Isamu Akasaki และ Hiroshi Amano ซึง่น ำมำสูก่ำรพฒันำหลอดไฟ LED ชนิด 
High Lumen ที่จดัจ ำหนำ่ยอยูใ่นท้องตลำดปัจจบุนั  

หลอดไฟแอลอีดีเกิดจำกกำรน ำ Diode เปลง่แสงมำประกอบเป็นหลอดเพื่อใช้ในโคมไฟทัว่ไป ปัจจบุนั
มีกำรน ำหลอดไฟแอลอีดีมำทดแทนหลอดไฟหลำกหลำยประเภท อำทิ ทดแทนหลอดไส้ หลอดคอมแพคฟลอูอ
เรสเซนต์ หรือ หลอดตะเกียบประหยดัไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดนีออน หรือ แม้แต่กำรทดแทน
หลอดไฟถนนบำงประเภท หลอดไฟแอลอีดีมีกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง หลอดไฟแอลอีดีที่ขำยอยู่ในปัจจุบนั มกั
มีค่ำควำมสว่ำงอยู่ที่รำว 100 Lumen/Watt ซึ่งสว่ำงกว่ำหลอดไฟที่มีขำยอยู่ในท้องตลำดโดยทัว่ไป หลอดไฟ
แอลอีดีจึงจัดอยู่ในประเภทหลอดไฟที่มีประสิทธิภำพสงูเมื่อเทียบกับหลอดไฟโดยทัว่ไป กล่ำวคือ หลอดไฟ
แอลอีดีประหยดัพลงังำนมำกกวำ่หลอดไฟทัว่ไปในท้องตลำด นอกจำกกำรประหยดัไฟแล้ว หลอดไฟแอลอีดียงั
มีอำยกุำรใช้งำนท่ียำวนำนกวำ่หลอดไฟโดยมำก อำยกุำรใช้งำนของหลอดแอลอีดีอยูท่ี่ 15,000-50,000 ชัว่โมง
โดยเมื่อเทียบกบัหลอดไส้หลอดไฟแอลอีดีมีอำยกุำรใช้มำกกวำ่ถึง 8 เท่ำขึน้ไป (หลอดไส้มีอำยกุำรใช้งำนเพียง 
2,000-4,000 ชัว่โมง) และมีอำยกุำรใช้งำนมำกกวำ่หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ หรือ หลอดตะเกียบประหยดั
ไฟมำกกวำ่ 3-4 เทำ่ขึน้ไป (หลอดตะเกียบโดยทัว่ไปมีอำยกุำรใช้งำน 6,000-8,000 ชัว่โมง) 

นอกเหนือจำกข้อดีเร่ืองกำรประหยดัพลงังำน และอำยกุำรใช้งำนที่ยำวนำนแล้ว หลอดแอลอีดียงัมี
ข้อดีในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 หลอดแอลอีดีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกหลอดแอลอีดีไม่มีสำรปรอทเจือปน (สว่นใหญ่ใน
ท้องตลำด) 

 หลอดแอลอีดีปลอ่ยรังส ีUV และ Infrared ในระดบัท่ีต ่ำกวำ่หลอดไฟทัว่ไป 
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 หลอดแอลอีดีมีหลำกหลำยสีให้เลือก หลอดไฟแอลอีดีบำงชนิดยังสำมำรถเปลี่ยนสีได้ตำม
ต้องกำร 

 ขณะใช้งำนหลอดแอลอีดีไมป่ลอ่ยควำมร้อนออกมำเหมือนหลอดไส้ 

 ให้ควำมสวำ่งทนัที (Rapid Start) เมื่อเทียบกบัหลอดไฟสมยัก่อน 
 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 
หลอดไฟแอลอีด ี

* ข้ อ มู ล  high brightness blue LED เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ำ ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://en.wikipedia.org/wiki/Light-
emitting_diode ณ วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2562 ซึง่ข้อมลูอำจมีควำมไมแ่นน่อน และอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ 

ในปัจจุบนั บริษัทได้มีกำรน ำเข้ำสินค้ำผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี เข้ำมำจดัจ ำหน่ำย หลำกหลำยรุ่น ซึ่ง
เป็นหลอดไฟคณุภำพสงู   และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยมีอำยุกำรใช้งำน 10 ,000 ถึง 15,000 ชัว่โมงขึน้ไป 
เมื่อเทียบกบั ผลติภณัฑ์ในท้องตลำดที่ปัจจบุนัมีกำรน ำสนิค้ำอำยกุำรใช้งำนต ่ำกวำ่ 8,000 ชัว่โมงเข้ำมำจดัจ ำหนำ่ย
เป็นจ ำนวนมำก ท ำให้สินค้ำของผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดีที่บริษัทจดัจ ำหน่ำยมีมำตรฐำนสงูกว่ำ ผลิตภณัฑ์ที่จัด
จ ำหนำ่ยอยูใ่นท้องตลำดทัว่ไป นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรน ำเข้ำผลติภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี คณุภำพสงูที่มีคำ่ควำม
สวำ่งสงูกวำ่ 130lumen/Watt และมีอำยกุำรใช้งำนกวำ่ 50,000 ชัว่โมง เข้ำมำจดัจ ำหนำ่ยในประเทศไทยด้วย 

 
(ค)  บัลลาสต์ส าหรับหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) หรือหลอดไฟถนน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บัลลำสต์ส ำหรับหลอดไฟฟ้ำปล่อยประจุควำมเข้มสูง (HID) หรือหลอดไฟถนน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมอยู่ในวงจรหลอดไฟถนน หลอดไฟสนำมกีฬำ หลอดไฟส่องป้ำย ส่องอำคำร หรือโรงงำน
อตุสำหกรรม ซึ่งต้องใช้ควำมสว่ำงในระดบัควำมเข้มสงูส ำหรับกลุม่ลกูค้ำของผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้จะครอบคลมุถึง 
กรมทำงหลวง กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มลกูค้ำที่เป็นหน่วยงำนรำชกำรนัน้ บริษัทจะเป็นผู้จ ำหน่ำย
สนิค้ำโดยตรงให้กบับริษัทผู้ยื่นซองประกวดรำคำ ซึง่ในสว่นของกำรเข้ำประมลูโครงกำรรำชกำรโดยตรงนัน้ บริษัทยงั
มีสดัสว่นกำรเข้ำประมลูงำนรำชกำรในสดัสว่นคอ่นข้ำงน้อย นอกจำกนีย้งัมีกลุม่ลกูค้ำประเภทโรงงำนอตุสำหกรรม 
คลงัสินค้ำ เรือประมง อำคำรสถำนที่เฉพำะ อำทิ สนำมกีฬำ ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็นต้นโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี ้
ประกอบด้วย 

 
บลัลำสต์ส ำหรับหลอดไฟโซเดียม (HighPressureSodium) 

เป็นบัลลำสต์ที่ใช้งำนกับหลอดไฟโซเดียมควำมดันสูงซึ่งเป็นหลอดไฟที่ใ ช้สำรโซเดียมเป็น
สำรประกอบหลกั ซึ่งจะให้แสงสีเหลืองซึ่งแสงสเีหลอืงเป็นสทีี่ช่วยให้เห็นกำรเคลือ่นไหวของวตัถไุด้ชดัเจนท่ีสดุ 
ท ำให้เป็นหลอดไฟท่ีนิยมใช้ตำมถนนหนทำงทัว่ประเทศทัง้นีบ้ลัลำสต์ที่จะได้รับเลอืกให้ใช้งำนกบัหลอดไฟถนน
นัน้จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบจำกกรมทำงหลวง ซึ่งบลัลำสต์ของบริษัทได้รับกำรคดัเลือกในกำรใช้งำน และ
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ปัจจบุนับลัลำสต์ที่ผลติภำยในประเทศไทย และผำ่นกำรรับรองดงักลำ่วมีเพียง 2–3 รำยเท่ำนัน้ โดยผลิตภณัฑ์
ในกลุ่มนีข้องบริษัท สำมำรถใช้งำนในรำชกำรของกรมทำงหลวง และกำรไฟฟ้ำนครหลวง โดยบริษัทมีรุ่น
ประหยดัไฟพิเศษส ำหรับกำรไฟฟำ้นครหลวงโดยเฉพำะ  
 
บลัลำสต์ส ำหรับหลอดไฟเมทลัฮำไลด์ 

เป็นบัลลำสต์ส ำหรับหลอดไฟที่ใช้งำนโดยทั่วไปภำยในโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำน และ
ห้ำงสรรพสินค้ำ เนื่องจำกเป็นหลอดไฟประเภทใหม่ที่ให้ค่ำควำมถกูต้องของสีมำกกว่ำหลอดไฟประเภทอื่น ๆ 
(โดยจะให้แสงที่ใกล้เคียงกับแสงแดดมำก)และให้แสงสว่ำงกว่ำเมื่อเทียบกับหลอดแสงจันทร์ ซึ่งหลอดไฟ
ประเภทนีก้ ำลงัได้รับควำมนิยมในกำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยสง่ผลให้บลัลำสต์ประเภทนีเ้ป็นที่นิยมใช้งำนมำก
ขึน้เช่นกนั 

 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 
 
 
 
 
 

บัลลาสต์ส าหรับหลอดไฟเมทลัฮาไลด์: Metal Halide Ballast 
  

 
เนื่องจำกบริษัทเป็นผู้ผลติบลัลำสต์ไฟถนนเพียงไม่ก่ีรำยในประเทศที่มีควำมหลำกหลำยในรุ่นและประเภทต่ำงๆ ของบลั

ลำสต์มำกที่สดุในประเทศไทย จึงท ำให้มีหลำยโครงกำรได้ติดต่อเข้ำมำเพื่อขอให้ทำงบริษัทผลิตบลัลำสต์หรือหม้อแปลงเฉพำะ
ให้กบัโครงกำรต่ำง ๆ เช่น บลัลำสต์ลดระดบัก ำลงัไฟฟ้ำส ำหรับกรมทำงหลวง บลัลำสต์ส ำหรับหลอดพิเศษที่ใช้ตำมทำงแยกต่ำงๆ
ที่ต้องกำรแสงพิเศษ นอกจำกนีย้งัเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกในกำรแก้ปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองแสงสว่ำง ท ำให้มีลกูค้ำติดต่อเข้ำมำ
เพื่อขอให้เข้ำไปแก้ไขปัญหำในระบบและสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ของทำงบริษัทไปใช้ในโครงกำร โดยบริษัทมีกำรรับประกนัคณุภำพของ
สนิค้ำเพื่อสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกคูแ่ขง่ขนั โดยสนิค้ำของบริษัทจะมีระยะเวลำกำรรับประกนัคณุภำพ ตัง้แต ่1 ปี – 5 ปี 

นอกจำกนี ้ทำงบริษัทยงัมีควำมได้เปรียบในด้ำนต่ำง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ได้แก่กำรมีห้องปฏิบตัิกำร (Lab) และ
หนว่ยวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์(Research and Development) ท่ีทนัสมยัจนท ำให้สำมำรถออกแบบรูปแบบของบลัลำสต์ให้
เหมำะสมกบักำรใช้งำนของหลอดไฟฟ้ำแตล่ะประเภทได้ ซึ่งหลอดไฟบำงประเภทมีขนำดเฉพำะตวั หรือมีขนำดเล็กมำก โดย
ทำงบริษัทสำมำรถออกแบบได้ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำในแต่ละรำย ซึง่ถือเป็นควำมแตกต่ำงด้ำนกำรให้บริกำรที่ส ำคญั
ของบริษัท และถือเป็นควำมได้เปรียบจำกคูแ่ขง่ขนัอยำ่งหนึง่ 

 
(ง) ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Control Gear) 
บริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรำยเดียวในประเทศที่มีสินค้ำในกลุม่ผลิตภณัฑ์Control Gear ครบทกุรุ่น ตัง้แต่รุ่นเล็ก ถึงรุ่น

ใหญ่ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ส ำคญัของบริษัท โดยประโยชน์และกำรท ำงำนของบลัลำสต์ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของหลอด
ไฟฟำ้นัน้ จะมีกำรท ำงำนดงันี ้
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ผลิตภณัฑ์อิกไนเตอร์ (Ignitor) 
อิกไนเตอร์คือ สตำร์ทเตอร์ส ำหรับไฟถนน เป็นผลติภณัฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลติเพียงไม่ก่ีรำยในประเทศไทยมำ

ยำวนำนกวำ่ 20 ปี (โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นรำยแรกที่ผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนอตุสำหกรรม)ทำงบริษัทได้ผลิต 
อิกไนเตอร์ออกมำมำกมำยหลำยรุ่นจนท ำให้ได้รับควำมเช่ือถือและไว้วำงใจในตลำดโลก จนเป็นสินค้ำที่สำมำรถ
ทดแทนกำรน ำเข้ำภำยในประเทศและยงัสำมำรถสง่ออกไปจ ำหนำ่ยในประเทศแถบอำเซียนอีกหลำยประเทศ 

 
 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
 
 

Ignitor 
ผลติภณัฑ์คำปำซิเตอร์(Capacitor) 
เป็นอปุกรณ์ที่ติดตัง้เพื่อเป็นตวัเก็บประจไุฟฟำ้และช่วยท ำให้คำ่ PowerFactorของบลัลำสต์เข้ำใกล้ 1 มำก

ที่สดุ ซึง่จะชว่ยในกำรประหยดัไฟ (คำ่ Power Factor คือคำ่อตัรำสว่นระหวำ่งก ำลงัไฟฟำ้ที่ใช้จริง (วตัต์) กบั
ก ำลงัไฟฟำ้ปรำกฏหรือก ำลงัไฟฟำ้เสมือน (โวลท์) ซึง่คำ่ที่ดีที่สดุ คือ มีอตัรำสว่นท่ีเทำ่กนั ซึง่จะมคีำ่เทำ่กบั 1 แตใ่น
ควำมเป็นจริงไมส่ำมำรถท ำได้เชน่นัน้)  

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
 
 
 
 
 

Capacitor 
ทำงบริษัทได้จัดจ ำหน่ำยคำปำซิเตอร์ควบคู่กับกำรจ ำหน่ำยบัลลำสต์และอุปกรณ์อื่นๆเพื่อเสริมควำม

แข็งแกร่งในชดุอปุกรณ์ระบบแสงสว่ำง ซึง่ได้รับกำรตอบรับคอ่นข้ำงดีมำกจำกลกูค้ำ ในปัจจบุนัผู้ผลติสนิค้ำประเภท
อปุกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่มีสินค้ำครบทกุประเภทรวมถึงคำปำซิเตอร์นัน้มีจ ำหน่ำยเพียงไม่ก่ีรำยและส่วนใหญ่ล้วน
แล้วแตเ่ป็นตรำสนิค้ำในระดบัสำกลแทบทัง้สิน้ 

 

1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์โคมไฟฟ้า 
 

ในปัจจุบนัทำงบริษัทได้มีกำรจัดจ ำหน่ำยโคมไฟฟ้ำเพื่อเป็นกำรสร้ำง Value Added (กำรเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ) 
ให้กบักลุม่ผลิตภณัฑ์เดิมของบริษัทและเพื่อเป็นกำรเพิ่มกำรให้บริกำรแก่กลุม่ลกูค้ำที่ต้องกำรใช้โคมไฟด้วย โดยทำงบริษัทจะ
สัง่ซือ้โคมไฟโดยสว่นใหญ่จำกผู้ผลติหรือตวัแทนจ ำหนำ่ยทัง้จำกภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 

(ก) ผลติภณัฑ์โคมไฟฟำ้อตุสำหกรรมและโคมไฟถนน 
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ผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้ำอุตสำหกรรมและโคมไฟถนน เป็นโคมไฟฟ้ำที่ใช้ในอตุสำกรรม เนื่องจำกให้ก ำลงัไฟที่สงู และมี
ควำมสว่ำงมำก จึงเหมำะกบัใช้ในงำนอตุสำหกรรม และไม่นิยมใช้ในบ้ำนเรือน โดยโคมไฟฟ้ำอตุสำหกรรมและโคมไฟถนน
สำมำรถแบง่ประเภทยอ่ยๆ ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

โคมไฟสำดแสง (โคมฟลดัไลท์) เป็นประเภทโคมไฟฟำ้ทัว่ไปท่ีใช้ในกำรสอ่งปำ้ยขนำดใหญ่ หรือสอ่งพืน้ท่ีบริเวณกว้ำง  
 
 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
 
 

 
 
 
 
 

โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฟโรงงำน เป็นโคมไฟที่ใช้ในอำคำรที่มีหลงัคำสงู เช่น คลงัสินค้ำ โรงงำนอตุสำหกรรม อำคำร
กีฬำ เป็นต้น 

 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 (ข) ผลติภณัฑ์รำงนีออน 
 รำงนีออนเป็นผลติภณัฑ์ที่บริษัทได้ผลติขึน้ เพื่อใช้งำนกบัหลอดไฟประเภทหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดนีออน) เป็น
หลกั โดยรำงนีออนท่ีบริษัทผลติสำมำรถน ำไปใช้ร่วมกบัหลอดไฟ LED ที่เข้ำมำทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์ได้อกีด้วย 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
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1.3 ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ผลิตภณัฑ์อ ำนวยควำมสะดวกภำยในบ้ำนเป็นผลิตภณัฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึน้เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของผู้บริโภค

สมยัใหม ่เป็นอปุกรณ์ที่ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกเหมำะส ำหรับบ้ำนเรือน และคอนโดมิเนียมสมยัใหม่ 
 
(ก) ผลิตภณัฑ์สวิทช์แสงแดด 

เป็นอปุกรณ์ที่ใช้แทนสวิทช์เปิด ปิด โดยอำศยัแสงแดดเป็นตวัก ำหนดและควบคมุกำรเปิด ปิดสวิทช์เองโดย
อตัโนมตัิ 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
สวิทช์แสงแดด 

 (ข) ผลติภณัฑ์สวทิช์ความร้อนและการเคลื่อนไหว 
เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ควบคมุกำรเปิด ปิด โดยใช้กำรเคลือ่นไหวของมนษุย์ เช่น เมื่อเดินเข้ำมำภำยในห้องไฟฟำ้

จะสวำ่งขึน้เองโดยอตัโนมตัิ และเมื่อเดินออกจำกห้อง ไฟฟำ้จะดบัลงเอง เมื่อไมม่ีกำรเคลือ่นไหวเกิดขึน้ 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

สวิทช์ความร้อนและการเคลื่อนไหว 
เนื่องจำกเป็นสินค้ำยงัมียอดกำรจดัจ ำหนำ่ยไม่สงูนกั บริษัทคำดกำรณ์วำ่ แนวโน้มกำรจดัจ ำหนำ่ยจะเพิ่ม

สงูขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง เนื่องจำกผลติภณัฑ์ดงักลำ่วเป็นสนิค้ำที่มีแนวโน้มจะต้องใช้งำนในทกุสถำนท่ี จำกแนวโน้มจำก
พฒันำ home automation หรือ บ้ำนอจัฉริยะซึง่จะมีกำรใช้ สวิตช์อตัโนมตัิ เพิ่มมำกขึน้ 

 
ส ำหรับสนิค้ำประเภทตำ่ง ๆ ข้ำงต้น บริษัทผลติภำยใต้ตรำสนิค้ำของบริษัทเอง ได้แก่  
“GATA”: ใช้เป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับผลติภณัฑ์หลอดไฟ โคมไฟ บลัลำสต์ไฟฟำ้ สตำร์ทเตอร์ อิกไนเตอร์คำปำ

ซิเตอร์ (หรือคอนเดนเซอร์) และสวิทช์แสงแดด 
ส ำหรับ “GATA” นัน้ จะเป็นผลติภณัฑ์ที่ทำงบริษัทได้สร้ำงตรำสนิค้ำขึน้มำเอง จนเป็นท่ียอมรับในตลำดวำ่เป็นสนิค้ำ

ที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขนัได้ในตลำดโลก โดยจะมีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำสงูสดุถึง 5 ปี โดยมีผลิตภณัฑ์ภำยใต้ตรำ
สนิค้ำดงักลำ่วหลำยรำยกำรท่ีผำ่นกำรรับรองคณุภำพมำตรฐำนรำยเดียวในประเทศไทย  

“CROSS”: ใช้เป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำส ำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อกำรส่งออก แต่ส ำหรับในประเทศจะใช้
ส ำหรับผลิตภณัฑ์โคมไฟทำงบริษัทจะใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำดงักลำ่ว ส ำหรับผลิตภณัฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตให้กบักลุม่ลกูค้ ำที่
สนใจในผลติภณัฑ์ที่มีรำคำที่ต ่ำกวำ่ และมีคณุภำพในระดบัท่ีรองลงมำ (Fighting Model)  

โดยตรำสินค้ำแต่ละประเภทจะมีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงกนัในกำรด ำเนินกลยทุธ์ทำงด้ำนกำรตลำดโดยมีกลุ่ม
ลกูค้ำเปำ้หมำยที่แตกตำ่งกนั 
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ภาพตราสนิค้า “GATA” และ “CROSS” 
 
 
 
 
ทัง้นีส้ินค้ำของบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ทัง้มำตรฐำนอตุสำหกรรม และมำตรฐำนควำมปลอดภยัทัง้

จำกภำยในและตำ่งประเทศ และสนิค้ำบำงรำยกำรของบริษัทยงัผำ่นกำรรับรองมำตรฐำนอตุสำหกรรมเพียงรำยเดียวในประเทศ 
ท ำให้มีควำมได้เปรียบทำงด้ำนกำรตลำดในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑ์สูต่ลำด นอกจำกนีบ้ริษัทยงัให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกต่อ
กำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ โดยมีหน่วยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทสำมำรถพฒันำบลัลำ
สต์ออกมำเป็นจ ำนวนกวำ่ 100 รุ่น และทกุรุ่นสำมำรถผำ่นกำรรับรองตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรมตำ่งๆได้ทัง้หมด 

ปัจจบุนั บริษัทได้ผำ่นกำรรับรองระบบคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001นอกจำกนีส้นิค้ำของบริษัทยงัผำ่นกำรรับรอง
มำตรฐำนอื่น ๆ โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 

 มำตรฐำนอตุสำหกรรมหมำยถึง ข้อก ำหนดทำงวิชำกำรที่ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) ได้
ก ำหนดขึน้เพื่อเป็นแนวทำงแก่ผู้ ผลิตในกำรผลิตสินค้ำให้มีคณุภำพ ในระดบัที่เหมำะสมกบักำรใช้งำนมำกที่สดุ 
ประกอบด้วยเนือ้หำที่ เ ก่ียวข้องกับกำรผลิตผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ เช่น เกณฑ์ทำงเทคนิค คุณสมบัติที่ส ำคัญ 
ประสทิธิภำพของกำรน ำไปใช้งำนคณุภำพของวตัถทุี่น ำมำผลติ และวิธีกำรทดสอบ เป็นต้น 

 มำตรฐำนควำมปลอดภยั (Safety S) เป็นมำตรฐำนที่ควบคุมควำมปลอดภยัของผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเสี่ยง
อนัตรำยที่อำจจะเกิดขึน้ต่อผู้ ใช้งำน โดยสว่นใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ ำวนัของผู้บริโภค 
ได้แก่ กำรปอ้งกนักำรเข้ำถึงสว่นที่มีไฟฟำ้ ก ำลงัไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำ กำรเกิดควำมร้อน กระแสไฟฟำ้ร่ัวและ
ควำมทนทำนไฟฟำ้ที่อณุหภมูิท ำงำน ควำมต้ำนทำนตอ่ควำมชืน้ กำรปอ้งกนักำรโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
เป็นต้น 

 มำตรฐำนควำมปลอดภยั (SafetyEMCS: Safety Electromagnetic Compatibility Standard)หรือมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำนควำมเข้ำกนัได้ทำงแม่เหลก็ไฟฟ้ำ โดยมำตรฐำน EMC ประเภทนี ้จะเป็นมำตรฐำนเฉพำะ
ด้ำนควำมเข้ำกนัได้ทำงแมเ่หลก็ไฟฟำ้ ซึง่ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) ก ำหนดขึน้เพื่อให้
กำรรับรองกับผลิตภณัฑ์ที่มีคุณสมบตัิในกำรป้องกนัและคงทนต่อกำรรบกวนทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ ซึ่งโดยปกติ
แล้วเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำตำมบ้ำนเรือนหรืออปุกรณ์สื่อสำรทัว่ไปจะมีคลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้ำออกมำในระดบัหนึ่งด้วย ท ำ
ให้เกิดสญัญำณรบกวนหรืออำจมีสญัญำณรับไม่ชัดเจน แต่หำกผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน EMCS อปุกรณ์เหลำ่นัน้ จะสำมำรถท ำงำนร่วมกนั และพร้อมกนัได้โดยปรำศจำกคลืน่รบกวนต่ำง ๆ 
ผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัมำตรฐำนนี ้ได้แก่ อปุกรณ์สอ่งสวำ่ง เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ตำมบ้ำน ผลติภณัฑ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรสำร โทรศพัท์มือถือ รวมไปถึงเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ เคร่ืองมือทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นต้น โดยจะแตกตำ่งจำกมำตรฐำน Safety S ซึง่เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภยัทัว่ไป 

ส ำหรับมำตรฐำนท่ีบริษัทได้รับกำรรับรองจำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มีตวัอยำ่งดงัตอ่ไปนี  ้
มอก. 1955-2551 บริภณัฑ์ส่องสว่ำงและบริภณัฑ์ที่คล้ำยกัน:ขีดจ ำกัดสญัญำณรบกวนวิทยุ 

โดยมำตรฐำนประเภทนีจ้ดัเป็นมำตรฐำน Safety EMC ซึ่งเป็นมำตรฐำนของ
อปุกรณ์ที่สำมำรถท ำงำนอยู่ภำยใต้สิ่งแวดล้อมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำใด ๆ 
โดยไมท่ ำให้เกิดกำรรบกวนเกินระดบัท่ียอมรับได้ 
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มอก. 344-2549  ขัว้รับหลอดฟลอูอเรสเซนต์และขัว้รับสตำร์ทเตอร์ 
มอก. 2234-2557 หลอดมีบลัลำสต์ในตวัส ำหรับกำรให้แสงสวำ่งทัว่ไป 
มอก. 956-2557 หลอดฟลอูอเรสเซนต์เฉพำะด้ำนควำมปลอดภยั 
มอก. 183-2547 โกลว์สตำร์ตเตอร์ส ำหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 

 
นอกจำกมำตรฐำนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ทำงบริษัทยังได้พัฒนำและวิจัยในอีกหลำยผลิตภณัฑ์ อำทิ ผลิตภัณฑ์

หลอดไฟถนน บลัลำสต์ลดระดบัก ำลงัไฟฟำ้ รวมถึงผลติภณัฑ์อีกหลำยรำยกำรท่ีทำงบริษัทได้ออกแบบ วิจยั พฒันำ และอยูใ่น
ขัน้ตอนกำรรอกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยสู่ท้องตลำด เช่น หลอดไฟถนนควำมเข้มสงู บัลลำสต์ส ำหรับหลอดไฟประมงโคมไฟ
แอลอีดีและหลอดประหยดัพลงังำนตำ่ง ๆ เป็นต้น 

นอกเหนือจำกกำรผลิตผลิตภณัฑ์ต่ำงๆ ภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทเองแล้วบริษัทยงัรับผลิตสินค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ใน
ลกัษณะของ OEM(OriginalEquipmentManufacturer) ภำยใต้ตรำสนิค้ำอื่นๆ ซึง่ปัจจุบนัมีจ ำนวนตรำสนิค้ำที่รับจ้ำงผลติคิด
เป็นจ ำนวนกวำ่ 10 ตรำสนิค้ำ 

 

2) ธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
โรงไฟฟำ้พลงังำนก๊ำซชีวภำพ – เป็นโรงงำนท่ีผลติไฟฟำ้จำกผลติผลทำงกำรเกษตร โดยน ำผลติผลทำงกำรเกษตร มำ
หมกัให้เกิดก๊ำซและน ำก๊ำซชีวภำพท่ีได้ไปปรับปรุงคณุภำพ ก่อนน ำเข้ำเคร่ืองยนต์ส ำหรับผลติไฟฟำ้ โดยมี
รำยละเอียดของโครงกำรดงัตอ่ไปนี ้
โรงไฟฟำ้ก๊ำซชีวภำพ บริษัท กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ำกดั 
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ีจ ำกดั (ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน) ได้เข้ำท ำ
กำรซือ้หุ้นโรงไฟฟำ้ก๊ำซชีวภำพ ของบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ำกดั โดยมีรำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำลงักำรผลติ : 1.4 เมกกะวตัต์ 

 ที่ตัง้โครงกำร : ต ำบลทำ่แซะ จงัหวดั ชมุพร 

 วตัถดุิบ : น ำ้เสยีจำกโรงปำล์มในพืน้ท่ี 

 จ ำหนำ่ยไฟฟำ้ให้กบั : กำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค 

 เร่ิมจ ำหนำ่ยไฟฟำ้ : เมษำยน 2558 
 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

 

ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน 
 
ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจ าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

1.1 การท าการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการที่ส าคัญ 
1) ด้านผลติภณัฑ์และการให้บริการ (Product&Service) 

ด้ำนผลิตภณัฑ์ทำงบริษัทได้มีกำรพฒันำและมีแนวโน้มในกำรเพิ่มรำยกำรสินค้ำที่เก่ียวข้องในระบบแสงสว่ำงมำก
ขึน้ โดยเฉพำะสินค้ำที่เก่ียวข้องกบักำรประหยดัพลงังำน เช่น หลอดประหยดัไฟประเภทต่ำง ๆ และผลิตภณัฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง
กบักำรประหยดัไฟซึ่งเป็นแนวโน้มและทิศทำงกำรขยำยตวัของตลำดในอนำคต ในด้ำนผลิตภณัฑ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับในระบบ
แสงสว่ำงทำงบริษัทเองก็ได้มีกำรพฒันำและเพิ่มสินค้ำมำกขึน้เพื่อรองรับกำรขยำยตวัของตลำดในหลำยๆ สินค้ำที่มีโอกำส
หรือศกัยภำพในอนำคต 

ผลิตภณัฑ์สินค้ำประเภทโคมไฟฟ้ำจดัเป็นสินค้ำหลกัของทำงบริษัท ทำงบริษัทยงัมีกำรพฒันำสินค้ำเพิ่มขึน้อย่ำง
ต่อเนื่องโดยปัจจุบันสินค้ำประเภทบัลลำสต์มีมำกกว่ำร้อยประเภทที่ทำงบริษัทได้ผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคและยงัมีกำรผลติสนิค้ำที่เป็นผลติภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำกลุม่ใหม่ๆ  โดยเฉพำะสนิค้ำเฉพำะ
ทำงเพื่อขยำยฐำนลกูค้ำให้มีเพิ่มขึน้โดยในกลุม่ตำ่งๆ เช่น สนำมกีฬำหรือเรือประมง เป็นต้น ในสว่นของสนิค้ำใหมท่ี่ได้รับกำร
ขยำยเพิ่มเติมแต่ยังคงอยู่ในกลุ่มของระบบแสงสว่ำงได้แก่ โคมไฟฟ้ำและหลอดไฟ ซึ่งในปี 2561ทำงบริษัทได้เพิ่มสินค้ำ
ประเภทผลิตภัณฑ์ประหยดัพลงังำนโดยหลอดไฟแอลอีดี มีจ ำนวนผลิตภณัฑ์ใหม่กว่ำ 60 รำยกำร และโคมไฟแอลอีดี มี
ผลติภณัฑ์ใหมก่วำ่ 181 รำยกำร 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท โคมไฟหลอดไฟ และบัลลำสต์ทำงบริษัทยังได้
จ ำหนำ่ยสินค้ำที่ช่วยในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเก่ียวกบัระบบแสงสว่ำงด้วย ส ำหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ที่ได้เพิ่มขึน้นีท้ำงบริษัทมี
กำรจดัจ ำหนำ่ยและเพิ่มช่องทำงกำรขยำยโดยเน้นกลุม่ ModernTrade และกลุม่ของ Retail เป็นหลกั กำรผลติอปุกรณ์ควบคมุ
ที่เก่ียวข้องกับระบบแสงสว่ำงนีเ้ป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นควำมสะดวกสบำยซึ่ง
ผลติภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกดงักลำ่วนีช้่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุม่ของ EndUser ได้เป็นอยำ่งดีโดยกลุม่
ผู้บริโภคกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ผู้บริโภคที่จะซือ้สนิค้ำผำ่นตลำด ModernTrade เป็นหลกั  

ในด้ำนของกำรพฒันำและวิจัยผลิตภัณฑ์ทำงบริษัทได้มีกำรพฒันำและวิจัยผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
เก่ียวข้องโดยตรงกบัระบบแสงสวำ่งและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีกำรพฒันำควำมสะดวกสบำยภำยในบ้ำนมำกขึน้  
และในสนิค้ำอีกหลำยๆ รำยกำรท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัระบบแสงสวำ่งเป็นหลกั 

ทำงบริษัทได้มีกำรพฒันำและออกแบบสินค้ำ รวมทัง้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีที่ดีขึน้เร่ือยๆ เพื่อพฒันำคุณภำพของ
สนิค้ำในระบบสำยกำรผลิตและเพื่อหลีกหนีตลำดที่ต้องแข่งขนัในด้ำนรำคำเป็นหลกัโดยทำงบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำร
ทดสอบหรือกำรวิจยัโดยกำรสง่ขอมำตรฐำนจำกต่ำงประเทศเพื่อรับรองผลิตภณัฑ์ของสินค้ำที่ผลิตจำกทำงบริษัทและเพื่อ
เสริมควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำในกำรใช้ผลติภณัฑ์ของทำงบริษัท 

2) ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
ปัจจบุนัทำงบริษัทได้ก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำโดยมีกำรแบง่สนิค้ำออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ 
ประเภทที่ 1เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพดี โดยกำรก ำหนดรำคำสงูกว่ำผลติภณัฑ์ประเภทท่ี 2 โดยกลุม่นีจ้ะเน้น

กำรขำยสนิค้ำที่มีคณุภำพและมำตรฐำนท่ีรับรองจำกตำ่งประเทศหรือมำตรฐำนท่ีสงูกวำ่ท้องตลำดเป็นตวัก ำหนดรำคำ 
ประเภทที่ 2เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพเทำ่กบัท้องตลำด ซึง่สำมำรถน ำไปแขง่ขนักบัตลำดระดบักลำงและลำ่ง

ที่มีกลไกกำรตลำดด้ำนรำคำบริษัทมีแผนกติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลือ่นไหวและทิศทำงกำรตลำดของคูแ่ขง่อยูต่ลอดเวลำ
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ซึง่น ำมำสูก่ำรพฒันำและเปลี่ยนแปลงให้ทนักบัสถำนกำรณ์ได้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้นโยบำยกำรปรับรำคำหรือกำรก ำหนดรำคำสนิค้ำ
จะถูกก ำหนดให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรกำรขำย โดยมีกำรส่งเสริมกำรขำยหรือโปรโมชั่นที่เหมำะสมกับช่วงเวลำและ
สถำนกำรณ์ของตลำด ณ ขณะนัน้ ๆ นอกจำกนี ้ในปัจจบุนับริษัทก ำลงัเพิ่มกลุม่ผลติภณัฑ์อีกหนึ่งกลุม่ ซึง่จะเป็นกลุม่ที่เข้ำถึง
ผู้บริโภคโดยตรง และยงัเป็นกลุม่พิเศษที่ช่วยเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้มำกขึน้ โดยกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงักล่ำว เมื่อ
เทียบกบัตลำดอำจมีรำคำสงู แตม่ีคณุภำพท่ีดีกวำ่และมีควำมหลำกหลำยของสนิค้ำที่มำกกวำ่ 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ปัจจุบนัทำงบริษัทได้มีกำรขยำยสว่นแบ่งกำรตลำดโดยเน้นให้มีกำรจดัจ ำหน่ำยให้เ ข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำทกุกลุม่รวมถึง

