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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ 2562 

งบการเงนิสิ �นสุด �� ธันวาคม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
 
ข้อมูลเกี ยวกับหุ้นสามัญ 
 

 

  

ราคาพาร์ตอ่หุ้น (บาท) 0.25 0.25 0.25 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น(บาท) 0.27 0.28 0.32 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) (0.013) (0.025) (0.038) 

 
ผลการดาํเนินงาน (พันบาท) 
 

   

รายได้จากการขาย 391,996 392,214 401,622 

รายได้รวม 394,248 396,070 403,883 

กําไรสทุธิ (10,135) (17,074) (25,244) 

 
ข้อมูลเกี ยวกับงบดุล (พันบาท) 
 

   

สนิทรัพย์หมนุเวียน 217,257 242,899 238,811 

สนิทรัพย์รวม 423,984 414,520 333,185 

    

หนี 7สนิหมนุเวียน 201,229 218,986 114,699 

หนี 7สนิรวม 244,151 223,701 125,292 

    

ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้ว            167,860 167,860 167,860 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 179,833 190,820 207,893 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ 
 

   

ผลตอบแทนตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (%) (5.48%) (8.56%) (11.34%) 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 5.01% (4.48%) (17.57%) 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) (2.40%) (4.57%) (7.27%) 

กําไรขั 7นต้น (%) 33.35% 30.61% 29.91% 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนี 7สนิหมนุเวียน  (เทา่) 1.08 เทา่ 1.11 เทา่ 2.08 เทา่ 

อตัราสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวั (เทา่) 0.64 เทา่ 0.60 เทา่ 1.09 เทา่ 

อตัราสว่นหนี 7สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.36 เทา่ 1.17 เทา่ 0.60 เทา่ 
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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 
                      ในปี 2562 ที�ผา่นมา ทางบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้
ขยายธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจพลงังาน โดยได้ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าที�ผลิตจากโรงไฟฟ้าชีวภาพ
เข้าสู่ระบบ และได้มีการเตรียมขยายธุรกิจเพิ�มเติมในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวภาพอีกสอง
โรงงานภายในปี 2563 โดยทางบริษัทจะได้เริ�มศึกษาเรื�องการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบ
ประเภทต่างๆ เพื�อที�จะบริหารงานให้ได้เต็มประสิทธิภาพ และมีรายได้เข้าสู่บริษัทอย่าง
ตอ่เนื�อง 

                  ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าและแสงสว่างที�ปัจจุบันยังเป็นธุรกิจหลกัของบริษัท 
บริษัทได้มีการปรับเปลี�ยนโครงสร้างทางธุรกิจเพื�อให้แขง่ขนัได้ในสภาวะการณ์ปัจจบุนั โดย

แบ่งเป็นสว่นของการรับจ้างผลิตสินค้าตามคําสั�งซื 7อจากลกูค้า และสว่นของการจดัจําหนา่ยสินค้าให้กบัผู้ ค้าทั�วไปในประเทศ
และตา่งประเทศภายใต้ตราสนิค้าของบริษัท ซึ�งหลงัจากที�มีการปรับโครงสร้างการบริหารแล้ว  ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ 7น
ตามลาํดบั ซึ�งจะทําให้บริษัทสามารถเติบโตอยา่งมั�นคงตอ่เนื�องไปในอนาคต 

 ทั 7งนี 7 ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคณุไปยงัพนัธมิตรคู่ค้าผู้บริหารบริษัทและพนกังานทกุท่านที�ได้ร่วมกนันําพาบริษัทฝ่า
ฟันปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ตลอดปี 2562 ที�ผา่นมา ซึ�งเป็นปีที�มีการปรับปรุงและเปลี�ยนแปลงในหลายหลายด้าน  สดุท้ายนี 7 
ข้าพเจ้าหวงัเป็นอยา่งยิ�งที�จะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของบริษัท ในการผลกัดนัให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมาย
ที�ตั 7งไว้ในปีนี 7และขอให้สิ�งศกัดิ=สทิธิ=ทั 7งหลายในสากลโลกโปรดประทานพรความสขุความเจริญแดท่กุทา่น 

 

 
 

 
        (นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร) 
                ประธานกรรมการ 
            บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
วิสัยทัศน์  

มุง่มั�นสูก่ารเป็นผู้ นําการออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสวา่ง และเป็นผู้ นําการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนในภมูิภาคอาเซยีน   

 
พันธกิจ 

• สร้างมลูคา่เพิ�มและรักษาสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และองค์กร อยา่งยั�งยืน 
• มุง่สูค่วามเป็นผู้ เชี�ยวชาญในระดบัภมูิภาคอาเซียนในทกุธุรกิจที�บริษัทดําเนินการ 
• พฒันาเทคโนโลยีขั 7นตอนและกระบวนการผลติ ควบคมุคณุภาพของสนิค้า และบริการ 
• ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทกุระดบัทั 7งด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 
• มุง่มั�น วจิยั พฒันา เทคโนโลยีพลงังานสะอาด และ ผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังาน เพื�อลดการใช้ทรัพยากรโลก 
• สง่เสริมวฒันธรรมการสร้างระบบธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเสี�ยง และระบบควบคมุภายในที�ดี 
• เพิ�มศกัยภาพและขีดความสามารถของบคุลากร ให้มคีวามรับผิดชอบตอ่องค์กร และสงัคม 
• ปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และรักษาไว้ซึ�งจารีตประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทย 
 

เป้าหมายระยะยาว 
 เป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสวา่งชั 7นนําในภมูิภาคอาเซียน และเป็นผู้ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนชั 7นนําในภมูิภาคอาเซยีน 
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ข้อมูลทั วไปของบริษัท 

 
ชื�อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
ชื�อบริษัทภาษาองักฤษ : Teera– Mongkol Industry Public Company Limited (TMI) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107552000189 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง และผู้ผลติไฟฟ้า 

                                                                        จากพลงังานทดแทน 
ที�ตั 7งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 46/67–69  ซอยมั�งมีทรัพย์ หมูที่� 3 ถนนเลยีบคลองสี�วาพาสวสัดิ=  
  ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 
ที�ตั 7งสาํนกังานสาขา : สาขาที� 1 เลขที� 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบรีุ  
   กรุงเทพมหานคร 10600 
   โดยสาํนกังานแหง่นี 7ใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทั�วไปและโกดงั

เก็บสนิค้า 
  สาขาที� 2 เลขที� 9/20 ซอยมั�งมีทรัพย์ หมูที่� 5 ถนนเลยีบคลองสี�วาพาสวสัดิ= 

ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  
   โดยสาํนกังานแหง่นี 7ใช้เป็นโรงงานเพื�อการผลติ 
โทรศพัท์ : 0-2877-9510, 034-854629 
โทรสาร : 0-2877-9522-23, 034-854630 
Homepage : www.thaiballast.com 
ทนุที�เรียกชําระแล้ว : 167,860,222.50 บาท 
  (หนึ�งร้อยหกสบิเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื�นสองร้อยยี�สบิสองบาท 
  ห้าสบิสตางค์) 
มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท (ยี�สบิห้าสตางค์) 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ชื�อนายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ที�ตั 7ง : เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 
ผู้สอบบัญช ี
ชื�อผู้สอบบญัชี : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั  
  นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ หรือ 
  นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ หรือ นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ= 
ที�ตั 7ง  : `ab/de ทองหลอ่ทาวเวอร์ ซอยทองหลอ่ 18 ถนนสขุมุวิท 55 
  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342 
โทรสาร   : 0-2185-0225 
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ข้อมูลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยที บริษัทถอืหุ้น

โดยตรง 

ชื อย่อ ประเภทธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น

ที ชาํระแล้ว 

(หุ้น) 

มูลค่าที 

ตราไว้

หุ้นละ 

(บาท) 

จาํนวน

หุ้นที ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(%) 

1. บจก ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ี TMGE ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 41,000,000 250,000 100 249,998 100.00 

2. บจก ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี TME ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทกุประเภท 1,000,000 10,000 100 9,010 90.10 

 

บริษัทย่อยที บริษัทถอืหุ้นโดย

อ้อม 

ชื อย่อ ประเภทธุรกิจ ทุนจด

ทะเบียน 

(บาท) 

จาํนวนหุ้น

ที ชาํระแล้ว 

(หุ้น) 

มูลค่าที 

ตราไว้

หุ้นละ 

(บาท) 

จาํนวน

หุ้นที ถอื 

(หุ้น) 

สัดส่วน

การถอืหุ้น 

(%) 

3. บจก กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� 
ไทยแลนด์ 

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

4.บจก กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี GEE ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซชีวภาพ 50,000,000 500,000 100 499,998 100.00 

5.บจก โกลบอล ยทูิลติี 7 ซพัพลาย GUS ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยก๊าซชีวภาพ 1,000,000 2,500 25 9,998 100.00 
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โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อย 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TMI 

100% 

100% 

100% 

100% 

90.1% 

GEE GSET 

TME TMGE 

GUS 



 

 
8 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (Teera – Mongkol Industry Public Company Limited) ได้จด
ทะเบียนก่อตั 7งบริษัทขึ 7น เมื�อวนัที� a พฤศจิกายน  elmn ด้วยทนุจดทะเบียนเริ�มแรก 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาทถ้วน) เพื�อ
ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุที�เกี�ยวข้อง รวมทั 7งหลอดไฟ และโคม
ไฟ 
 บริษัทเริ�มก่อตั 7งโดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทใน
ขณะนั 7น ด้วยความคิดริเริ�มในการดําเนินธุรกิจตั 7งแต่ปี eleb โดยเริ�มจากการผลิตบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 
และบัลลาสต์สําหรับไฟกระแสตรงสําหรับใช้กับแบตเตอรี�ของรถบัส เรือ และรถเข็น ในนามธีรพลการไฟฟ้า ต่อมาได้
ดําเนินการยกเลิกและจดัตั 7ง ห้างหุ้นสว่นจํากดัธีระมงคลการไฟฟ้า พร้อมกบัการขยายประเภทของสินค้าที�ผลิตเพิ�มขึ 7น อาทิ 
บลัลาสต์สาํหรับไฟถนน เพื�อทดแทนการนําเข้าเนื�องจากช่วงเวลาดงักลา่ว บลัลาสต์สาํหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์มีการแข่งขนั
กันอย่างรุนแรง นอกจากนี 7ยงัเริ�มผลิตผลิตภณัฑ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน และสตาร์ทเตอร์
สําหรับไฟถนน เป็นต้น จนกระทั�งในปี elmn ห้างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการไฟฟ้าได้ย้ายการผลิตไปที�โรงงานในจังหวดั
สมทุรสาคร และได้ก่อตั 7งนิติบคุคลใหม่เป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (ปัจจุบนั ทางห้างหุ้นสว่นจํากดัธีระมงคล
การไฟฟ้า อยู่ระหว่างการชําระบญัชีเพื�อปิดกิจการ ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการห้างหุ้นส่วน ครั 7งที� e/elle เมื�อวนัที� s 
พฤศจิกายน elle) และเมื�อปี elma บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแหง่ที� e ขึ 7นเพื�อรองรับยอดขายที�เพิ�มขึ 7น 

ปัจจบุนั บริษัทมีสาํนกังานใหญ่ ตั 7งอยูเ่ลขที� ms/s` – sa ซอยมั�งมีทรัพย์ หมูที่� n ถนนเลยีบคลองสี�วาพาสวสัดิ= ตาํบล
คอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร `mbbb และมีสาํนกังานสาขา e แหง่ ดงันี 7 
สาํนกังานสาขาแหง่ที� d เลขที� esb/e ถนนเจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร dbsbb 

โดยสาํนกังานแหง่นี 7ใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทั�วไปและโกดงัเก็บสนิค้า 
สาํนกังานสาขาแหง่ที� e เลขที� a/eb ซอยมั�งมีทรัพย์ หมู่ที� l ถนนเลียบคลองสี�วาพาสวสัดิ= ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรสาคร `mbbb โดยสาํนกังานแหง่นี 7ใช้เป็นโรงงานเพื�อการผลติ  
 

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
การประกอบกิจการของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) สามารถจําแนกออกได้เป็นดงัตอ่ไปนี 7 
1) ธุรกิจออกแบบ ผลติ และจดัจําหนา่ย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุที�เกี�ยวข้อง รวมทั 7งหลอดไฟ และโคม

ไฟ ให้แก่ลกูค้าทั 7งใน และตา่งประเทศ ซึ�งสว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าในประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกั แบง่เป็น กลุม่ลกูค้า
ประเภทร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้า ตลาดค้าสง่ทั�วไป และกลุม่ลกูค้าโครงการ ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าหลกั n กลุม่ ได้แก่ 
1.1 หลอดไฟฟ้าและอปุกรณ์สว่นควบ 
1.2 โคมไฟฟ้า 
1.3 ผลติภณัฑ์อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 
ทั 7งนี 7ในกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเน้นการเป็นผู้ผลิตและจดัจําหนา่ยหลอดไฟและโคมไฟเป็นสาํคญั 
โดยผลติภณัฑ์บลัลาสต์ที�บริษัทผลติจะครอบคลมุถึงได้แก่ หลอดไฟนีออน หลอดประหยดัไฟ หลอดไฟแอลอีดี และ
หลอดไฟถนน ผลิตภณัฑ์ทั 7งบลัลาสต์และหลอดไฟฟ้าจะจดัจําหน่ายภายใต้ตราสินค้า “GATA” และ “CROSS” ซึ�ง
เป็นตราสนิค้าหลกัของบริษัท 

2) ธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนดําเนินธุรกิจที�เน้นการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทกุประเภท โดยเน้น
โครงการที�เกี�ยวข้องกบัโรงไฟฟ้าประเภท ชีวมวล และ ชีวภาพเป็นหลกั ทั 7งในประเทศ และตา่งประเทศ  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี 7  