กลุม่ผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้โดยตรง เนื่องจำกบริษัทมีควำมคิดในเร่ืองของกำรท ำกำรตลำดในเชิง Demand-pullหรือกำรท่ีลกูค้ำมี
ควำมต้องกำรที่จะได้สินค้ำโดยตรงและ Demand-pushหรือกำรเน้นกำรกระจำยสินค้ำแบบเดิมที่บริษัทเป็นผู้ผลิต  แต่เดิม
สนิค้ำของทำงบริษัทเน้นหนกัในกำรอตุสำหกรรม ซึ่งจะต้องใช้ผู้ขำยที่มีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนไฟฟ้ำเป็นผู้อธิบำยลกัษณะ
ของอปุกรณ์ เช่น บลัลำสต์ หรือ สตำร์ทเตอร์ควำมดนัสงูให้กบัลกูค้ำปลำยทำงอีกครัง้หนึ่ง  ปัจจุบนัพฤติกรรมของผู้บริโภคได้
เปลี่ยนไปในเร่ืองของกำรซือ้สินค้ำส ำเร็จรูปมำกขึน้  บริษัทเองก็ได้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในลกัษณะดงักลำ่ว
ด้วย โดยกำรขำยสนิค้ำผำ่นช่องทำงกำรขำยที่เป็น  Modern Tradeหรือ Retailซึง่แนวโน้มกำรขยำยตวัของกลุม่ดงักลำ่วมีมำก
ขึน้เร่ือยๆ ท ำให้บริษัทได้มีแนวควำมคิดที่จะกระจำยสินค้ำให้ครบทุกกลุ่ม  ในขณะเดียวกันทำงบริษัทก็ไม่ได้ละเลยกำร
กระจำยสินค้ำในลกัษณะเดิมโดยผ่ำนช่องทำงกำรขำยที่ผ่ำนร้ำนค้ำปลีกหรือค้ำส่งทัว่ไปซึ่งเป็น Dealer หรือเป็นผู้ที่มีกำร
ติดตอ่ค้ำขำยกบัทำงบริษัทเป็นระยะเวลำนำนมำแล้ว โดยทำงบริษัทเองได้พยำยำมจดัสดัสว่นให้อยูใ่นระดบัที่เหมำะสม  ซึง่มี
กำรเน้นในสว่นของผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภค 4 กลุม่หลกัๆ ประกอบด้วย 

3.1) กลุ่มผู้บริโภคทัว่ไปประเภทร้านค้าปัจจุบนัได้เพิ่มจ ำนวนให้กบัร้ำนค้ำสง่ซึ่งในช่วงก่อนมีประมำณ 50-60 รำย 
ในปัจจุบนัได้เพิ่มเป็น 70-80 รำย  และในกลุม่ร้ำนค้ำอปุกรณ์ไฟฟ้ำในแต่ละจงัหวดัประมำณ 500-600 รำย และกลุม่ร้ำนค้ำ
อปุกรณ์ไฟฟำ้ในกรุงเทพฯและปริมณฑลประมำณ 200-300 รำยปัจจบุนัในกลุม่ผู้บริโภคปลำยทำงที่เป็นกลุม่ผู้บริโภคประเภท
โครงกำร โดยที่ทำงบริษัทพยำยำมเข้ำถึงในสว่นของลกูค้ำกลุม่ดงักลำ่วซึง่จะมีประโยชน์ตอ่กำรสร้ำงตรำสนิค้ำในอนำคตของ
ทำงบริษัท หำกสำมำรถท ำให้ลกูค้ำมีกำรยอมรับในตวัสินค้ำแล้วในอนำคตจะมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำและมีควำมเช่ือมัน่ในตรำ
สินค้ำหรือ Brand Loyaltyกบัผลิตภณัฑ์ของทำงบริษัทมำกและจะมีผลต่อกำรสัง่ซือ้ผ่ำนทำงร้ำน Modern Trade หรือผ่ำน
ทำงร้ำนท่ีเป็นกำรกระจำยลกัษณะเดิม เช่น ร้ำนค้ำปลกีหรือค้ำสง่ 

3.2) กลุ่มผู้บริโภคประเภทผู้ประมูลโครงการ,ผู้รับเหมาโครงการ,กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวภายใน
บ้านเรือนของตวัเอง หรือในโครงการ,อาคาร,โรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของอาคาร ที่ผ่ำนมำทำงบริษัทมีสดัส่วนกำร
จ ำหน่ำยสินค้ำให้ลกูค้ำกลุ่มโครงกำรเป็นสดัส่วนที่น้อย   ทำงบริษัทจึงได้พยำยำมเพิ่มสดัสว่นกำรขำยสินค้ำในลกูค้ำกลุ่ม
ประเภทโครงกำรทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน ให้เพิ่มมำกขึน้ ทัง้นีถ้้ำผู้บริโภคกลุม่นีม้ีแนวโน้มกำรตอบรับในกำรกระจำยสนิค้ำดี
ขึน้ จะท ำให้บริษัทมีแนวโน้มในกำรกระจำยสนิค้ำดีขึน้ ทัง้ยังสำมำรถสร้ำงตรำสนิค้ำให้เป็นท่ีรู้จกัและขยำยตวัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ
เพิ่มมำกขึน้ 

3.3) กลุ่มผู้ผลิตโคมไฟ  ปัจจุบันมีอยู่ประมำณ 20–25 รำย บริษัทได้พยำยำมเพิ่มรำยกำรสินค้ำและอุปกรณ์ที่
เก่ียวกบัโคมไฟ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเภทหลอดไฟท่ีบริษัทเน้นเป็นพิเศษ เพื่อให้กลุม่ผู้ ผลิตโคมไฟสำมำรถซือ้หลอดไฟของ
ทำงบริษัทและน ำไปติดตัง้พร้อมกบัโคมไฟได้มำกขึน้ 

3.4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ปัจจุบนัมีอยู่ประมำณ 5 รำย  สำเหตุที่มีจ ำนวนลกูค้ำไม่มำกนกัเพรำะทำงบริษัท มี
นโยบำยเร่ืองกำรค้ำต่ำงประเทศ แบบ 1 ตวัแทนจ ำหน่ำยต่อ 1 ประเทศ  โดยสดัส่วนดงักลำ่วทำงบริษัทมีกำรสง่ออกไปใน
ประเทศหลำยประเทศ เช่น ซีเรีย,ซำอดุิอำระเบีย,บงักลำเทศ,เวียดนำม,กมัพชูำ,พม่ำและลำว  อย่ำงไรก็ดี ทำงบริษัทยงัคง
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ประเมินปัจจยัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งส ำคญั และแม้ว่ำบริษัทจะมีกำรซือ้สญัญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ลว่งหน้ำ (Forward Contract)แล้ว แตบ่ริษัทก็ยงัคงควบคมุกำรสง่ออกให้อยูใ่นสดัสว่นท่ีเหมำะสมตอ่ไป 

4) ด้านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้า 
ปัจจุบนับริษัทพิจำรณำให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำ เฉพำะในกลุม่ลกูค้ำที่มีกำรติดต่อซือ้ขำยกนัอย่ำงตอ่เนื่อง โดยหำก

เป็นลกูค้ำใหม่จะต้องซือ้สินค้ำเป็นเงินสดเท่ำนัน้ หลงัจำกนัน้จะมีกำรตรวจสอบหลกัฐำนเก่ียวกับฐำนะทำงกำรเงิน เพื่อ
พิจำรณำข้อมลูตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว ไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูทำงกำรเงินหรือข้อมลูพืน้ฐำนท่ีได้รับจำกข้อมลูทัว่ไปในกำรติดตอ่กบั
ลกูค้ำรำยนัน้ ๆ ทำงบริษัทจะพิจำรณำก ำหนดวงเงินให้ โดยในช่วงแรกจะอยู่ที่ 25,000-30,000 บำท และหลงัจำกนัน้จะ
พิจำรณำขยำยเครดิตหำกมีกำรซือ้ขำยกนัอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำม ในกำรพิจำรณำให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำรำยใหม่นัน้ 
วงเงินพิจำรณำจะถกูก ำหนดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ำยตอ่ควบคมุ 

บริษัทจะพิจำรณำให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำนบัตัง้แต่สง่มอบสนิค้ำเป็นท่ีเรียบร้อยรวมจ ำนวน 60 วนั ถึงสงูสดุไม่เกิน 
120 วนั โดยกลุม่ลกูค้ำสว่นใหญ่จะได้รับกำรพิจำรณำให้เครดิตเทอมในช่วง 60 วนั ถึง 90 วนั โดยที่ผำ่นมำทำงบริษัทประสบ
ปัญหำเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือหนีสู้ญน้อยมำกโดยรูปแบบกำรจ่ำยช ำระเงินจะเน้นเป็นเช็คมำกกว่ำเงินสด ส ำหรับลูกค้ำ
ต่ำงประเทศนัน้ โดยสว่นใหญ่จะเน้นกำรจ ำหน่ำยในเง่ือนไขจ่ำยช ำระเงินแบบ L/C at Sight นอกจำกนีจ้ะเป็นรูปแบบ L/C 
Term หรือ กำรจ่ำยเงินสดแบบให้เครดิตเทอม หรือกำรจ่ำยเงินสดลว่งหน้ำ 

ส ำหรับกำรได้รับเครดิตเทอมจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำของบริษัทนัน้ จะได้รับเครดิตเทอมสงูสดุไมเ่กิน 120 วนั แตเ่นื่องจำก
ปัจจบุนั บริษัทได้เปลี่ยนนโยบำยกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบเป็นกำรสัง่ซือ้โดยตรงจำกต่ำงประเทศมำกขึน้ โดยเฉพำะวตัถดุิบเหล็ก ซึ่ง
ทำงบริษัทไมไ่ด้รับเครดิตเทอมจำกผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบจำกตำ่งประเทศ โดยจะเป็นกำรสัง่ซือ้แบบ L/C at Sight 

 
1.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่งขนั 
ภาครวมอุตสาหกรรม 
อตุสำหกรรมไฟฟ้ำแสงสว่ำงเป็นอตุสำหกรรมที่มีอตัรำกำรเติบโตของธุรกิจสอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกิจและอตัรำ

กำรขยำยตวัของอสงัหำริมทรัพย์ภำยในประเทศเป็นส ำคญั โดยในปี 2561 บริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ได้ประเมินมลูค่ำตลำดรวมไว้ที่ 26,000 ล้ำนบำท โดยได้ประเมินว่ำเติบโตขึน้จำกปี 2560 ซึ่งมีกำรประเมินค่ำไว้ที่ 25 ,000 
ล้ำนบำท* ซึ่งเป็นตวัเลขที่สงูกวำ่ประมำณกำรของทำงบริษัท ที่ประมำณกำรภำพรวมตลำดอตุสำหกรรมไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ไว้ที่ 
23,000 – 25,000 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับปี 2560 โดยค ำนวณจำกมูลค่ำรวมกำรน ำเข้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่ำง
ย้อนหลงั 3 ปี(เป็นกำรประมำณกำรจำกข้อมลูสถิติกำรน ำเข้ำและสง่ออกผลติภณัฑ์แสงสว่ำงของประเทศไทย)**ซึ่งสว่นใหญ่
เป็นกำรติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟใหม่ เพื่อใช้เป็นสำธำรูปโภคพืน้ฐำนทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำร และกำรจำกกำรติดตัง้
โคมไฟและหลอดไฟเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที่ช ำรุดหรือหมดอำยุกำรใช้งำน นอกจำกนี ้กำรติดตัง้ในบำงองค์กรหรือ
หน่วยงำน อำจเป็นไปเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อประโยชน์ในกำรประหยดัพลงังำน โดยติดตัง้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่รวมถึง
ผลติภณัฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ท่ีให้ประสทิธิภำพแสงที่ดีกวำ่เดิม และท ำให้องค์กรสำมำรถประหยดัพลงังำน
ไฟฟำ้ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรประหยดัพลงังำน ที่ภำครัฐให้กำรสง่เสริมมำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

*ข้อมลูจำก เวบไซด์ข่ำวธุรกิจกำรตลำดของหนงัสอืพิมพ์ Forbes Thailandวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 ซึง่ข้อมลูเป็น
เพียงกำรวิเครำะห์จำกทำงบริษัทฟิลปิส์อิเลก็ทรอนิคส์เทำ่นัน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้http://www.forbesthailand.com/news-
detail.php?did=2450 

* * ข้อมูลกำรน ำ เ ข้ ำและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่ำ งของประเทศไทย  เ ป็นตัว เล ขที่ ไ ด้ จำก เว็บไซ ต์  
http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพำณิชย์ ณ วนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ซึ่งข้อมลูอำจมีควำมไม่แน่นอน และอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงตำมที่กระทรวงพำณิชย์ได้ประกำศ 
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โดยอตุสำหกรรมไฟฟำ้แสงสวำ่ง แบง่ตำมประเภท และรำยกำรท่ีมีควำมส ำคญัได้ดงัรำยกำรดงัตอ่ไปนี  ้
 
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบ และภาวะการแข่งขัน 
อตุสำหกรรมหลอดไฟฟำ้เป็นสว่นหนึง่ในผลติภณัฑ์ที่ทำงบริษัทเป็นผู้ผลติ และน ำเข้ำเพื่อจ ำหนำ่ยภำยในประเทศซึ่ง

มีแนวโน้มชะลอตวัลงตอ่เนื่อง โดยผลติภณัฑ์จำกประเทศจีนได้เข้ำมำจดัจ ำหนำ่ย และ แขง่ขนัทัง้ในตลำดภำยในประเทศไทย 
และตลำดสง่ออกไปยงัตำ่งประเทศอยำ่งไรก็ตำม บริษัทยงัคงรักษำระดบัรำยได้ไว้ได้ เนื่องจำกบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจต่อ
คณุภำพของหลอดไฟฟำ้ที่ผลติ น ำเข้ำ และจดัจ ำหนำ่ยออกสูต่ลำดมำอยำ่งยำวนำน 

ทัง้นีจ้ำกข้อมลูของกำรน ำเข้ำและสง่ออกสินค้ำหลอดไฟฟ้ำของประเทศไทยแยกตำมผลิตภณัฑ์(*) ในปี 2560 กำร
สง่ออกผลิตภณัฑ์หลอดฟลอูอเรสเซนต์ได้ลดลงอย่ำงต่อเนื่องและมีนยัส ำคญั โดยปี 2561 ประเทศไทยมีกำรสง่ออกหลอด
ฟลอูอเรสเซนต์ไปตำ่งประเทศ ทัง้สิน้ 6.66 ล้ำนหลอด หรือคิดเป็นมลูคำ่ 143.8 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกปี 2560 และปี 2559 ซึง่
มีกำรสง่ออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ที่ 10.94 ล้ำนหลอด หรือคิดเป็นมลูคำ่ 221.3 ล้ำนบำท และ 22.34 ล้ำนหลอดหรือคิดเป็น
มลูค่ำ 452.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีกำรลดลงของปริมำณกำรสง่ออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ กว่ำร้อยละ 70.28 จำกปี 
2559 ถึงปี 2561 ซึ่งตวัเลขดงักลำ่วเป็นผลจำกกำรเข้ำมำแขง่ขนัของคูแ่ขง่ขนัจำกประเทศจีนที่สำมำรถผลิตสนิค้ำได้รำคำถกู
กวำ่ และยงัเป็นผลจำกกำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีเป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึง่ประเทศจีนเป็นผู้น ำตลำดหลอดไฟแอลอีดีของโลก 
ท ำให้ผู้ผลิตในประเทศไมส่ำมำรถแขง่ขนัรำคำกบัผู้ผลิตสินค้ำจำกจีนได้ จนท ำให้ผู้ประกอบกำรบำงรำยต้องปิดตวัลง และไม่
สำมำรถแขง่ขนัในตลำดหลอดไฟระดบัโลกได้ 

ส ำหรับข้อมลูกำรน ำเข้ำสินค้ำหลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลอูเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบประหยดัไฟ) 
ในปี 2561มีจ ำนวนลดลงจำกปี 2560 โดยในปี 2561 ปริมำณกำรน ำเข้ำหลอดฟลอูอเรสเซนต์ อยูท่ี่29.34 ลดลงจำกปี 2560 ที่ 
35.63 ล้ำนลอด โดยมีมลูค่ำลดลงจำกปี 2560ที่ 1,121.3 ล้ำนบำท เป็น 908.5 ล้ำนบำท ขณะที่หลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟ
อตุสำหกรรม มีจ ำนวนเพิ่มขึน้ จำก 10.85 ล้ำนชิน้ในปี 2560 เป็น 12.07 ล้ำนชิน้ ในปี 2561 และมีมลูคำ่เพิ่มขึน้จำก 2,568.7 
ล้ำนบำท เป็น 3,022.6 ล้ำนบำท ในปี 2560 และปี 2561 ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้โคมไฟถนนและโคมไฟสำดแสง มีจ ำนวน
เพิ่มขึน้จำก 13.16 ล้ำนชิน้ในปี 2560 เป็น 13.32 ล้ำนชิน้ ในปี2561 และมีมลูค่ำเพิ่มขึน้จำก 3,960.1 ล้ำนบำทเป็น 4,287.5 
ล้ำนบำทในปี 2561 หรือเพิ่มขึน้ 8.27 เปอร์เซนต์  

ทัง้นี ้หำกดรูำยละเอียดตวัเลขเฉพำะประเทศ จะพบวำ่กำรน ำเข้ำหลอดไฟฟำ้ทกุประเภทรวมกนั เป็นกำรน ำเข้ำจำก
ประเทศจีนกว่ำ 77.96%(*) ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำในผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ำทุกประเภท และยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้สวนทำงกับ
ภมูิภำคอื่น จำกกำรที่จีนเป็นผู้ผลิตและสง่ออกสินค้ำทำงด้ำนหลอดไฟฟำ้มำกเป็นอนัดบัหนึ่งของโลกในปัจจุบนั ทัง้นี ้สำเหตุ
หลกัที่ท ำให้กำรน ำเข้ำหลอดไฟฟ้ำจำกประเทศจีนมำจำกกำรท ำควำมตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศอำเซียนและประเทศ
จีน ซึง่ท ำให้อตัรำภำษีน ำเข้ำจำกประเทศจีนเป็น 0% และท ำให้มีผู้จดทะเบียนน ำเข้ำผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ำกว่ำ 200 รำยท ำ
ให้มีผู้ประกอบกำรท่ีน ำเข้ำสนิค้ำจำกประเทศจีนเข้ำมำแขง่ขนัจ ำนวนมำก 

โดยปัจจบุนัผู้น ำเข้ำรำยใหญ่ของประเทศไทย  ได้แก่ 

 บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ผลติและจดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ไฟฟำ้แสงสวำ่งทกุประเภท
ภำยใต้ตรำสนิค้ำ “Philips” ซึง่เป็นตรำสนิค้ำอนัดบัหนึ่งของโลกที่ได้รับควำมนิยมอยำ่งมำก และเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีในอตุสำหกรรมไฟฟำ้แสงสวำ่ง โดยมียอดขำยกวำ่ 50% ของตลำดไฟฟำ้แสงสวำ่ง 

 บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจด้ำนไฟฟ้ำแสงสวำ่งอยำ่งครบวงจร เป็น
บริษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้ำแสงสว่ำง ที่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ผลติและจดัจ ำหนำ่ยหลอดไฟฟำ้ภำยใต้ตรำสนิค้ำ “L&E” และ “Lumax” 
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จำกข้อมลูดงักลำ่วข้ำงต้น ทำงบริษัทพิจำรณำว่ำ กำรที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยหลอดไฟเองนัน้ จะช่วยสร้ำง
ควำมหลำกหลำยด้ำนผลติภณัฑ์ที่ผลติ และจ ำหน่ำยให้มีจ ำนวนรำยกำรเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกขึน้
กว่ำเดิม นอกจำกนีบ้ริษัทจึงได้คิดค้นและพฒันำ หลอดไฟฟ้ำแบบปลอ่ยประจุควำมเข้มสงู (HIDอำทิ หลอดไฟเมทลัฮำไลด์ 
และโซเดียมควำมดนัสงู) หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี 

*  ข้อมูลกำรน ำ เ ข้ ำและส่งออกผลิตภัณฑ์ แสงสว่ำ งของประ เทศไทย  เ ป็นตัว เลขที่ ไ ด้ จำก เว็บไซ ต์  
http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพำณิชย์ ณ วนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ซึ่งข้อมลูอำจมีควำมไม่แน่นอน และอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงตำมที่กระทรวงพำณิชย์ได้ประกำศ 

 
อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 
อตุสำหกรรมโคมไฟฟำ้ เป็นสว่นหนึง่ในอปุกรณ์หรือวงจรไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ตลำดอตุสำหกรรมโคมไฟฟำ้มีกำรแขง่ขนั

สงู มีผู้ผลิตและผู้น ำเข้ำสินค้ำหลำยรำยในประเทศ บริษัทได้เร่ิมวิจัยและพฒันำผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้ำ เพื่อต่อยอดธุรกิจบลั
ลำสต์ และตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ต้องกำรโคมไฟเพื่อน ำไปใช้คูก่บัหลอดไฟแอลอีดี ที่ทำงบริษัทได้จดัจ ำหนำ่ย กำรผลิตโคม
ไฟฟ้ำนอกจำกจะเพิ่มยอดจ ำหน่ำยในสว่นของผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้ำโดยตรงแล้ว ทำงบริษัทจึงได้รับประโยชน์จำกกำรน ำโคม
ไฟฟ้ำมำประกอบเป็นวงจรส ำเร็จรูปก่อนจดัจ ำหน่ำย (น ำโคมไฟฟำ้มำประกอบรวมกบัหลอดไฟฟ้ำ และอปุกรณ์สว่นควบตำ่ง 
ๆ )ท ำให้เข้ำถึงกลุม่ผู้บริโภคที่นิยมซือ้สนิค้ำส ำเร็จรูปโดยตรง 

ส ำหรับผู้ผลติโคมไฟฟำ้รำยส ำคญัในประเทศได้แก่ 

 บริษัท ไลท์ติง้ แอนด์ อีควิปเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ผลติรำยใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตและ
จดัจ ำหน่ำยเพียงรำยเดียวที่จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) โดยมีก ำลงักำรผลิต
และจดัจ ำหนำ่ยโคมไฟฟำ้กวำ่ ปีละกวำ่4,000,000 หนว่ย 

 
1.3 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกต่อกำรขยำยฐำนลกูค้ำให้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยได้วำงแผน

เก่ียวกบักำรจดัหำกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำย โดยกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยของบริษัท จะแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ดงันี ้

 กลุม่ลกูค้ำที่แยกตำมประเภทของผลติภณัฑ์ ได้แก่ 
o กลุม่หลอดไฟฟำ้และอปุกรณ์สว่นควบ 
o กลุม่โคมไฟฟำ้ 
o กลุม่อปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทพยำยำมที่จะเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยในแตล่ะกลุม่ให้ได้มำกที่สดุ เนื่องจำกสนิค้ำไฟฟำ้และ
แสงสว่ำงเป็นอปุกรณ์จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวนัของทกุครัวเรือน ซึ่งถ้ำสำมำรถเข้ำถึงลกูค้ำในแต่ละกลุม่ได้จะท ำให้
สำมำรถขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยได้มำกขึน้โดยเฉพำะกำรน ำเสนอสินค้ำที่สำมำรถเข้ำถึงกลุม่ลกูค้ำได้ง่ำยอำทิหลอดไฟ 
และโคมไฟฟำ้บำงประเภท จะช่วยให้ง่ำยตอ่กำรด ำเนินกลยทุธ์ด้ำนกำรตลำดนอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้วำงแผนเตรียมกำรขยำย
ฐำนลกูค้ำมำกขึน้ผำ่นกำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำย รวมถึงกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ให้มำกขึน้โดยจะเน้นใน
กลุม่ผลติภณัฑ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในบ้ำนและส ำนกังำน 
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ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
 

2.1 การท าการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการที่ส าคัญ 
ปัจจุบนับริษัทมีโครงกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน 1 โครงกำร ขนำดก ำลงักำรผลิตไฟฟ้ำรวม 1.4 เมกกะ
วตัต์ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. โรงไฟฟำ้ก๊ำซชีวภำพ บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ำกดั 
สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ : ขนำด 1.4 เมกกะวตัต์ 
คูส่ญัญำ : กำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค 
อตัรำกำรรับซือ้ไฟฟ้ำ: โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพของบริษัท กรีนเซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ำกดั เป็นสญัญำซือ้
ขำยไฟฟ้ำประเภท Feed-in Tariff ที่มีระยะเวลำรับซือ้ 20 ปี โดยรับซือ้ที่รำคำ 3.76 บำทต่อหน่วย และได้รับส่วนเพิ่ม
รำคำรับซือ้ไฟฟ้ำ (Adder) ส ำหรับผู้ ผลิตไฟฟ้ำขนำดเล็กมำจำกพลงังำนหมุนเวียนในอตัรำ 0.50 บำทต่อหน่วย เป็น
ระยะเวลำ 8 ปีนบัจำกวนัท่ีเร่ิมต้นโครงกำร 

โครงกำรนีไ้ด้รับบตัรสง่เสริมกำรลงทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุโดยได้รับกำรยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบคุคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรำยได้ และภำยหลงั
จำกระยะเวลำ 8 ปี ดังกล่ำว จะได้รับกำรลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปรกติ เป็น
ระยะเวลำ 5 ปี 
2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่งขัน 
ภำพรวมธุรกิจพลงังำนทดแทน มีแนวโน้มเติบโตขึน้เร่ือย ๆ โดยปัจจัยส ำคัญที่สนับสนุนกำรเติบโตหลกัได้แก่ กำร
สนบัสนนุของภำครัฐ และ  กำรลดลงของรำคำต้นทนุกำรผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนทดแทนโดยเฉพำะพลงังำนแสงอำทิตย์ 
ท ำให้อตุสำหกรรมพลงังำนทดแทนในภำพรวม มีแนวโน้มที่จะขยำยตวัเพิ่มขึน้อย่ำงชดัเจน ซึ่งเป็นไปตำมแนวโน้มกำร
พฒันำและกำรเติบโตของพลงังำนสะอำดของทัว่โลก ในกำรพยำยำมลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำที่ผลิตจำกเชือ้เพลิงฟอซ
ซิล เช่น น ำ้มนั ถ่ำนหิน และ ก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งเป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงจ ำกดั และเป็นกำรลดปัญหำ
มลภำวะที่อำจเกิดขึน้จำกกำรเผำไหม้พลงังำนฟอซซิลลงด้วย 
ในสว่นของกำรสนบัสนนุของภำครัฐในประเทศไทย ได้ก ำหนดนโยบำยโดยกระทรวงพลงังำน ซึง่ได้ประกำศแผนพฒันำ
พลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก (AEDP) ซึง่เป็นแผนระยะยำว 20 ปีไว้เป็นโครงสร้ำงกำรพฒันำพลงังำนทดแทน
ภำยในประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดกำรรับซือ้พลงังำนทดแทนในแผนลำ่สดุ (AEDP 2018)*ตำมข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ (MW) 
โรงไฟฟำ้ชีวมวล 3,376 
โรงไฟฟำ้ก๊ำซชีวภำพ 546 
โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย์ 10,000 
โรงไฟฟำ้พลงังำนแสงอำทิตย์แบบทุน่ลอยน ำ้ 2,725 
โรงไฟฟำ้พลงังำนลม 1,485 
โรงไฟฟำ้ขยะอตุสำหกรรม 44 
รวม 18,176 

* ข้อมลูแผนพฒันำก ำลงัผลิตไฟฟำ้ของประเทศ เป็นข้อมลูท่ีได้จำกเว็บไซต์ http://www.prachachat.net/economy/news-282824ณ วนัท่ี 26 มกรำคม 2562  

 

http://www.prachachat.net/economy/news-282824
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นอกจำกโรงไฟฟำ้พลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลอืกซึง่เป็นโรงไฟฟำ้ตำมแผน AEDP 2018 แล้ว ทำงภำครัฐยงัมีกำร
สนับสนุนโรงไฟฟ้ำตำมนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐเพิ่มเติม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ำขยะ 400 เมกกะวัตต์ และ 
โรงไฟฟำ้ชีวมวลประชำรัฐ 120 เมกกะวตัต์ 
 
จำกข้อมลูข้ำงต้น จะพบว่ำ ธุรกิจพลงังำนทดแทนยงัมีแนวโน้มเติบโตขึน้อีกในอนำคต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในสว่นของ
โรงไฟฟ้ำชีวมวล และโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ ซึ่งมีปริมำณกำรรับซือ้ไฟฟ้ำเพิ่มเติมอีกเป็นจ ำนวนถึง 4,042 เมกกะวตัต์ใน
ระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
 

ก่อนตดัสินใจลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัท นกัลงทนุควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงอย่ำง
รอบคอบทัง้ข้อมลูในเอกสำรฉบบันี ้และปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบบันี ้อ้ำงอิงจำก
ข้อมลูปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์อนำคตเทำ่ที่สำมำรถระบไุด้ ซึ่งปัจจยัควำมเสีย่งที่มีนยัส ำคญับำงประกำร อำจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่ำหุ้นของบริษัท และในอนำคตอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รำยได้ และผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทได้ นอกจำกนี ้ข้อควำมในลกัษณะกำรคำดกำรณ์ที่ปรำกฏในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี เช่น กำรใช้ถ้อยค ำว่ำ 
“เช่ือว่ำ” “คำดกำรณ์ว่ำ” “คำดหมำยว่ำ” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” หรือ “ประมำณ” เป็นต้น หรือกำรคำดกำรณ์เก่ียวกับผล
ประกอบกำร ธุรกิจ แผนกำรขยำยธุรกิจ กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบำยของ
รัฐ และอื่น ๆ ซึง่เป็นกำรคำดกำรณ์ถึงเหตกุำรณ์ในอนำคต ทัง้นีผ้ลที่เกิดขึน้จริง อำจมีควำมแตกตำ่งอยำ่งมีนยัส ำคญัจำกกำร
คำดกำรณ์หรือคำดคะเนก็ได้ 

 
ความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ 
 
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปรายใหญ่ 

 
ธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
ปัจจุบนั วตัถดุิบที่ใช้ในกำรผลิตและสินค้ำส ำเร็จรูปหลำยรำยกำรของบริษัทมำจำกกำรสัง่ซือ้จำกผู้ผลิต หรือผู้จัด

จ ำหน่ำยมำกกวำ่ 2–3 รำยขึน้ไปซึ่งตลำดผู้ผลติหรือผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบและสนิค้ำส ำเร็จรูปส ำคญัที่ใช้ในกำรผลติของบริษัท
เป็นตลำดประเภทคูแ่ขง่ขนัหลำยรำย ทำงบริษัทจึงได้มีกำรติดตอ่กบัผู้ผลติวตัถดุิบและสนิค้ำส ำเร็จรูปบำงประเภทดงักลำ่วใน
ตำ่งประเทศโดยตรง เพื่อท ำกำรเปรียบเทียบรำคำระหวำ่งตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศตลอดเวลำ ซึ่งจะท ำให้ทรำบ
ถึงควำมเคลื่อนไหวของรำคำ และพิจำรณำเลือกสัง่ซือ้วัตถุดิบในรำคำที่จะก่อใ ห้เกิดควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนที่ดีที่สุด
นอกจำกนีก้ำรสัง่ซือ้วตัถดุิบทกุประเภท รวมถึงสินค้ำส ำเร็จรูปประเภทตำ่ง ๆ บริษัทฯจะด ำเนินกำรจดัซือ้หรือจดัหำกบัผู้ผลิต 
หรือผู้จดัจ ำหนำ่ยหลำยรำยทัง้ในและตำ่งประเทศ เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัทจะไมม่ีควำมเสีย่งใด ๆ  หำกผู้ผลติและผู้จดัจ ำหนำ่ยไม่
สำมำรถสง่มอบวตัถดุิบและสินค้ำให้ทำงบริษัทได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริษัทมิได้มีกำรลงนำมสญัญำ
ด้ำนกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบและสินค้ำส ำเร็จรูปกับผู้ผลิตและจดัจ ำหน่ำยรำยใดเป็นส ำคญั ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดควำมคล่องตวัในกำร
ด ำเนินงำน 

 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
บริษัทได้มีกำรท ำส ญญำซือ้ขำยวตัถดุิบส ำหรับโรงไฟฟำ้กบัผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบรำยใหญ่ซึง่เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ

กำรเกษตรในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้ำ เนื่องจำกวตัถดุิบที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน โดยเฉพำะในสว่นของพลงังำน
จำกชีวมวล และ ก๊ำซชีวภำพ จะพึง่พิงโรงงำนท่ีผลติสนิค้ำเกษตรท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรอบโรงงำนในรัศมีไมเ่กิน 50 กิโลเมตร ซึง่สถำน
ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน จะอยู่ห่ำงจำกแหลง่วตัถดุิบในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตร เพื่อให้มีค่ำขนสง่ที่ไม่สงูเกินไป 
และบริษัทได้เลือกสถำนที่ตัง้โรงงำนที่มีแหลง่วตัถดุิบมำกกว่ำ 1 แห่ง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีขำดแคลนวตัถดุิบในพืน้ท่ี ในกรณีที่
โรงงำนกำรเกษตรที่ได้สญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบไว้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรส่งมอบวตัถุดิบให้กับทำงบริษัทได้บริษัทจะสำมำรถ
จัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งอื่นมำทดแทนได้ และในกำรท ำสญัญำซือ้ขำยวัตถุดิบของทำงบริษัทนัน้ บริษัทจะเจรจำกับผู้ จัด
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จ ำหนำ่ยวตัถดุิบเพื่อท ำสญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบในระยะยำว(มำกกวำ่ 2 ปีขึน้ไป) กบัโรงงำนกำรเกษตรเพื่อลดควำมเสีย่งในกำร
จดัหำวตัถดุิบในพืน้ท่ีลง 

นอกจำกนี ้สนิค้ำกำรเกษตรมีฤดกูำรผลติที่ชดัเจน และมีช่วงที่โรงงำนผลติสนิค้ำกำรเกษตรไมไ่ด้ด ำเนินกำร หรือ ลด
ก ำลงักำรผลติลงซึง่ในช่วงนอกฤดกูำรผลตินัน้ ทำงบริษัทได้ด ำเนินกำรลดก ำลงักำรผลติลงบำงสว่น และด ำเนินกำรซอ่มบ ำรุง
หลกัในช่วงเวลำดงักล่ำว เพื่อถนอมเคร่ืองจักรให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนส ำหรับกำรเปิดฤดูกำรผลิตใหม่ในรอบถัดไป ใน
ระยะยำวบริษัทยงัมีกำรพิจำรณำเพื่อน ำเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพืชพลงังำน มำใช้ในกิจกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงกำร
พึ่งพำวัตถุดิบจำกโรงงำนผลิตสินค้ำเกษตรในพืน้ที่ลง และ ลดควำมเสี่ยงทำงด้ำนวัตถุดิบในช่วงนอกฤดูกำรผลิตของ
โรงงำนผลติสนิค้ำกำรเกษตรที่บริษัทได้ท ำสญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบไว้ 