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2560 

(BOI) 
2560 

(NON-BOI) 
2561 

(BOI) 
2561 

(NON-BOI) 
2562 

(BOI) 
2562 

(NON-BOI) 
2562 

(รวม) 
รายได้จากการขาย ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง 157.16 99.34 244.46 99.44 63.87 80.35 313.11 98.90 11.73 20.83 335.76 99.36 347.49 88.14 

 ผลิตภณัฑ์หลอดไฟ และ อปุกรณ์ส่วน
ควบ 

105.28 66.55 97.88 39.81 41.32 51.98 165.73 52.35 0.00 0.00 178.39 52.79 178.39 45.25 

 ผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้า 28.54 18.04 139.89 56.90 19.27 24.24 133.73 42.24 12.38 21.99 141.76 41.95 154.14 39.10 

 ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์อํานวยความ
สะดวก 

24.27 15.34 7.64 3.11 5.54 6.96 22.76 7.19 0.00 0.00 28.28 8.37 28.28 7.17 

ส่วนลดจ่าย -0.93 -0.59 -0.95 -0.39 -2.26 -2.84 -9.11 -2.88 -0.65 -1.16 -12.67 -3.75 -13.32 -3.38 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน - - - - 15.23 19.16 - - 44.50 79.03 - - 44.50 11.29 

รายได้จากการขาย – สุทธิ 157.16 99.34 244.46 99.44 79.10 99.51 313.11 98.90 56.23 99.86 335.76 99.36 391.99 99.43 

รายได้อื น ๆ* 1.05 0.66 1.38 0.56 0.39 0.49 3.47 1.10 0.08 0.14 2.17 0.64 2.25 0.57 

รายได้รวม 158.21 100.00 245.84 100.00 79.49 100.00 316.58 100.00 56.31 100.00 337.93 100.00 394.24 100.00 

 
หมายเหตุ: *รายได้อื น ได้แก่ การขายเศษวัตถุดิบ รายได้รับคืนการส่งออก – เงินสด/บัตรภาษีรายได้ดอกเบี �ยรับ – เงินฝาก 
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการขาย ดงันี 7  

ประเภทการขาย 

2560 

(BOI) 
2560 

(NON-BOI) 
2561 

(BOI) 
2561 

(NON-BOI) 
2562 

(BOI) 
2562 

(NON-BOI) 
2562 

(รวม) 

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

รายได้จากภายในประเทศ 148.78 94.67 239.61 98.02 77.40 97.85 304.38 97.21 56.23 100.00 331.09 98.61 387.32 98.81 

รายได้จากต่างประเทศ 8.38 5.33 4.85 1.98 1.70 2.15 8.73 2.79 0.00 0.00 4.67 1.39 4.67 1.19 

รายได้รวม 157.16 100.00 244.46 100.00 79.10 100.00 313.11 100.00 56.23 100.00 335.76 100.00 391.99 100.00 

 
บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการดาํเนินการก่อนจดัจําหนา่ย ดงันี 7  

ประเภทกลุ่มลูกค้า 

2560 

(BOI) 
2560 

(NON-BOI) 
2561 

(BOI) 
2561 

(NON-BOI) 
2562 

(BOI) 
2562 

(NON-BOI) 
2562 

(รวม) 

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

ภาครัฐ 0.93 0.59 2.74 1.12 15.47 19.56 7.32 2.34 44.50 79.14 5.63 1.68 50.13 12.79 

ภาคเอกชน 156.23 99.41 241.72 98.88 63.63 80.44 305.79 97.66 11.72 20.86 330.14 98.32 341.87 87.21 

- ร้านจําหน่ายเครื�องใช้ไฟฟ้าทั�วไป 137.50 87.49 199.70 81.69 53.33 67.41 253.79 81.05 1.95 3.48 279.39 83.21 281.34 71.77 

- ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 18.73 11.92 42.02 17.19 10.30 13.03 52.00 16.61 9.77 17.38 50.75 15.11 60.53 15.44 

รวมรายได้จากการขาย 157.16 100.00 244.46 100.00 79.10 100.00 313.11 100.00 56.23 100.00 335.76 100.00 391.99 100.00 



 

 

 
 
 

�� 

 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการของบริษัทประกอบไปด้วย  ธุรกิจผลิตและจดัจําหนา่ยไฟฟ้าสอ่งสวา่งและธุรกิจผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  รายละเอียดมีดงันี 7 
 

1) ธุรกิจผลิตและจัดจาํหน่ายไฟฟ้าส่องสว่าง 
ผลติภณัฑ์ประเภทไฟฟ้าสอ่งสวา่งของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่ผลติภณัฑ์ 3 กลุม่หลกัได้แก ่
1.1 กลุ่มผลิตภณัฑ์หลอดไฟ และ อุปกรณ์ส่วนควบ 
บริษัทเป็นผู้ผลติ และ จดัจําหนา่ย ผลติภณัฑ์ หลอดไฟ และ อปุกรณ์สว่นควบ  (Control Gear)  ซึ�งเป็นสว่นประกอบ

ในวงจรไฟฟ้าแสงสว่างซึ�งจะประกอบด้วยผลิตภณัฑ์หลกัหลายประเภท โดยมีประเภทหลกั ๆ ที� บริษัทผลิตและจดัจําหน่าย

ดงัตอ่ไปนี 7 

(ก)  ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) 

บริษัทเป็นผู้ ผลิตหลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดย

ผลิตภณัฑ์ที�ได้ดําเนินการผลิตได้แก่ หลอดไฟโซเดียมความดนัสงู และหลอดไฟเมทลัฮาไลด์ ทั 7งนี 7ตลอดระยะเวลาที�

ผา่นมา ทางบริษัทได้นําเข้าผลติภณัฑ์ดงักลา่วจากตา่งประเทศมาจําหนา่ย  ทางบริษัทได้ลงทนุในเครื�องจกัร รวมถึง

อุปกรณ์ที�ใช้ในการผลิต โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ รวมถึงมีการเรียนรู้ วิจัยและ

พฒันาอยา่งตอ่เนื�องด้วยตวัเอง โดยบคุลากรที�มีความรู้ ความสามารถของบริษัท ผลติภณัฑ์หลอดไฟที�ทางบริษัทจะ

เป็นผู้ดําเนินการผลติ แบง่ออกเป็น n ประเภท ดงันี 7 

หลอดไฟแสงจนัทร์  (High Pressured Mercury Vapor Lamp) 

หลอดไฟแสงจันทร์ เป็นหลอดไฟความดนัสูงที�เดิมนิยมใช้ตามถนนหนทาง ตรอกซอยต่างๆ โรงงาน

อตุสาหกรรม และสนามกีฬา เป็นหลอดไฟที�พฒันาขึ 7นมาให้ส่องสว่างโดยมีค่าความสว่างมากกว่าหลอดไส้และ

อายกุารใช้งานยาวนานกว่ามาก ปัจจุบนัทางบริษัทได้ทําการจดัจําหน่ายหลอดแสงจนัทร์ให้กบัลกูค้า โดยหลอด

แสงจนัทร์นี 7เป็นหนึ�งในหลอดความดนัสงูที�ทางบริษัทดําเนินการผลติ  

 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 

หลอดไฟแสงจันทร์: High Pressured Mercury Vapor Lamp 



 