 
2) ความเสี่ยงจากการขายสินค้าเงนิเชื่อแก่ลูกค้า 

 
ธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
เนื่องจำกลกัษณะกำรจ ำหน่ำยสินค้ำโดยสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นกำรจ ำหน่ำยในลกัษณะที่ให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุม่ลกูค้ำภำยในประเทศโดยสว่นใหญ่ และกลุม่ลกูค้ำตำ่งประเทศบำงสว่น โดยในช่วงปี 2561 ที่ผ่ำนมำ 
บริษัทมีกำรขำยสนิค้ำแบบให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำ คิดเป็นสดัสว่นกวำ่ร้อยละ 93.23 ของรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยทัง้หมด หรือ
คิดเป็นมลูค่ำเทำ่กบั 351.46 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยหลกัผ่ำนลกูค้ำประเภทร้ำนค้ำทัว่ไป ซึง่แบ่งออกเป็น 
2 กลุม่ คือ กลุม่ร้ำนค้ำสง่ทัว่ไป และกลุม่ร้ำนค้ำอปุกรณ์ไฟฟ้ำทัว่ไป ซึ่งโดยสว่นมำกจะเป็นกำรจ ำหน่ำยแบบให้เครดิตเทอม
ระหวำ่ง 60–90 วนั แบบไมม่ีกำรขอหลกัประกนัเพื่อใช้ประกอบกำรให้เครดิตเทอม โดยในปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นกำรจ ำหนำ่ย
ผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยดงักลำ่ว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 81.52 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยทัง้หมด อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ
บริษัทจะจ ำหนำ่ยสินค้ำเงินเช่ือแก่ลกูค้ำในสดัสว่นท่ีสงู แตท่ี่ผำ่นมำ บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนัปัญหำหนีส้ญูหรือหนีท้ี่
ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ โดยก ำหนดนโยบำยเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ำ โดยหำกเป็นลกูค้ำใหม่ที่
เพิ่งเร่ิมกำรติดตอ่ซือ้ขำย ทำงบริษัทจะก ำหนดนโยบำยกำรจ ำหนำ่ยเป็นเงินสดเทำ่นัน้ โดยหลงัจำกเร่ิมติดตอ่ซือ้ขำยสนิค้ำไป
ได้ระยะหนึง่ ทำงบริษัทจะพิจำรณำตรวจสอบข้อมลูเก่ียวกบังบกำรเงิน (Financial Statements) และข้อมลูอื่น ๆ ท่ีส ำคญัของ
ลกูค้ำจำกเว็บไซต์ Business Online (BOL) ที่บริษัทได้สมคัรเป็นสมำชิก โดยจะพิจำรณำข้อมลูเก่ียวกบัรำยช่ือผู้ ถือหุ้นและ
สดัสว่นกำรถือหุ้น รำยช่ือกรรมกำร รวมถึงวิเครำะห์ภำวะเศรษฐกิจที่เก่ียวข้อง นอกจำกนีร้้ำนค้ำอปุกรณ์ไฟฟ้ำดงักลำ่วต้อง
เป็นร้ำนที่ตกแต่งโชว์อปุกรณ์ไฟฟ้ำที่มีลกัษณะกำรลงทุนไม่ต ่ำกว่ำ 500,000 บำท (จะด ำเนินกำรประเมินมลูค่ำโดยหวัหน้ำ
ฝ่ำยขำยของบริษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจำรณำให้เครดิตเทอมที่ 25,000 บำท ก่อน หลงัจำกนัน้จะมีกำรปรับระยะเวลำหรือ
วงเงินเครดิตเทอมตำมระยะเวลำในกำรติดต่อซือ้ขำย ประวตัิกำรจ่ำยช ำระเงินในช่วงที่ผ่ำนมำ รวมถึงกำรพิจำรณำโดย
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบเร่ืองกำรให้เครดิตเทอม ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัปัญหำหนีส้ญูที่อำจจะเกิดขึน้ได้ 

 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ธุรกิจผลติไฟฟำ้จำกพลงังำนของบริษัท ได้มีกำรท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ กบัทำงกำรไฟฟำ้ฝ่ำยจ ำหน่ำย โดยบริษัทได้

จ ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งถือเป็นรัฐวิสำหกิจที่มีควำมมัน่คงสงูของประเทศไทย ท ำให้แม้ว่ำ ในกำรรับ
ช ำระเงินตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้ จะเป็นระยะเวลำเครดิตเทอมไมเ่กิน 60 วนั แตต่ลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำ ทำงกำรไฟฟำ้สว่น
ภมูิภำคไมเ่คยมีประวตัิ กำรผิดนดัช ำระหนีแ้ตอ่ยำ่งใด  

ดงันัน้ควำมเสีย่งในกำรรับช ำระเงินเช่ือจำกธุรกิจพลงังำนทดแทน จึงไมม่ีแตอ่ยำ่งใด 
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3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยด้ีานไฟฟ้าแสงสว่าง 
 
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำแสงสว่ำงได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ จำกกำรคิดค้นและพัฒนำเทคโนโลยี  LED (Light 

Emiting Diode) โดยศำสตรำจำรย์ชำวญ่ีปุ่ นในกำรผลติ LED ที่ให้แสงเป็นสขีำว มีอำยกุำรใช้งำนท่ียำวนำนและมีคำ่ลเูมน ตอ่
วตัต์ที่สงูมำก (ค่ำควำมสวำ่ง) และในปัจจบุนัเทคโนโลยีด้ำนหลอดไฟ LED ได้มีกำรคิดค้นและพฒันำอย่ำงตอ่เนื่องจนผู้ผลิต
บำงรำยสำมำรถผลติหลอดไฟ และโคมไฟชดุ LED ได้ในรำคำที่ยอ่มเยำ รวมถึงได้มำตรฐำนในระดบัสำกล ทำงบริษัทได้ทรำบ
ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็นอย่ำงดี และได้ท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ LED มำอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

ในรอบปี 2561 ที่ผำ่นมำ ผู้ผลติหลอดไฟ LED หลำยรำยยงัคงมีกำรปรับรำคำลงอยำ่งรวดเร็ว แม้วำ่สถำนกำรณ์กำร
ปรับตวัลดลงของรำคำหลอดไฟ LED จะไมรุ่นแรงเหมือนกบัท่ีเกิดขึน้ในอดีตก็ตำม แต่ผลของกำรลดลงอยำ่งรวดเร็วของรำคำ
ตลำด ยงัคงท ำให้บริษัทต้องปรับมำน ำเข้ำสินค้ำหลอดไฟ LED หลำยรำยกำรเพื่อจดัจ ำหน่ำย ภำยใต้ตรำสนิค้ำเดิมของทำง
บริษัทที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้โดยมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำใกล้เคียงกบัในปี 2560 โดยในปี 2561 มีกำรน ำเข้ำสินค้ำมำจัด
จ ำหนำ่ยทัง้หมด 153.00 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำก ปี 2560 ที่ 135.24 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้13.13เปอร์เซ็นต์ โดยกำรน ำเข้ำสนิค้ำ
ประเภทผลิตภณัฑ์หลอดไฟ LED ยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัที่ทำงบริษัทได้น ำเข้ำมำจดัจ ำหนำ่ยและยงัคงมีสดัสว่นกำรน ำเข้ำ
อยู่ในระดับที่สูงอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีน้อกจำกกำรที่บริษัทน ำเข้ำสินค้ำมำเพื่อจัดจ ำหน่ำยแทนสินค้ำที่บริษัทผลิตและจัด
จ ำหน่ำยอยู่เดิมแล้ว ทำงบริษัทยงัได้เร่ิมกระบวนกำรผลิตและประกอบชิน้สว่น LED ตัง้แต่ปี 2557 เร่ือยมำนอกจำกนีบ้ริษัท
ยงัคงวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ทำงด้ำน LED อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้บริษัทเช่ือมัน่ว่ำ แม้อตุสำหกรรมไฟฟ้ำแสงสว่ำงจะมีกำร
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยีครัง้ใหญ่ แต่บริษัทยงัคงสำมำรถปรับตวั และรับมือตอ่สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี
ด้ำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงได้อย่ำงทันท่วงทีส ำหรับสัดส่วนรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ LED ของทำงบริษัทนัน้ มีสัดส่วนที่เพิ่มขึน้
ตำมล ำดบั โดยในปี2560ผลติภณัฑ์LED มีสดัสว่นรำยได้ร้อยละ 28.83 และเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 38.40 ในปี 2561 
 
4) ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง มีการแข่งขันสูง 

 
ภำวะอตุสำหกรรมกำรผลิตบลัลำสต์เป็นสว่นหนึง่ของธุรกิจไฟฟ้ำแสงสว่ำง ซึ่งปัจจุบนัประเทศไทยมีมลูคำ่รวมของ

ธุรกิจไฟฟ้ำแสงสว่ำงประมำณ 24,000– 26,000 ล้ำนบำท ธุรกิจไฟฟ้ำแสงสว่ำงปัจจุบนัเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบกำรรำยใหม่
สำมำรถเข้ำมำท ำกิจกำรได้โดยง่ำย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรรำยใหม่สำมำรถน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศจีนได้โดยตรงแม้มี
ปริมำณไมม่ำก ซึง่สินค้ำจำกประเทศจีนสำมำรถน ำเข้ำได้โดยมีอตัรำภำษี 0 เปอร์เซนต์ เป็นผลมำจำกกำรท ำข้อตกลงกำรค้ำ
ระหวำ่งอำเซียน กบัประเทศจีน  

ทัง้นี ้ทำงบริษัทได้ตระหนกัถึงสภำวะกำรแข่งขนัที่รุนแรงมำกขึน้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตภณัฑ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงใน
ปัจจบุนัเป็นอยำ่งดี ทำงบริษัทจึงได้พฒันำและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ อยำ่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ได้เตรียมวำงแผนเพื่อรองรับกบั
สถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัดงักลำ่ว โดยได้เร่ิมผลติและจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำประเภท อื่น ๆ อำทิ กำรผลติและจดัจ ำหนำ่ยโคมไฟและ
หลอดไฟ ซึ่งรวมถึงกำรจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ LED เพื่อรับมือกบัสถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัท่ีสงู และเป็นกำรเพิ่มช่องทำงในกำร
จ ำหน่ำยให้มำกกว่ำกำรจ ำหนำ่ยบลัลำสต์ไฟฟ้ำ หรือหลอดไฟฟ้ำเพียงอยำ่งเดียว เนื่องจำกสำมำรถจ ำหน่ำยเป็นอปุกรณ์โคม
ไฟและหลอดไฟชุดส ำเร็จรูปให้ผู้บริโภคสำมำรถน ำไปติดตัง้และใช้งำนได้ทนัทีนอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรขยำยสินค้ำไปใน
สว่นของสวิชท์ควบคมุด้วยรีโมท สวิชท์ควำมร้อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้ำประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยอำศยัจุดแข็งในเร่ือง
กำรวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ (R&D) เป็นอยำ่งดี ซึง่บริษัทมีห้องวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ที่สำมำรถทดสอบผลติภณัฑ์ได้เอง 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีคณุภำพตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรมอย่ำงแท้จริง ซึ่งนโยบำยดงักลำ่วจะเป็นปัจจัย
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ส ำคญัที่จะช่วยให้บริษัทสำมำรถด ำรงอยู่ได้ท่ำมกลำงสภำวะกำรแข่งขนัที่รุนแรงของภำคอุตสำหกรรมไฟฟ้ำแสงสว่ำงใน
ปัจจบุนั 

 
5) ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับสินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขันที่ส าคัญ 

 
ส ำหรับควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขนักับสินค้ำรำคำถกูจำกประเทศคู่แข่งขนัที่ส ำคญันัน้ ทำงบริษัทได้ให้ควำมส ำคญั

เป็นอย่ำงมำก แต่อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทได้ผลิตผลิตภณัฑ์ในระดบัคุณภำพใกล้เคียงกันหรือ Fighting Model โดยจะเป็น
กลุม่ผลติภณัฑ์ที่ผลิตออกมำในระดบัคณุภำพเทำ่กบัท่ีก ำหนดไว้ใน มอก. โดยขณะนี ้บริษัทมีสนิค้ำที่ผลติในระดบัดงักลำ่วอยู่
หลำยรำยกำรซึง่คณุภำพสินค้ำเป็นไปตำมที่ระบใุนมำตรฐำนทัง้ระดบัในประเทศและต่ำงประเทศบริษัทยงัได้ก ำหนดกลยทุธ์
กำรจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นี ้ผำ่นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย (Distribution Channel) ที่เน้นกำรเข้ำถึงกลุม่ผู้บริโภค (End-
User) โดยตรงเพื่อลดต้นทุนด้ำนกำรจ ำหน่ำย ส่งผลให้สำมำรถก ำหนดรำคำขำยที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบด้ำนกำรแข่งขนั 
(Competitive Advantage) ที่ดีกว่ำ นอกจำกนีผ้ลิตภณัฑ์ของบริษัทจะถกูออกแบบและก ำหนดคณุภำพมำตรฐำนกำรผลิตไว้
ในระดบัท่ีสงูกวำ่ที่ก ำหนดไว้ใน มำตรฐำน มอก. ซึ่งผลติภณัฑ์ที่ผลติในรูปแบบ Fighting Model นัน้ เป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่ทำง
บริษัทออกแบบมำเพื่อกำรแข่งขนัในตลำดที่มีกำรแข่งขนัด้ำนรำคำสงู และมีคณุภำพในระดบัที่พอดีกบัมำตรฐำน มอก.เพื่อ
ประโยชน์ในกำรขยำยฐำนลกูค้ำออกไปให้ครอบคลมุได้ถึงทกุกลุม่ 

อย่ำงไรก็ตำม ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่สำมำรถแข่งขันรำคำกับประเทศคู่แข่งขันได้ บริษัทจะด ำเนินนโยบำย
ปรับเปลีย่นกำรผลติ เป็นกำรน ำเข้ำสนิค้ำมำเพื่อจดัจ ำหนำ่ย เพื่อรักษำระดบัรำคำสนิค้ำให้สำมำรถแขง่ขนัในตลำด และรักษำ
ฐำนลกูค้ำของบริษัทไม่ให้คู่แข่งขนัของบริษัท สำมำรถชิงควำมได้เปรียบเร่ืองรำคำสนิค้ำได้ โดยในกำรปรับเปลีย่นนีบ้ริษัทจะ
ค ำนงึถึงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบริษัทในแตล่ะรำยกำรสนิค้ำ เป็นหลกั 
 
ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติการ 
 
1) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 

 
ในกระบวนกำรผลติหลอดไฟและอปุกรณ์สว่นควบ รำคำวตัถดุิบ และสินค้ำส ำเร็จรูปมีกำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็ว 

โดยเฉพำะในผลติภณัฑ์หลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี ที่รำคำปรับลดลงอยำ่งรวดเร็ว กำรเก็บสนิค้ำเป็นระยะเวลำนำน จะสง่ผล
ให้บริษัทเกิดควำมเสี่ยงในด้ำนสนิค้ำล้ำสมยั ทำงบริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำระบบบริษัทมำประยกุต์ เพื่อให้สนิค้ำคงคลงั
อยู่ในปริมำณที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน โดยได้น ำระบบ EnterpriseResourcePlanning (ERP) ซึ่งเป็นระบบสำรสนเทศของ
องค์กร ที่น ำแนวคิดและวิธีกำรบริหำรแบบ ERP มำใช้เป็นระบบเชิงปฏิบตัิกำรในองค์กร ระบบ ERP สำมำรถบูรณำกำร 
(integrate) รวมงำนหลกั (corebusinessprocess) ตำ่ง ๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ กำรจดัซือ้ กำรผลิต กำรจดักำรคลงัสนิค้ำ 
กำรขำย กำรบญัชี และกำรบริหำรบคุลำกร เข้ำด้วยกนัเป็นระบบที่สมัพนัธ์กนัและสำมำรถเช่ือมโยงกนัอยำ่งรวดเร็วด้วยระบบ 
Real Time จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรควบคมุปริมำณสต็อคสนิค้ำให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและท ำให้สำมำรถค ำนวณ 
และวำงแผนควบคมุกำรใช้วตัถดุิบ หรือสต็อคสินค้ำส ำเร็จรูป โดยได้ท ำกำรค ำนวณกำรสัง่ซือ้จำกน ำข้อมลู lead time กำรสัง่
ผลติ, safety stock และ จ ำนวนกำรสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ (MOQ) มำประมวลผลรวมกนัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ทัง้นีร้ะบบ ERP สำมำรถ
คำดกำรณ์ปริมำณวตัถดุิบและสนิค้ำส ำเร็จรูป ให้เพียงพอตอ่ควำมต้องกำรในกำรขำย ซึง่จะช่วยลดควำมเสีย่งในกำรเก็บสต๊อ
คสนิค้ำปริมำณมำก และท ำให้บริษัทสำมำรถรับมือกบักำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็วของรำคำสนิค้ำได้เป็นอยำ่งดี 
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ส ำหรับภำพรวมปี 2561ที่ผำ่นมำ รำคำเฉลี่ยของผลติภณัฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟแอลอีดียงัมีแนวโน้มลดลง
จำกปี 2561 อย่ำงรุนแรงแต่ทำงบริษัทได้ปรับประมำณกำรและคำดกำรณ์กำรผลิตลง โดยมีแนวโน้มในกำรน ำเข้ำสินค้ำ
ผลิตภณัฑ์ แอลอีดีมำจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้ บริษัทจึงมีควำดจ ำเป็นต้องติดตำมสถำนกำรณ์รำคำผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี 
และ โคมไฟแอลอีดีอยำ่งใกล้ชิด รวมถึงยงัมีเพิ่มมำตรกำรจดักำรคลงัสินค้ำ สินค้ำล้ำสมยั เพื่อให้สินค้ำคงคลงัเป็นสินค้ำที่มี
ระดบัรำคำที่เหมำะสมในกำรจดัจ ำหนำ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
2) ความเสี่ยงจากการช าระค่าสินค้าล่วงหน้า 

ในปี 2561 มลูคำ่กำรน ำเข้ำสินค้ำได้เพิ่มขึน้จำก 135.24 ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 153.00 ล้ำนบำท โดยในปี 2561 
มีสนิค้ำหลำยรำยกำรที่ทำงบริษัทได้ท ำกำรจ่ำยช ำระคำ่สนิค้ำลว่งหน้ำให้กบัผู้จดัจ ำหน่ำยตำมข้อตกลงกำรจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ 
เพื่อให้ผู้จดัจ ำหน่ำยด ำเนินกำรจดัสง่สินค้ำให้กบัทำงบริษัท ซึ่งทำงบริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำยช ำระค่ำสินค้ำ ตำมเทอมกำรซือ้
ขำยสนิค้ำที่ทำงบริษัทได้ตกลงกบัทำงผู้จดัจ ำหน่ำยไว้ลว่งหน้ำแล้วเทำ่นัน้ ทัง้นี ้กำรจ่ำยช ำระคำ่สนิค้ำลว่งหน้ำดงักลำ่ว ท ำให้
บริษัทต้องเตรียมวงเงินหมนุเวียนในกำรซือ้สต๊อกสินค้ำดงักลำ่ว ซึง่กำรช ำระคำ่สินค้ำลว่งหน้ำนัน้ อำจท ำให้บริษัทเกิดปัญหำ
สภำพคลอ่งขึน้ได้ ทำงบริษัทจึงได้เพิ่มมำตรกำรเฝำ้ระวงั ดแูล ติดตำมและควบคมุปริมำณสต๊อคให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 
 

3) ความเสี่ยงจากการควบคุมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 
กำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำประเภทโรงไฟฟ้ำ ชีวมวล และ โรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพ เป็นกำรเดินเคร่ืองจักรผลิต

กระแสไฟฟ้ำตลอด 24 ชัว่โมง และมีช่วงเวลำกำรซ่อมบ ำรุง ส ำหรับเคร่ืองจกัร ตำมระยะเวลำที่เหมำะสม ประสิทธิภำพของ
โรงไฟฟำ้ จึงขึน้อยูก่บั ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรจดักำร ให้โรงไฟฟำ้สำมำรถผลติไฟฟำ้ได้อย่ำงตอ่เนื่อง 
ตลอด 24 ชัว่โมงโดยไม่ประสพปัญหำใด ๆ และไม่ต้องหยดุพกัเคร่ืองจักร จำกอุบตัิเหตอุื่นใด โรงไฟฟ้ำจึงมีควำมจ ำเป็นที่
จะต้องเฝำ้ระวงัปัจจยัตำ่ง ๆ ที่อำจเกิดขึน้ได้ ทัง้ทำงตรง และ ทำงอ้อม รวมถึงกำรซอ่มบ ำรุงเคร่ืองจกัรอยำ่งสม ่ำเสมอ และกำร
ตรวจสอบ สภำพเคร่ืองจักร รวมถึง กำรทดสอบประสิทธิภำพของเคร่ืองจักร อย่ำงถูกวิธี จะช่วยให้เคร่ืองจักรสำมำรถ
เดินเคร่ืองได้อยำ่งตอ่เนื่อง โดยปรำศจำกเหตอุื่นใดทัง้นีก้ำรวดัประสทิธิภำพของกระบวนกำรผลิต อำจวดัได้จำก รำยได้เทียบ
กับรำยได้สูงสุดที่โรงไฟฟ้ำสำมำรถผลิตได้ในสภำพที่โรงไฟฟ้ำได้ท ำกำรซ่อมบ ำรุงอย่ำงถูกต้อง ซึ่งประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรผลติของโรงไฟฟำ้ของบริษัทฯ มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ประสทิธิภำพของโรงไฟฟำ้เทยีบกบัประสทิธิภำพสงูสดุ* 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ำกดั 62.28% 66.53% 81.75% 

*ประสิทธิภำพสงูสดุ – เป็นประสิทธิภำพท่ีสงูสดุในกรณีท่ีโรงไฟฟำ้ได้มีกำรหยดุเพื่อซอ่มบ ำรุงอยำ่งถกูต้องตำมมำตรฐำนโรงงำนผลิตไฟฟำ้ และ มำตรฐำนเคร่ืองจกัร 
 
ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ 
 
1) ความเสี่ยงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.47 

ทำงบริษัทจะมีโครงสร้ำงผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพรร่วมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนเท่ำกับ
ร้อยละ 72.47 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งสดัส่วนกำรถือหุ้นที่มีอยู่ร้อยละ 72.47 นี ้อำจจะท ำให้
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิ์รัตนพรมีอ ำนำจในกำรควบคุมมติที ่ประช ุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีที่ให้ถือคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งกำรถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนีจ้ะท ำให้บริษัทไม่สำมำรถ
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ตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ โดยปรำศจำกกำรยินยอมของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  แม้ว่ำผู้ ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกำสที่จะท ำ
ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทก็ตำม 
 
2) ความเสี่ยงจากการที่ ผู้บริหารทัง้หมด เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงในเ ร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจ  และกำรบริหำรงำน เนื่องจำกบริษัทมีกลุ่มครอบครัว
ประสิทธ์ิรัตนพร เป็นผู้ บริหำรทัง้หมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมกำรโดยส่วนใหญ่  อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิด
กำรถ่วงดลุในกำรบริหำรจดักำรในระดบัหนึง่ ทำงบริษัทได้ด ำเนินกำร ดงันี ้

1) แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมเป็นอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน เข้ำมำตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ซึง่จะท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุของกำรบริหำรจดักำรได้ในระดบัหนึง่ 
2) คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้ จัดกำรของบริษัท จะไม่มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรมี
อ ำนำจ และ/หรือ มอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
ขดัแย้งกับบริษัท ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรในลกัษณะดังกล่ำว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว ตำมข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด 
3) จดัให้มีหน่วยงำนเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน (InternalControl) ของบริษัท ที่สำมำรถ
ปฏิบตัิงำนได้อยำ่งเป็นอิสระ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยหน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำที่ดงักลำ่ว จะสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในในด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรบริหำรงำนภำยใน
บริษัททัง้หมดเป็นไปอยำ่งเหมำะสม และมีประสทิธิภำพ 

 
ความเสี่ยงด้านการเงิน 
 
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

เนื่องจำกบริษัทมีกำรน ำเข้ำวตัถดุิบที่ใช้ในกำรผลติสนิค้ำและสินค้ำส ำเร็จรูปจำกตำ่งประเทศหลำยรำยกำรเป็นเงิน
สกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ แต่รำยได้ของบริษัทโดยสว่นใหญ่เป็นสกุลเงินบำท ดงันัน้บริษัทจึงมีควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำแลกเปลี่ยน หำกเกิดสถำนกำรณ์ที่อตัรำแลกเปลี่ยนค่ำเงินบำทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ปรับตวัอ่อนค่ ำลง จะ
สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุด้ำนกำรน ำเข้ำสนิค้ำเพิ่มสงูขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์และหนีส้ิน 
โดยมีมลูค่ำเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ในสกลุเงินดอลลำร์สหรัฐ จ ำนวน 262,174 เหรียญดอลลำร์สหรัฐเงินกู้ยืมระยะสัน้ 851,704เหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งกำรที่บริษัทมีทัง้สว่นที่รับและจ่ำยเป็นสกลุเงินต่ำงประเทศนัน้ สำมำรถช่วยป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) 
จำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่งด้วยเช่นกัน ทัง้นีใ้นช่วง 12 เดือนของปี 2560 ที่ผ่ำนมำ
บริษัทมีมูลค่ำน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศ คิดเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ เท่ำกบั  3,889,135.69 เหรียญดอลลำร์สหรัฐ และ 
10,342.32 ยโูร ในขณะท่ีมีมลูคำ่กำรสง่ออกสนิค้ำคิดเป็นสกลุเงินตำ่งประเทศ เทำ่กบั 258,804เหรียญดอลลำร์สหรัฐ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำ
แลกเปลีย่นดงักลำ่ว โดยบริษัทมีกำรจดัเตรียมวงเงินสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ (Forward Contract) เทำ่กบั 
4,000,000เหรียญดอลลำร์สหรัฐ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนที่อำจจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึง่และ
ทำงบริษัทยังมีกำรติดตำมข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลำ เพื่อจะได้ประเมิน
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สถำนกำรณ์ และหำทำงป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึน้ผ่ำนกำรท ำสญัญำ Forward Contract ได้ทนั เพื่อเป็นกำรลด
ปัญหำและควำมเสยีหำยจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่อำจจะเกิดขึน้ได้ 

 
2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 

เนื่องจำกปัจจุบัน บริษัทมีกำรใช้บริกำรวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของวงเงิน
หมนุเวียนระยะสัน้ โดยบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเท่ำกบั 205 ล้ำนบำท เพื่อใช้หมนุเวียนในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ดังนัน้จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่ำงไรก็ตำม ขณะนีบ้ริษัท ได้รับกำรสนบัสนุนจำก
สถำบนักำรเงินในอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ส ำหรับลกูค้ำชัน้ดี(MLR และ MOR)เทำ่นัน้ 
 
ความเสี่ยงด้านปัจจัยนอก 

 
1) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

ในปัจจบุนั ภยัธรรมชำติ เป็นปัจจยัที่อำจสง่ผลกระทบเชิงธุรกิจได้อยำ่งมำกมำยมหำศำล อำทิเช่นในปี 2554 ปัญหำ
อทุกภยัได้สง่ผลกระทบเป็นวงกว้ำง ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยทัง้โดยทำงตรงและโดยทำงอ้อม ตอ่กำรประกอบธุรกิจในประเทศ
ไทยเป็นอย่ำงมำก แม้ว่ำทำงบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำอุทกภยัดงักล่ำวโดยตรง บริษัทยังคงได้รับผลกระทบ
ทำงอ้อมจำกกำรท่ีบริษัทจ ำนวนมำกที่ได้รับผลกระทบโดยทำงตรง ไมส่ำมำรถประกอบกิจกำรได้โดยปกติ และต้องหยดุด ำเนนิ
กิจกำรเป็นระยะเวลำยำวนำนกว่ำ 3-4 เดือน ภัยธรรมชำติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อำจเป็นปัญหำที่บริษัทไม่สำมำรถ
คำดกำรณ์ หรือคำดเดำสถำนกำรณ์ได้ลว่งหน้ำ ทัง้นีน้บัตัง้แตบ่ริษัทได้ก่อตัง้มำ บริษัทยงัไม่เคยประสพปัญหำภยัธรรมชำติ ที่
สง่ผลกระทบทำงตรงตอ่บริษัทแตอ่ยำ่งใด 

ส ำหรับปี 2560 ที่ผ่ำนมำ ทำงฝ่ำยบริหำรของบริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของภยัธรรมชำติเป็นอย่ำงดี และได้ท ำกำรประเมินภยัธรรมชำติในแต่ละประเภท ซึ่งทำงฝ่ำยบริหำรได้จดัควำม
พร้อมในอปุกรณ์เคร่ืองมือ หำกเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้ และยงัได้ท ำประกนัภยัให้ครอบคลมุทรัพย์สนิของบริษัทเพิ่มมำกขึน้ด้วย 

 
2) ความเสี่ยงจากปัจจัยทางการเมือง 

จำกปัญหำทำงกำรเมืองไทยตลอดระยะเวลำหลำยปีที่ผำ่นมำ สง่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม
ปัจจยัทำงกำรเมืองสง่ผลต่อควำมเช่ือมัน่ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่ส ำคญั 
ทำงบริษัทมิได้รับผลกระทบทำงตรง จำกกำรชุมนมุทำงกำรเมืองตลอดช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ทัง้นี ้เนื่องจำกสถำนที่ตัง้ทัง้
ส ำนักงำนและโรงงำน มิได้อยู่ในสถำนที่ที่มีกำรชุมนุมทำงกำรเมืองแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังคงประสบปัญหำ
เล็กน้อย จำกกำรที่คู่ค้ำโดยเฉพำะคู่ค้ำจำกต่ำงประเทศขำดควำมเช่ือมั่นในกำรเดินทำง และมักส่งผลให้คู่ค้ำยกเลิกกำร
เดินทำงที่ส ำคญักบัทำงบริษัท ทำงผู้บริหำรบริษัทตระหนกัถึงปัญหำดงักลำ่ว และมีกำรสง่เอกสำรยืนยนัสถำนภำพของบริษัท
ให้กับคู่ค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอแม้ในยำมที่เกิดวิกฤติกำรณ์ทำงกำรเมือง ส ำหรับผลกระทบทำงอ้อมนัน้ทำงบริษัทยังคงได้รับ
ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจของประเทศซึง่เป็นผลกระทบที่เกิดขึน้จำกควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมือง 

ส ำหรับในส่วนของนโยบำยนัน้ ทำงผู้บริหำรมีนโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมือง และสนบัสนุนกิจกรรมที่รักษำซึ่ง
จริยธรรมและจำรีตประเพณีอนัดีงำมของประเทศที่ได้ยึดถือปฏิบตัิมำอย่ำงยำวนำน ในขณะเดียวกนัก็ไมส่นบัสนนุกำรทจุริต 
และกำรประพฤติมิชอบ ซึง่ยงัผลเสียหำยตอ่เศรษฐกิจในทกุระดบั 
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TMI กับการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 

 
บริษัทมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกัธรรมำภิบำล และเพื่อกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  บริษัทให้ควำมส ำคญั

กบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีในกำรท ำงำนทกุขัน้ตอนและทกุระดบักำรบริหำร ควบคู่กบักำรด ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อกำร
ดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม ดแูลพฒันำชุมชนและสงัคม มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและค ำนึงถึงผู้มีสว่นได้สว่น
เสยี พร้อมทัง้ยงัพฒันำบคุลำกรให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

 
การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ยึดมัน่ในหลกักำรและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำร ตำมแนวทำงที่ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก ำหนดไว้ โดยแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 
1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทจะให้ควำมส ำคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุ ๆ ทำ่น อยำ่งเทำ่เทียมกนั นอกจำกนีจ้ะก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร โดยค ำนงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมจ่ ำกดัแตเ่พียงเฉพำะสทิธิที่กฎหมำยก ำหนดไว้เทำ่นัน้ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 บริษัทจะดูแลให้มีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองที่ต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ โดยจะถือปฏิบตัิให้จดัสง่
หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชุมวำระต่ำงๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำง
น้อย 14 วนั ซึ่งเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 7 วนั แล้วแต่เร่ืองที่จะพิจำรณำ และหรือ เป็นไปตำมที่
กฏหมำยก ำหนด โดยก ำหนดให้ในแต่ละวำระมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรประกอบและมีกำรบนัทึกกำร
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้อยำ่งถกูต้องครบถ้วน  

 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรประชมุ รวมถึงขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ รวมถึงกำร
เผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนที่จะจดัสง่เอกสำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้น
ได้มีเวลำศกึษำข้อมลูประกอบกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสำรจำกบริษัท 

 บริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงอยำ่งเต็มที่ และจะละเว้น
กำรกระท ำใด ๆ ที่อำจจะเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น 

 ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลำให้เหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็น
และตัง้ค ำถำมตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงควำมคืบหน้ำจำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ
โดยตรงผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท หรือผำ่นทำงตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 บริษัทได้ก ำหนดให้มีช่องทำงนกัลงทุนสมัพันธ์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสื่อสำรกับทำงบริษัทได้โดยตรง โดย
สำมำรถติดตอ่สอบถำมได้ที่อีเมล์ IR@thaiballast.comหรือโทรศพัท์ 02-877-9510 ตอ่ 350 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทุกคน ได้มีสว่นร่วมในกำรเสนอวำระเข้ำสู ่ที่ประชุมสำมญั และเสนอ
รำยช่ือบุคคลเพื่อ เ ข้ำ รับกำรคัด เลือกเป็นกรรมกำรบริษัทรวมถึ งกำรส่งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำทำงเ ว็บไซต์
http://www.thaiballast.com ของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทได้ประกำศบนหน้ำเว็บไซต์ตัง้แต่วนัที่ 19 
กนัยำยน 2561– 21 ธันวำคม 2561 (94 วนั) ซึ่งเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใด เสนอวำระ
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กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 รวมถึงกำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำและเสนอช่ือบคุคลเข้ำรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำร
บริษัท แตอ่ยำ่งใด 

ส ำหรับกำรประชมุสำมญัในรอบปี 2562 ที่จะถงึนี ้ ทำงบริษัทได้วำ่จ้ำงทำงบริษัท ควิดแลบ จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีมี
ประสบกำรณ์ทำงด้ำนบริกำรในสว่นของกำรนบัคะแนนเสยีงของผู้ เข้ำร่วมกำรประชมุ เพื่อด ำเนนิกำรเก็บคะแนนและค ำนวณ
คะแนนในแตล่ะวำระของกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ตวัแทนของบริษัท ควิดแลบ จ ำกดั จะเป็นผู้ตรวจสอบกำรนบัคะแนน
เสยีงของกำรประชมุในรอบปี 2562 และมีที่ปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ติลลกีิแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดัเป็นผู้
สงัเกตกำรณ์กำรนบัคะแนน เช่นเดียวกนักบักำรนบัคะแนนเสยีงของกำรประชมุในรอบปี 2561 ที่ผำ่นมำ 

 
2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ผู้ ถือหุ้นทุกรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหำร จะได้รับกำรปฏิบตัิที่เท่ำเทียมกัน และเป็น
ธรรม และจะสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรจะดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่ำง
เหมำะสม โดยได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับกำรปฏิบตัิ และปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐำนอยำ่งเทำ่เทียมกนั  

บริษัทได้จัดกระบวนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที่สนบัสนนุให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
โดยจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอันสมควร
นอกจำกนี ้ยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตวัเอง สำมำรถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำ
ประชมุและออกเสียงลงมติแทน โดยทำงบริษัทจะเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของ
ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทำงบริษัทมีมำตรกำรป้องกนักรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทำงมิชอบโดยก ำหนดแนวทำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทำงดงักล่ำวให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ โดยนโยบำย
และวิธีกำรติดตำมดแูลในกำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนัน้ บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผู้ดแูลและพิจำรณำตดัสินควำมผิด ในกรณีที่มีกรรมกำร และ/หรือ ผู้บริหำรมีกำรใช้ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตวั และ
มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้พิจำรณำควำมผิด ตำมมำตรกำรกำรลงโทษที่เป็นไปตำมมติที่ประชุมของ
คณะกรรมกำรบริษัท หำกพนกังำนของบริษัทกระท ำควำมผิดดงักลำ่ว  

กรรมกำรและผู้บริหำรจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถ
พิจำรณำธุรกรรมของบริษัทท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และสำมำรถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้
กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมที่ท ำกบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในกำรตดัสนิใจท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทำงคณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดแูลไม่ให้
ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนดงันี ้

 รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - จะต้องผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ ทัง้นี ้กำรอนมุตัิกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัค ำนึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ควำมยตุิธรรม ควำมสมเหตสุมผลของรำยกำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขและรำคำ
ตลำด นอกจำกนี ้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในรำยกำรระหว่ำงกัน จะไม่
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันในลักษณะดังกล่ำวได้ เพื่อควำมเป็นธรรม และเพื่อ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหำกเป็นรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเข้ำขำ่ยตำมข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ ข้อก ำหนด 
หรือกฎของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 
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 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน - ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่
บรรลนุิติภำวะ ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ของบคุคลดงักลำ่วใช้ข้อมลูภำยในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยเพื่อท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์
ของบริษัท เป็นระยะเวลำ 15 วนั ในช่วงระยะเวลำก่อนกำรน ำเสนองบกำรเงินประจ ำงวดต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. 
หรือก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะเปิดเผยตอ่สำธำรณชน 
 

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีสว่นได้เสยี จะได้รับกำรดแูลจำกบริษัทตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำร

ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกบับริษัท โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำร
สง่เสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยืน
ของกิจกำร ดงันี ้

 ทำงบริษัทจะปฏิบตัิกบัพนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม 

 กำรซือ้สนิค้ำและบริกำรจำกคูค้่ำเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ รวมถึงปฏิบตัิตำมสญัญำตอ่คูค้่ำ 

 กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมตำมข้อตกลง 

 เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้ำ มีควำมรับผิดชอบต่อลกูค้ำทัง้ในด้ำนคณุภำพของสนิค้ำและกำรให้บริกำรท่ีดี
ได้มำตรฐำน  

 กำรประพฤติตำมกรอบกติกำ กำรแขง่ขนัที่ดี หลกีเลีย่งวิธีกำรที่ไมส่จุริต เพื่อท ำลำยคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 

 มีควำมรับผิดชอบ ตอ่สภำพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรได้ก ำหนดให้เกิดกลไกกำรมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำน

ของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมมัน่คงอย่ำงยัง่ยืนให้กบักิจกำร และเปิดเผยข้อมูลส ำคญัที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียเหลำ่นัน้ให้
ได้รับทรำบอยำ่งเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรมีสว่นร่วมดงักลำ่วได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ  

  
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมกำรจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส ำคญัที่เก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูที่มิใช่ข้อมลู
ทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส ผำ่นช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ข้อมลูตำ่ง ๆ ได้แก่ รำยงำนทำงกำรเงิน 
ข้อมูลเก่ียวกับกำรท ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำของคณะกรรมกำร นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร นโยบำยเก่ียวกบักำรดูแล
สิง่แวดล้อมและสงัคม และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตำ่ง ๆ  

บริษัทจะดแูลให้คณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป 
และผำ่นกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

นอกจำกนีย้งัได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสตอ่คณะกรรมกำรในประเด็นเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำย ควำม
ถกูต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

 นอกจำกบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปีแล้ว คณะกรรมกำรจะจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล
ดงักลำ่วผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 คณะกรรมกำรจะรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยดงักลำ่วผำ่นรำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท 
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 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม และ
จ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุในปีที่ผำ่นมำ 

 คณะกรรมกำรจะเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสงูที่สะท้อนภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคน 
 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรของบริษัทค ำนงึถึงควำมส ำคญัของนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยก ำหนดเป็นนโยบำย

เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจบริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ และเพิ่มควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัท
จะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสำธำรณะ และผู้ ถือหุ้นอยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุและกำร
ตรวจสอบภำยใน สว่นกำรบริหำรควำมเสี่ยงบริษัทจะพยำยำมควบคมุ และบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด และยงัค ำนึงถึง
เร่ืองจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยด ำรงไว้ซึง่ควำมเป็นธรรมตอ่คูค้่ำ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุ ๆ กลุม่ 

คณะกรรมกำรมีภำวะผู้น ำ วิสยัทศัน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวมโดยได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน และ
ดแูลให้บริษัทมีระบบงำนที่ให้ควำมเช่ือมัน่ได้ว่ำ กิจกรรมตำ่ง ๆ ของบริษัทได้ด ำเนินไปในลกัษณะที่ถกูต้องตำมกฎหมำยและ
และมีจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำหนด วิสยัทศัน์ ภำรกิจ กลยทุธ์ เปำ้หมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท 

 ก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอ ให้เป็นไปตำมแผนงำน  เพื่อบรรลุ
เปำ้หมำยที่วำงไว้ 

 ดแูลให้มีระบบควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ท ำกำรประเมินและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ในกำรตรวจสอบ
บญัชีประจ ำปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที่ส ำคญัในระบบดงักลำ่ว 

 ดแูลให้มีมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่งที่เหมำะสม และติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 ดแูลสนบัสนนุให้กรรมกำรบริษัทเข้ำรับกำรอบรมจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรได้ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรโดยขอควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น จำกจ ำนวนคณะกรรมกำร
ทัง้หมด 7 คน ซึง่คิดเป็นกรรมกำรอิสระไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ โดยคณะกรรมกำรบริษัท
ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 3 ท่ำน เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2552 และมีกำรแต่งตัง้
กรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำแทนกรรมกำรท่ีหมดวำระไป อีก 1 ทำ่น เมื่อวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 ซึง่กรรมกำร
ตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 
และจะจดัให้มีกำรประชมุเป็นพิเศษในกรณีที่มีวำระเร่งดว่น 

2. คณะกรรมกำรได้ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี  
3. คณะกรรมกำรได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ อยำ่งรอบคอบ 
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4. บริษัทมีเลขำนกุำรบริษัท* ซึ่งท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำร
จะต้องทรำบและปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิ
ตำมมติคณะกรรมกำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

5. กรณีประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ จัดกำรเป็นบุคคลคนเดียวกัน ทำงบริษัทได้ด ำเนินกำรให้มีกำร
แบ่งแยกอ ำนำจของกรรมกำร และคณะกรรมกำรแต่ละชุด เพื่อให้เกิดควำมถ่วงดุล และมีกำรสอบทำน 
อย่ำงชัดเจน เพื่อควำมโปร่งใส และมีระบบบริหำรจัดกำรที่ดี ทัง้นีท้ำงประธำนกรรมกำรบริษัทให้
ควำมส ำคญัและเข้ำใจในหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ และถ่วงดลุใน
องค์กร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดเป็นอย่ำงดี ทัง้นีบ้ริษัทมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ และ 
ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ อ ำนำจอนุมัติ  และอ ำนำจด ำเนินกำรของกรรมกำร กรรมกำรผู้ จัดกำร 
กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็นกำรจ ำกดัขอบเขตอ ำนำจกำรด ำเนินกำรไว้
อยำ่งชดัเจนและเป็นลำยลกัษณ์อกัษร จึงท ำให้เช่ือมัน่ได้วำ่ กำรท่ีประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จดักำร
เป็นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เกิดปัญหำในกำรมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัดแต่อย่ำงใด ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทยงั
สำมำรถแบ่งแยกอ ำนำจกรรมกำรรวมทัง้คณะกรรมกำร และอ ำนำจกำรบริหำรงำน ออกจำกกันได้
ตำมปกติตอ่ไป 

6. ในปี 2561 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้สิน้  8 คน โดยเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 คน 
คณะกรรมกำรบริหำร 4 คน ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบ 1 ท่ำนได้หมดวำระลงในปีนี ้จึงมีกรรมกำรทำ่นใหม่
ด ำรงต ำแหน่งแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรทัง้ชุด โดยมีประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจ และน ำเสนอแนว
ทำงกำรบริหำร ให้กบัคณะกรรมกำรบริษัทให้พิจำรณำและอนมุตัิเป็นส ำคญั 

7. คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้สำมำรถด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (ใน
วำระ) ได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 
*บริษัทฯ มีนำงสำวศศิพิมพ์ ชยะกุล ซึ่งผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นที่ 87/2018 จำกสมำคม

ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทตัง้แต่วนัที่ 26 มกรำคม 

2561 

 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมกำรจะท ำหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคญัเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท เช่น วิสยัทศัน์ และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ 
รวมทัง้ก ำกบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนท่ีก ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพ
และประสทิธิผล 

2. คณะกรรมกำรได้จัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อักษร และให้ควำม
เห็นชอบตอ่นโยบำยดงักลำ่ว โดยจะทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำ อยำ่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมกำรได้จดัให้มีกำรท ำจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนทุกคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บริษัทใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และจะติดตำมให้มีกำร
ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณดงักลำ่วอยำ่งจริงจงั  
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4. คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ โดยได้ก ำหนดนโยบำย
เก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ียดึถือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส ำคญั และถือ
เป็นหน้ำที่ของบคุลำกรทกุระดบัท่ีจะหลกีเลี่ยงกำรมีสว่นเก่ียวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือ ควำมสมัพนัธ์กบั
บคุคลภำยนอกอื่น ๆ ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดควำมขดัแย้งโดยก ำหนดให้ผู้
ที่มีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือกำรเก่ียว
โยงของตนในรำยกำรดงักลำ่วและต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนมุตัิในธุรกรรม
นัน้ ๆ  

5. คณะกรรมกำรได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนรำยงำนทำงกำรเงิน และด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และนโยบำย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุดงักลำ่ว โดยจะทบทวนระบบอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

6. คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรทกุทำ่นที่ได้รับแต่งตัง้ ต้องมีสดัสว่นกำรเข้ำร่วมประชุม ไมน้่อยกว่ำร้อย
ละ 75 ของกำรประชุมทัง้ปีและกำรลงมติในกำรประชุมทกุครัง้ จะต้องมีองค์ประชุมของกรรมกำรไม่น้อย
กวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่ม
ตำมควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ โดยมีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรก่อนกำรประชุมเป็น
ระยะเวลำลว่งหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วม
ประชุม และในกำรประชุมทุกครัง้ กรรมกำรมีกำรเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผยและเสรี มีกำรจดบันทึก
ประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองแล้วจำกคณะกรรมกำร เพื่อให้
กรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องสำมำรถตรวจสอบได้ โดยกำรประชมุคณะกรรมกำรในแตล่ะครัง้ จะใช้เวลำประมำณ 
2 – 3 ชัว่โมง 

 
สถติิการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2561 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) 

รายชื่อกรรมการ จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 
1. นำยธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 6/6 
2. นำยธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 6/6 
3. นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 6/6 
4. ดร.ธีรศกัดิ์  ประสทิธ์รัตนพร 6/6 
5. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 6/6 
6. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 2/6 
7. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 6/6 
8. นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 4/6 
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หมายเหตุ:  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุนำยทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และนำยธีรัชย์มีเดชประเสริฐ ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ เม่ือครัง้กำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2552 วนัที่ 7 เมษำยน 2552 และได้เข้ำร่วมกำรประชมุครัง้แรกเม่ือวนัที่ 21 เมษำยน 
2552 

 
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทจะจัดให้มีกำรประเมินผลงำนของตนเอง และของกรรมกำร คือ จัดให้มีแบบ
ประเมินผล 2 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมกำรทัง้คณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมกำรรำยบคุคล 
(ประเมินตนเอง) เพื่อช่วยให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอปุสรรคในปีที่ผ่ำนมำ และ
น ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรและน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงและพฒันำกำร
ด ำเนินงำนตอ่ไป โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองทัง้รูปแบบของคณะกรรมกำร และกำรประเมินรำยบคุคล ปี
ละ 1 ครัง้ และให้มีกำรรับรองผลกำรประเมินโดยก ำหนดให้ประธำนคณะกรรมกำร เป็นผู้ รับรองในรูปแบบของ
รำยคณะ และให้แตล่ะบคุคลลงรำยมือช่ือรับรองผลกำรประเมินตนเอง โดยหวัข้อในกำรประเมินมีดงัตอ่ไปนี ้

- โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
- บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
- กำรประชมุคณะกรรมกำร 
- กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 
- ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
- กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 
 

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำรทำงบริษัท จะจัดให้
คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนบริษัท เพื่อไปใช้ประกอบในกำรประเมินผลงำนของกรรมกำร
ผู้จดักำร และน ำผลกำรประเมินของกรรมกำรผู้จดักำรไปเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผู้จดักำรทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว กำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร จะจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้
โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้ รับรองผลกำรประเมินพร้อมกับวำระกำรรับรองผลกำรด ำเนินงำนรำยปี และให้ฝ่ำย
เลขำนกุำรเป็นผู้จดัเก็บผลกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จดักำร 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรไว้อยำ่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคำ่ตอบแทน อยูใ่นระดบั
เดียวกบัอตุสำหกรรม และสงูเพยีงพอท่ีจะดงึดดูและรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิตำมที่ทำงบริษัทต้องกำร โดย
คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นไปตำมมติที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ รำยละเอยีดคำ่ตอบแทน
กรรมกำรและผู้บริหำร ได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในหวัข้อกำรจดักำร เร่ืองคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรข้ำงต้น
แล้ว 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ทำงบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร ดงันี ้
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1. คณะกรรมกำรจะสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในระบบ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ได้แก่ กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เพื่อให้มีกำรปรับปรุงกำร
ปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้โดยกำรจัดฝึกอบรมภำยในบริษัท หรือจัดส่งอบรม
ภำยนอกตำมหลกัสตูรที่เห็นสมควร 

2. ทกุครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม ่(กำรปฐมนิเทศน์กรรมกำรใหม)่ 

3. คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพฒันำและสบืทอด
งำน ซึง่กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงูจะมีกำรเตรียมแผนงำนท่ีตอ่เนื่องถึงผู้สบืทอดงำนในกรณีที่
ไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ 

4. คณะกรรมกำรจะจดัให้มีโครงกำรส ำหรับพฒันำผู้บริหำร โดยให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปี
ถึงสิง่ที่ได้ด ำเนินงำนไปในระหวำ่งปี และพิจำรณำควบคูก่นัไป เมื่อพิจำรณำแผนสบืทอดงำน 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Corporate Social Responsibility เป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคญั และยดึมัน่ในพนัธ
กิจเพื่อสงัคมมำอยำ่งสม ่ำเสมอ บริษัทจึงได้ก ำหนดแนวนโยบำยเพื่อกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน โดยมีแนวทำงสง่เสริมและพฒันำ
สงัคมควบคูไ่ปกบักำรพฒันำบริษัท เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกนัอยำ่งมัน่คง โดยมีรำยละเอียดนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
กำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำด้วยควำมเป็นธรรมเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมยัง่ยืน คณะกรรมกำรบริษัท จึง

ประกำศนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรมปรำศจำกกำรเอำรัดเอำเปรียบ ด ำเนินธุรกิจตำมหลกั
ธรรมำภิบำลที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดมำกกว่ำหลกัปฏิบัติสำกล ให้ควำมเป็นธรรมกับคู่ค้ำทุกฝ่ำย โดยไม่มีกำรเลือก
ปฏิบตัิ คณะกรรมกำรจึงได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1) จดัให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ นโยบำย ข่ำวสำร สิทธิประโยชน์ที่คู่ค้ำควรจะได้รับ โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิ เพื่อ
ประกำศให้ทรำบถึงนโยบำยในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดัหำ และ จัดซือ้แก่คู่ค้ำทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน เปิดช่องทำงกำร
ร้องเรียนส ำหรับลกูค้ำทกุรำย จดัให้มีกำรท ำแบบสอบถำมส ำหรับลกูค้ำโดยวิธีกำรสุม่ เพื่อให้ลกูค้ำมีอิสระในกำรให้ข้อมลูต่อ
บริษัทโดยตรง ข้อมลูแบบสอบถำมถกูน ำมำวิเครำะห์ และวิจยัตำมหลกัวิชำกำรโดยปรำศจำกอคติ นอกจำกนีใ้นกรณีที่คู่ค้ำ
ต้องกำรร้องเรียน เร่ืองสินค้ำ หรือได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรม อำทิ กำรเรียกสนิบน คูค้่ำทกุรำยสำมำรถสง่เร่ืองร้องเรียน
เข้ำมำยงับริษัทได้โดยตรง 

2) ปฏิบตัิตำมเง่ือนไข ข้อตกลง สญัญำที่เป็นธรรม ตำมที่ได้ตกลงไว้กบัคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด บนพืน้ฐำนของควำม
เป็นธรรมตำมหลกัจริยธรรมที่ดีของสงัคม 

3) ก ำหนดนโยบำยเพื่อควำมโปร่งใส โดยห้ำมพนกังำน รับ จดัหำ หรือจดัซือ้ ซึง่ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่
จะสง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจที่มิได้เกิดจำกกำรด ำเนินกำรโดยสจุริต หรือท ำให้เกิดควำมไมโ่ปร่งใสในกำรด ำเนินกิจกำร 
เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดกำรทจุริตตอ่หน้ำที่และปอ้งกนัควำมไมโ่ปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจกบัคูค้่ำทกุรำย นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงั
เปิดช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถรำยงำนควำมไม่โปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนทุกระดับต่อผู้บริหำรและต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทได้โดยตรงโดยพนกังำนและผู้มีส่วนได้เสียทกุรำยสำมำรถรำยงำนกำรฉ้อโกงที่น่ำสงสยั , กำรทุจริตต่อ



 

 43 

หน้ำที่, กำรปฏิบตัิงำนท่ีไม่สจุริต หรือกำรด ำเนินกำรท่ีขดัต่อระเบียบปฏิบตัิที่ดีทำงจริยธรรม ศีลธรรม หรือขดัตอ่ข้อกฎหมำย 
ตอ่กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยเลขำนกุำรได้ ตำมช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

 

ผู้รับเร่ืองร้องเรียน Email 

กรรมกำรบริษัท Directors@thaiballast.com 

กรรมกำรตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 

เลขำนกุำรบริษัท CorporateSecretary@thaiballast.com 

ฝ่ำยจดักำรข้อมลู และสำรสนเทศ Info@thaiballast.com 

 

นอกจำกนีผู้้ ร้องเรียนยงัสำมำรถสง่เอกสำรกำรทจุริตได้โดยตรงต่อกรรมกำรบริษัทหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
ได้ที่ ฝ่ำยเลขำนกุำรบริษัท เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงส ำเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหำนคร 10600โดยมีฝ่ำยเลขำนกุำรเป็น
ผู้ รับเร่ืองร้องเรียน และน ำเรียนตอ่กรรมกำรบริษัท, กรรมกำรตรวจสอบ และผู้ เก่ียวข้องในล ำดบัถดัไป 

4) ก ำหนดนโยบำย Whistle Blower เพื่อสนบัสนุนให้เกิดกำรตรวจสอบกำรกระท ำกำรอนัไม่โปร่งใส และเพื่อให้
ควำมมัน่ใจว่ำ ผู้ รำยงำนควำมไม่โปร่งใส กำรทจุริต กำรไม่ปฏิบตัิ หรือกำรละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน จะได้รับกำร
ปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมเพื่อปกปอ้งกำรตอบโต้กลบัจำกผู้มีเจตนำไม่ดี และท ำกำรฝึกอบรมพนกังำนเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตต่อหน้ำที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในควำมพยำยำมของบริษัทที่จะกระตุ้นให้พนกังำนตระหนกัถึงกำรควบคมุและ
ปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

สทิธิมนษุยชนเป็นสิทธิพืน้ฐำนในควำมเป็นมนษุย์ ซึ่งมีทัง้สทิธิที่กฎหมำยก ำหนดและสิทธิที่มิได้ระบไุว้เป็นกฎหมำย 
บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษัทที่จดัให้มีกำรสง่เสริม สนบัสนนุ และ พฒันำ สทิธิมนษุยชนส ำหรับ
บุคลำกรภำยในองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  สนับสนุนกำรพัฒนำ
สวสัดิกำร และกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของพนกังำน คุ้มครองสิทธิของผู้ ด้อยโอกำส และเปิดโอกำสควำมเท่ำเทียมกันของ
พนกังำนทกุระดบั จดักิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมสำมคัคี และสร้ำงแรงจงูใจในกำรท ำงำนให้กบัองค์กร โดยไม่ปิด
โอกำสกำรแสดงออกซึง่ควำมคิดสร้ำงสรรค์อนัเป็นสว่นหนึง่ของกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 

 

1. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ทำงบริษัทได้ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรเพิ่มเติมให้กับพนกังำนประจ ำของบริษัทนอกเหนือจำกสวัสดิกำรกองทุน

ประกันสงัคม ซึ่งเป็นสวสัดิกำรพืน้ฐำนส ำหรับพนกังำนทุกคนแล้ว ทำงบริษัทยงัได้จัดให้มีกำรจดัท ำกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ
เพื่อให้พนกังำนได้มีหลกัประกันในอนำคตส ำหรับพนกังำนที่ท ำงำนกบับริษัทเป็นระยะเวลำยำวนำน โดยบริษัทจะจ่ำยเงิน
สมทบเข้ำสูก่องทนุในอตัรำเดียวกนักบัท่ีพนกังำนได้จ่ำยช ำระเพื่อเป็นกำรสง่เสริมนโยบำยกำรออมของภำครัฐ ทัง้นี ้ทำงบริษัท
ได้จดัให้มีกำรอบรมรำยละเอียดกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับพนกังำนใหม่ โดยวิทยำกรจำกทำงสถำบนักำรเงินที่เป็นผู้ดแูล
กองทนุ 
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นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงัได้จดัให้มีสวสัดิกำรรักษำพยำบำลเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล
ส ำหรับกรณีที่พนกังำนเจ็บป่วยฉกุเฉินและจ ำเป็นต้องเข้ำรักษำที่สถำนพยำบำลท่ีมิได้สงักดักองทนุประกนัสงัคม สวสัดิกำรยำ
รักษำโรคพืน้ฐำน โดยจดัให้มีกำรฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคพืน้ฐำน และกำรจดัสวสัดิกำรยำสำมญัทัว่ไป ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรสง่เสริมให้
พนกังำนมีสวสัดิภำพที่ดีขึน้ 

กำรจัดสวสัดิกำรด้ำนควำมปลอดภัยในระหว่ำงปฏิบตัิหน้ำที่ของพนกังำน เป็นอีกหนึ่งสวสัดิกำรที่ทำงบริษัทได้
เลง็เห็นและให้ส ำคญัเสมอมำ ทำงบริษัทได้จดัซือ้อปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรำย อำทิ Earplugs ซึง่จดัให้ไว้กบัพนกังำนท่ีต้องท ำงำน
กบัเคร่ืองจกัรอตุสำหกรรมที่มีโอกำสเกิดเสียงดงั หรือ กำรจดัอปุกรณ์ Back Support ส ำหรับพนกังำนขนย้ำยสินค้ำ เป็นต้น 
เพื่อสขุภำพและอนำมยัที่ดีของพนกังำน 

2. การพัฒนาบุคลากร 
ในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกร ทำงผู้บริหำรของบริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของกำรพฒันำบคุลำกรภำยในองค์กรเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพฒันำบคุลำกรในยคุปัจจุบนัที่กำร
แข่งขนัทำงกำรตลำดต้องอำศยัทกัษะและควำมเช่ียวชำญในกำรด ำเนินกำรเพื่อรับมือกบัปัญหำหรืออปุสรรคตำ่ง ๆ ที่อำจจะ
เกิดขึน้ได้ ทำงผู้บริหำรจึงได้ด ำเนินกำรสนบัสนนุกำรพฒันำด้ำนบคุลำกร ทัง้ในระดบัปฏิบตัิกำร หวัหน้ำสว่นงำน และระดบั
ผู้บริหำร โดยครอบคลมุถึงตัง้แตก่ำรจดัท ำ กำรอบรมฝึกสอนระหวำ่งช่วงที่เร่ิมเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่ (Probation Period Training) 
กำรฝึกอบรมระหว่ำงกำรปฏิบตัิหน้ำที่ (On the Job Training) กำรฝึกอบรมประจ ำปีเพื่อเป็นกำรทบทวนกำรปฏิบตัิหน้ำที่
อย่ำงถกูต้องสม ่ำเสมอ (Scheduled Training) และกำรฝึกอบรมพิเศษเพื่อเพิ่มเติมควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน 
(Specific Training) ให้แก่พนกังำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีควำมจ ำเป็นเฉพำะ ทัง้นีก้ำรฝึกอบรมนอกจำกจะเป็นกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้ให้กบัพนกังำน ยงัเป็นกำรเปิดทศันวิสยั ในกำรมองปัญหำในรูปแบบท่ีแตกตำ่งออกไป เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึน้ได้อย่ำงทันท่วงที ทัง้นีใ้นส่วนของกำรฝึกอบรม บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมทัง้แบบภำยใน (In-house 
Training) และมีกำรสง่ฝึกอบรมกบัสถำบนัภำยนอก เพื่อให้สำมำรถน ำควำมรู้ควำมสำมำรถที่พนกังำนได้รับจำกกำรฝึกอบรม 
มำใช้พฒันำ และเพิ่มประสทิธิภำพภำยในองค์กรได้อยำ่งเต็มที่ 

3. การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
บริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีกำรบรรจุคนพิกำรเข้ำเป็น

พนกังำนของบริษัทอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย มีเกณฑ์คดัเลือกโดยกำรเลอืกสรรพนกังำนพิกำรท่ีมิได้มีผลกระทบตอ่กำรจ้ำง
งำนเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่ เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้พนกังำนพิกำรได้รับสทิธิอนัเทำ่เทียมกบัพนกังำนทัว่ไป นอกจำกนี ้ทำงบริษัทยงัมี
นโยบำยสง่เสริม และสนบัสนนุองค์กรช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกำส ทัง้ทำงตรงโดยกำรจดังำนให้ผู้ ด้อยโอกำสได้มีโอกำสฝึกทกัษะ 
ฝีมือ และควำมช ำนำญ โดยมีทีมงำนที่มีทกัษะฝีมือของทำงบริษัทเป็นผู้ ฝึกสอน และ กำรสนบัสนุนทำงอ้อมผ่ำนทำงกำร
บริจำคให้กบัมลูนิธิที่สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ด้อยโอกำสได้มีโอกำสในกำรพฒันำ ทกัษะ ฝีมือ และควำมช ำนำญเฉพำะทำง
ให้มำกขึน้ ทัง้นีก้ำรส่งเสริมทักษะกำรท ำงำนของคนพิกำรเป็นส่วนหนึ่งในมำตรกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตำมหลกัสิทธิ
มนษุยชนสำกลท่ีทำงบริษัทได้ยดึถือปฏิบตัิตอ่เนื่องกนัมำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

4. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
ทำงบริษัท ธีระมงคล อสุำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) น ำโดยกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดบัสงูส่งเสริมให้มีกำร

สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนโดยกำรปรับปรุงและพฒันำตวัชีว้ดั (Performance Indicator) ส ำหรับแต่ละหน่วยงำนเพื่อใช้
วดัผลกำรท ำงำนของแต่ละแผนก โดยมีกำรปรับปรุงและพฒันำตวัชีว้ดัอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลีย่นแปลงไปอยำ่งสม ่ำเสมอ บริษัทได้จดัให้แผนกที่มีผลกำรประเมินดีเยี่ยมจำกตวัชีว้ดัที่ได้ก ำหนดไว้ ได้รับรำงวลัเพื่อสร้ำง
แรงจูงใจในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย นอกจำกนีท้ำงบริษัทยงัเปิดโอกำสให้พนกังำนได้มีสว่นร่วมในกำรพฒันำ
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โดยจัดให้มีกำรบริหำรและกำรตรวจสอบตำมหลักกำร Participatory Governance ซึ่งเป็นหลักปกครองที่ผู้ ถูกปกครอง
สำมำรถแสดงออกซึง่ควำมเห็นตอ่กำรบริหำรงำนอย่ำงมีเหตมุีผล พนกังำนสำมำรถเสนอควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ มีสว่น
ร่วมในกระบวนกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนตำ่งๆ ในเชิงลกึ 

5. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับองค์กร (Organizational Knowledge Management) 
กำรจดักำรองค์ควำมรู้เป็นสว่นหนึง่ของกำรพฒันำกำรขององค์กรอยำ่งยัง่ยืน ผู้บริหำรบริษัทธีระมงคล อตุสำหกรรม 

จ ำกดั (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรพฒันำองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร ด้วยกำรสง่เสริมให้มีกระบวนกำรพฒันำองค์
ควำมรู้ในองค์กรอยำ่งสร้ำงสรรค์ โดยมีกำรจดัท ำในหลำยลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1) Information Center – เป็นกำรจดัท ำศนูย์กลำงองค์ควำมรู้ส ำหรับข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กร ข่ำวสำรที่ถูก
ประกำศให้รับทรำบจะถูกน ำมำรวบรวม และเก็บรักษำไว้ในระบบผ่ำนทำง Information Center เพื่อประกำศให้รับรู้อย่ำง
ทัว่ถึง และเปิดโอกำสให้พนกังำนได้แสดงควำมคิดเห็นในประกำศที่มีผลกระทบตอ่พนกังำนอยำ่งมีเหตมุีผล 

2) Creativity Center – ศนูย์กลำงควำมคิดเห็นสำธำรณะภำยในองค์กร เป็นช่องทำงส ำหรับพนกังำนทกุระดบัใน
กำรน ำเสนอควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ควำมคิดเห็นที่ถกูน ำมำปฏิบตัิจะได้รับรำงวลัด้ำนกำรมีสว่นร่วมต่อกำร
พฒันำของบริษัท กำรจัดท ำศูนย์กลำงควำมคิดเห็นสำธำรณะนอกจำกเป็นกำรส่งเสริมให้พนกังำนได้มีโอกำสแสดงควำม
คิดเห็นอย่ำงสร้ำงสรรค์ ยงัเป็นกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสของกำรท ำงำนตำมหลกั Participatory Governance ซึ่งช่วยให้
กระบวนกำรบริหำรเป็นไปอยำ่งมีเอกภำพตำมหลกักำรประชำธิปไตย 

3) Organizational Learning Process – ทำงบริษัทได้น ำแนวทำงกำรเรียนรู้ในรูปแบบขององค์กรมำประยกุต์ใช้ 
โดยเร่ิมต้นกำรเรียนรู้จำก Individual Learning ฝึกกำรเรียนรู้แบบกลุม่ Team Learning และน ำไปปฏิบตัิตำมรูปแบบของ 
Organizational Learning เพื่อให้กำรเรียนรู้เกิดจำกทกัษะของพนกังำนในระดบัปฏิบตัิกำรไปจนถึงหวัหน้ำสว่นงำน ผู้จดักำร 
และผู้บริหำรระดบัสงู โดยกระบวนกำรเรียนรู้มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 Individual Learning – ส่งเสริมกำรพฒันำกำรทำงด้ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยฝึกฝนและ
ปฏิบตัิกำรเรียนรู้ผ่ำนทำง Digital Multimedia Learning ซึ่งประกอบไปด้วยกำรเรียนรู้ผ่ำนทำงวีดีโอเทป และสื่อดิจิตอล 
ประเภทอื่น ๆ ที่ได้บนัทึกระเบียบปฏิบตัิในกำรท ำงำนของแต่ละแผนกเอำไว้ และอบรมพนกังำนในทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้พนกังำนสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจได้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.2 Team Learning – ฝึกฝนให้พนักงำนรู้จักกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม โดยจัดกำรอบรมในเชิงกลุ่ม ให้โอกำส
พนกังำนในกำรเข้ำฝึกฝนตำมกลุม่คณะ กำรแสดงออกซึ่งควำมคิดเห็นส่วนบคุคล และกำรรับฟังควำมคิดเห็นของบุคคลใน
กลุม่ รวมถึงมำรยำท และทกัษะในกำรประชมุ สมัมนำ และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมระหว่ำงพนกังำน ทัง้นีกิ้จกรรมที่ทำงบริษัทได้
จดัเป็นประจ ำอยู่ทกุปี เพื่อสนบัสนนุกำรเรียนรู้กำรเข้ำกลุม่และฝึกฝนทกัษะกำรท ำงำนเป็นทีมได้แก่ กิจกรรม Team Building 
ประจ ำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พนกังำนประจ ำของบริษัทจะได้มีโอกำสท ำควำมรู้จกั ร่วมท ำกิจกรรมฝึกฝนทกัษะกำรท ำงำนเป็น
ทีมของพนกังำนประจ ำทกุระดบั 

3.3 Organizational Learning – ส่งเสริมทักษะกำรจัดกำรในรูปแบบองค์กรภำพรวม โดยเปิดโอกำสให้
พนกังำนได้เรียนรู้กำรจดักำรในสว่นงำนอื่น ๆ ที่มิใช่สว่นงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ในรูปแบบองค์กร ในกำรสง่เสริมกำรเรียนรู้ดงักลำ่ว พนกังำนข้ำมสำยงำนจะมีโอกำสช่วยตรวจสอบกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของพนกังำนสำยงำนอื่น  เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจของลกัษณะงำนอื่น ๆ ที่มีอยู่ภำยในบริษัท โดยมีผู้จัดกำร รวมถึง
ผู้บริหำรเป็นผู้ก ำกบัดแูล ทัง้นีก้ำรสง่เสริมทกัษะกำรจดักำรดงักลำ่ว นอกจำกจะเป็นกำรเรียนรู้ขอบขำ่ยกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ
พนกังำนแล้ว ยงัเป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคีภำยในองค์กร ให้มีควำมเป็นเอกภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อีกด้วย 

6. การส่งเสริมเร่ืองสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยัของพนักงาน 



 

 46 

 ตำมนโยบำยคณุภำพ ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯได้ก ำหนดให้ผู้บริหำร
ทกุระดบัในบริษัทฯ รับผิดชอบและเป็นแบบอย่ำงในกำรพฒันำและธ ำรงไว้ซึ่งระบบกำรจดักำรคณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมตระหนักเร่ืองควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิง่แวดล้อม โดยจดัอบรมพนกังำนของบริษัทฯ หลำกหลำยหลกัสตูรกำรอบรม ได้แก่ 

 1.จดัหลกัสตูรอบรมพนกังำน Staff Orientation ส ำหรับพนกังำนใหม่ของบริษัทฯ โดยทกุคนจะได้รับกำรอบรมใน
หวัข้อ Safety-Health-Environment (SHE) คร่ึงวนั 

 2. จดัอบรมจิตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อม ในระดบัหวัหน้ำหนว่ยผลติ และช่ำงเทคนิค 
 3. จดัอบรมควำมรู้เก่ียวกบักฏหมำยกำรอนรัุกษ์พลงังำน ในระดบัผู้จดักำรสว่น และพนกังำนท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
 4. จดัอบรมผู้ปฏิบตัิงำนสิง่แวดล้อม ในด้ำนกำกอตุสำหกรรม รวมถึงด้ำนน ำ้และอำกำศ 
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัฝึกอบรมดงักลำ่วอย่ำงต่อเนื่อง และได้รวบรวมประเมินผลกำรเข้ำร่วมกำรอบรมของพนกังำน 

โดยพนกังำนที่มีส่วนเก่ียวข้อง เข้ำร่วมกำรอบรมร้อยละ 100 ส่วนหน่วยงำนบริหำรและแผนกบุคคล เป็นผู้ รับผิดชอบกำร
ลงทะเบียนกำรฝึกอบรมของพนกังำน 

 

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบัตร 
 บริษัทได้ก ำหนดก ำหนดให้ผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปกป้อง และดูแล
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท และเคำรพลิขสิทธ์ิของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทัง้มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสือ่สำรโดยใช้สือ่โทรคมนำคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและถกูต้องตำมหลกักฎหมำยที่เก่ียวข้องกบั
ทรัพย์สนิทำงปัญญำ ลขิสทิธ์ิ และสทิธิบตัร ทกุประกำร 
 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

กำรทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นปัญหำอนัร้ำยแรงไม่เพียงในระดบัองค์กร ยงัเป็นปัญหำในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ 
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรของบริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชั่นในทกุระดบั และก ำหนดให้มีนโยบำยว่ำ
ด้วยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตวำ่ด้วย “กำรรับสิง่ของหรือประโยชน์อื่นใดที่มีอิทธิพลต่อกำรตดัสนิใจ โดยไม่เป็นธรรมตอ่กำรปฏิบตัิ
หน้ำที่” และ “กำรให้สินบน” ไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้พนกังำนและผู้ เก่ียวข้องได้ทรำบและยึดถือปฏิบตัิตำมนโยบำย โดยมี
รำยละเอียดของนโยบำยดงันี ้

บริษัทด ำเนินนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดหำจัดซือ้แก่คู่ค้ำทุกรำยของบริษัท และมี
นโยบำยที่จะไมก่ระท ำกำร หรือเพิกเฉยตอ่กำรทจุริตในองค์กรใด ๆ โดยก ำหนดให้พนกังำนห้ำมรับสิง่ของหรือกำรให้สิง่ของใดๆ
เพื่อประโยชน์อื่นใดจำกบคุคลที่มีหน้ำที่หรือท ำธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัองค์กรไมว่ำ่จะเป็นผู้ขำยผู้ รับจ้ำงช่วงผู้ รับเหมำโดยก ำหนด
เป็นแนวปฎิบตัิอยำ่งชดัเจนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหำควำมไม่โปร่งใส และไมเ่ป็นธรรมในกำรค้ำระหวำ่งผู้ขำยผู้ รับจ้ำงช่วง
ผู้ รับเหมำและเป็นกำรป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหำทุจริต และควำมไม่เป็นธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงชดัเจนนอกจำกนี ้ทำง
บริษัทยงัมีช่องทำงหลำกหลำยเพื่อให้พนกังำนสำมำรถสง่เร่ืองรำวกำรทจุริตที่พบเห็นได้โดยตรง (Whistle Blower) อำทิ กำร
ใส่ข้อมูลลงในกล่องรับเร่ืองร้องเรียนที่จัดไว้ภำยในบริษัทซึ่งจะสำมำรถร้องเรียนไปที่ผู้บริหำรได้โดยตรง กำรส่งอีเมล์ให้
เลขำนกุำรบริษัท ซึ่งจะน ำเรียนเร่ืองดงักลำ่วไปยงั กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรตรวจสอบ หรือ กำรสง่เร่ือง
ไปยงั เว็บไซต์สว่นกลำงของทำงบริษัท โดยทำงบริษัทได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรคุ้มครองผู้รำยงำนกำรทจุริตอยำ่งเหมำะสม เพื่อ
มิให้ผู้รำยงำนพฤติกรรมทจุริต ได้รับผลกระทบจำกกำรรำยงำนดงักลำ่ว 
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ในรอบปี 2561 บริษัท มิได้มีข้อร้องเรียนที่เป็นสำระส ำคญัที่ผู้บริโภคร้องเรียนจำกกำรได้รับผลกระทบในกำรใช้สนิค้ำ
ของทำงบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำทำงบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรร้องเรียนของผู้บริโภคเป็นอยำ่งยิ่ง โดยเฉพำะ
ในส่วนของสินค้ำที่ทำงบริษัทเป็นผู้ ด ำเนินกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยโดยสินค้ำทุกชิน้ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมจำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) โดยเฉพำะมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยั ซึ่ง
เป็นเคร่ืองยืนยนัวำ่บริษัทได้เลง็เห็นถึงควำมปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิง่ส ำคญัล ำดบัต้น ในกระบวนกำรออกแบบและพฒันำ
สนิค้ำของทำงบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัด้ำนควำมปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอมำ ทัง้นีค้วำมปลอดภยัตอ่กำรใช้ผลติภณัฑ์ของ
บริษัท เป็นหนึง่ในแนวนโยบำยของทำงบริษัทท่ีมุ่งเน้น รักษำผลประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ท ำให้เกิดอนัตรำยตอ่กำรใช้งำน
นอกจำกนี ้ในปี 2561 บริษัทยงัมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคเพื่อพฒันำคณุภำพของผลิตภณัฑ์ และบริกำรที่ทำง
บริษัทได้ผลติและจดัจ ำหนำ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ และผลส ำรวจควำมพงึพอใจอยูใ่น เกณฑ์ดี ที่ระดบั 88.13 เปอร์เซนต์ 

 

การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ในฐำนะที่บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำที่ เ ก่ียวข้องกับกำรใช้พลังงำน บริษัทมีนโยบำยที่จะเป็น
ผู้วิจยัและพฒันำสินค้ำที่มีประสทิธิภำพ ลดกำรใช้ทรัพยำกรโลก ซึง่ที่ผำ่นมำบริษัทได้พฒันำสินค้ำที่ได้รับตรำมำตรฐำนเบอร์   
5 (ฉลำกประหยดัไฟเบอร์ 5) จำกกระทรวงพลงังำน ซึ่งเป็นสินค้ำที่ทำงบริษัทได้ผลิตขึน้โดยควำมพยำยำมเพื่อช่วยอนุรักษ์
พลงังำนให้เป็นไปตำมนโยบำยภำครัฐ และสงัคม ทัง้ยงัสง่เสริมให้ผู้ซือ้ได้ประหยดัค่ำไฟฟำ้ จำกกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำที่ลดลง 
สินค้ำประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสินค้ำที่มีคุณภำพสงู ปลอดภยั และช่วยรักษำทรัพยำกรของโลกไม่ให้สญูเสียไปในกำรผลิต
พลงังำนนอกจำกนี ้สินค้ำที่บริษัทจดัจ ำหนำ่ยนัน้มำจำกกระบวนกำรผลิตที่ทนัสมยั มิได้มีกำรสร้ำงหรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมแต่อย่ำงใด โดยส ำนักงำนใหญ่ที่สมุทรสำครได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO14001 จำกสถำบนั AJA(Anglo 
Japanese American) ซึ่งท ำให้มัน่ใจได้ว่ำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์ที่มุ่งส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลงังำน เกิดจำก
กระบวนกำรผลติที่สะอำดและมีคณุภำพมำตรฐำน เพื่อรักษำสภำพแวดล้อมที่ดีของโลก 

นอกจำกนี ้ในปี 2561 บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) ได้ผำ่นกำรรับรองวำ่เป็นอตุสำหกรรมสีเขียว
ระดบัที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จำกกระทรวงอตุสำหกรรม ซึง่แสดงถึงกำรบริหำรจดักำรสิง่แวดล้อมอยำ่งเป็นระบบ 
มีกำรติดตำมผล และทบทวนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องอีกด้วย 
 

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

ตลอดระยะเวลำกวำ่ 40 ปีที่ผำ่นมำ บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยชดัเจนที่จะมุง่มัน่และ
พฒันำสนิค้ำนวตักรรมเพื่อตอบสนองสงัคมและผู้บริโภคตลอดมำ บริษัทเป็นผู้ผลิตสนิค้ำอตุสำหกรรมเพื่อทดแทนกำรน ำเข้ำ
สินค้ำจำกยุโรป โดยเป็นบริษัทไทยรำยแรก และรำยเดียวที่เป็นผู้ ริเร่ิมคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อกำรประหยัดพลงังำน
ทำงด้ำนไฟฟ้ำแสงสว่ำงในไทย สินค้ำหลำกหลำยชนิดที่บริษัทเป็นผู้ผลิตรำยแรกและรำยเดียวในประเทศเป็นสินค้ำที่พฒันำ
และคิดค้นโดยวิศวกรชำวไทยทัง้สิน้ 

ตรำบจนปัจจบุนั บริษัทยงัคงไมห่ยดุที่จะคิดค้นและพฒันำนวตักรรมใหม ่ๆ เพื่อสงัคมไทย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 บริษัทได้จดทะเบียนสิทธิบตัรสินค้ำไว้เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 10 รำยกำร และยงัคงเป็นผู้ผลิตสินค้ำประเภทหลอดไฟถนน
รำยแรกและรำยเดียวในประเทศไทย และยงัสง่ออกสินค้ำประเภทเทคโนโลยีดงักลำ่วไปยงักว่ำ 10 ประเทศทัว่โลก และยงัได้
พฒันำนวตักรรมเพื่อควำมสะดวกสบำยของผู้ใช้งำนอีกมำกมำย อำทิ สวิตช์แสงแดด รีโมทสวิตช์ สวิตช์จบัควำมเคลื่อนไหว
ของมนุษย์ และสวิตช์ระบบสัมผัส ซึ่งทัง้หมดถูกคิดค้นภำยใต้แนวนโยบำยที่บริษัทตัง้มั่นเพื่อกำรพัฒนำสงัคมไทยให้
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สะดวกสบำยทนัสมยั และปลอดภยัเสมอมำ นอกจำกนวตักรรมที่ทำงบริษัทได้คิดค้นขึน้นี ้ฝ่ำยวิจยัและพฒันำบริษัทยงัมีกำร
วิจัยสินค้ำนวัตกรรมเพื่อกำรประหยัดพลงังำน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำประหยัดพลงังำนที่ได้รับฉลำก
ประหยดัไฟเบอร์ 5 จำกกระทรวงพลงังำนมำกวำ่ 10 ปี 

สินค้ำนวตักรรมทุกชนิดของบริษัท นอกจำกจะเป็นสินค้ำที่ประหยดัพลงังำน และออกแบบเพื่อตอบสนองรูปแบบ
กำรใช้ชีวิตสมยัใหม่แล้ว สินค้ำทุกชนิดจะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม และยงัได้รับกำรรับรอง
คณุภำพจำกมำตรฐำนสำกล อำทิ มำตรฐำน TÜV SÜDประเทศเยอรมนันี ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้บริโภคมัน่ใจถึง คณุภำพและควำม
ปลอดภยั ในกำรใช้งำนผลติภณัฑ์ของทำงบริษัท 

 

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

กำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมคือสิ่งที่บริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด 
(มหำชน) ได้ยึดมัน่และให้ควำมส ำคญัอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีอย่ำง
ยัง่ยืนให้แก่ชุมชนและสงัคมผำ่นกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทัง้ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและค ำนึงถึงผลประโยขน์ของผู้ที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ลกูค้ำ คูค้่ำ รวมถึงประชำชนในสงัคม โดยยดึถือตำมนโยบำยควำมรับผิด  ชอบตอ่สงัคมที่ทำงบริษัทปฏิบตัิเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้องค์กรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยในปี 2561 ที่ผ่ำนมำ ทำงบริษัทได้จัด
กิจกรรมตำ่ง ๆ เพื่อพฒันำชมุชนและสงัคม ดงัตอ่ไปนี ้

 

 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 

 ปัจจุบนัมีโรงเรียนภำยใต้กำรก ำกบักระทรวงศึกษำธิกำรหลำยแห่งที่ยงัขำดแคลนระบบสำธำรณูปโภคและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในประเทศไทยให้พร้อม
ด ำเนินชีวิตในสงัคมปัจจบุนัดงันัน้ ทำงบริษัทจึงได้ร่วมมือกบัส ำนกัรองนำยกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จัน่ตอง ในกำรเข้ำร่วม
โครงกำรเสริมสร้ำงคณุภำพชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกำส เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีต่อ
กำรใช้ชีวิตของนกัเรียน พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนของโรงเรียนให้มีควำมเหมำะสม และยงัเป็นกำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงระบบ
กำรศกึษำด้วยเทคโนโลยีสมยัใหมใ่ห้แก่โรงเรียนท่ีด้อยโอกำส อีกทัง้ยงัเป็นกำรสืบสำนแนวทำงประชำรัฐ เพื่อคณุภำพชีวิตที่ดี
ของเยำวชนไทย โดยมีรำยช่ือโรงเรียนดงัตอ่ไปนี ้

- โรงเรียนบ้ำนโพธ์ิทำ่เมือง จงัหวดัอดุรธำนี 

- โรงเรียนบ้ำนสวนปอ จงัหวดัเลย 

- โรงเรียนบ้ำนวงักกเดื่อ จงัหวดัเลย 

- โรงเรียนบ้ำนวงัเลำหวัฝำย จงัหวดัเลย 
 

 โครงการมอบหลอดไฟแก่มูลนิธิรักษ์เด็ก 

 ทำงบริษัทได้มีกำรมอบหลอดไฟให้แก่มูลนิธิรักษ์เด็ก อ ำเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ในงำนเดิน -วิ่งมินิมำรำธอน 
“Happy Kinder Running”  เพื่อช่วยสมทบแก่ทำงมลูนิธิ ซึง่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำเพื่อช่วยในกำรพฒันำโรงเรียน
ในพืน้ท่ีหำ่งไกลโดยทำงมลูนิธิรักษ์เด็กมุง่เน้นสนบัสนนุให้เด็กได้รับประโยชน์สงูสดุ และให้เด็กได้รับกำรพฒันำอยำ่งเหมำะสม 
ตำมอนสุญัญำวำ่ด้วยสทิธิเด็ก 
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 โครงการมอบหลอดไฟแก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ 

 ทำงบริษัทได้ร่วมกบัหลกัสตูรเสำหลกัเพื่อแผน่ดินเกียรติยศ มอบหลอดไฟ และร่วมเลีย้งอำหำรกลำงวนัให้แก่
นกัเรียนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเรดำร์ อ.สงัขละบรีุ จ.กำญจนบรีุ  โดยโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเรดำร์ 
อยูภ่ำยใต้สงักดักองบญัชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน พืน้ท่ีรับผิดชอบของกองก ำกบักำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13 จงัหวดั
กำญจนบรีุ ซึง่เปิดท ำกำรสอนตัง้แต ่ปี 2537 โดยเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัก่อนประถม ถงึระดบัประถมศกึษำ 
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ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 
 

ปี 2543 - วนัที่ 9 พฤศจิกำยน ก่อตัง้ บริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรมจ ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก
1,000,000 บำท แบง่เป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เรียกช ำระ
เต็มมลูค่ำโดยในสว่นของส ำนกังำนและโรงงำนตัง้อยู่เลขที่ 46/67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่ที่ 3 
ถนนเลียบคลองสี่วำพำสวสัดิ์ ต ำบลคอกกระบือ อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวดัสมุทรสำคร 
74000มีขนำดพืน้ท่ี 3 งำน 38 ตำรำงวำ 

ปี 2549 - วนัที่25 เมษำยน บริษัทได้เร่ิมเปิดด ำเนินกำรโรงงำนแห่งใหม่ ซึ่งมีขนำดเนือ้ที่รวม 5 ไร่ ตัง้อยู่
เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ ถนนเลยีบคลองสีว่ำพำสวสัดิ์ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร 

 - วนัที่ 19 ธันวำคมบริษัทได้ด ำเนินกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนจำกเดิม 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็น 60 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 600,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำทโดยเรียกช ำระเต็มมลูค่ำ เพื่อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

ปี 2552 - วนัท่ี 5 กนัยำยน ที่ประชมุใหญ่วิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2552 มีมติพิเศษให้แปรสภำพจำกบริษัท
จ ำกดั เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั และเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมญัของบริษัท จำกมลู
คำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท รวมถึงมีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจด
ทะเบียนจำก 60 ล้ำนบำท เป็น 80 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 320ล้ำนหุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็นทนุจดทะเบียนที่เรียกช ำระแล้ว มลูค่ำ 60 ล้ำนบำท จ ำนวน 240 ล้ำนหุ้น และมีจ ำนวน
หุ้นที่ยงัไม่ได้เรียกช ำระจ ำนวน 80 ล้ำนหุ้น ซึ่งในสว่นของหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไม่ได้เรียกช ำระจ ำนวน 
80 ล้ำนหุ้นนัน้ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้ส ำหรับกำรเสนอขำยให้กบัประชำชนทัว่ไป 

 - วนัที่ 11 กันยำยน บริษัทได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพื่อแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัท
มหำชนจ ำกดั และเปลีย่นแปลงช่ือเป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2553 - วนัที่ 14 พฤษภำคม บริษัทได้เปิดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนั
แรก และได้มีกำรช ำระค่ำหุ้นเพิ่มเติมครบตำมจ ำนวนที่ 80 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 
บำท เทำ่กบั 20 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วทัง้สิน้เทำ่กบั 80 ล้ำนบำท 
โดยแบง่ออกเป็นจ ำนวนหุ้นทัง้หมด 320 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 0.25 บำท 

ปี 2554 - เดือนมิถุนำยน บริษัทได้ย้ำยส ำนักงำนมำอยู่ที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงส ำเหร่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหำนคร 10600โดยส ำนกังำนแห่งนีจ้ะใช้เป็นสว่นของฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป และใช้เป็น
โกดงัแหง่ใหม ่ 

ปี 2555 - วนัที่ 18 พฤษภำคม บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 80ล้ำนบำท เป็น 95 ,999,997 บำทโดย
วิธีกำรจดัสรรหุ้นปันผลในอตัรำ 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 - วนัที่ 5 ตุลำคม บริษัทได้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวน 
191,999,994 หุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท โดยวิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในอตัรำ 2 หุ้น
เดิมต่อ 1 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเพิ่อรองรับกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยกำรเพิ่มทนุยงัไม่ได้เรียกช ำระจำก 95 ,999,997 เป็น 143,999,995.50 
บำท 
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ปี 2556 - วันที่  29 พฤศจิกำยน บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำก 95 ,999,997 บำทเป็น 
98,930,347บำทจำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้ที่ 1จ ำนวน 11,721,400 หน่วย ตำมใบส ำคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2557 - วนัที่ 10 มิถนุำยน และ วนัท่ี 3 ธันวำคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนช ำระแล้วเป็น 99,597,047
และ 111,608,072 บำทตำมล ำดบั จำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้นสำมญัครัง้ที่ 2 และ 3 จ ำนวนทัง้สิน้
50,710,900 หนว่ย ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2558 - วนัที่ 5 มิถุนำยน และ13 ตลุำคม บริษัทได้เพิ่มทนุจดทะเบียนช ำระแล้วเป็น 131,358,341 และ 
167,860,222.50 บำทตำมล ำดับ จำกกำรใช้สิทธิซือ้หุ้ นสำมัญครัง้ที่ 4 และ 5 (ครัง้สุดท้ำย) 
จ ำนวนทัง้สิน้ 128,842,605 หน่วย ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท (TMI-
W1) 

ปี 2559 - วนัที่ 5 ตุลำคม บริษัทได้รับรำงวัล INNOVATIVE ORGANIZATION จำกส ำนกังำนนวตักรรม
แหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) ร่วมกบั ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปี 2561 - วนัที่ 15 มิถนุำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี 
จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทย
แลนด์ จ ำกดัจ ำนวน 750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 79,997,500 บำท ซึง่ด ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ ำหนำ่ยไฟฟ้ำให้กบักำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค มำตัง้แต่ เดือน เมษำยน 2558 โดยมีสญัญำซือ้ขำย
ไฟฟ้ำขนำด 1.4 เมกกะวตัต์ เป็นสญัญำแบบ Feed-in Tariff (Fix) ที่ 3.76 บำทต่อหน่วย และ 
Feed-in Tariff (Premium) ที่ 0.50 บำทต่อหน่วย มีอำยสุญัญำ 20 ปี เร่ิมต้นตัง้แต ่20 เมษำยน 
2558 และจะสิน้สดุในวนัท่ี 19 เมษำยน 2578 โครงกำรได้รับสทิธิประโยชน์กำรสง่เสริมกำรลงทนุ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI)  

  (ปัจจบุนั บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ำกดั มีทนุจดทะเบียน 41,000,000 บำท และ 
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 
หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงันี ้
  ทนุจดทะเบียน จ ำนวน 167,860,222.50 บำท 
  ทนุท่ีเรียกช ำระแล้ว  จ ำนวน 167,860,222.50 บำท 
  แบง่เป็นหุ้นสำมญั  จ ำนวน 671,440,890 หุ้น 
  มลูคำ่ที่ตรำไว้  หุ้นละ  0.25 บำท 
 
ผู้ถอืหุ้น 
 รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำย ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

ร้อยละของหุ้นที่เรียกช าระแล้ว

ทัง้หมด 

1. กลุ่มประสิทธ์ิรัตนพร   
1. นำยประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร 100,847,133 15.02 
2. นำงวิไล  ประสทิธ์ิรัตนพร 
โดย บล.คนัทร่ีกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 

83,305,126 12.40 
 

3. นำยธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 
4. นำยธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 
5. ดร. ธีรศกัดิ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 75,635,350 11.26 
6. นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร 75,131,014 11.19 
7. นำงสำวสชุำดำ  กำญจนวำทศิลป์ 504,336 0.08 

รวม 486,693,659 72.47 
2.นางสาวอรณิชา สุวัฒนพิมพ์ 8,600,536 1.28 
3.นายด ารงค์ เลิศสิริโชค 6,593,740 0.98 
4. นายพิชัย            กิติสุวรรณกุล 6,458,683 0.96 
5. นางพาณี พิชิตสุรกิจ 5,300,000 0.79 
6. นายทวิา             จิรพัฒนกุล 4,500,000 0.67 
7. นายถาวร           อึง้ประภากร 4,301,810 0.64 
8. นายวิญญู           เอือ้อ านวยพร 3,374,400 0.50 
9. น.ส.วีรวรรณ       ศักดาจิวะเจริญ 3,300,000 0.49 
10.น.ส.ศาฑฎิา        ทองสังสุข 3,300,000 0.49 

รวม 45,729,169 6.80 
ผู้ถอืหุ้นอื่นๆ จ านวน  2,004 ราย        

รวม 
 

139,018,062 
 

20.73 
รวมทัง้สิน้ 671,440,890 100.00 
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รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู 
 

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร 

จ านวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ 

วันที่ 
 1 มกราคม 2561 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัท ณ 

วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 

จ านวนหุ้นสามัญ 
ของบริษัทที่
เปลี่ยนไป 
ในปี 2561 

1. นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 
2. นำยธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 
3. ดร. ธีรศกัดิ ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 
4. นำยธีระพงษ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 75,131,014 75,131,014 - 
5. นำยธนกร สขุกำญจนนท์ - - - 
6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ - - - 
7. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - - - 
8. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง - - - 
9. นำงชลลดำ                   อิศรำงกรู ณ อยธุยำ - - - 
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โครงสร้างการจัดการ (OrganizationChart) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

ผจก.ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ ผจก.ฝ่ำยวำงแผนกำรผลติ 

คณะกรรมกำรบริหำร 

คณุสภุฏัชกำนต์ เป่ียมสอำด 
ผจก.ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 

คณุธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 

 

คณุธีระชยัประสิทธ์ิรัตนพร 
กรรมกำรผู้จดักำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน 

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยปฏบิตัิกำรและวิจยั 

หมายเหตุ - นิยำมของ “ผู้บริหำร” ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนำ 

  - ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทเป็นกำรว่ำจ้ำงบคุคลภำยนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตัง้ บริษัท เอลบสิซเินส แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกดั ท ำหน้ำท่ีดงักล่ำว 

เลขำนกุำรบริษัท 

คณุธนกร  สขุกำญจนนท์ 
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร 

ผู้จดักำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

คณุธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร 

 รองกรรมกำรผู้จดักำร(รักษำกำร)  
ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 

ฝ่ำยจดักำรทัว่ไป 

คณุธีรศกัดิ์ ประสิทธ์ิรัตนพร 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
ฝ่ำยจดักำรทัว่ไป 

ผจก.ฝ่ำยคลงัสินค้ำ 

แผนกจดัซือ้ แผนก IT แผนกบคุคล 

ผจก.ฝ่ำยเทคนิค 
และซอ่มบ ำรุง 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษัทและผู้บริหำร ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 7 ชดุ ดงันี ้

1) คณะกรรมกำรบริษัท  
2) คณะกรรมกำรสรรหำ 
3) คณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5) คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6) คณะกรรมกำรบริหำร 
7) ผู้บริหำรของบริษัท 

 
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธำนกรรมกำร 
2. นำยธีรยทุธ์              ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำร 
3. นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมกำร 
4. ดร.ธีรศกัดิ์  ประสทิธ์รัตนพร กรรมกำร 
5. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ กรรมกำรอิสระ / ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน คือ นำยทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร นำยธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร และดร.ธีรศกัดิ์ ประสทิธ์ิรัตนพร 

สองในสีค่นนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยควำม

ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 
1) มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้

ลงทนุอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มำตรฐำน 
2) ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
3) พิจำรณำอนมุตัิผงัอ ำนำจอนมุตัิ 
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4) ก ำกบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อเพิ่มมูลคำ่
ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร 

5) พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมทนุกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น  
6) รับผิดชอบในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทำนและเสนอตอ่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
7) แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร และก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 
ทัง้นี ้ก ำหนดให้กรรมกำรหรือบคุคลอื่นใดซึง่มีหรืออำจมีควำมขดัแย้งในสว่นได้เสยีหรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่น

ใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจำกนัน้ ในกรณีต่อไปนี ้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญั 

 กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

 กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสญัญำที่เก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำร
มอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
ก ำไรขำดทนุกนั 

 กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 กำรเพิ่มทนุ กำรลดทนุ กำรออกหุ้นกู้  กำรควบหรือเลกิบริษัท 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร

พิจำรณำคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่มีรำยช่ือรวมทัง้หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
2. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมกำรสรรหำ 
3. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมกำรสรรหำ 
4. นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรสรรหำ 
5. นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำรสรรหำ 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ 
เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู รวมทัง้คดัเลือกบุคคลตำมกระบวนกำรสรรหำที่ ได้ก ำหนดไว้ โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1) พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ นโยบำย และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมส ำหรับด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ยของบริษัท เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  
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2) สรรหำ คดัเลือก และเสนอบคุคลให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ในกรณีที่ต ำแหนง่ว่ำง
ลงเนื่องจำกครบวำระ และในกรณีอื่น ๆ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรตอ่ไป 

3) พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงทบทวนคณุสมบตัิและ
ประเมินผลกรรมกำรท่ีก ำหนดครบวำระ 

4) ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
3. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4. นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
5. นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกบัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู เพื่อเสนอ

ควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรโดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกบัค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของผู้บริหำรระดบัสงู โดย

ก ำหนดคำ่ตอบแทนที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและภำวะ
ตลำดโดยน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนมุตัิ 

2) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวกับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมกำรบริษัท 
และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ โดยก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ สอดคล้องกบัผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท และภำวะตลำด โดยน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ  

3) รับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ชีแ้จง และตอบค ำถำมเก่ียวกบัค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น 

4) ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RiskManagementCommittee) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4. นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6. นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
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7. นำยธนกร สขุกำญจนนท์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
8. นำงสภุฏัชกำนต์ เป่ียมสอำด กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำหลกัเกณฑ์และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุและเป็นไปตำมแผนกลยทุธ์ของบริษัทโดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1) พิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนกำรจดักำรบริหำร และก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท 
2) พิจำรณำและทบทวนแนวทำงและเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกบัลกัษณะ

ควำมเสีย่งแตล่ะด้ำนของธุรกรรมที่บริษัทด ำเนินกำร 
3) ติดตำมและให้ควำมส ำคญักบัสญัญำณเตือนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรผิดปกติทัง้หลำยที่อำจเกิดขึน้ รวมถึงรำยงำน

ผลกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสีย่งตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
4) ให้ข้อเสนอแนะในด้ำนท่ีต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำยและกล

ยทุธ์ของบริษัท 
 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน คอื นำยทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
1) สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเพียงพอ 
2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 

ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหนว่ยงำนภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบั
กำรตรวจสอบภำยใน 

3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้ำง บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย
อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
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6) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7) ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
8) ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบมีวำระในกำรด ำรงต ำแหนง่ 3 ปี และไมเ่กิน 9 ปีตอ่เนื่องกนั 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนของบริษัท มำจำกกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตำมข้อ 16 ของประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 28/2551 ดงันี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ 
ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ป รึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ทัง้นีล้กัษณะ
ต้องห้ำมดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของสว่นรำชกำรซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุองบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 
2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
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6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำร
เงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผถืูอหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำรทำงวิ ชำชีพ
นัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

7) ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพ
อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 

6) คณะกรรมการบริหาร(Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นำยธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำรบริหำร 
3. นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมกำรบริหำร 
4. ดร.ธีรศกัดิ์  ประสทิธ์รัตนพร กรรมกำรบริหำร 

หมายเหตุ: คณะกรรมกำรบริหำร ไมมี่กำรก ำหนดคำ่เบีย้ประชมุแตอ่ยำ่งใด 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
1) มีอ ำนำจสัง่กำร วำงแผน และด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนด 
2) ก ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ภำยใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
3) เสนอแผนกำรลงทุน และ/หรือกำรระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจำรณำอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 
4) แล้วอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรึกษำด้ำนตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
5) มีอ ำนำจด ำเนินกำรซือ้ ขำย จดัหำ รับ เช่ำ เช่ำซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดักำรโดยประกำรอื่น

ซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงกำรลงทนุ ตำมแผนงำนท่ีคณะกรรมกำรบริษัท ได้มีมติอนมุตัิ 
6) มีอ ำนำจในกำรอนมุตัิกำรซือ้ทรัพย์สิน หรือกำรช ำระรำคำใดๆ อนัสืบเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตำม

สญัญำ และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผงัอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
7) ภำยในวงเงินท่ีคณะกรรมกำรได้มอบอ ำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิกำรซือ้ กำรจดัจ้ำง กำรเช่ำ กำร

เช่ำซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ ำนำจลงทนุ และด ำเนินกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผงัอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

8) ภำยในวงเงินที่คณะกรรมกำรได้มอบอ ำนำจไว้ คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจอนมุตัิกำรกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบญัชี
จำกธนำคำร นิติบคุคลหรือสถำบนักำรเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำม
ผงัอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 
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9) มีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดสวสัดิกำรพนกังำนให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์และสถำนะทำงเศรษฐกิจ 
 ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงักลำ่วข้ำงต้นนัน้ จะไมร่วมถึงอ ำนำจ 
และ/หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำม
ไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่นได้เสยีหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำร
ในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนมุตัิรำยกำร
ดงักลำ่ว ตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 
7) ผู้บริหารของบริษัท (ManagementTeam) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำยธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมกำรผู้จดักำร 
4. ดร. ธีรศกัดิ ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมกำรผู้จดักำร 
5. นำยธนกร สขุกำญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำร 
1) เป็นผู้บริหำรจดักำรและควบคมุดแูลกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 
2) ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรได้มอบหมำย 
3) เป็นผู้ก ำหนดและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรโดยรวมในทำงปฏิบตัิ เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำรก ำหนด 
4) มีอ ำนำจในกำรอนุมตัิกำรซือ้ เช่ำ หรือลงทุนตำมแผนงำนที่ได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอ ำนำจในกำรอนุมตัิหรือ

ยกเลิกกำรซือ้ กำรจ้ำง กำรเช่ำ กำรเช่ำซือ้ กำรขำยทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรช ำระรำคำหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมผงัอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

5) มีอ ำนำจในกำรอนมุตัิกำรซือ้ทรัพย์สิน หรือกำรช ำระรำคำหรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อนัสืบเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทตำมสญัญำ และ/หรือ ข้อตกลงกบัคู่ค้ำ โดยมีรำยละเอียดตำมผงัอ ำนำจอนมุตัิที่คณะกรรมกำรบริษัท 
ก ำหนด 

6) เป็นผู้พิจำรณำเร่ือง กลยทุธ์ทำงธุรกิจ และกำรระดมทนุของบริษัทเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำรตำมล ำดบัของควำมส ำคญั 

7) มีอ ำนำจจ้ำง แตง่ตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ซึง่พนกังำนทกุระดบั 
8) มีอ ำนำจด ำเนินกำรเปิดและปิดบญัชีเงินฝำกประเภทตำ่ง ๆ กบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินเพื่อควำมสะดวกในกำร

ด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องค ำนงึถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นส ำคญั 
9) ขออนมุตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรของ

บริษัท 
10) น ำเสนอแนวทำงกำรบริหำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริหำรได้พิจำรณำ 
11) ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหำรในระดบัสงู 
12) สรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท  และคณะกรรมกำรบริหำร 
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13) ก ำกบัดแูลและบริหำรงำนในสว่นงำนกำรบริหำรกำรขำยและกำรตลำดทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ 
14) ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำร โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองกำรคดัเลือก ฝึกอบรม กำรขึน้ค่ำจ้ำง เงิน

รำงวลั หรือจ่ำยผลตอบแทนอื่น รวมถึงกำรเปลีย่นแปลงคำ่จ้ำงแก่พนกังำนทกุระดบัชัน้ 
ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้ จัดกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้  กรรมกำรผู้จัดกำร

จะต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและระเบียบวำระต่ำง ๆ ที่ได้รับอนมุัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะไม่รวมถึงอ ำนำจ และ/หรือ
กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรใน
ลกัษณะดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมตัิรำยกำร
ดงักลำ่ว ตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 

กำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่กลำ่วข้ำงต้น กรรมกำรผู้จดักำรไม่สำมำรถกระท ำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เป็นครำว ๆ ไป 

 
หมายเหตุ:  ผงัอ ำนำจอนมุตัมิีรำยละเอียดดงันี ้

หน่วย:บาท 

ต าแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ 

อสังหาริมทรัพ
ย์ 

จัดหาสินค้าและ
วัตถุดบิต่างประเทศ 

จัดหาสินค้าและ
วัตถุดบิในประเทศ 

การกู้ยมืเงนิจาก 
สถาบันการเงนิ 

ซือ้/ขายต่อครัง้ ซือ้/ขายต่อครัง้ ต่อครัง้ ต่อครัง้ 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

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

กรรมกำรผู้จดักำร
และรองกรรมกำร
ผู้จดักำร 

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

 
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

กำรคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท บริษัทก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อท ำ
หน้ำที่เสนอช่ือกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ซึง่บคุคลท่ีได้รับกำร
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชน พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอ
ขำยหุ้นท่ีออกใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำดงันี ้

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อด ำเนินกิจกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน โดย
กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

2) ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
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2.2 ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตำม 2.1 เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 
กรณีเลอืกบคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

2.3  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึง
มีหรือจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธำนที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

3) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น
หนึง่ในสำม (1/3) และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่อีกได้ และกรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนัส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้
กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

4) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัที่ใบลำออกไป
ถึงบริษัท 

5) ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวำ่กึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสยีง 

6) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบคุคลซึ่งมี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัหรือกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปเว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะ
เหลอืน้อยกวำ่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระ
ที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน และมติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลอือยู่ 

7) ให้คณะกรรมกำรเลอืกกรรมกำรหนึง่คนเป็นประธำนกรรมกำร และในกรณีที่กรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลอืก
กรรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบงัคบัในกิจกำร
ซึง่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัทซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท และมี
คณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
โดยมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบญัชีและกำรเงิน 
 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรของบริษัท ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร
บริษัท โดยมีจ ำนวนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท เห็นสมควร  และโดยที่คณะกรรมกำรบริษัท จะแตง่ตัง้กรรมกำรบริหำรคนหนึง่เป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

นายธีระชัย ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 45 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Business Administration 

(Marketing) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 
 Director Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นที่ 76/2008 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
 หลกัสตูรกำรเจรจำตอ่รองทำงธุรกิจยคุ 

Thailand 4.0 กรมสง่เสริมอตุสำหกรรม 

 2552 – ปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้จดักำรกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมกำร และผู้จดักำรฝ่ำยขำย 
บจก. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 

นายธีรยุทธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 44 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาโท 
 Master of Science (Computer & 

Engineering Management) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Engineering (Electronics) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 
 Director Accreditation Program 

(DAP)รุ่นที่ 76/2008 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
- 

 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมกำร และผู้จดักำรฝ่ำยผลิต 
บจก. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 