 

 
 
 

�b 

 

หลอดไฟโซเดียมความดนัสงู 

หลอดไฟโซเดียมความดนัสงู คือหลอดไฟถนนแสงสเีหลอืงที�มกัจะใช้งานตามถนนหนทางทั�วประเทศ 

เนื�องจากแสงสเีหลอืงเป็นแสงที�เห็นได้ชดัเจน เมื�อมีสิ�งเคลื�อนไหว เช่น เมื�อคนวิ�งผา่นถนน หรือรถวิ�งผา่น ภายใต้

แสงนี 7จะช่วยให้เห็นได้ชดันอกจากนี 7หลอดยงัให้แสงมากเมื�อเปรียบเทียบตอ่วตัต์ได้สงูถึง  dl`  ลเูมนต่อวตัต์ ซึ�ง

เมื�อเทียบกบัหลอดแสงจนัทร์ที�มีคา่ความสวา่งเพียง  lb-sb  ลเูมนตอ่วตัต์ (คา่ลเูมนคือ หนว่ยสาํหรับวดัปริมาณ

แสงที�เปลง่ออกจากดวงไฟ ซึ�งหากมีค่าลเูมนมาก เท่ากบัค่าแสงที�ออกมามีมาก)  หลอดไฟโซเดียมนี 7ทางบริษัท

เป็นผู้ผลติและจดัจําหนา่ยพร้อมอปุกรณ์และโคมไฟ โดยผลติภณัฑ์หลอดไฟโซเดียมความดนัสงูที�บริษัทผลติเป็น

สว่นผลติภณัฑ์ที�ได้รับการรับรองมาตรฐานเยอรมนี ซึ�งสนิค้าของบริษัทจะมีคณุภาพของสนิค้าและภาพลกัษณ์ที�

ดีกว่าสินค้าจากประเทศจีนที�จําหน่ายอยูโ่ดยทั�วไปในตลาด และจะใช้การรับประกนัคณุภาพของสินค้า d ปีเต็ม

เป็นจดุขายที�สาํคญั 

 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 หลอดโซเดียมความดันสูง 
 

หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ 

หลอดไฟเมทลัฮาไลด์เป็นหลอดไฟใช้กนัอยา่งแพร่หลายในอาคารขนาดใหญ่ สนามกีฬา และใน

ถนนหลวงของประเทศไทย หลอดเมทลัฮาไลด์เป็นหลอดความดนัสงูที�ให้คา่ความถกูต้องของสไีด้ดีที�สดุเมื�อ

เทียบกบัหลอดแสงจนัทร์และหลอดโซเดยีมความดนัสงู ในปัจจบุนัหลอดเมทลัฮาไลด์เป็นที�นิยมมกีารใช้งาน

อยา่งแพร่หลาย บริษัทได้จําหนา่ยหลอดไฟเมทลัฮาไลด์มาหลายปีจนมีความรู้และความชํานาญในหลอด

ประเภทนี 7อยา่งมาก 

 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
 

 

หลอดเมทัลฮาไลด์ 
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 ปัจจบุนั บริษัทมีกําลงัการผลติของหลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงูตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

ประเภท กาํลังการผลิต(ชิ �น/เดือน) 

หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ 30,000 

 

(ข)  ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าแบบใช้ภายในอาคาร 

ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดนีออน) 

หลอดฟลอูอเรสเซนต์เป็นอีกผลติภณัฑ์หนึ�งที�บริษัทได้นําเข้ามาเพื�อจดัจําหนา่ย และเป็นหลอดไฟที�ให้

แสงสว่างมากและมีค่าสีที�ดี ซึ�งมีทั 7งสีขาว (Daylight) และสีเหลืองส้ม (Warm White) โดยบริษัทได้คัดเลือก

หลอดฟลอูอเรสเซนต์ที�มีคุณภาพจากโรงงานที�มีคุณภาพเยี�ยมเพื�อนําเข้ามาจัดจําหน่ายและข้อมูลจากการ

สํารวจแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจบุนัสว่นใหญ่จะพบวา่ ผู้บริโภคนิยมซื 7อโคมไฟสําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์

แบบพร้อมติดตั 7ง หรือที�เรานิยมเรียกกนัว่า รางนีออนประกอบเสร็จพร้อมหลอด แทนการจดัซื 7อเพียงบลัลาสต์

หรือรางนีออนแยกกนั (รางนีออนประกอบเสร็จพร้อมหลอด มีสว่นประกอบคือ โคม (รางนีออน), หลอดฟลอูอ

เรสเซนต์, สตาร์ทเตอร์, บลัลาสต์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ การนําเข้าเพื�อจดัจําหน่ายหลอดไฟฟลอูอเรส

เซนต์ จึงถือเป็นการเพิ�มช่องทางการขายและเพิ�มรายได้อีกทางหนึ�ง นอกจากนั 7นการเพิ�มผลิตภณัฑ์รางนีออน

ประกอบเสร็จพร้อมหลอด ก็มีสว่นช่วยให้บริษัทสามารถขายบลัลาสต์และโคมไฟเพิ�มขึ 7นอีกด้วย 
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หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
 

หลอดไฟแอลอีดี 
แอลอีดี หรือ  Light  Emitting  Diode  คือ อปุกรณ์สารกึ�งตวันําจําพวกหนึ�ง  (Semi-Conductor)  โดย

จัดเป็นสารกึ�งตัวนําประเภท  pn-Diode สามารถเปล่งแสงได้เมื�อได้เมื�อจ่ายไฟที�เหมาะสมซึ�งถือเป็น Light 

Source หรือแหล่งกําเนิดแสงประเภทหนึ�งผลิตภณัฑ์  LED  ได้ถูกพฒันาเรื�อยมาและถกูนํามาประยกุต์ใช้ใน

ผลิตภณัฑ์โดยใช้เป็นไฟสญัญาณ ไฟกระพริบ ไฟจราจร จนกระทั�งมีการคิดค้น  high  brightness  blue LED*

ในปี daan โดย Shuji Nakamura, Isamu  Akasaki และ Hiroshi  Amano ซึ�งนํามาสูก่ารพฒันาหลอดไฟ LED 

ชนิด  High  Lumen  ที�จดัจําหนา่ยอยูใ่นท้องตลาดปัจจบุนั  
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หลอดไฟแอลอีดีเกิดจากการนํา Diode เปลง่แสงมาประกอบเป็นหลอดเพื�อใช้ในโคมไฟทั�วไป ปัจจบุนั

มีการนําหลอดไฟแอลอีดีมาทดแทนหลอดไฟหลากหลายประเภท อาทิ ทดแทนหลอดไส้ หลอดคอมแพคฟลอูอ

เรสเซนต์ หรือ หลอดตะเกียบประหยัดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ หลอดนีออน หรือ แม้แต่การทดแทน

หลอดไฟถนนบางประเภท หลอดไฟแอลอีดีมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง หลอดไฟแอลอีดีที�ขายอยูใ่นปัจจบุนั มกั

มีค่าความสวา่งอยูที่�ราว  dbb  Lumen/Watt  ซึ�งสว่างกวา่หลอดไฟที�มีขายอยู่ในท้องตลาดโดยทั�วไป หลอดไฟ

แอลอีดีจึงจัดอยู่ในประเภทหลอดไฟที�มีประสิทธิภาพสงูเมื�อเทียบกับหลอดไฟโดยทั�วไป กล่าวคือ หลอดไฟ

แอลอีดีประหยดัพลงังานมากกวา่หลอดไฟทั�วไปในท้องตลาด นอกจากการประหยดัไฟแล้ว หลอดไฟแอลอีดียงั

มีอายุการใช้งานที�ยาวนานกว่าหลอดไฟโดยมาก อายุการใช้งานของหลอดแอลอีดีอยู่ที�  15,000-50,000  

ชั�วโมงโดยเมื�อเทียบกบัหลอดไส้หลอดไฟแอลอีดีมีอายกุารใช้มากกวา่ถึง � เทา่ขึ 7นไป (หลอดไส้มีอายกุารใช้งาน

เพียง e,000-4,000 ชั�วโมง) และมีอายกุารใช้งานมากกว่าหลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ หรือ หลอดตะเกียบ

ประหยดัไฟมากกวา่ n-m เทา่ขึ 7นไป (หลอดตะเกียบโดยทั�วไปมีอายกุารใช้งาน  6,000-8,000  ชั�วโมง) 

นอกเหนือจากข้อดีเรื�องการประหยดัพลงังาน และอายกุารใช้งานที�ยาวนานแล้ว หลอดแอลอีดียงัมี

ข้อดีในเรื�องตอ่ไปนี 7 

• หลอดแอลอีดีเป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม เนื�องจากหลอดแอลอีดีไมม่ีสารปรอทเจือปน (สว่นใหญ่ใน
ท้องตลาด) 

• หลอดแอลอีดีปลอ่ยรังส ีUV และ Infrared ในระดบัที�ตํ�ากวา่หลอดไฟทั�วไป 

• หลอดแอลอีดีมีหลากหลายสีให้เลือก หลอดไฟแอลอีดีบางชนิดยังสามารถเปลี�ยนสีได้ตาม
ต้องการ 

• ขณะใช้งานหลอดแอลอีดีไมป่ลอ่ยความร้อนออกมาเหมือนหลอดไส้ 

• ให้ความสวา่งทนัที  (Rapid Start)  เมื�อเทียบกบัหลอดไฟสมยัก่อน 
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หลอดไฟแอลอีด ี

*ข้อมลู high brightness blue LED เป็นข้อมลูที�ได้จากเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode ณ วนัที� e` กมุภาพนัธ์ elsn ซึ�งข้อมลูอาจมี
ความไมแ่น่นอน และอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ 
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ในปัจจุบนั บริษัทได้มีการนําเข้าสินค้าผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี เข้ามาจดัจําหน่าย หลากหลายรุ่น ซึ�ง
เป็นหลอดไฟคณุภาพสงู   และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีอายกุารใช้งาน  db,bbb ถึง  dl,bbb  ชั�วโมงขึ 7นไป 
เมื�อเทียบกบั ผลติภณัฑ์ในท้องตลาดที�ปัจจบุนัมีการนําสนิค้าอายกุารใช้งานตํ�ากวา่  �,bbb  ชั�วโมงเข้ามาจดัจําหนา่ย
เป็นจํานวนมาก ทําให้สินค้าของผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดีที�บริษัทจดัจําหน่ายมีมาตรฐานสงูกว่า ผลิตภณัฑ์ที�จดั
จําหนา่ยอยูใ่นท้องตลาดทั�วไป นอกจากนี 7บริษัทยงัได้มีการนําเข้าผลติภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี คณุภาพสงูที�มีคา่ความ
สวา่งสงูกวา่ dnb  lumen/Watt  และมีอายกุารใช้งานกวา่ 50,000  ชั�วโมง เข้ามาจดัจําหนา่ยในประเทศไทยด้วย 
 
(ค)  บัลลาสต์สาํหรับหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) หรือหลอดไฟถนน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บัลลาสต์สําหรับหลอดไฟฟ้าปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) หรือหลอดไฟถนน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที�ใช้ร่วมอยู่ในวงจรหลอดไฟถนน หลอดไฟสนามกีฬา หลอดไฟส่องป้าย ส่องอาคาร หรือโรงงาน
อตุสาหกรรม ซึ�งต้องใช้ความสว่างในระดบัความเข้มสงูสําหรับกลุม่ลกูค้าของผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี 7 จะครอบคลมุถึง 
กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มลกูค้าที�เป็นหน่วยงานราชการนั 7น บริษัทจะเป็นผู้ จําหน่าย
สนิค้าโดยตรงให้กบับริษัทผู้ยื�นซองประกวดราคา ซึ�งในสว่นของการเข้าประมลูโครงการราชการโดยตรงนั 7น บริษัทยงั
มีสดัสว่นการเข้าประมลูงานราชการในสดัสว่นคอ่นข้างน้อย นอกจากนี 7ยงัมีกลุม่ลกูค้าประเภทโรงงานอตุสาหกรรม 
คลงัสินค้า เรือประมง อาคารสถานที�เฉพาะ อาทิ สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้นโดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี 7
ประกอบด้วย 

 
บลัลาสต์สาํหรับหลอดไฟโซเดียม  (High Pressure Sodium) 

เป็นบัลลาสต์ที�ใช้งานกับหลอดไฟโซเดียมความดันสูงซึ�งเป็นหลอดไฟที�ใช้สารโซเดียมเป็น
สารประกอบหลกั ซึ�งจะให้แสงสีเหลืองซึ�งแสงสีเหลืองเป็นสีที�ช่วยให้เห็นการเคลื�อนไหวของวตัถไุด้ชดัเจนที�สดุ 
ทําให้เป็นหลอดไฟที�นิยมใช้ตามถนนหนทางทั�วประเทศทั 7งนี 7บลัลาสต์ที�จะได้รับเลอืกให้ใช้งานกบัหลอดไฟถนน
นั 7นจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมทางหลวง ซึ�งบลัลาสต์ของบริษัทได้รับการคดัเลือกในการใช้งาน และ
ปัจจบุนับลัลาสต์ที�ผลติภายในประเทศไทย และผา่นการรับรองดงักลา่วมีเพียง  2-3  รายเทา่นั 7น โดยผลติภณัฑ์
ในกลุ่มนี 7ของบริษัท สามารถใช้งานในราชการของกรมทางหลวง และการไฟฟ้านครหลวง โดยบริษัทมีรุ่น
ประหยดัไฟพิเศษสาํหรับการไฟฟ้านครหลวงโดยเฉพาะ  
 

บลัลาสต์สาํหรับหลอดไฟเมทลัฮาไลด์ 
เป็นบัลลาสต์สําหรับหลอดไฟที�ใช้งานโดยทั�วไปภายในโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงาน และ