 

นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 42 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.19 

ปริญญาตรี 
 Bachelor of Business Administration 

(International Business Management)
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 
 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 76/2008 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
 Strategic CFO in Capital Markets 
รุ่นที่ 6/2018 

 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรและ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมกำร และผู้ชว่ยผู้จดักำร 
บจก. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 
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นายธีรศักดิ์ ประสิทธ์ิรัตนพร - อายุ 39 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาเอก 
 Doctor of Philosophy 

(Information Technology) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาโท 
 Master of Science (Software Engineering) 

San Jose State University, USA 
ปริญญาตรี 
 Bachelor of Engineering(Computer) 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 
 Director Certificate Program (DCP) 
รุ่นที่ 155/2012 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 76/2008 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
 หลกัสตูรเสำหลกัเพ่ือแผน่ดิน เกียรติยศ  
รุ่นที่ 4/2018 

 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ 
รองกรรมกำรผู้จดักำร 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2543 – 2551 
กรรมกำร และผู้จดักำรฝ่ำย IT และธุรกำร 
บจก. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 

 

พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล - อายุ 72 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ปริญญาโท 
 รัฐประศำสนศำสตร์ 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 

 Master of Art 
University of Kansas, USA 

ปริญญาตรี 
 รัฐประศำสนศำสตร์ (ต ำรวจ) 
โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 

ประกาศนียบัตร 
 Audit Committee Program (ACP) 
รุ่นที่ 27/2009 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 60/2006  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
- 

 2556 – 2559 
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. ธนลูกัษณ์ 

 2552 – ปัจจุบัน 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำร
พิจำรณำคำ่ตอบแทน และ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2550 – 2556 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
บมจ. สหพฒันพิบลู 

 2549 – 2560 
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลดิง้ 
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นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ - อายุ 66 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ปริญญาตรี 
 นิติศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประกาศนียบัตร 
 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 78/2009 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 Global Leadership Programรุ่นที่ 1 
Mitsubishi Corporation Japan 

การฝึกอบรมในปี 2561 
- 

 2552 – 2561 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2551 – ปัจจุบัน 
ผู้จดักำรทัว่ไป 
เกรซพบัลิชช่ิง 

 เคยเป็น 
กรรมกำร คณะอนกุรรมกำรพสัด ุ
สถำบนัเทคโนโลยีนิวเคลียร์แหง่ชำติ 

 เคยเป็น 
กรรมกำร คณะกรรมกำรก ำกบัและ
ตรวจสอบรำชกำรใสสะอำด 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 2541 – ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษำด้ำนตำ่งประเทศและ 
ผู้ประสำนงำนฝ่ำยบริหำร 
บจก. วินิจผลมอเตอร์เซลส์ 
บจก. จรัลอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 

 

นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง - อายุ 53 ปี วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ปริญญาโท 
 บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี 
 บริหำรธุรกิจ สำขำบญัช ี
มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 
 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 78/2009 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
- 

 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2550 – ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษำด้ำนบญัชแีละกำรเงิน 
กลุม่บริษัท วินิจผล ออโต้ จ ำกดั 

 เคยเป็น 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสินทรัพย์ 
กลุม่บริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล ประเทศ
ไทย 

 เคยเป็น 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ เอกสิน จ ำกดั 
(มหำชน) 
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นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา - อายุ 61 
ปี 

วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 

ปริญญาโท 
 MBA (Management) 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ปริญญาตรี 

 Bachelor of Arts (Economics) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่

ประกาศนียบัตร 
 Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 146/2018 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2561 
- 

 2561 – ปัจจุบัน 
กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสำหกรรม 

 2543 – 2561 
ผู้จดักำรฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 
บริษัท เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งปัจจุบนั จ านวนหุ้นสามัญ ร้อยละ* 
นำยธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร

กรรมกำรผู้จดักำรกรรมกำรสรรหำกรรมกำร
พิจำรณำคำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง 

75,635,350 11.26 

นำยธีรยทุธ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
และรองกรรมกำรผู้จดักำร 

75,635,350 11.26 

นำยธีระพงษ์ประสทิธ์ิรัตนพร 
และภรรยำ 

กรรมกำร กรรมกำรบริหำรรองกรรมกำร
ผู้จดักำรและกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

75,635,350 11.26 

ดร.ธีรศกัดิ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมกำร กรรมกำรบริหำร  
และรองกรรมกำรผู้จดักำร 

75,635,350 11.26 

พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำร
พิจำรณำคำ่ตอบแทน และประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

0.00 0.00 

นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

0.00 0.00 

นำงชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

0.00 0.00 

นำยทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน และกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

0.00 0.00 

นำยธนกร สขุกำญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 0.00 0.00 
นำงสภุฏัชกำนต์ เป่ียมสอำด ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 0.00 0.00 

*ร้อยละ: ค ำนวณจำกร้อยละของจ ำนวนหุ้นสำมญัของบริษัท ณ วนัที่ 29 ธันวำคม 2560 ทัง้หมด 671,440,890หุ้น  
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ค่าตอบแทน 
 
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คำ่ตอบแทน 
 ทำงบริษัทก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรไว้ปีละไมเ่กิน 1,500,000 บำท 
เบีย้ประชมุกรรมกำร 

ทำงบริษัทก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมระเบียบว่ำด้วยค่ำตอบแทนและเบีย้
ประชมุกรรมกำรของบริษัท โดยคำ่เบีย้ประชมุส ำหรับประธำนกรรมกำรครัง้ละ 6,000 บำท กรรมกำรครัง้ละ 5,000 บำท 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบครัง้ละ 20,000 บำท กรรมกำรตรวจสอบครัง้ละ 15,000 บำท ประธำนกรรมกำรสรรหำครัง้
ละ 6,000 บำท กรรมกำรสรรหำครัง้ละ 5,000 บำท ประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนครัง้ละ 6,000 บำท กรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทนครัง้ละ 5,000 บำท ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครัง้ละ 6,000 บำท และกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งครัง้ละ 5,000 บำท 
 
 โดยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำร มีรำยละเอียด ดงันี ้  

ล าดับ รายนามคณะกรรมการ ปี 2561 
1 นำยธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 76,000 
2 นำยธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร  30,000 
3 นำยธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 50,000 
4 ดร.ธีรศกัดิ์  ประสทิธ์รัตนพร 30,000 
5 พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 428,000 
6 นำยธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ 40,000 
7 นำงชลลดำ   อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 350,000 
8 นำยทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 375,000 
9 นำยธนกร                       สขุกำญจนนท์ 20,000 
10 นำงสภุฏัชกำนต์   เป่ียมสอำด 20,000 

 
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2561 

จ านวนราย (คน) จ านวนเงนิ (บาท) 
รวม 5 8,439,208 

หมายเหตุ: คำ่ตอบแทนผู้บริหำร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
 
(ค) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
คำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี (Audit Fee)  
บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั ซึ่งมีนำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4334 และ นำยประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 218เป็นผู้สอบบญัชีของ
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บริษัท เพื่อท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินรวม 600,000 บำท
(หกแสนบำทถ้วน)ซึง่ในปี 2560 บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนกำรบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 600,000 บำท (หกแสนบำทถ้วน)เช่นกนั 

คำ่บริกำรอื่น (Non-audit Fee) 
บริษัทได้จ่ำยคำ่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมกำรลงทนุ จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) ซึง่

มีมลูคำ่เทำ่กบัปี 2560 
 
2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตวัเงนิ 

- ไมม่ี - 
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การควบคุมภายใน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 20 

กมุภำพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สำมทำ่นเข้ำร่วมประชมุ นัน้ คณะกรรมกำรได้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน
ของบริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ โดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร ซึง่สำมำรถแบง่แยกหวัข้อออกได้ ดงันี  ้
 

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

                                                           
1บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัให้เหมำะสมกบัควำมเสี่ยงของบริษัท 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตัิที่อยูบ่นหลกัควำมซื่อตรงและ

กำรรักษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำนท่ีครอบคลมุถึง 
       1.1.1  กำรปฏิบตัิหน้ำที่ประจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเร่ืองตำ่ง ๆ  
       1.1.2 กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ ลกูค้ำ และบคุคลภำยนอก 

  

1.2  มีข้อก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อตรง
และรักษำจรรยำบรรณ ท่ีครอบคลมุถึง 
       1.2.1  มีข้อก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (codeofconduct) ส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำนท่ี
เหมำะสม 
       1.2.2  มีข้อก ำหนดห้ำมผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักิจกำร ซึง่รวมถึงกำรห้ำมคอร์รัปชนัอนัท ำให้เกิดควำมเสยีหำยตอ่
องค์กร1 
       1.2.3  มีบทลงโทษที่เหมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดข้ำงต้น 
       1.2.4 มีกำรสือ่สำรข้อก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนรับทรำบ 
เช่น รวมอยูใ่นกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม ่ ให้พนกังำนลงนำมรับทรำบข้อก ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ ำทกุปี  รวมทัง้มีกำรเผยแพร่ codeofconduct ให้แก่พนกังำนและบคุคลภำยนอกได้รับ
ทรำบ 

 
 

 

 

 

1.3 มีกระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏิบตัิตำม Code of Conduct 
      1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในหรือหนว่ยงำนก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิ (complianceunit) 
      1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผู้บริหำรและพนกังำน 
      1.3.3 กำรประเมินโดยผู้ เช่ียวชำญที่เป็นอิสระจำกภำยนอกองค์กร 

  

1.4 มีกำรจดักำรอยำ่งทนัเวลำ หำกพบกำรไมป่ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบัควำมซื่อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณ 

 1.4.1 มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนได้ภำยในเวลำทีเ่หมำะสม  
 1.4.2 มีกระบวนกำรท่ีท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนได้อยำ่งเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร  
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด าเนินการ

ด้านการควบคุมภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบริหำร โดยได้สงวนสทิธ์ิอ ำนำจ
เฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อยำ่งชดัเจน  

 

2.2  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลให้มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนนิธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตังิำนของผู้บริหำรและพนกังำน  

 

2.3  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
ถกูต้องตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลมุบทบำทที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้สอบ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รำยงำนทำงกำรเงิน 

 

 

2.4  คณะกรรมกำรเป็นผู้มคีวำมรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวำมเช่ียวชำญทีเ่ป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผู้ เช่ียวชำญในเร่ืองนัน้ๆได้  

 

2.5  คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระท่ีมคีวำมรู้ ควำมสำมำรถนำ่เช่ือถือ และมคีวำม
เป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งแท้จริง เช่น ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท ไมม่ี
ควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธิพลตอ่กำรใช้ดลุยพินจิและปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งเป็นอิสระ ใน
จ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

 

 

2.6 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกำรพฒันำและปฏิบตัิเร่ืองกำรควบคมุภำยในในองค์กร ซึง่
ครอบคลมุทัง้กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคมุ กำรประเมินควำมเสีย่ง กิจกรรมกำรควบคุม 
ข้อมลูและกำรสือ่สำร และกำรตดิตำม 

 

 

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม

เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การก ากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผู้บริหำรระดบัสงูก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนบัสนนุกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจดัให้มีกำรควบคมุภำยในอยำ่ง
มีประสทิธิภำพ เช่น แบง่แยกหน้ำที่ในสว่นงำนท่ีส ำคญั ซึง่ท ำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดลุระหวำ่ง
กนั  มีงำนตรวจสอบภำยในท่ีขึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนท่ีชดัเจน เป็น
ต้น 

 

 

3.2  ผู้บริหำรระดบัสงูก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเก่ียวกบั
อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่สำรข้อมลู  

 

3.3  มีกำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอยำ่งเหมำะสมระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรระดบัสงู ผู้บริหำร และพนกังำน   

 

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งม่ันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

 1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระท ำที่ขดัตอ่หลกัควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอยำ่ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัิเพื่อจดัหำ พฒันำ และรักษำบคุลำกรที่มคีวำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสม  และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธีกำรปฏิบตัินัน้อยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

 

 

4.2  บริษัทมีกระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำน กำรให้แรงจงูใจหรือรำงวลัตอ่บคุลำกรท่ีมีผล
กำรปฏิบตัิงำนดี และกำรจดักำรตอ่บคุลำกรท่ีมีผลงำนไมบ่รรลเุปำ้หมำย รวมถึงกำรสือ่สำร
กระบวนกำรเหลำ่นีใ้ห้ผู้บริหำรและพนกังำนทรำบ 

 

 

4.3  บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบคุลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถที่เหมำะสมอยำ่งทนัเวลำ  

 

4.4  บริษัทมีกระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรักษำผู้บริหำรและพนกังำนทกุคน เช่น กำรจดัระบบ
ที่ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม  

 

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนกำรสรรหำผู้สบืทอดต ำแหนง่ (successionplan) ที่ส ำคญั   

 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ

องค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมกีระบวนกำรและกำรสือ่สำรเชิงบงัคบัให้บคุลำกรทกุคนมีควำม
รับผิดชอบตอ่กำรควบคมุภำยใน และจดัให้มกีำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตัิ ในกรณีที่
จ ำเป็น 

 

 

5.2  คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน กำรสร้ำงแรงจงูใจ และกำรให้
รำงวลั ท่ีเหมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เร่ืองกำรปฏิบตัิตำม CodeofConduct และวตัถปุระสงค์ใน
ระยะสัน้และระยะยำวของบริษัท 

 

 

5.3  คณะกรรมกำรและผู้บริหำรประเมินแรงจงูใจและกำรให้รำงวลัอยำ่งตอ่เนื่องโดยเน้นให้
สำมำรถเช่ือมโยงกบัควำมส ำเร็จของหน้ำทีใ่นกำรปฏิบตัติำมกำรควบคมุภำยในด้วย  

 

5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำไมใ่ห้มีกำรสร้ำงแรงกดดนัท่ีมำกเกินไปในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ของบคุลำกรแตล่ะคน  

 

 
การประเมินความเสี่ยง (RiskAssessment) 

 
6. องค์กรก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

กับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้วำ่รำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภำระ
ผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคำ่เหมำะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.2 บริษัทก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจยัที่ส ำคญั เช่น ผู้ใช้
รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ  

 

6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
อยำ่งแท้จริง  

 

6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง อนมุตัแิละสือ่สำรนโยบำย 
กำรบริหำรควำมเสีย่งให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนรับทรำบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของ
วฒันธรรมขององค์กร 

 

 

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทัง้

องค์กร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บริษัทระบคุวำมเสีย่งทกุประเภทซึง่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจทัง้ระดบัองค์กร หนว่ย
ธุรกิจ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนตำ่ง ๆ    

 

7.2  บริษัทวเิครำะห์ควำมเสีย่งทกุประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก
องค์กร ซึง่รวมถึงควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน  
กำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

 

 

7.3  ผู้บริหำรทกุระดบัมีสว่นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ง   

7.4  บริษัทได้ประเมินควำมส ำคญัของควำมเสีย่ง โดยพิจำรณำทัง้โอกำสเกิดเหตกุำรณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ำจเกิดขึน้   

 

7.5  บริษัทมีมำตรกำรและแผนปฏิบตัิงำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรับควำม
เสีย่งนัน้ (acceptance)  กำรลดควำมเสีย่ง (reduction)  กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (avoidance)  
หรือกำรร่วมรับควำมเสีย่ง (sharing) 

 

 

 
8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.1  บริษัทประเมินโอกำสที่จะเกิดกำรทจุริตขึน้ โดยครอบคลมุกำรทจุริตแบบตำ่งๆ เช่น กำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินเท็จ  กำรท ำให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  กำรคอร์รัปชนั  กำรที่ผู้บริหำรสำมำรถฝ่ำฝืน
ระบบควบคมุภำยใน (managementoverrideofinternalcontrols)กำรเปลีย่นแปลงข้อมลูใน
รำยงำนท่ีส ำคญั  กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

 

 

8.2  บริษัทได้ทบทวนเปำ้หมำยกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของ
เปำ้หมำยที่ก ำหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจำรณำควำมสมเหตสุมผลของกำรให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังำนแล้วด้วยวำ่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังำนกระท ำไมเ่หมำะสม  เช่น ไมต่ัง้เปำ้หมำย
ยอดขำยของบริษัทไว้สงูเกินควำมเป็นจริงจนท ำให้เกิดแรงจงูใจในกำรตกแตง่ตวัเลขยอดขำย เป็น
ต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและสอบถำมผู้บริหำรเก่ียวกบัโอกำสในกำรเกิดทจุริต 
และมำตรกำรท่ีบริษัทด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกนัหรือแก้ไขกำรทจุริต  

 

8.4 บริษัทได้สือ่สำรให้พนกังำนทกุคนเข้ำใจและปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวปฏิบตัิทีก่ ำหนดไว้  

 

 

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บริษัทประเมินกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัภำยนอกองค์กร ท่ีอำจมผีลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองตอ่กำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแล้ว  

 

 

9.2 บริษัทประเมินกำรเปลีย่นแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ กำร
ควบคมุภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองตอ่กำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแล้ว 

 

 

9.3 บริษัทประเมินกำรเปลีย่นแปลงผู้น ำองค์กร ท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ กำรควบคมุ
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลงนัน้
อยำ่งเพียงพอแล้ว 

 

 

 
การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

10.1  มำตรกำรควบคมุของบริษัทมีควำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององค์กร 
เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซบัซ้อนของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถึง
ลกัษณะเฉพำะอื่น ๆ 

 

 

10.2  บริษัทมมีำตรกำรควบคมุภำยในท่ีก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนกำร
ตำ่งๆ อยำ่งเหมำะสม  เช่น  มีนโยบำยและระเบียบวธีิปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำร
จดัซือ้ และกำรบริหำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต  อ ำนำจหน้ำที่  และล ำดบัชัน้กำรอนมุตัิของ
ผู้บริหำรในแตล่ะระดบัไว้อยำ่งชดัเจน รัดกมุ  เพื่อให้สำมำรถปอ้งกันกำรทจุริตได้  เช่น  มีกำร
ก ำหนดขนำดวงเงินและอ ำนำจอนมุตัิของผู้บริหำรแตล่ะระดบั  ขัน้ตอนในกำรอนมุตัิโครงกำร
ลงทนุ  ขัน้ตอนกำรจดัซือ้และวิธีกำรคดัเลอืกผู้ขำย  กำรบนัทกึข้อมลูรำยละเอยีดกำรตดัสนิใจ
จดัซือ้  ขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เคร่ืองมือตำ่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนกำรส ำหรับกรณีตำ่ง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ที่เก่ียวข้อง
กบับคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้บคุคลที่เก่ียวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำ
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

รำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มีกำรปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนมุตัธิุรกรรมหรือท ำสญัญำกบัผู้ทีเ่ก่ียวข้องในลกัษณะที่มีผลผกูพนั
บริษัทในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิค้ำ กำรให้กู้ยืม  กำรค ำ้ประกนั  บริษัทได้
ติดตำมให้มัน่ใจแล้ววำ่ มกีำรปฏิบตัิเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ีผลผกูพนั
บริษัท เช่น ติดตำมกำรช ำระคืนหนีต้ำมก ำหนด หรือมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของสญัญำ เป็น
ต้น 

 
 

 

10.3 บริษัทก ำหนดให้กำรควบคมุภำยในมีควำมหลำกหลำยอยำ่งเหมำะสม เช่น กำรควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือกำรควบคมุแบบปอ้งกนัและติดตำม  

 

10.4 บริษัทก ำหนดให้มกีำรควบคมุภำยในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุม่บริษัท หนว่ย
ธุรกิจ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร 

 

 

 

10.5 บริษัทมีกำรแบง่แยกหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนตอ่ไปนี ้ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด 
เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลำ่วคือ  
 (1) หน้ำที่อนมุตัิ  
 (2) หน้ำที่บนัทกึรำยกำรบญัชีและข้อมลูสำรสนเทศ และ  
 (3) หน้ำที่ในกำรดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

 

 

 

 
11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค์ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเก่ียวข้องกนัระหวำ่งกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกระบวนกำร
ปฏิบตัิงำนและกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

 
 

11.2 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุของโครงสร้ำงพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม  

 

 

11.3 บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุด้ำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม 
 

 

11.4  บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุกระบวนกำรได้มำ กำรพฒันำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม 

 
 

 
12. องค์กรจดัให้มกีิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดสิ่งที่คาดหวังและขัน้ตอนการปฏิบตัิ เพื่อให้

นโยบายที่ก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

12.1 บริษัทมีนโยบำยที่รัดกมุเพือ่ติดตำมให้กำรท ำธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว ต้องผำ่นขัน้ตอนกำรอนมุตัิทีก่ ำหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 
เกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส ำนกังำน ฯลฯ เพื่อปอ้งกนักำรหำโอกำส 
หรือน ำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   

 

 



 

77 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.2 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมกระท ำโดยผู้ที่ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนัน้ 

 

 

12.3 บริษัทมีนโยบำยเพื่อให้กำรพิจำรณำอนมุตัิธุรกรรมค ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
ส ำคญั และพิจำรณำโดยถือเสมอืนเป็นรำยกำรท่ีกระท ำกบับคุคลภำยนอก   (atarms’ 
lengthbasis) 

 

 

12.4 บริษัทมีกระบวนกำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี)้ 

 

 

12.5  บริษัทก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหำรและพนกังำน  

 

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตัิของบริษัทได้รับกำรน ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสม โดยบคุลำกร
ที่มีควำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลมุกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตัิงำน  

 

12.7 บริษัททบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตัิให้มคีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ   

 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บริษัทก ำหนดข้อมลูที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทัง้ข้อมลูจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ที่
มีคณุภำพและเก่ียวข้องตอ่งำน 

  

13.2 บริษัทพิจำรณำทัง้ต้นทนุและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถงึปริมำณและควำมถกูต้องของข้อมลู  
 

  

13.3 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอส ำหรับใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอยำ่งข้อมลูที่ส ำคญั เช่น รำยละเอียดของเร่ืองที่เสนอให้พิจำรณำ เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัททำงเลอืกตำ่ง ๆ  

 

 

13.4 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสำรประกอบกำร
ประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ ำเป็นและเพียงพอตอ่กำรพิจำรณำก่อนกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งน้อยภำยใน
ระยะเวลำขัน้ต ำ่ตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

 

 

13.5 บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรมรีำยละเอียดตำมควร        เพื่อให้
สำมำรถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ของกรรมกำรแตล่ะรำย เชน่ 
กำรบนัทกึข้อซกัถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมกำรในเร่ืองที่พจิำรณำ
ควำมเห็นของกรรมกำรรำยที่ไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองทีเ่สนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.6 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
 13.6.1 มกีำรจดัเก็บเอกสำรส ำคญั ไว้อยำ่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภำยในวำ่มีข้อบกพร่องในกำรควบคมุ
ภำยใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อยำ่งครบถ้วนแล้ว   

 

 
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ าเป็นต่อ

การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสือ่สำรข้อมลูภำยในอยำ่งมีประสทิธิภำพ และมีช่องทำงกำรสือ่สำรท่ี
เหมำะสม เพื่อสนบัสนนุกำรควบคมุภำยใน   

 

14.2 บริษัทมีกำรรำยงำนข้อมลูที่ส ำคญัถงึคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ำ่เสมอ และคณะกรรมกำร
บริษัทสำมำรถเข้ำถงึแหลง่สำรสนเทศที่จ ำเป็นตอ่กำรปฏิบตัิงำน หรือสอบทำนรำยกำรตำ่ง ๆ ตำมที่
ต้องกำร เช่น กำรก ำหนดบคุคลทีเ่ป็นศนูย์ตดิตอ่เพือ่ให้สำมำรถตดิตอ่ขอข้อมลูอื่นนอกจำกที่ได้รับ
จำกผู้บริหำร รวมทัง้กำรตดิตอ่สอบถำมข้อมลูจำกผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภำยใน  กำรจดัประชมุ
ระหวำ่งคณะกรรมกำรและผู้บริหำรตำมที่คณะกรรมกำรร้องขอ กำรจดักิจกรรมพบปะหำรือระหวำ่ง
คณะกรรมกำรและผู้บริหำรนอกเหนือจำกกำรประชมุคณะกรรมกำร  เป็นต้น    

 

 

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรสือ่สำรพิเศษหรือช่องทำงลบัเพื่อให้บคุคลตำ่ง ๆภำยในบริษัท
สำมำรถแจ้งข้อมลูหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉ้อฉลหรือทจุริตภำยในบริษัท (whistle-blowerhotline) 
ได้อยำ่งปลอดภยั 

 

 

 
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเดน็ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1 บริษัทมีกระบวนกำรสือ่สำรข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภำยนอกองค์กรอยำ่งมีประสทิธิภำพ และ
มีช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีเหมำะสม เพื่อสนบัสนนุกำรควบคมุภำยใน เช่น จดัให้มีเจ้ำหน้ำที่หรือ
หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรสือ่สำรพิเศษหรือช่องทำงลบัเพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภำยนอกองค์กร
สำมำรถแจ้งข้อมลูหรือเบำะแสเก่ียวกบักำรฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blowerhotline) แก่บริษัทได้
อยำ่งปลอดภยั 

 

 

   
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1 บริษัทจดัให้มีกระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจและข้อก ำหนดห้ำมฝ่ำย
บริหำรและพนกังำนปฏิบตัตินในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
ก ำหนดให้แตล่ะสว่นงำนตดิตำมกำรปฏิบตัิ  และรำยงำนผู้บงัคบับญัชำ หรือมอบหมำยให้
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบตัิ และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นต้น 
16.2 บริษัทจดัให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคมุภำยในท่ีวำงไว้โดยกำรประเมิน
ตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภำยใน  

 

16.3 ควำมถ่ีในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบริษัท 
 

  

16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผลระบบกำรควบคมุภำยใน โดยผู้ที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ  

 

16.5 บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ   

 

16.6 บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบตัิหน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏิบตัิงำนวชิำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน (InternationalStandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing, 
IIA)  

 

 

 
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บริษัทประเมินผลและสือ่สำรข้อบกพร่องของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อตดิตำม
แก้ไขอยำ่งทนัทว่งที หำกผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้แตกตำ่งจำกเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้อยำ่งมี
นยัส ำคญั 

 

 

 

17.2 บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำน ดงันี ้
 17.2.1 ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์หรือ
สงสยัวำ่มีเหตกุำรณ์ทจุริตอยำ่งร้ำยแรง มกีำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมกีำรกระท ำที่ผิดปกติอืน่ 
ซึง่อำจกระทบตอ่ช่ือเสยีงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แม้วำ่จะได้เร่ิม
ด ำเนินกำรจดักำรแล้ว) ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยใน
ระยะเวลำอนัควร 
 17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัตอ่คณะกรรมกำร
บริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

80 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท(Compliance) 
 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัระบบควบคุมภำยในของบริษัทเป็นอย่ำงยิ่ง และเพื่อให้กำรตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำง
อิสระ และรัดกมุ โดยไมม่ีปัญหำกำรขดักนัของผลประโยชน์ ทำงบริษัทจึงได้วำ่จ้ำงนิติบุคลล เพื่อเข้ำมำท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน
องค์กรทัง้นี ้บริษัทได้วำ่จ้ำง บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกดั โดยนำงสำว พรพิมล ทรงวฒุิวิชยั เข้ำมำท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ภำยในดงักล่ำว และให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในให้กับกรรมกำรตรวจสอบทรำบได้โดยตรง โดยทุกกำร
ประชมุระหวำ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบและตวัแทนบริษัท บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกดั จะไมม่ีฝ่ำยบริหำรหรือตวัแทน
อื่นใดของฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชมุ เพื่อเปิดโอกำสให้ตวัแทนของบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกดั สำมำรถรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในให้กบัคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อยำ่งเป็นอิสระ 

ทัง้นี ้ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบผลกำรตรวสอบระบบควบคมุภำยในท่ีทำงบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์
ร่ี จ ำกัด ได้ตรวจสอบประจ ำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัท ธีระมงคล 
อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) มีระบบควบคมุภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม ไมก่่อให้เกิดกำรขดัแย้งกนัของผลประโยชน์ และ มี
ธรรมำภิบำลเพียงพอ 

 
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือ:   นำงสำวพรพิมล ทรงวฒุิวิชยั  
ต ำแหนง่ปัจจบุนั:  กรรมกำรผู้จดักำรบริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเชอร์ร่ี จ ำกดั 
คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ: - ปริญญำโท สำขำกฎหมำยธุรกิจ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- ปริญญำตรี สำขำเอกกำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- หลกัสตูรอบรม COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยในใหมล่ำ่สดุ รุ่นท่ี 5/2557  
- ได้รับกำรรับรองหลกัสตูรผู้ตรวจสอบภำยในของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยัและสถำบนั IIA 
- ได้รับกำรรับรองหลกัสตูรผู้ตรวจสอบภำยในของระบบมำตรฐำน ISO 9001:2000 
- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย (CPA) เลขที่ 6897 

ประสบกำรณ์: - เป็นผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและเป็นที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยธุรกิจ ให้กบับริษัทต่ำงๆ 
เช่น ธุรกิจก่อสร้ำง, ธุรกิจซือ้มำขำยไป, ธุรกิจประกนัภยั, ธุรกิจโรงงำนกำรผลติและธุรกิจด้ำนรถยนต์ 
มำกวำ่ 16 ปี 
- เคยท ำงำนให้กบับริษัทตรวจสอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ำกดั 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละปีในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิที่เหลอืหลงัจำกหกัเงินส ำรอง

ตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้
ไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญั  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

ฝ่ำยบริหำรได้จัดท ำงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยได้
เลือกใช้นโยบำยที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิโดยสม ่ำเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในกำรจดัท ำงบ
กำรเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

คณะกรรมกำรได้ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ โดยได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อรับผิดชอบดแูลเก่ียวกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินให้ถูกต้อง
ครบถ้วน มีกำรใช้นโยบำยที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิโดยสม ่ำเสมอ ตลอดจนสอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอและเหมำะสม และร่วมประเมินควำมเสีย่งของบริษัท เพื่อปอ้งกนัหรือลดควำมเสีย่งที่อำจจะเกิดขึน้จำกกำรทจุริตหรือกำร
ด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญัและเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำทรัพย์สนิของบริษัท 

จำกวิธีปฏิบตัิและก ำกบัดแูลข้ำงต้น คณะกรรมกำรจึงมีควำมเห็นวำ่ งบกำรเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั 
(มหำชน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 แสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่ถกูต้องเช่ือถือได้ และเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถกูต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
  

(นำย ธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 
    ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลประจ าปี 2561 
 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน)  ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน โดย
กรรมกำรตรวจสอบทกุท่ำนไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร พนกังำน หรือที่ปรึกษำใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วน และได้ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมแนวทำงปฏิบตัิซึ่งสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีส ำหรับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชมุรวม 5 ครัง้ โดยผู้บริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชี เข้ำ
ร่วมประชมุในสว่นวำระท่ีเก่ียวข้อง โดยกำรเข้ำร่วมกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น สรุปได้ ดงันี ้ 
 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 
1. พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 5/5 
2. นำย ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 1/5 
3. นำย ทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 5/5 
4. นำง ชลลดำ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 4/5 

 
 ผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในสำระส ำคญั ตำมขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
สำมำรถสรุปได้ดงันี ้
 
1) การให้ความเห็นเกี่ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงิน รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2561 รวมถึงรำยงำนกำรเงินที่
เก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจวำ่รำยงำนงบกำรเงินของบริษัทได้จดัท ำขึน้อยำ่งถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่ง
เพียงพอและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป นอกจำกนี ้ยงัมีกำรสอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนั ระหว่ำง
บริษัท และบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยกำรสอบทำนจะพิจำรณำถึง
ควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญั ควำมครบถ้วนของงบกำรเงินและควำมเพียงพอในกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นส ำคญั ทัง้นี ้กำร
ประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีสอบทำนงบกำรเงิน รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2561 รวมถึง
รำยงำนกำรเงินท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะครัง้ จะไมม่ีฝ่ำยบริหำรหรือตวัแทนอื่นใดร่วมในท่ีประชมุ เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ตรวจสอบ

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 

นำยธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

นำยทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 
กรรมกำรตรวจสอบ 

นำงชลลดำ อิศรำงกรู ร อยธุยำ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
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บญัชีได้ชีแ้จงคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกมีข้อขดัข้องที่ไมส่ำมำรถแสดงโดยตรงกบัฝ่ำยบริหำรได้ หรือ หำกผู้ตรวจสอบบญัชีพบ
สิง่ผิดปกติใดที่แจ้งให้ฝ่ำยบริหำรรับทรำบแล้วแตไ่มไ่ด้แก้ไข 

 
2) การให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลงำนตรวจสอบระบบควบคมุภำยในนัน้ ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและติดตำมผล
กำรปฏิบตัิตำมข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรแก้ไข รวมถึงกำรสุม่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคมุภำยใน จำกรำยงำนท่ี
น ำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกทำงผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน ซึ่งทำงบริษัทได้วำ่จ้ำง บริษัท เอล บิสซิเนส 
แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกัด ท ำหน้ำที่ดงักล่ำว ในฐำนะผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบริษัท  ทัง้นี ้กำรประชุมระหว่ำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบกบัตวัแทนของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกดั ในแตล่ะครัง้ จะไมม่ีฝ่ำยบริหำรหรือตวัแทนอื่นใด
ร่วมในที่ประชุม เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ำกดั ได้ชีแ้จงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยตรง ทัง้นี ้เพื่อให้ระบบควบคุมภำยในทำงด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทำงที่ถูกต้อง และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
ควบคมุระบบภำยในท่ีดี และมีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกนี ้ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้สอบทำนนโยบำยและ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง และควำมคืบหน้ำของกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกทำงผู้บริหำรบริษัทตำมที่ได้น ำเสนอ เพื่อพิจำรณำ
แนวทำงกำรบริหำรงำนให้เป็นไปอย่ำงสอดคล้องกบัควำมเสี่ยงและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้ทนัต่อกำรรับมือ
กบัสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงที และเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทมีระบบ
กำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม 

 
3) การให้ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันที่ เกิดขึน้ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินได้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ควำมเห็นว่ำ รำยกำร
ระหวำ่งกนัตำ่ง ๆ ดงักลำ่ว เป็นรำยกำรท่ีมีควำมสมเหตสุมผล มีกำรก ำหนดรำคำและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เป็นธรรม และไมม่ีกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ระหวำ่งบริษัท และบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งดงักลำ่ว 

 
4) การให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ บริษัทได้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ
และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง และไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั                 
                     
5) การให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานประจ าปี และรับทราบปัญหาต่างๆ จากผู้บริหารของบริษัท 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมพิจำรณำ และให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดัท ำแผนงำนประจ ำปี ท่ีฝ่ำยบริหำรได้น ำเสนอ
ให้พิจำรณำ รวมถึงรับทรำบและเสนอแนะเก่ียวกับปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึน้หรือคำดว่ำจะเกิดขึน้ ในมุมมองของผู้ บริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำบริษัทได้จัดท ำแผนงำนประจ ำปีขึน้อย่ำงรอบคอบและรัดกุม รวมถึงผู้บริหำรได้พิจำรณำและ
ตดัสนิใจปัญหำตำ่งๆที่เกิดขึน้ หรือคำดวำ่จะเกิดขึน้อยำ่งระมดัระวงั  
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6) การให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบพอใจกบัผลกำรประเมินควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี โดยได้พิจำรณำควำมเหมำะสมและ
คดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจนก ำหนดค่ำตอบแทน โดยน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 4334 หรือ นำยประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีอนญุำตเลข
ทะเบียน 218 แห่งบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 และเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบ รับรองและแสดง
ควำมเห็นตอ่งบกำรเงินของบริษัท 