ห้างสรรพสินค้า เนื�องจากเป็นหลอดไฟประเภทใหม่ที�ให้ค่าความถกูต้องของสีมากกว่าหลอดไฟประเภทอื�น ๆ 
(โดยจะให้แสงที�ใกล้เคียงกับแสงแดดมาก) และให้แสงสว่างกว่าเมื�อเทียบกับหลอดแสงจันทร์ ซึ�งหลอดไฟ
ประเภทนี 7กําลงัได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายสง่ผลให้บลัลาสต์ประเภทนี 7เป็นที�นิยมใช้งานมาก
ขึ 7นเช่นกนั 
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บัลลาสต์สาํหรับหลอดไฟเมทลัฮาไลด์: Metal Halide Ballast 

เนื�องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตบลัลาสต์ไฟถนนเพียงไม่กี�รายในประเทศที�มีความหลากหลายในรุ่นและประเภทต่างๆ ของบลั

ลาสต์มากที�สดุในประเทศไทย จึงทําให้มีหลายโครงการได้ติดต่อเข้ามาเพื�อขอให้ทางบริษัทผลิตบลัลาสต์หรือหม้อแปลงเฉพาะ

ให้กบัโครงการตา่ง ๆ  เช่น บลัลาสต์ลดระดบักําลงัไฟฟ้าสาํหรับกรมทางหลวง บลัลาสต์สาํหรับหลอดพิเศษที�ใช้ตามทางแยกต่างๆ

ที�ต้องการแสงพิเศษ นอกจากนี 7ยงัเป็นผู้ ที�มีประสบการณ์มากในการแก้ปัญหาเกี�ยวกบัเรื�องแสงสว่าง ทําให้มีลกูค้าติดต่อเข้ามา

เพื�อขอให้เข้าไปแก้ไขปัญหาในระบบและสั�งซื 7อผลิตภณัฑ์ของทางบริษัทไปใช้ในโครงการ โดยบริษัทมีการรับประกนัคณุภาพของ

สนิค้าเพื�อสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั โดยสนิค้าของบริษัทจะมีระยะเวลาการรับประกนัคณุภาพ ตั 7งแต ่d ปี – l ปี 

 

(ง) ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  (Control Gear) 

บริษัทเป็นผู้ผลติเพียงรายเดียวในประเทศที�มีสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ Control  Gear  ครบทกุรุ่น ตั 7งแตรุ่่นเลก็ ถึงรุ่น

ใหญ่ ซึ�งถือเป็นจุดเด่นที�สําคญัของบริษัท โดยประโยชน์และการทํางานของบลัลาสต์ เพื�อเป็นส่วนประกอบหนึ�งของหลอด

ไฟฟ้านั 7น จะมีการทํางานดงันี 7 

ผลิตภณัฑ์อิกไนเตอร์  (Ignitor) 

อิกไนเตอร์คือ สตาร์ทเตอร์สาํหรับไฟถนน เป็นผลติภณัฑ์ที�บริษัทเป็นผู้ผลติเพียงไมกี่�รายในประเทศไทยมา

ยาวนานกวา่ eb ปี (โดยผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นรายแรกที�ผา่นการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม) ทางบริษัทได้ผลติ 

อิกไนเตอร์ออกมามากมายหลายรุ่นจนทําให้ได้รับความเชื�อถือและไว้วางใจในตลาดโลก จนเป็นสินค้าที�สามารถ

ทดแทนการนําเข้าภายในประเทศและยงัสามารถสง่ออกไปจําหนา่ยในประเทศแถบอาเซียนอีกหลายประเทศ 
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1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า 
 

ในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการจัดจําหน่ายโคมไฟฟ้าเพื�อเป็นการสร้าง  Value Added (การเพิ�มมูลค่าของสินค้า) 

ให้กบักลุม่ผลิตภณัฑ์เดิมของบริษัทและเพื�อเป็นการเพิ�มการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้าที�ต้องการใช้โคมไฟด้วย โดยทางบริษัทจะ

สั�งซื 7อโคมไฟโดยสว่นใหญ่จากผู้ผลติหรือตวัแทนจําหนา่ยทั 7งจากภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 

(ก) ผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน 

ผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและโคมไฟถนน เป็นโคมไฟฟ้าที�ใช้ในอุตสากรรม เนื�องจากให้กําลงัไฟที�สงู และมี

ความสว่างมาก จึงเหมาะกบัใช้ในงานอตุสาหกรรม และไม่นิยมใช้ในบ้านเรือน โดยโคมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและโคมไฟถนน

สามารถแบง่ประเภทยอ่ยๆ ได้ดงัตอ่ไปนี 7  

โคมไฟสาดแสง  (โคมฟลดัไลท์)  เป็นประเภทโคมไฟฟ้าทั�วไปที�ใช้ในการสอ่งป้ายขนาดใหญ่ หรือสอ่งพื 7นที�บริเวณกว้าง  

 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฟโรงงาน เป็นโคมไฟที�ใช้ในอาคารที�มีหลงัคาสงู เช่น คลงัสินค้า โรงงานอตุสาหกรรม อาคาร

กีฬา เป็นต้น 
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 (ข) ผลิตภณัฑ์รางนีออน 

 รางนีออนเป็นผลติภณัฑ์ที�บริษัทได้ผลติขึ 7น เพื�อใช้งานกบัหลอดไฟประเภทหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดนีออน) เป็น

หลกั โดยรางนีออนที�บริษัทผลติสามารถนําไปใช้ร่วมกบัหลอดไฟ LED ที�เข้ามาทดแทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์ได้อีกด้วย 
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ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
 

 

1.3 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก 
ผลิตภณัฑ์อํานวยความสะดวกภายในบ้านเป็นผลิตภณัฑ์ที�บริษัทคิดค้นขึ 7นเพื�อตอบสนอง Life style ของผู้บริโภค

สมยัใหม ่เป็นอปุกรณ์ที�ช่วยอํานวยความสะดวกเหมาะสาํหรับบ้านเรือน และคอนโดมิเนียมสมยัใหม ่

 

(ก) ผลิตภณัฑ์สวิตช์แสงแดด 

เป็นอปุกรณ์ที�ใช้แทนสวิตช์เปิด ปิด โดยอาศยัแสงแดดเป็นตวักําหนดและควบคมุการเปิด ปิดสวิตช์เองโดย

อตัโนมตัิ 
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สวิตช์แสงแดด 
 

 (ข) ผลติภณัฑ์สวติช์ความร้อนและการเคลื อนไหว 

เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ควบคมุการเปิด ปิด โดยใช้การเคลื�อนไหวของมนษุย์ เช่น เมื�อเดินเข้ามาภายในห้องไฟฟ้า

จะสวา่งขึ 7นเองโดยอตัโนมตัิ และเมื�อเดินออกจากห้อง ไฟฟ้าจะดบัลงเอง เมื�อไมม่ีการเคลื�อนไหวเกิดขึ 7น 
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สวิตช์ความร้อนและการเคลื อนไหว 
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ในปัจจุบัน สินค้าดังกล่าวยงัมียอดการจัดจําหน่ายไม่สูงนกั แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่า ใน

อนาคตความต้องการใช้งานผลิตดภณัฑ์ดงักล่าวจะเพิ�มสงูขึ 7น เนื�องจากผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นสินค้าที�มีแนวโน้ม

จะต้องใช้งานในทุกสถานที� จากแนวโน้มจากพฒันา  home automation  หรือ บ้านอจัฉริยะซึ�งจะมีการใช้ สวิตช์

อตัโนมตัิ เพิ�มมากขึ 7น 
 

สาํหรับสนิค้าประเภทตา่ง ๆ  ข้างต้น บริษัทผลติภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทเอง ได้แก่  

GATA ใช้เป็นเครื�องหมายการค้าสําหรับผลิตภณัฑ์หลอดไฟ โคมไฟ บลัลาสต์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ อิกไนเตอร์คาปาซิ

เตอร์ (หรือคอนเดนเซอร์) และสวิตช์แสงแดด 

สาํหรับ  GATA  นั 7น จะเป็นผลติภณัฑ์ที�ทางบริษัทได้สร้างตราสนิค้าขึ 7นมาเอง จนเป็นที�ยอมรับในตลาดวา่เป็นสนิค้า

ที�มีคุณภาพสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก โดยจะมีการรับประกนัคุณภาพสินค้าสงูสดุถึง l ปี โดยมีผลิตภณัฑ์ภายใต้ตรา

สนิค้าดงักลา่วหลายรายการที�ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐานรายเดียวในประเทศไทย  

CROSS  ใช้เป็นเครื�องหมายการค้าสําหรับผลิตภณัฑ์ทกุประเภทเพื�อการสง่ออก แต่สําหรับในประเทศจะใช้สาํหรับ

ผลิตภณัฑ์โคมไฟทางบริษัทจะใช้เครื�องหมายการค้าดงักลา่ว สําหรับผลิตภณัฑ์ที�บริษัทเป็นผู้ผลิตให้กบักลุม่ลกูค้าที�สนใจใน

ผลติภณัฑ์ที�มีราคาที�ตํ�ากวา่ และมีคณุภาพในระดบัที�รองลงมา (Fighting Model)  

โดยตราสินค้าแต่ละประเภทจะมีความโดดเด่นและแตกต่างกนัในการดําเนินกลยุทธ์ทางด้านการตลาดโดยมีกลุ่ม

ลกูค้าเป้าหมายที�แตกตา่งกนั 

 

ภาพตราสนิค้า “GATA” และ “CROSS” 
 

 

 

 

 

ทั 7งนี 7สินค้าของบริษัทได้ผา่นการรับรองตามมาตรฐานตา่ง ๆ  ทั 7งมาตรฐานอตุสาหกรรม และมาตรฐานความปลอดภยัทั 7ง

จากภายในและตา่งประเทศ และสนิค้าบางรายการของบริษัทยงัผา่นการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมเพียงรายเดียวในประเทศ 

ทําให้มีความได้เปรียบทางด้านการตลาดในการนําเสนอผลติภณัฑ์สูต่ลาด นอกจากนี 7บริษัทยงัให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากต่อ

การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมีหน่วยวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ซึ�งตลอดระยะเวลาที�ผ่านมาบริษัทสามารถพฒันาบัลลา

สต์ออกมาเป็นจํานวนกวา่ dbb รุ่น และทกุรุ่นสามารถผา่นการรับรองตามมาตรฐานอตุสาหกรรมตา่งๆ ได้ทั 7งหมด 

ปัจจบุนั บริษัทได้ผา่นการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO abbd นอกจากนี 7สนิค้าของบริษัทยงัผา่นการรับรอง

มาตรฐานอื�น ๆ โดยแบง่ออกเป็น n ประเภท ได้แก่ 
 

• มาตรฐานอตุสาหกรรม หมายถึง ข้อกําหนดทางวิชาการที�สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ได้
กําหนดขึ 7นเพื�อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ ในระดบัที�เหมาะสมกบัการใช้งานมากที�สดุ 
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ประกอบด้วยเนื 7อหาที�เกี�ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั 7น ๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที�สําคัญ 
ประสทิธิภาพของการนําไปใช้งานคณุภาพของวตัถทีุ�นํามาผลติ และวิธีการทดสอบ เป็นต้น 

• มาตรฐานความปลอดภัย (Safety S) เป็นมาตรฐานที�ควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที�มีความเสี�ยง
อนัตรายที�อาจจะเกิดขึ 7นต่อผู้ ใช้งาน โดยสว่นใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องกับชีวิตประจําวนัของผู้บริโภค 
ได้แก่ การป้องกนัการเข้าถึงสว่นที�มีไฟฟ้า กําลงัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า การเกิดความร้อน กระแสไฟฟ้ารั�วและ
ความทนทานไฟฟ้าที�อณุหภมูิทํางาน ความต้านทานตอ่ความชื 7น การป้องกนัการโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า 
เป็นต้น 

• มาตรฐานความปลอดภยั (Safety EMCS: Safety Electromagnetic Compatibility Standard) หรือมาตรฐาน
ความปลอดภยัด้านความเข้ากนัได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมาตรฐาน EMC ประเภทนี 7 เป็นมาตรฐานด้านความ
เข้ากนัได้ทางแมเ่หลก็ไฟฟ้า ซึ�งสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) กําหนดขึ 7นเพื�อให้การรับรอง
กบัผลิตภณัฑ์ที�มีคณุสมบตัิในการป้องกนัและคงทนตอ่การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องกบั
มาตรฐานนี 7 ได้แก่ อุปกรณ์ส่องสว่าง เครื�องใช้ไฟฟ้าตามบ้าน ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ รวมไปถึงเครื�องมือทางการแพทย์ เครื�องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
โดยจะแตกตา่งจากมาตรฐาน Safety S  ซึ�งเป็นมาตรฐานความปลอดภยัทั�วไป 

สาํหรับมาตรฐานที�บริษัทได้รับการรับรองจากสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มีตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี 7 

มอก. 1955-2551 บริภณัฑ์ส่องสว่างและบริภณัฑ์ที�คล้ายกัน: ขีดจํากัดสญัญาณรบกวนวิทยุ 

โดยมาตรฐานประเภทนี 7จดัเป็นมาตรฐาน Safety EMC ซึ�งเป็นมาตรฐานของ

อปุกรณ์ที�สามารถทํางานอยู่ภายใต้สิ�งแวดล้อมของคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าใด ๆ 

โดยไมทํ่าให้เกิดการรบกวนเกินระดบัที�ยอมรับได้ 

มอก. 344-2549  ขั 7วรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์และขั 7วรับสตาร์ทเตอร์ 

มอก. 2234-2557 หลอดมีบลัลาสต์ในตวัสาํหรับการให้แสงสวา่งทั�วไป 

มอก. 956-2557 หลอดฟลอูอเรสเซนต์เฉพาะด้านความปลอดภยั 

มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สาํหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
 

นอกจากมาตรฐานดงักล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษัทยังได้พัฒนาและวิจัยในอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์