 
 
 
 
  
 (พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ) 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

      บริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน)  
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ(MD&A) 
 
1) ผลการด าเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

เมื่อพิจำรณำจำกภำพรวมของบริษัทพบว่ำ ตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ ตัง้แต่ ปี 2559–ปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำก
กำรขำยจำก 473.21ล้ำนบำทในปี 2559 ลดลงเป็น 401.62 ล้ำนบำทในปี 2560และ 392.21 ล้ำนบำท และส ำหรับรำยได้รวมปี 
2559 – ปี 2561บริษัทมีรำยได้รวมเทำ่กบั 475.90 ล้ำนบำทในปี 2559 ลดลงเป็น 403.88 ล้ำนบำทในปี 2560และเทำ่กบั 396.07 
ล้ำนบำทในปี 2561เนื่องมำจำกยอดขำยที่ลดลงเนื่องจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะก ำลงัซือ้ภำคครัวเรือนที่ชะลอตัว 
สถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี ท ำให้รำยได้จำกกำรขำยลดลง 

ส ำหรับปี 2561 บริษัทได้ขยำยกำรลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟำ้ผ่ำนกำรถือหุ้นในบริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดัซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ 100 ของบริษัท   โดยบริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดัได้เข้ำซือ้หุ้นในบริษัทกรีนเซฟวิ่งเอนเนอร์ยี่
ไทยแลนด์จ ำกัดในสัดส่วนร้อยละ 100 ทัง้นี ้บริษัทกรีนเซฟวิ่งเอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
กระแสไฟฟำ้ ขนำด 1.4 เมกกะวตัต์ เพื่อจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค สง่ผลให้ตัง้แต่ไตรมำสที่  3 ของปี 2561 งบกำรเงิน
รวมของบริษัทเร่ิมมีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟำ้ โดยในปี 2561 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยไฟฟำ้เป็นจ ำนวน 15.23 ล้ำนบำทหรือคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 3.85 ล้ำนบำทของรำยได้รวมปี 2561 

ส ำหรับก ำไรสทุธิของบริษัทในปี 2559 – ปี 2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิในปี 2559 เป็นจ ำนวน 4.68 ล้ำนบำท และมีขำดทนุ
สทุธิในปี 2560 เป็นจ ำนวน 25.24 ล้ำนบำท และขำดทนุสทุธิในปี 2561 เป็นจ ำนวน 17.07 ล้ำนบำท จำกปริมำณขำยที่ลดลงท ำ
ให้รำยได้จำกกำรขำยลดลงเป็นส ำคญั 

 
ผลการด าเนินงาน 
รำยได้ 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยเท่ำกับ 473.21ล้ำนบำท 401.62 และ 392.21 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 99.43 ร้อยละ 99.44 และร้อยละ 99.03 ของรำยได้รวมในแต่ละปีตำมล ำดบั ในขณะที่มีรำยได้อื่น 
ๆ เท่ำกับ 2.69ล้ำนบำท 2.26 ล้ำนบำท และ 3.86 ล้ำนบำทตำมล ำดบัโดยรำยได้อื่น ๆ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยเศษ
วตัถุดิบรำยได้รับคืนกำรส่งออก  รำยได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น ส่งผลให้รำยได้รวมส ำหรับปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561เท่ำกับ 
475.90ล้ำนบำท 403.88ล้ำนบำท และ 396.07ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 25561บริษัทมีสดัสว่นกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในกลุม่หลอดไฟฟ้ำและอปุกรณ์สว่นควบมำก
ที่สดุ กลำ่วคือ มีสดัสว่นร้อยละ56.26ร้อยละ50.28 และร้อยละ 52.28ของรำยได้รวมตำมล ำดบั รองลงมำคือ ผลิตภณัฑ์ในกลุม่
โคมไฟฟ้ำ มีสดัส่วนกำรจ ำหน่ำยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ34.57ร้อยละ41.70 และร้อยละ 38.63 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั และ
ส ำหรับสดัสว่นกำรจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟำ้แสงสว่ำงและอปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ8.61ร้อยละ 
7.90 และร้อยละ 7.14 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั 

นอกจำกนี ้ในปี 2561 งบกำรเงินรวมของบริษัทเร่ิมมีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้จ ำนวน 15.23 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.85 ของรำยได้รวม 

 
ทัง้นี ้สำมำรถแสดงสดัสว่นโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมธุรกิจ และประเภทผลติภณัฑ์ในปี 2559 – ปี 2561 ได้ดงันี ้
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กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า       

1.1 ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟำ้และอปุกรณ์สว่นควบ 267.74 56.26 203.16 50.28 207.05 52.28 
1.2  ผลติภณัฑ์โคมไฟฟำ้ 164.51 34.57 168.43 41.70 153.00 38.63 
1.3 ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟำ้แสงสวำ่งและ

อปุกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 
40.98 8.61 31.91 7.90 28.30 7.14 

หกั สว่นลดจ่ำย (0.02) (0.00) (1.88) (0.47) (11.37) (2.87) 
2. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า       

2.1 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟำ้ - - - - 15.23 3.85 
รายได้จากการขาย - สุทธิ 473.21 99.43 401.62 99.40 392.21 99.03 

รำยได้อื่น 2.69 0.57 2.26 0.60 3.86 0.97 
รายได้รวม 475.90 100.00 403.88 100.00 396.07 100.00 

 
รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทในช่วงปี2559บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 70.19 ล้ำนบำท เป็น 

473.21 ล้ำนบำท ในปี 2560 รำยได้จำกกำรขำยลดลงจ ำนวน 71.59 ล้ำนบำท เป็น 401.62 ล้ำนบำท และปี 2561 รำยได้จำกกำร
ขำยลดลงจ ำนวน 9.41 ล้ำนบำท เป็น 392.21 ล้ำนบำท ส ำหรับสำ เหตุของยอดขำยที่ลดลงเนื่องจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจ 
โดยเฉพำะก ำลงัซือ้ภำคครัวเรือนที่ชะลอตวั ท ำให้ควำมต้องกำรซือ้ในตลำดลดลงเช่นเดียวกนั ประกอบกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสถำนกำรณ์กำรแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ อยำ่งไรก็ดีบริษัทได้พยำยำมก ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนโดยกำรพฒันำ
ประสทิธิภำพในกำรขำยและกำรผลติกำรปรับโครงสร้ำงพนกังำนเพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทดีขึน้ในอนำคต  

นอกจำกนี ้ในไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 บริษัทเร่ิมมีรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำจ ำนวน 15.23 ล้ำน
บำท ซึ่งเกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำก๊ำซชีวภำพของบริษัทย่อยทำงอ้อมของบริษัท คือ บริษัท กรีนเซฟวิ่งเอนเนอร์ยี่ไทย
แลนด์จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟำ้พลงังำนก๊ำซชีวภำพ ขนำด 1.4 เมกกะวตัต์ เพื่อจ ำหนำ่ยให้กบักำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำคในระบบ 
Feed-in Tariff ซึง่สญัญำซือ้ขำยไฟฟำ้มีอำย ุ20 ปี เร่ิมตัง้แต ่20 เมษำยน 2558 และจะสิน้สดุในวนัท่ี 19 เมษำยน 2578 

ส ำหรับสดัสว่นรำยได้แยกตำมภมูิศำสตร์ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561บริษัทมีสดัสว่นรำยได้จำกกำรขำยแบง่ออกเป็น
รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในปี 2559มีสดัส่วนประมำณร้อยละ 93 : ร้อยละ 7 ปี 2560 มีสดัส่วน
ประมำณร้อยละ 97: ร้อยละ 3และส ำหรับปี 2561 มีสดัสว่นประมำณร้อยละ 98: ร้อยละ 2โดยรำยได้จำกกำรขำยในประเทศสว่น
ใหญ่เป็นกำรจ ำหนำ่ยให้ร้ำนค้ำปลีกและร้ำนค้ำสง่ที่จ ำหนำ่ยอปุกรณ์ใช้ไฟฟำ้ซึ่งเป็น Dealer รองลงมำคือร้ำนค้ำ Modern Trade
หรือRetial และมีกำรจ ำหน่ำยให้โครงกำรภำครัฐบำลเป็นส่วนน้อย  และส ำหรับรำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศบริษัทส่งออก
สินค้ำไปจ ำหน่ำยในประเทศแถบภูมิภำคอำเซียน และในแถบภูมิภำคตะวนัออกกลำงเป็นส ำคัญ เช่น บงักลำเทศเวียดนำม 
กัมพูชำพม่ำลำวซีเรีย ซำอุดิอำระเบียและอียิปต์ทัง้นี ้บริษัทมียอดขำยในต่ำงประเทศลดลงเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงไปของ
เทคโนโลยี LED ซึง่ประหยดัพลงังำนมำกกว่ำสง่ผลให้หลอดไฟถนนที่บริษัทจ ำหน่ำยในหลำยประเทศถกูแทนที่ด้วยหลอดไฟถนน
ประเภท LED โดยเฉพำะผลติภณัฑ์จำกประเทศจีนมีรำคำจ ำหน่ำยที่ถกูกว่ำท ำให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทท่ีสง่ออกไปตำ่งประเทศมี
ยอดขำยที่ลดลง 
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บริษัทมีรำยได้อื่น ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561เทำ่กบั 2.69ล้ำนบำท 2.26ล้ำนบำท และ 3.86 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57  ร้อยละ 0.56 และร้อยละ 0.97ของรำยได้รวมในแตล่ะปีตำมล ำดบั โดยรำยได้อื่นประกอบด้วยรำยได้จำก
กำรขำยเศษวตัถดุิบ รำยได้รับคืนกำรสง่ออก รำยได้ดอกเบีย้รับ เป็นต้น 

 
ต้นทนุขำยและคำ่ใช้จำ่ย 

บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขำยสินค้ำในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่อรำยได้รวม ในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561คิดเป็นร้อยละ 
67.19ร้อยละ69.69 และ ร้อยละ 66.43ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นมลูค่ำต้นทนุขำย เท่ำกบั319.75ล้ำนบำท 281.48 ล้ำนบำท และ 
263.10ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งหำกพิจำรณำในปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขำยสินค้ำต่อรำยได้จำกกำร
ขำยสินค้ำของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 67.57  ร้อยละ 70.09  และร้อยละ 69.79ตำมล ำดบัซึ่งเมื่อพิจำรณำต้นทุนขำยในปี  2559 
สดัสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกกำรขำยปรับตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปี2558โดยต้นทนุขำยในปี 2559 ลดลงคิดเป็นจ ำนวน 68.35 
ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 17.61 เมื่อเทียบกบัต้นทนุขำยของปี 2558 โดยต้นทนุขำยที่ลดลงมีสำเหตมุำจำกรำคำ
วตัถุดิบโลกที่ปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรลดต้นทุนกำรผลิตของบริษัทซึ่งจะส่งผลให้
แนวโน้มระยะยำวของต้นทนุกำรผลิตของบริษัทมีประสทิธิภำพเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องทัง้นี ้บริษัทได้บริหำรจดักำรต้นทนุกำรผลติให้
มีประสทิธิภำพ โดยผำ่นกำรวิจยัและออกแบบเพื่อให้กำรใช้วตัถดุิบในกำรผลติมีอตัรำกำรสญูเสยีที่ลดลง รวมทัง้กำรสัง่ซือ้วตัถดุิบ
ส ำคญัโดยตรงจำกผู้ผลิตในตำ่งประเทศ ซึ่งช่วยควบคมุต้นทนุกำรผลติสนิค้ำให้กบับริษัทได้เป็นอย่ำงดีนอกจำกนีก้ำรน ำเข้ำและ
ติดตัง้เคร่ืองจักรตัง้แต่ปี 2550 ท ำให้บริษัทสำมำรถขึน้รูปเหล็กเพื่อใช้เตรียมเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตได้เองทัง้หมด ซึ่ง ปัจจัย
ทัง้หลำยตำมที่กลำ่วมำ ช่วยให้บริษัทสำมำรถบริหำรจดักำรต้นทนุขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและในปี 2560 สดัสว่นต้นทนุขำย
สนิค้ำตอ่รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี2559 เป็นร้อยละ 70.09 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นในปี 2559 ที่เท่ำกบั
ร้อยละ 67.57 เนื่องจำกรำคำวตัถดุิบมีกำรปรับรำคำเพิ่มขึน้โดยเฉพำะรำคำเหลก็และรำคำทองแดง 

ส ำหรับปี 2561สดัส่วนต้นทุนขำยสินค้ำในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้ำต่อรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำปรับตวัลดลงเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกบัปี2560 โดยสดัสว่นต้นทนุขำยสนิค้ำต่อรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในปี 2561 เทำ่กบัร้อยละ 69.79 เมื่อเทียบกบัสดัสว่นใน
ปี 2560 ที่เทำ่กบัร้อยละ 70.09  

นอกจำกนี ้ในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขำยไฟฟำ้จ ำนวน 9.04 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นต้นทนุขำยไฟฟำ้ตอ่รำยได้จำก
กำรขำยไฟฟำ้ เท่ำกบัร้อยละ 59.34 จะเห็นได้วำ่สดัสว่นต้นทนุขำยของธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำมีสดัสว่นต้นทนุที่ต ่ำ
กวำ่ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ไฟฟำ้ 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรตอ่รำยได้รวมคิดเป็นสดัสว่นต่อรำยได้
รวมเท่ำกบัร้อยละ 30.77 ร้อยละ 36.06 และร้อยละ 34.95 ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นมลูค่ำ 146.45 ล้ำนบำท145.63 ล้ำนบำทและ 
138.42 ล้ำนบำท ตำมล ำดบัโดยในปี2559บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 63.27 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 เป็นจ ำนวน
6.72 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 9.60เนื่องจำกค่ำคอมมิชชัน่ฝ่ำยขำยที่ลดลง ซึ่งเป็นกำรลดลงตำมรำยได้จำก
กำรขำยของบริษัทเมื่อเทียบกบัปี 2558  ในขณะที่บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2559 เท่ำกบั 83.18 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2558เป็นจ ำนวน 2.46 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ3.05 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและค่ำล่วงเวลำฝ่ำย
บริหำรคำ่ธรรมเนียมอื่นๆคำ่เสือ่มรำคำเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ส ำนกังำนหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและคำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ 

ส ำหรับปี 2560บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 63.01 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 เล็กน้อย เป็นจ ำนวน 0.26ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 0.41และในส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2560 เท่ำกับ 82.62 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 
2559 จ ำนวน 0.56 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ0.68 เนื่องจำกกำรปรับเงินเดือนประจ ำปีของพนกังำนกำรเพิ่มขึน้ของ
คำ่ลว่งเวลำ และกำรตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 
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ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเท่ำกบั 62.76 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 เลก็น้อย เป็นจ ำนวน 0.25ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 0.40 และในสว่นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2561 เทำ่กบั 75.66 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 
6.95 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ8.41 เนื่องจำกกำรปรับลดคำ่ลว่งเวลำท ำให้คำ่ลว่งเวลำลดลงจ ำนวน 2.58 ล้ำนบำท 
และมีหนีส้งสยัจะสญูลดลง 2.16 ล้ำนบำท 

ในสว่นต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัท ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ 1.19ร้อยละ 0.83และ ร้อย
ละ 1.44ของรำยได้รวมตำมล ำดบั หรือคิดเป็นมลูค่ำต้นทนุทำงกำรเงิน เท่ำกบั5.65ล้ำนบำท 3.34 ล้ำนบำท และ 5.72ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบัทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทมีต้นทนุทำงกำรเงินเพิ่มขึน้เลก็น้อยจำกปี 2558เนื่องจำกกำรใช้ทรัสต์รีซีทเพิ่มมำกขึน้ ในขณะท่ีมี
กำรใช้เงินเบิกเกินบญัชีที่ลดลง โดยในเดือนพฤษภำคม 2559 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้จ ำนวน 120.00ล้ำนบำท มีอตัรำ
ดอกเบีย้ร้อยละ 5.4 ถึง 6.0 ต่อปีโดยตัว๋แลกเงินดงักลำ่วครบก ำหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกำยน 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ำยช ำระคืนตัว๋
แลกเงินดงักลำ่วแล้วทัง้จ ำนวนส ำหรับปี 2560 ต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัทลดลงจ ำนวน 2.31 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกบัปี 2559 หรือ
ลดลงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 40.83 ซึ่งเป็นผลจำกดอกเบีย้จ่ำยตัว๋สญัญำใช้เงินลดลงเป็นส ำคญั และส ำหรับปี 2561 ต้นทุนทำง
กำรเงินของบริษัทเพิ่มขึน้จ ำนวน 2.38 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกบัปี 2560 หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัรำร้อยละ 71.19 ซึง่เป็นผลจำกบริษัทมี
ดอกเบีย้จ่ำยจำกตัว๋สญัญำใช้เงินและทรัสต์รีซีทเพิ่มมำกขึน้ 

ทัง้นีณ้ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560และ ปี 2561บริษัทมียอดคงเหลือเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงินเท่ำกบั 39.43ล้ำนบำท 47.98ล้ำนบำท และ 157.40ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึง่รำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในปี 2559หนีส้นิภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทเพิ่มขึน้จ ำนวน 4.41 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินเบิกเกินบญัชี
ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 5.66 ล้ำนบำทส ำหรับปี 2560 บริษัทมีภำระหนีต้ัว๋สญัญำใช้เงินเพิ่มขึน้จ ำนวน 20.00 ล้ำนบำท ในขณะ
ที่มีหนีส้ินภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทลดลง 6.15 ล้ำนบำทและส ำหรับปี 2561บริษัทมีภำระหนีต้ั๋วสญัญำใช้เงินเพิ่มขึน้จ ำนวน 
100.00 ล้ำนบำทเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟำ้รวมถึงมีหนีส้นิภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทเพิ่มขึน้
จ ำนวน 7.83 ล้ำนบำท ทัง้นี ้ตัว๋สญัญำใช้เงินดงักลำ่วมีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 ต่อปี ซึ่งต ่ำกวำ่อตัรำดอกเบีย้ของเงินเบิกเกิน
บญัชีธนำคำรทีมีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 7.13 ตอ่ปี 

 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น และอตัรำก ำไรสทุธิ 

บริษัทมีอตัรำก ำไรขัน้ต้น ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ32.43 ร้อยละ29.91 และร้อยละ 30.61ของ
รำยได้จำกกำรขำยรวมตำมล ำดบั หรือคิดเป็นมลูคำ่ก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบั153.46 ล้ำนบำท120.14  ล้ำนบำทและ 120.07ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบัโดยในปี 2559 อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทเพิ่มสงูขึน้จำกปี 2558 เนื่องมำจำกบริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำก
กำรขำยลดลง จำกร้อยละ 71.42 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.57 ซึ่งเกิดจำกรำคำวตัถุดิบโลกที่ปรับลดลง ประกอบกับกำรเพิ่ม
ประสทิธิภำพและกำรลดต้นทนุกำรผลติของบริษัท จำกกำรวิจยัและออกแบบเพื่อให้กำรใช้วตัถดุิบในกำรผลติมีอตัรำกำรสญูเสยีที่
ลดลงอีกทัง้บริษัทได้สัง่ซือ้วตัถุดิบส ำคญัโดยตรงจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุนกำรผลิตสินค้ำให้กับบริษัทได้
ส ำหรับปี 2560 บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 70.09 เนื่องจำกรำคำวตัถดุิบมีกำรปรับรำคำ
เพิ่มขึน้โดยเฉพำะรำคำเหล็กและรำคำทองแดง และส ำหรับปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขำยต่อรำยได้จำกกำรขำยรวมลดลง
เป็นร้อยละ 69.39 เนื่องจำกธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยกระแสไฟฟำ้ซึง่เร่ิมมีรำยได้ตัง้แต่ไตรมำสที่ 3 ของปี 2561มีสดัสว่นต้นทนุท่ีต ่ำ
กว่ำธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอปุกรณ์ไฟฟ้ำ โดยในปี 2561 บริษัทมีสดัสว่นต้นทุนขำยสินค้ำต่อรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำในกลุ่ม
ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เทำ่กบัร้อยละ 69.79 ในขณะที่สดัสว่นต้นทนุขำยไฟฟำ้ต่อรำยได้จำกกำรไฟฟำ้เทำ่กบัร้อย
ละ 59.34สง่ผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นโดยรวมในปี 2561 ดีขึน้เลก็น้อย 
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เมื่อพิจำรณำอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทพบวำ่ บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561เทำ่กบัก ำไรสทุธิร้อย
ละ 0.98ขำดทุนสิทธิร้อยละ 6.25และขำดทนุสิทธิร้อยละ 4.31 ของรำยได้รวมตำมล ำดบั หรือคิดเป็นมูลค่ำก ำไรสทุธิ 4.68 ล้ำน
บำท ขำดทุนสทุธิ 25.24 ล้ำนบำท และขำดทุนสทุธิ 17.07 ล้ำนบำทตำมล ำดบัโดยในปี 2559 บริษัทมีอตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ 
ถึงแม้จะมีรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลง เนื่องจำกบริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขำยตอ่รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทลดลงจำกรำคำวตัถดุิบ
โลกที่ปรับลดลงอย่ำงตอ่เนื่องประกอบกบักำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำรลดต้นทนุกำรผลติของบริษัทและส ำหรับปี 2560 บริษัทมี
ผลกำรด ำเนินงำนขำดทนุเนื่องจำกยอดขำยที่ลดลงเนื่องจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะก ำลงัซือ้ภำคครัวเรือนท่ีชะลอตวั ท ำ
ให้ควำมต้องกำรซือ้ในตลำดลดลงในขณะที่มีสดัสว่นต้นทนุขำยต่อรำยได้เพิ่มขึน้ รวมถึงมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและคำ่ใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรในกำรด ำเนินงำนบำงสว่นเพิ่มขึน้ เช่น ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัเงินเดือน คำ่ลว่งเวลำ โบนสัพนกังำนจ ำนวน 3.94 ล้ำนบำท 
และกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้จ ำนวน 0.47 ล้ำนบำท ล ำหรับปี 2561 บริษัทมีขำดทนุสทุธิเท่ำกบั 17.07 ล้ำนบำท ซึ่ง
ขำดทนุลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2560 คิดเป็นจ ำนวน 8.17 ล้ำนบำท จำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำที่บริษัทเร่ิมรับรู้รำยได้ในงบ
กำรเงินรวมตัง้แต่ไตรมำสที่ 3 ของปี 2561 ซึง่ธุรกิจโรงไฟฟ้ำมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีสงูกว่ำธุรกิจอปุกรณ์ไฟฟ้ำ ประกอบกบัปี 2561 
บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ลดลงจำกกำรปรับลดคำ่ลว่งเวลำท ำให้คำ่ลว่งเวลำลดลงจ ำนวน 2.58 ล้ำนบำท และหนีส้งสยัจะ
สญูลดลง 2.16 ล้ำนบำท 

หำกพิจำรณำในสว่นของอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจะพบวำ่ ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีอตัรำผลตอบแทนผู้
ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ 1.95ร้อยละ -11.34และร้อยละ -8.56ตำมล ำดบั โดยอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เพิ่มขึน้เนื่องจำก
บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนเติบโตจำกรำคำวตัถดุิบโลกที่ปรับลดลงอยำ่งตอ่เนื่องประกอบกบักำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลติและกำร
ลดต้นทุนกำรผลิตของบริษัท ส ำหรับปี 2560 และปี 2561อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบเนื่องจำกบริษัทมีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทนุจำกสภำวะทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะก ำลงัซือ้ภำคครัวเรือนท่ีชะลอตวั และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภำวะกำร
แขง่ขนั ท ำให้ควำมต้องกำรซือ้ในตลำดลดลง อยำ่งไรก็ดี ส ำหรับปี 2561 บริษัทอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบในสดัสว่นที่น้อยลง
จำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงไฟฟำ้ของบริษัทยอ่ยซึง่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมที่คำดหมำย 

 
2) ฐานะทางการเงนิของบริษัท  
 
สินทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เท่ำกับ 272.13 ล้ำนบำท 
236.31 ล้ำนบำท และ242.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยแบ่งออกเป็นรำยกำรที่ส ำคญั 2 รำยกำร คือ รำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำ สทุธิ 
และสนิค้ำคงเหลอื โดยมีรำยละเอียดของแตล่ะรำยกำรดงันี ้

1) ลูกหนีก้ารค้า 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่ำเท่ำกบั 141.09ล้ำนบำท102.78 ล้ำนบำท และ 
118.90ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมูลค่ำสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 39.06ร้อยละ 30.85และร้อยละ 28.68
ตำมล ำดบั 

โดยหำกพิจำรณำกำรเปลีย่นแปลงของมลูค่ำลกูหนีก้ำรค้ำในปี 2560 บริษัทมีรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำ – สทุธิ
เท่ำกับ 102.78 ล้ำนบำท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 จ ำนวน 38.31 ล้ำนบำท เนื่องจำกยอดขำยที่ลดลงและหำก
พิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บหนี ้จะพบว่ำ บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ยเทำ่กบั 118 วนั114 วนั และ
104 วนัในปี 2559 ปี 2560และปี 2561ตำมล ำดบั โดยปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลีย่ดี
ขึน้จำกปี 2559 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับรวมจ ำนวน 118.90 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยลกูหนีก้ำรค้ำ-สทุธิจ ำนวน 110.70 ล้ำนบำทและรำยได้ค้ำงรับค่ำไฟฟ้ำจำกธุรกิจโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 8.20 
ล้ำนบำท โดยมูลค่ำลกูหนีก้ำรค้ำยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 74.32ของมูลค่ำลกูหนีก้ำรค้ำรวมซึ่ง
กลุ่มลูกค้ำโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้ำนค้ำทั่วไป ประเภทร้ำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ส ำหรับข้อมลูลกูหนีก้ำรค้ำแยกตำมอำยหุนีท้ี่ค้ำงช ำระมีรำยละเอียดดงันี ้

 
ตารางแสดงข้อมูลลูกหนีก้ารค้า ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561แยกตามอายุหนีท้ี่ ค้างช าระ ดังนี ้

 

 หนว่ย : ล้ำนบำท สดัสว่น 

มูลค่าลูกหนีก้ารค้า   

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 87.44 74.32% 

เกินก ำหนดช ำระ   

-  น้อยกวำ่3 เดือน 18.08 15.36% 

- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 2.83 2.41% 

- 6 เดือน ถึง 12 เดือน 4.10 3.48% 

- มำกกวำ่ 12 เดือน  5.22 4.43% 

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ 117.67 100.00% 

หักคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (5.79)  

คำ่เผ่ือประมำณกำรรับคืน (1.18)  

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 110.70  

 
 
ทัง้นี ้ในระหว่ำงปี 2561 บริษัทมีกำรตดัจ ำหน่ำยหนีส้ญูเป็นจ ำนวน 0.19 ล้ำนบำท  
 
บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญูโดยบริษัทใช้หลกัเกณฑ์กำรวิเครำะห์อำยขุองลกูหนี ้

ประกอบกบักำรประเมินสถำนภำพทำงกำรเงินปัจจุบนัของลกูหนีเ้ป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู โดยมีกำรก ำหนดช่วงอำยลุกูหนีแ้ละสถำนภำพของลกูหนีไ้ว้เป็นเกณฑ์ในกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ
ลกูหนีท้ี่มีอำยหุนีค้้ำงช ำระ  ซึ่งบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยไว้ ดงันี ้
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ลูกหนีนั้บจากวนัที่ถงึก าหนดช าระ อัตราการตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 

ของยอดลกูหนีค้งเหลอืสุทธิ 
ตัง้แต ่0 – 1 เดือน ร้อยละ 0 
ตัง้แต ่1 – 3 เดือน ร้อยละ 0 
ตัง้แต ่3 – 6 เดือน ร้อยละ 0 
ตัง้แต ่6 – 12 เดือน ร้อยละ 50 
ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 100 

 
นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยกำรตัดหนีสู้ญโดยพิจำรณำจำกลูกหนีท้ี่ศำลมีค ำพิพำกษำตัดสินและได้

ด ำเนินกำรตำมค ำพิพำกษำ เพื่อบังคับคดี รวมทัง้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรยึดทรัพย์จนคดีถึงที่สุดแล้วไม่
สำมำรถพบทรัพย์หรือไม่สำมำรถอำยดัทรัพย์จำกลกูหนีไ้ด้ บริษัทจะด ำเนินกำรพิจำรณำตดัลกูหนีด้งักลำ่วเป็นหนี ้
สญูตอ่ไป 

 
2) สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมลูค่ำเท่ำกับ 125.72 ล้ำนบำท114.29 ล้ำนบำท และ
111.95ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมูลค่ำสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 34.81ร้อยละ 34.30และร้อยละ 27.01
ตำมล ำดบัซึ่งสินค้ำคงเหลือของบริษัท ได้แก่ วตัถดุิบที่เตรียมไว้ใช้ในกำรผลิต งำนระหว่ำงท ำ สินค้ำระหว่ำงทำง 
และสินค้ำส ำเร็จรูปที่เก็บสต๊อกไว้เพื่อใช้ในกำรจ ำหน่ำย รวมถึงสินค้ำที่สัง่ซือ้เข้ำมำเพื่อจ ำหน่ำย  
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสดัสว่นสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้ำส ำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 75.50 
งำนระหว่ำงท ำคิดเป็นร้อยละ 8.84 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 14.18 และสินค้ำระหว่ำงทำง คิดเป็นร้อยละ 1.47 ของ
สินค้ำคงเหลือสทุธิ ตำมล ำดบัโดย ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือลดลงจำก ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2558 จ ำนวน 18.79 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกกำรลดลงของสินค้ำส ำเร็จรูปสินค้ำระหว่ำงทำง และวตัถดุิบ
เป็นหลกั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสดัสว่นสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้ำส ำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 75.18 
วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 14.63งำนระหว่ำงท ำคิดเป็นร้อยละ 9.51 และสินค้ำระหว่ำงทำง คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของ
สินค้ำคงเหลือสทุธิ ตำมล ำดบัโดย ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือลดลงจำก ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 จ ำนวน 11.43 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกกำรลดลงของสินค้ำส ำเร็จรูปเป็นหลกัอย่ำงไรก็ดี ในปี 2560 
บริษัทบนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทนุของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับเป็นจ ำนวน 7.38 ล้ำนบำทและ
มีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมลูค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 0.54 ล้ำนบำทโดยน ำไปหกัจำกมลูค่ำของสินค้ำ
คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 2560 

และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีสดัสว่นสินค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย สินค้ำส ำเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 
77.17 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 11.87 งำนระหว่ำงท ำคิดเป็นร้อยละ 6.81 และสินค้ำระหว่ำงทำง คิดเป็นร้อยละ 
4.15 ของสินค้ำคงเหลือสทุธิ ตำมล ำดบัโดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือลดลงจำก ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 2.34 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกกำรลดลงของวตัถดุิบและงำนระหว่ำงท ำเป็นหลกัอย่ำงไรก็
ดี ในปี 2561 บริษัทบนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทนุของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับเป็นจ ำนวน4.29
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ล้ำนบำทและมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมลูค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 0.19ล้ำนบำทโดยน ำไปหกัจำกมลูค่ำของ
สินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี 2561  

หำกพิจำรณำระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จะพบว่ำ บริษัทมีระยะเวลำขำย
สินค้ำเฉลี่ย เท่ำกบั 143วนั 128วนั และ 132วนั ตำมล ำดบั โดยระยะเวลำขำยสินค้ำดงักลำ่ว ค ำนวณโดยใช้มลูค่ำ
สินค้ำส ำเร็จรูปก่อนหกัค่ำเผ่ือสินค้ำเสื่อมคณุภำพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอตัรำหมนุเวียนและระยะเวลำเฉลี่ยในกำร
ขำยเฉพำะสินค้ำส ำเร็จรูป ทัง้นีจ้ะพบว่ำระยะเวลำกำรขำยสินค้ำส ำเร็จรูปเฉลี่ยในปี 2559ปี 2560 และปี 2561 
ค่อนข้ำงนำน เนื่องจำกอตัรำกำรหมนุเวียนสินค้ำที่จ ำหน่ำยลงลงจำกยอดขำยที่ลงลงของบริษัท เนื่องจำกในอดีต
บริษัทมีนโยบำยตัง้เป้ำหมำยให้มีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ และเน้นกำรสร้ำงยอดขำยในกลุม่ผลิตภณัฑ์หลอด
ไฟฟ้ำมำกขึน้ ท ำให้ในอดีตบริษัทต้องจดัเก็บหลอดไฟฟ้ำส ำเร็จรูปเพิ่มขึน้เพื่อให้พร้อมต่อกำรจ ำหน่ำย อย่ำงไรก็ดี 
ปี 2560 และปี 2561 บริษัทพยำยำมบริหำรสินค้ำคงเหลือให้ดีขึน้ 

ส ำหรับนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสินค้ำคงเหลือนัน้ ปัจจุบนัทำงบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อ
สินค้ำล้ำสมยั โดยทำงบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบำยในกำรตัง้ค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมยั ตัง้แต่ช่วงไตรมำสที่ 4 ปี 2552โดย
สินค้ำที่เก็บสต็อกโดยสว่นใหญ่ คือ สินค้ำในกลุม่ผลิตภณัฑ์บลัลำสต์และหม้อแปลงไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผลิตภณัฑ์บลัลำสต์ขดลวดแกนเหล็กที่มีอำยกุำรใช้งำนนำนกว่ำ 10 ปี อย่ำงไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
ทำงบริษัทได้มีนโยบำยกำรตรวจสอบและติดตำมกำรเคลื่อนไหวของสินค้ำคงเหลืออย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นีห้ำกเป็น
สินค้ำที่มีกำรเคลื่อนไหวช้ำ บริษัทจะแก้ปัญหำโดยกำรจดัให้มีรำยกำรสง่เสริมกำรขำย เพื่อเป็นช่องทำงกำรระบำย
สินค้ำ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560บริษัทได้ตัง้ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคณุภำพเป็นจ ำนวน 18.73 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่เท่ำกบั11.89 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 6.84 ล้ำนบำทและ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2561บริษัทได้ตัง้ค่ำเผื่อสินค้ำเสื ่อมคณุภำพเป็นจ ำนวน 22.83  ล้ำนบำท เพิ ่มขึน้จำก ณ วนัที ่ 31 
ธันวำคม 2560 ที่เท่ำกบั18.73 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 4.10 ล้ำนบำท  

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมูลค่ำสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เท่ำกับ 89.02 ล้ำนบำท 
96.87  ล้ำนบำท และ171.62ล้ำนบำท โดยรำยกำรที่ส ำคญัของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน คือ ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ โดยมีมูลค่ำ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกบั 80.63 ล้ำนบำท86.78 ล้ำนบำท และ118.82ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
สดัสว่นตอ่มลูคำ่สนิทรัพย์รวมเทำ่กบั ร้อยละ 22.33 ร้อยละ26.05และร้อยละ 28.66ตำมล ำดบั 

ส ำหรับรำยกำรที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ ส ำหรับช่วง 3 ปีย้อนหลงัตำมที่กลำ่วมำ หำกพิจำรณำมลูค่ำกำรลงทนุใน
สินทรัพย์ที่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2559ถึงปี 2561 พบว่ำในปี 2559 และปี 2560บริษัทมีมลูค่ำทรัพย์สินที่ได้มำระหว่ำงปีเท่ำกบั 2.61 
ล้ำนบำท และ16.49 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมลูค่ำกำรลงทนุในปี 2559 ประกอบด้วยรำยกำรเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 
จ ำนวน 1.79 ล้ำนบำทเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส ำนกังำน จ ำนวน 0.57 ล้ำนบำท และเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่ำงติดตัง้ 
0.25 ล้ำนบำท และมลูค่ำกำรลงทนุในปี 2560 ประกอบด้วยกำรซือ้ที่ดิน 5.07 ล้ำนบำท อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 10.93 ล้ำน
บำท รวมมลูค่ำ 16.00 ล้ำนบำทซึ่งเป็นรำยกำรซือ้โรงงำนที่บริษัทเคยเช่ำอยู่ และได้หมดสญัญำเช่ำแล้วซึ่งมีที่ตัง้อยู่เลขที่ 
46/67-69 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วำพำสวสัดิ์ต ำบลคอกกระบืออ ำเภอเมืองสมทุรสำครจงัหวดัสมทุรสำครซึ่งเป็นโรงงำนของ
บริษัท รวมถึงมีกำรลงทนุในเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส ำนกังำน จ ำนวน 0.31 ล้ำนบำท เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน จ ำนวน 
0.15 ล้ำนบำทและเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่ำงติดตัง้ 0.03 ล้ำนบำท  
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และส ำหรับปี 2561บริษัทมีมลูค่ำทรัพย์สินที่ได้มำระหว่ำงปีเท่ำกบั 42.93ล้ำนบำท โดยมลูค่ำกำรลงทนุที่ส ำคญั คือ 
กำรซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำนจ ำนวน 2.68 ล้ำนบำท และกำรรับโอนทรัพย์สินจำกกำรซือ้ธุรกิจ กลำ่วคือ ในเดือน
สิงหำคม 2561 บริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดัซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทกรีนเซฟวิ่งเอน
เนอร์ยี่ไทยแลนด์จ ำกดั(GSET) จ ำนวน 749,998 หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของGSET ซึ่งGSET ด ำเนินธุรกิจผลิตและสง่ไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำสว่นภมูิภำค โดยมีมลูค่ำที่ดิน อำคำร
และอปุกรณ์ที่ได้มำจ ำนวน 39.54 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้บริษัทบนัทึกค่ำควำมนิยมจำกรำยกำรซือ้ธุรกิ จดงักลำ่ว เป็นจ ำนวน 
37.27 ล้ำนบำท 

 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย  

เมื่อวนัท่ี 25 เมษำยน 2560 บริษัทได้เข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดั เพื่อด ำเนินธุรกิจ
พลงังำนไฟฟำ้ จ ำนวน 9,998 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทัง้หมดบริษัทได้จ่ำยช ำระคำ่หุ้นแล้วทัง้จ ำนวน
ของทนุท่ีเรียกช ำระแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 999,800 บำท สง่ผลให้บริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทและ
เมื่อวนัที่ 24 ตลุำคม 2560 บริษัทเข้ำลงทนุเพิ่มในหุ้นสำมญัของบริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดั จ ำนวน 400,000 หุ้น มลูค่ำ
หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดยบริษัทได้จ่ำยช ำระเงินเพิ่มทนุในอตัรำร้อยละ 60 ของทนุที่เรียกช ำระแล้ว
เป็นจ ำนวนเงิน 24 ล้ำนบำท สง่ผลให้ปัจจุบนั บริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดั มีทนุจดทะเบียน 41.00 ล้ำนบำท และมีทนุที่
ช ำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท  

และเมื่อวนัท่ี1 กุมภำพนัธ์2561 บริษัทเข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทธีระมงคลเอนเนอร์ยีจ ำกดัซึง่เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้
ใหม่ เพื่อด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำ มีทนุจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่ว จ ำนวน9,998 หุ้นมลูค่ำหุ้นละ
100 บำทคิดเป็นร้อยละ99.98 ของหุ้นทัง้หมดบริษัทได้จ่ำยช ำระค่ำหุ้ นแล้วทัง้จ ำนวนของทุนที่เรียกช ำระแล้วเป็นจ ำนวนเงิน
999,800 บำท 

นอกจำกนี ้ในเดือนสิงหำคม 2561บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกดัได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของ
บริษัทกรีนเซฟวิ่งเอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์จ ำกดั (GSET)จ ำนวน 749,998 หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก
และจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของGSET ในรำคำ 79.997ล้ำนบำท โดยGSET ด ำเนินธุรกิจผลิตและสง่ไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กบักำร
ไฟฟำ้สว่นภมูิภำค 

 
สนิทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูคำ่สินทรัพย์รวม 361.15 ล้ำนบำท 333.18ล้ำนบำท และ
414.52 ล้ำนบำท ตำมล ำดบัโดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ลดลงจำก
รำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำลดลงจ ำนวน 20.38 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือลดลงจ ำนวน 18.79 ล้ำนบำท และที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์
ลดลงจ ำนวน 8.97 ล้ำนบำทสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ลดลงจำกสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 จำก
รำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำลดลงจ ำนวน 38.31 ล้ำนบำท และสินค้ำคงเหลอืลดลงจ ำนวน 11.44 ล้ำนบำท เป็นส ำคญั เนื่องจำกรำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำที่ลดลง และส ำหรับสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เพิ่มขึน้จำกสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2560 จำกรำยกำรท่ีดินอำคำรและอปุกรณ์เพิ่มขึน้จ ำนวน 32.04 ล้ำนบำทและค่ำควำมนิยมจ ำนวน 37.27 ล้ำนบำท จำกกำรเข้ำ
ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟำ้ก๊ำซชีวภำพเพื่อจ ำหนำ่ยให้กบักำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำคเป็นส ำคญั นอกจำกนีย้งัมีลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำง
รับคำ่ไฟฟำ้ของธุรกิจโรงไฟฟำ้เพิ่มขึน้จ ำนวน 16.13 ล้ำนบำท 
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สภำพคลอ่ง  

บริษัทมีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เทำ่กบั 2.37เท่ำ 2.06 เท่ำ และ 1.11 
เท่ำ ตำมล ำดบั โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องค ำนวณจำกรำยกำรสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีส้ินหมุนเวียน ซึ่งหำกพิจำรณำจำก
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมีสภำพคลอ่งที่เพิ่มขึน้จำกปี 2558โดยมีสำเหตเุกิดจำกบริษัทมีภำระหนี ้
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินลดลงจำก 70.68 ล้ำนบำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เป็น 39.43 ล้ำน
บำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 เนื่องจำกบริษัทช ำระหนีต้ัว๋สญัญำใช้เงินจ ำนวน 30.00 ล้ำนบำทแล้ว และมีเงินเบิกเกินบญัชี
ลดลงจ ำนวน 5.66 ล้ำนบำท รวมถึงมีรำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลงจำกจ ำนวน 85.31 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2558 เป็น 72.44 ล้ำนบำท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จำกยอดซือ้วตัถดุิบที่ลดลงในขณะที่สินทรัพย์หมนุเวียนรำยกำรส ำคญัก็มี
กำรลดลงจำกรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำ ซึง่ลดลงจ ำนวน 20.38 ล้ำนบำทและรำยกำรสนิค้ำคงเหลอืลดลงจ ำนวน 18.79 ล้ำนบำทเมื่อ
เทียบกบัรำยกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 จำกรำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงและกำรเก็บสนิค้ำคงเหลอืลดลง 

ส ำหรับอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559บริษัทมีอตัรำสภำพ
คล่องที่ลดลงเป็น 2.06 เท่ำ โดยมีสำเหตุเกิดจำกบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำก 272.13 ล้ำนบำท ณ วนัที่  31ธันวำคม 
2559 เป็น 236.31 ล้ำนบำท หรือลดลงจ ำนวน 35.82 ล้ำนบำท จำกรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำที่ลดลงจ ำนวน 38.31 ล้ำนบำท และ
สนิค้ำคงเหลอืลดลงจ ำนวน 11.44 ล้ำนบำทเนื่องจำกมีรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและกำรเก็บสนิค้ำคงเหลอืลดลง 

เมื่อพิจำรณำอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2561 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560บริษัทมีอตัรำ
สภำพคลอ่งที่ลดลงเป็น 1.11 เท่ำโดยมีสำเหตุหลกัเกิดจำกบริษัทมีหนีส้ินประเภทตัว๋สญัญำใช้เงินเพิ่มขึน้จ ำนวน 100.00 ล้ำน
บำทเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทและลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้ำรวมถึงมีหนีส้ินภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงิน
เพื่อออกวตัถุดิบ วสัดุและเคร่ืองจักรที่บริษัทสัง่ซือ้เพิ่มขึน้จ ำนวน 7.83 ล้ำนบำท ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2561เพิ่มขึน้จำก ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560จ ำนวน 6.59 ล้ำนบำทจำกรำยกำรลกูหนีก้ำรค้ำและรำยได้ค้ำงรับเป็น
ส ำคญั 

นอกจำกนีห้ำกพิจำรณำจำกอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว พบว่ำบริษัทมีอตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ำกบั1.28 เท่ำ 1.02เทำ่ และ0.56เทำ่ ตำมล ำดบั โดยหำกเปรียบเทียบอตัรำสว่นสภำพ
คลอ่งหมนุเร็วณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560พบวำ่สำเหตสุ ำคญัที่ท ำให้อตัรำสว่นดงักลำ่วในปี 2560 
ลดลง เนื่องจำกบริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิลดลงจ ำนวน 38.31 ล้ำนบำทจำกยอดขำยที่ลดลง และเมื่อเปรียบเทียบอตัรำสว่นสภำพ
คลอ่งหมนุเร็วณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กบั ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561พบว่ำสำเหตสุ ำคญัที่ท ำให้อตัรำสว่นดงักลำ่วในปี 2561 
ลดลง เนื่องจำกบริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนประเภทหนีส้นิประเภทตัว๋สญัญำใช้เงินและหนีส้ินภำยใต้สญัญำ ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึน้รวม
จ ำนวน 107.83 ล้ำนบำท 

 
หนีส้ิน 
หนีส้นิหมนุเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูคำ่หนีส้นิหมนุเวียนรวม เทำ่กบั 114.99 ล้ำนบำท114.70 
ล้ำนบำท และ218.99ล้ำนบำท ตำมล ำดบัหรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูค่ำหนีส้นิและผู้ ถือหุ้นรวมเทำ่กบัร้อยละ 31.84ร้อยละ 34.42
และร้อยละ52.83ตำมล ำดบัโดยรำยกำรที่ส ำคญัของหนีส้ินหมนุเวียนรวม คือ เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินประเภทเงิน
เบิกเกินบญัชีธนำคำร หนีส้ินภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีท และตัว๋สญัญำใช้เงิน รวมถึงมีรำยกำรเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเจ้ำหนีอ้ื่น โดยมี
รำยละเอียดของแตล่ะรำยกำร ดงันี ้
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1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินณวนัที่ 31 ธันวำคมปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัท
มียอดคงค้ำงมลูค่ำเท่ำกบั39.43ล้ำนบำท47.98 ล้ำนบำทและ157.40ล้ำนบำทหรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูคำ่หนีส้ิน
และผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกบัร้อยละ10.92 ร้อยละ14.40 และร้อยละ37.97ตำมล ำดบัทัง้นีส้ำเหตหุลกัที่ท ำให้ที่บริษัทมี
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ในปี 2560เนื่องจำกบริษัทมีภำระหนีต้ัว๋สญัญำใช้
เงินเพิ่มขึน้จ ำนวน 20.00 ล้ำนบำทเนื่องจำกกำรใช้ตัว๋สญัญำใช้เงินมีอตัรำดอกเบี ย้จ่ำยที่ต ่ำกว่ำเงินเบิกเกินบญัชี
ในขณะที่ไม่มีภำระหนีเ้งินเบิกเกินบญัชีธนำคำร และมีหนีส้ินภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทกบัสถำบนักำรเงินลดลง
จ ำนวน 6.15 ล้ำนบำทและส ำหรับปี 2561 บริษัทมีภำระหนีต้ัว๋สญัญำใช้เงินเพิ่มขึน้จ ำนวน 100.00 ล้ำนบำทเพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนและลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟำ้ รวมถึงมีหนีส้ินภำยใต้สญัญำทรัสต์รีซีทเพิ่มขึน้จ ำนวน 7.83 ล้ำน
บำท และเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเพิ่มขึน้จ ำนวน 1.60 ล้ำนบำท 

2) เจ้ำหนีก้ำรค้ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทมีมลูคำ่เทำ่กบั 45.86 ล้ำนบำท36.05 
ล้ำนบำท และ 33.75ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อมูลค่ำหนีส้ินและผู้ ถือหุ้นรวม เท่ำกับร้อยละ 12.70ร้อยละ 
10.82และร้อยละ 8.14ตำมล ำดบั หำกพิจำรณำจำกปี 2559ถึงปี 2561 จะพบวำ่บริษัทมีมลูค่ำเจ้ำหนีก้ำรค้ำที่ลดลง
ในปี 2560 และ ปี 2561เป็นไปตำมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำที่ลดลงส ำหรับระยะเวลำช ำระหนี ้พบว่ำในปี 2559 ปี 
2560 และปี 2561บริษัทมีระยะเวลำจ่ำยช ำระหนีเ้ฉลี่ยเท่ำกบั56 วนั  52 วนั และ 46 วนั ตำมล ำดบั ซึ่งสำเหตุที่
บริษัทมีระยะเวลำจ่ำยช ำระหนีเ้ฉลีย่ในปี 2561 ที่เร็วขึน้เนื่องจำกบริษัทมีกำรซือ้สินค้ำจำกต่ำงประเทศซึ่งมีเครดิตที่
ได้รับประมำณ 30 วนั  

3) เจ้ำหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ของบริษัทมีมลูค่ำเท่ำกบั 26.58ล้ำนบำท24.00ล้ำน
บำท และ 21.00ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่ำหนีส้ินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกบัร้อยละ 7.36 และร้อยละ 7.20
และร้อยละ5.07ตำมล ำดบั  โดยมีรำยกำรที่ส ำคญั คือ ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเช่น ค่ำใช้จ่ำยสง่เสริมกำรขำยค้ำงจ่ำยค่ำ
นำยหน้ำค้ำงจ่ำยโบนสัค้ำงจ่ำยเป็นต้นซึ่งเป็นไปตำมรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูค่ำหนีส้ินไม่หมนุเวียนรวมเทำ่กบั 8.99 ล้ำนบำท10.59 
ล้ำนบำทและ4.71ล้ำนบำทหรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่ำหนีส้ินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกบัร้อยละ 2.49ร้อยละ3.18 และร้อยละ1.14
ตำมล ำดบั โดยรำยกำรที่ส ำคญัของหนีส้นิไม่หมนุเวียนรวม คือ รำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ซึง่บริษัทมียอดคง
ค้ำงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เทำ่กบั 7.37 ล้ำนบำท (ไมร่วมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงินสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี ที่เทำ่กบั 3.12ล้ำนบำท) หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคำ่หนีส้นิและผู้ ถือหุ้นรวมเทำ่กบัร้อย
ละ 2.04ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560บริษัทมียอดคงค้ำงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เท่ำกบั 8.48 ล้ำนบำท (ไม่รวมเงิน
กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี ท่ีเท่ำกบั 6.65ล้ำนบำท) หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่ำหนีส้ิน
และผู้ ถือหุ้นรวมเทำ่กบัร้อยละ 2.54และณ วนัท่ี31 ธนัวำคม 2561 บริษัทมียอดคงค้ำงเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินลดลง
เป็น 1.65 ล้ำนบำท(ไมร่วมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี ท่ีเท่ำกบั 6.83ล้ำนบำท) หรือ
คิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคำ่หนีส้นิและผู้ ถือหุ้นรวมเทำ่กบัร้อยละ 0.40 
 
หนีส้นิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูค่ำหนีส้นิรวมเทำ่กบั 123.98 ล้ำนบำท125.29ล้ำนบำท 
และ223.70 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่ำหนีส้ินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ำกบัร้อยละ 34.33 ร้อยละ 37.60 และร้อยละ53.97
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ตำมล ำดบั ซึ่งหนีส้นิรวมที่เพิ่มขึน้ในปี 2560 เกิดจำกรำยกำรเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน และเงินกู้
ยืมระยะยำว(รวมสว่นที่ครบก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี) เพิ่มขึน้รวมจ ำนวน 13.18 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและ
เจ้ำหนีอ้ื่นลดลงรวมจ ำนวน 12.39 ล้ำนบำทและส ำหรับหนีส้นิรวมในปี 2561 เพิ่มขึน้จำกปี 2560 คิดเป็นจ ำนวน 98.41 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 78.54 จำกรำยกำรเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินที่เพิ่มขึน้รวมจ ำนวน 
109.43 ล้ำนบำท 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูค่ำส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกับ 237.17 ล้ำนบำท207.89 
ล้ำนบำท และ 190.82ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคำ่หนีส้นิและผู้ ถือหุ้นรวมเทำ่กบัร้อยละ 65.67ร้อยละ 62.40 และร้อยละ
46.03ตำมล ำดบัโดยรำยกำรท่ีส ำคญัของสว่นของผู้ ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 3 รำยกำรที่ส ำคญั คือ ทนุจดทะเบียนและทนุที่ออกและ
ช ำระแล้ว สว่นเกินมลูคำ่หุ้น และก ำไร(ขำดทนุ)สะสม ซึง่มีรำยละเอียดของแตล่ะรำยกำร ดงันี ้

1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและช ำระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีทุนจด
ทะเบียนและมีทุนที่ออกและช ำระแล้วเท่ำกับ 167.86ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 671,440,890 หุ้น 
มลูคำ่หุ้นละ 0.25 บำท  

2) สว่นเกินมลูคำ่หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมลูคำ่เทำ่กบั 45.29 ล้ำนบำท ซึง่เกิดขึน้จำก
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตอ่ประชำชนครัง้แรกจ ำนวน 80.00 ล้ำนหุ้นในปี 2553 

3) ก ำไรสะสมที่จดัสรรเพื่อทนุส ำรองตำมกฎหมำย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูค่ำ
ก ำไรสะสมที่จดัสรรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย เทำ่กบั 10.51 ล้ำนบำท 

4) ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมลูคำ่ก ำไร (ขำดทนุ)สะสมที่
ยงัไมไ่ด้จดัสรร เทำ่กบั ก ำไรสะสม 13.51 ล้ำนบำท ขำดทนุสะสม 15.76 ล้ำนบำทและขำดทนุสะสม 32.83 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบัเนื่องจำกในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทนุสทุธิจ ำนวน 25.24 ล้ำนบำท 
และ 17.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
กระแสเงินสด ส ำหรับงวด 12 เดอืน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 
บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 22.95 ล้ำนบำท ในขณะที่บริษัทมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร

เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินด ำเนินงำน จ ำนวน 1.19 ล้ำนบำท ทัง้นีส้ำเหตุที่ท ำให้บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ด ำเนินงำนในปี 2561 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2560 เนื่องจำกบริษัทมีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 13.46 ล้ำนบำทและมี
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นลดลงจ ำนวน 8.14 ล้ำนบำท 

 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทำ่กบั 84.19 ล้ำนบำท โดยมีกำรลงทนุท่ีส ำคญัคือ รำยกำรเงินสดจ่ำยเพื่อกำรรวม

ธุรกิจสทุธิจำกเงินสดที่ได้มำจ ำนวน 78.61 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกรำยกำรท่ีบริษัทยอ่ยของบริษัท คือ บริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยี
จ ำกดัเข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทกรีนเซฟวิ่งเอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์จ ำกดั (GSET) จ ำนวน 749,998 หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของGSET ในรำคำ 79.997ล้ำนบำท โดยGSET ด ำเนินธุรกิจผลิตและสง่ไฟฟ้ำ
เพื่อจ ำหนำ่ยให้กบักำรไฟฟำ้สว่นภมูิภำค 



 

98 
 

 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน เทำ่กบั 97.50 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรท่ีส ำคญัคือ เงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ 109.90 ล้ำนบำทเพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนและลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้ำในขณะที่
มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 6.65ล้ำนบำท และเงินจ่ำยดอกเบีย้จ ำนวน 5.75 ล้ำนบำท  

หำกพิจำรณำจำกอัตรำส่วน Cash Cycle จะพบว่ำ ส ำหรับปี2561 บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ำกับ104 วัน 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยเท่ำกบั 132 วนั และระยะเวลำช ำระหนีเ้ฉลี่ยเท่ำกบั 46วนั สง่ผลให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ำกบั 190 
วนั ซึ่งใกล้เคียงกบัปี 2560 ท่ีมี Cash Cycle จ ำนวน190 วนั โดยในปี 2561 บริษัทมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่เร็วขึน้แต่มีระยะเวลำ
ขำยสนิค้ำเฉลีย่ที่นำนขึน้และระยะเวลำช ำระหนีท้ี่เร็วขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 

 
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทนุ 

 รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทนุของบริษัทในปี 2559ปี 2560 และปี 2561บริษัทได้ลงทนุในอำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์โรงงำน และเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส ำนกังำนเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560  บริษัทได้ลงทนุในที่ดิน 5.07 ล้ำนบำท 
อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง 10.93 ล้ำนบำท รวมเป็นมลูค่ำ 16.00 ล้ำนบำทซึ่งเป็นรำยกำรซือ้โรงงำนที่ตัง้อยู่เลขที่ 46/67 -69 หมู่ที่ 
3 ถนนเลียบคลองสี่วำพำสวสัดิ์ต ำบลคอกกระบืออ ำเภอเมืองสมทุรสำครจงัหวดัสมทุรสำครเพื่อใช้เป็นโรงงำนของบริษัทเป็น
ส ำคญั  และส ำหรับปี 2561 บริษัทมีรำยจ่ำยเพื่อซือ้อำคำรและอปุกรณ์จ ำนวน 3.39 ล้ำนบำท และมีรำยจ่ำยเพื่อกำรรวมธุรกิจ
สทุธิจำกเงินสดที่ได้มำจ ำนวน 78.61 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรลงทนุในธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำสว่น
ภมูิภำคของบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมในสดัสว่นร้อยละ 100 ทัง้นี ้สำมำรถสรุปรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทนุในปี 2559 – ปี 2561 
ดงันี ้ 
 

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน 
 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รำยจำ่ยเพื่อกำรลงทนุในสนิทรัพย์ถำวร 2.61 16.50 3.39 

รำยจำ่ยเพื่อกำรรวมธุรกิจสทุธิจำกเงินสดที่ได้มำ 
(ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟำ้) 

-  -    78.61 
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ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ 
 
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชทีี่ส าคัญ 

 
รำยงำนผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทีไ่ด้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) ระหวำ่งปี 

2559 – ปี 2561 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิรอบบัญช ี ผู้ตรวจสอบบัญช ี
การแสดงความเห็นใน 

รายงานของผู้สอบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชี
รับอนญุำต เลขที่ 4334 จำก บริษัท เอเอสที 
มำสเตอร์ จ ำกดั (อยู่ในรำยช่ือผู้สอบบญัชีที่
ไ ด้ รั บ ค ว ำม เ ห็ น ช อบจ ำ กส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์) 

งบกำรเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม 
จ ำกดั (มหำชน)แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชี
รับอนญุำต เลขที่ 4334 จำก บริษัท เอเอสที 
มำสเตอร์ จ ำกดั (อยู่ในรำยช่ือผู้สอบบญัชีที่
ไ ด้ รั บ ค ว ำม เ ห็ น ช อบจ ำ กส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์) 

งบกำรเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสำหกรรม 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนั
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบญัชี
รับอนญุำต เลขท่ี 4334 จำก บริษัท เอเอสที 
มำสเตอร์ จ ำกดั (อยูใ่นรำยช่ือผู้สอบบญัชีที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์) 

งบกำรเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสำหกรรม 
จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ยแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและกระแสเงินสด ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน 
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2) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
งบแสดงฐานะการเงนิ: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อย 
 

        หน่วย : ล้านบาท 

สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงนิรวม /2, /3 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สินทรัพย์       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 2.12 0.59 14.40 4.32 4.77 1.15 
ลกูหนีก้ำรค้ำ  141.09 39.06 102.78 30.85 118.90 28.68 
ลกูหนีอ้ื่น 2.95 0.82 4.59 1.38 6.84 1.65 
สนิค้ำคงเหลอื 125.72 34.81 114.29 34.30 111.95 27.01 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.25 0.07 0.25 0.07 0.44 0.11 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 272.13 75.35 236.31 70.92 242.90 58.60 
เงินฝำกประจ ำทีต่ิดภำระค ำ้ประกนั 0.62 0.17 0.73 0.22 0.94 0.23 
ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  80.63 22.33 86.78 26.05 118.82 28.66 
เงินมดัจ ำคำ่ซือ้ทรัพย์สนิ - - 2.50 0.75 4.50 1.09 
สทิธิกำรเชำ่ที่ดิน 3.34 0.92 2.75 0.83 2.18 0.52 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.27 0.07 0.07 0.02 0.03 0.01 
คำ่ควำมนิยม - - - - 37.27 8.99 
สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 1.86 0.52 3.21 0.96 6.43 1.55 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 2.30 0.64 0.83 0.25 1.45 0.35 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 89.02 24.65 96.87 29.08 171.62 41.40 
รวมสินทรัพย์ 361.15 100.00 333.18 100.00 414.52 100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำก
สถำบนักำรเงิน 39.43 10.92 47.98 14.40 157.40 37.97 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 45.86 12.70 36.05 10.82 33.75 8.14 
เจ้ำหนีอ้ื่น 26.58 7.36 24.00 7.20 21.00 5.07 
เงินกู้ยืมระยะยำวสว่นท่ีครบก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 3.12 0.86 6.65 2.00 6.83 1.65 
ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย - - 0.02 0.01 - - 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 114.99 31.84 114.70 34.42 218.99 52.83 
เงินกู้ยืมระยะยำว 7.37 2.04 8.48 2.54 1.65 0.40 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1.42 0.39 1.92 0.58 2.77 0.67 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงนิรวม /2, /3 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ประมำณกำรต้นทนุกำรรือ้ถอนอำคำร 0.20 0.06 0.20 0.06 0.30 0.07 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 8.99 2.49 10.59 3.18 4.71 1.14 

รวมหนีส้ิน 123.98 34.33 125.29 37.60 223.70 53.97 
ทนุจดทะเบียน 167.86/1 46.48 167.86 50.38 167.86 40.50 
ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 167.86 46.48 167.86 50.38 167.86 40.50 
สว่นเกินมลูคำ่หุ้น 45.29 12.54 45.29 13.59 45.29 10.92 
ก ำไรสะสม – เพื่อทนุส ำรองตำมกฎหมำย 10.51 2.91 10.51 3.15 10.51 2.53 
ก ำไรสะสม – ที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 13.51 3.74 (15.76) (4.73) (32.83) (7.92) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 237.17 65.67 207.89 62.40 190.82 46.03 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 361.15 100.00 333.18 100.00 414.52 100.00 

หมายเหตุ:  /1เม่ือวันที่ 22 เมษำยน 2559 ที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2559  ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจำก 168,070,048 บำท เป็น 
167,860,223 บำท โดยตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 839,301 หุ้น  มลูคำ่หุ้นละ 0.25 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
209,825 บำท บริษัทได้จดทะเบียนกำรลดทนุกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัที่ 4 พฤษภำคม 2559  โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
บริษัทมีทนุจดทะเบียน และทนุที่ออกและช ำระแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 167.86 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 671,440,890 
หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.25 บำท 

 /2เม่ือวนัที่ 21 เมษำยน 2560 บริษัทได้เข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกัดเพื่อด ำเนินธุรกิจพลงังำนไฟฟ้ำ
จ ำนวน 9,998 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทัง้หมด บริษัทได้จำ่ยช ำระคำ่หุ้นแล้วทัง้จ ำนวนของทนุที่เรียก
ช ำระแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 999,800 บำท ส่งผลให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ต่อมำเม่ือวนัที่ 
24 ตลุำคม 2560 บริษัทเข้ำลงทนุเพิ่มในหุ้นสำมญัของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกัด จ ำนวน 400,000 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 
100 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมด โดยบริษัทได้จ่ำยช ำระเงินเพิ่มทุนในอัตรำร้อยละ 60 ของทุนที่เรียกช ำระแล้วเป็น
จ ำนวนเงิน 24 ล้ำนบำท ส่งผลให้ปัจจบุนั บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ ำกดั มีทนุจดทะเบียน 41.00 ล้ำนบำท และมีทนุที่ช ำระ
แล้ว 25.00 ล้ำนบำท และ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทแสดงงบกำรเงินเป็นงบกำรเงินรวม 

/3 เม่ือวนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 บริษัทเข้ำลงทนุในหุ้นสำมญัของบริษัทธีระมงคลเอนเนอร์ยีจ ำกัดจ ำนวน 9,998 หุ้นมลูค่ำหุ้นละ 100 
บำทคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทัง้หมดบริษัทได้จำ่ยช ำระคำ่หุ้นแล้วทัง้จ ำนวนของทนุที่เรียกช ำระแล้วเป็นจ ำนวนเงิน 999,800 บำท 

-     ในเดือนสิงหำคม 2561 บริษัทธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยีจ ำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตกลงซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทกรีนเซฟวิ่ง
เอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์จ ำกดั(GSET) จ ำนวน 749,998 หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของ GSET ในรำคำ 79.99 ล้ำนบำทโดย GSET ด ำเนินธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้ำเพื่อจ ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำค 
สง่ผลให้บริษัทกรีนเซฟวิ่งเอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์จ ำกดั เป็นบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม 

-     บริษัทธีระมงคลกรีนโซล่ำร์จ ำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมได้จดทะเบียนเลิกกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวันที่ 5 
พฤศจิกำยน 2561 ดงันัน้ในกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมบริษัทจงึได้จดัท ำงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่น
ของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมโดยรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ยดงักลำ่วตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2561 จนถึงวนัที่ 
5 พฤศจิกำยน 2561   
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รำยได้จำกกำรขำย  473.21 99.43 401.62 99.44 376.98 95.18 
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟำ้ - - - - 15.23 3.85 
รำยได้อื่น 2.69 0.57 2.26 0.56 3.86 0.97 

รายได้รวม 475.90 100.00 403.88 100.00 396.07 100.00 
ต้นทนุขำย 319.75 67.19 281.48 69.69 263.10 66.43 
ต้นทนุขำยไฟฟำ้ - - - - 9.04 2.28 

ก าไรขัน้ต้น 153.46 32.25 120.14 29.75 120.07 30.32 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 156.15 32.81 122.40 30.31 123.93 31.29 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 63.27 13.29 63.01 15.60 62.76 15.85 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 83.18 17.48 82.62 20.46 75.66 19.10 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 146.45 30.77 145.63 36.06 138.42 34.95 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ

และภาษีเงนิได้ 
9.70 2.04 (23.23) (5.75) (14.49) (3.66) 

ต้นทนุทำงกำรเงิน 5.65 1.19 3.34 0.83 5.72 1.44 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 4.06 0.85 (26.57) (6.58) (20.21) (5.10) 

คำ่ใช้จำ่ย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (0.63) (0.13) (1.32) (0.33) (3.14) (0.79) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 4.68 0.98 (25.24) (6.25) (17.07) (4.31) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 4.68 0.98 (25.24) (6.25) (17.07) (4.31) 
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งบกระแสเงนิสด : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนคำ่ใช้จำ่ย/รำยได้ภำษีเงินได้ 4.06 (26.57) (20.21) 
รำยกำรปรับผลกระทบก ำไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิได้มำ(ใช้ไปใน)
กิจกรรมด ำเนินงำน 

   

ขำดทนุ (ก ำไร)จำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 0.89 (0.10) (0.81) 
คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 12.44 11.09 11.52 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1.94 2.41 0.25 
คำ่เผ่ือประมำณกำรรับคืน 0.04 0.05 0.02 
ขำดทนุจำกสนิค้ำเสือ่มสภำพ 3.76 6.84 4.10 
ขำดทนุ (ก ำไร)จำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ (0.002) 0.02 (0.02) 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ 0.02 - - 
ผลประโยชน์พนกังำนเมื่อเกษียณอำย ุ 0.39 0.49 0.63 
ตดัจ ำหนำ่ยคำ่ใช้จ่ำยในกำรออกตัว๋แลกเงิน 1.22 - - 
คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 5.65 3.34 5.72 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน 

30.40 (2.42) 1.19 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    
ลกูหนีก้ำรค้ำ 18.30 35.73 (11.27) 
ลกูหนีอ้ื่น 4.36 (1.59) (2.19) 
สนิค้ำคงเหลอื 15.10 4.71 (1.73) 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 0.02 - (0.10) 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (0.74) 1.47 (0.53) 

หนีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)    
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (7.18) (9.80) (2.28) 
เจ้ำหนีอ้ื่น (5.89) (2.87) (5.85) 

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 54.37 25.23 (22.75) 
จ่ำยภำษีเงินได้ (0.45) (0.05) (0.19) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 53.92 25.18 (22.95) 
เงินฝำกประจ ำทีต่ิดภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้ (0.01) (0.11) (0.21) 
เงินสดจำ่ยมดัจ ำคำ่ซือ้ทรัพย์สนิ - (2.50) (2.00) 
เงินสดจำ่ยเพื่อกำรรวมธุรกิจสทุธิจำกเงินสดที่ได้มำ - - (78.61) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ 0.00 0.01 0.02 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (2.60) (16.50) (3.39) 
เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (0.09) - (0.01) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2.70) (19.10) (84.19) 
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(31.99) 8.86 109.90 

เงินสดจำ่ยคำ่ใช้จ่ำยในกำรออกตัว๋แลกเงิน   (1.22) /1 - - 
รับเงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 10.00 - 
จ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (2.95) (5.36) (6.65) 
จ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน (0.77) - - 
จ่ำยดอกเบีย้ (5.59) (3.27) (5.75) 

           เงินสดจ่ำยเงินปันผล (10.06) (4.02) - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (52.59) 6.20 97.50 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (1.37) 12.28 (9.63) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดณ วนัต้นปี 3.49 2.12 14.40 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดณ วนัสิน้ปี 2.12 14.40 4.77 

หมายเหตุ: /1 ในเดือนพฤษภำคม 2559 บริษัทได้ออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้จ ำนวน 120.00 ล้ำนบำทมีอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 5.4 ถึง 6.0 ตอ่ปีและไมมี่
หลกัทรัพย์ค ำ้ประกนั ตัว๋แลกเงินดงักลำ่วได้ครบก ำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกำยน 2559 ซึง่บริษัทได้จำ่ยช ำระคืนตั๋วแลกเงินดงักลำ่ว
แล้วทัง้จ ำนวน  
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3) ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       
อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 2.37 2.06 1.11 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 1.28 1.02 0.56 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.35 0.22 (0.14) 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 3.05 3.15 3.45 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 118 114 104 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำส ำเร็จรูปคงเหลอื (เทำ่) 2.51 2.82 2.72 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วนั) 143 128 132 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้(เทำ่) 6.47 6.87 7.80 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 56 52 46 
CASH CYCLE (วนั) 205 190 190 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 32.43 29.91 30.61 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 2.04 (5.75) (3.66) 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 0.98 (6.25) (4.31) 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 1.95 (11.34) (8.56) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อตัรำผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) 1.21 (7.27) (4.57) 
อตัรำผลตอบแทนสนิทรัพย์ถำวร (%) 20.03 (16.61) (4.48) 
อตัรำกำรหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทำ่) 1.23 1.16 1.06 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 0.52 0.60 1.17 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 10.65 8.93 (2.46) 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) 1.02 0.97 (0.26) 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 86.02/1 - - 

หมายเหตุ:  /1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2560ได้มีมติอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลในอตัรำ
หุ้นละ 0.006บำท ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน671,440,890 หุ้นคิดเป็นจ ำนวนเงิน4.03ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.02 ของก ำไร
สทุธิปี 2559หรือคิด เป็นร้อยละ 29.81ของก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559โดยบริษัทจะจ่ำยเงิน
ปันผลดงักลำ่วในวนัท่ี 19  พฤษภำคม 2560 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงนิ 
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