หลอดไฟถนน บลัลาสต์ลดระดบักําลงัไฟฟ้า รวมถึงผลติภณัฑ์อีกหลายรายการที�ทางบริษัทได้ออกแบบ วิจยั พฒันา และอยูใ่น

ขั 7นตอนการรอการผลิตเพื�อจําหน่ายสู่ท้องตลาด เช่น หลอดไฟถนนความเข้มสูง บัลลาสต์สําหรับหลอดไฟประมงโคมไฟ

แอลอีดีและหลอดประหยดัพลงังานตา่ง ๆ เป็นต้น 

 

2) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพ – เป็นโรงงานที�ผลิตไฟฟ้าจากผลิตผลทางการเกษตร โดยนําผลิตผลทางการเกษตร 
มาหมักให้เกิดก๊าซและนําก๊าซชีวภาพที�ได้ไปปรับปรุงคุณภาพก่อนนําเข้าเครื�องยนต์สําหรับผลิตไฟฟ้า โดยมี
รายละเอียดของโครงการดงัตอ่ไปนี 7 
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2.1 บริษัท กรีนเซฟวิ ง เอนเนอร์ยี  ไทยแลนด์ จาํกดั 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ีจํากดั (ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ย ที�บริษัท ถือหุ้นร้อยละ dbb ของทนุจดทะเบียน) ได้เข้าทํา
การซื 7อหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ของบริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

• กําลงัการผลติ : 1.4 เมกกะวตัต์ 

• ที�ตั 7งโครงการ : อําเภอทา่แซะ จงัหวดั ชมุพร 

• วตัถดุิบ : นํ 7าเสยีจากโรงปาล์มในพื 7นที� 

• จําหนา่ยไฟฟ้าให้กบั : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

• เริ�มจําหนา่ยไฟฟ้า : เมษายน ell� 
 

2.2 บริษัท กรีนเอิร์ธ เอน็เนอร์ย ีจาํกัด 
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั (ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ย ที�บริษัท ถือหุ้นร้อยละ ab.a  ของทนุจดทะเบียน) ได้เข้าทําการ
ซื 7อหุ้น บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ยี จํากดั ซึ�งถือใบอนญุาตโรงไฟฟ้า ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 
1) โรงไฟฟ้าที�อําเภอบ้านแพ้ว – สถานะหยดุดําเนินการ เนื�องจาก อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงเครื�องจกัรผลติไฟฟ้า 

• กําลงัการผลติ : b.aa เมกกะวตัต์ 

• ที�ตั 7งโครงการ : อําเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร 

• วตัถดุิบ : นํ 7าเสยีจากโรงสรุาหรือโรงเอธานอลในพื 7นที� 
2) โรงไฟฟ้าที�อําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ - ยงัไมไ่ด้ก่อสร้าง 

• กําลงัการผลติ : e.a` เมกกะวตัต์ 

• ที�ตั 7งโครงการ : อําเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัชมุพร 

• วตัถดุิบ : นํ 7าเสยีจากโรงเอธานอลในพื 7นที� หรือ พืชพลงังาน 
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ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน 

 
ในปี 2562 ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสว่างและธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน

เมื�อพิจารณาถึงภาวะอตุสาหกรรม การตลาด และการแขง่ขนั มีการเปลี�ยนแปลงดงัตอ่ไปนี 7 
 
ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจาํหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 

1) การทาํการตลาดของผลติภณัฑ์และบริการที สาํคัญ 

1.1 ด้านผลติภณัฑ์และการให้บริการ (Product & Service) 
ด้านผลิตภณัฑ์ทางบริษัทได้มีการพฒันาและมีแนวโน้มในการเพิ�มรายการสินค้าที�เกี�ยวข้องในระบบแสงสว่างมาก

ขึ 7น โดยเฉพาะสินค้าที�เกี�ยวข้องกบัการประหยดัพลงังาน เช่น หลอดประหยดัไฟประเภทต่าง ๆ และผลิตภณัฑ์อื�นที�เกี�ยวข้อง

กบัการประหยดัไฟซึ�งเป็นแนวโน้มและทิศทางการขยายตวัของตลาดในอนาคต ในด้านผลิตภณัฑ์ที�ไม่เกี�ยวข้องกบัในระบบ

แสงสว่างทางบริษัทเองก็ได้มีการพฒันาและเพิ�มสินค้ามากขึ 7นเพื�อรองรับการขยายตวัของตลาดในหลายๆ สินค้าที�มีโอกาส

หรือศกัยภาพในอนาคต 

ผลิตภณัฑ์สินค้าประเภทโคมไฟฟ้าจดัเป็นสินค้าหลกัของทางบริษัท ทางบริษัทยงัมีการพฒันาสินค้าเพิ�มขึ 7นอย่าง

ต่อเนื�องโดยปัจจุบันสินค้าประเภทบัลลาสต์มีมากกว่าร้อยประเภทที�ทางบริษัทได้ผลิตเพื�อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคและยงัมีการผลติสนิค้าที�เป็นผลติภณัฑ์ใหมเ่พื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่ใหม่ๆ  โดยเฉพาะสนิค้าเฉพาะ

ทางเพื�อขยายฐานลกูค้าให้มีเพิ�มขึ 7นโดยในกลุม่ตา่งๆ เช่น สนามกีฬาหรือเรือประมง เป็นต้น ในสว่นของสนิค้าใหมที่�ได้รับการ

ขยายเพิ�มเติมแต่ยงัคงอยู่ในกลุ่มของระบบแสงสว่างได้แก่ โคมไฟฟ้าและหลอดไฟ ซึ�งในปี else ทางบริษัทได้เพิ�มสินค้า

ประเภทผลิตภณัฑ์ประหยดัพลงังานโดยหลอดไฟแอลอีดี มีจํานวนผลิตภณัฑ์ใหม่กว่า dbm รายการ และโคมไฟแอลอีดี มี

ผลติภณัฑ์ใหมก่วา่ dme รายการ 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที�นอกเหนือจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท โคมไฟหลอดไฟ และบัลลาสต์ทางบริษัทยังได้

จําหน่ายสินค้าที�ช่วยในการอํานวยความสะดวกเกี�ยวกบัระบบแสงสวา่งด้วย สําหรับกลุม่ผลติภณัฑ์ที�ได้เพิ�มขึ 7นนี 7ทางบริษัทมี

การจัดจําหน่ายและเพิ�มช่องทางการขยายโดยเน้นกลุ่ม  ModernTrade และกลุ่มของ Retail เป็นหลกั การผลิตอุปกรณ์

ควบคมุที�เกี�ยวข้องกบัระบบแสงสวา่งนี 7เป็นผลติภณัฑ์ที�ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคที�เน้นความสะดวกสบายซึ�ง

ผลิตภณัฑ์ประเภทอปุกรณ์อํานวยความสะดวกดงักลา่วนี 7ช่วยตอบโจทย์ผู้บริโภคในกลุม่ของ End User ได้เป็นอย่างดี โดย

กลุม่ผู้บริโภคกลุม่นี 7เป็นกลุม่ผู้บริโภคที�จะซื 7อสนิค้าผา่นตลาด ModernTrade เป็นหลกั  

ในด้านของการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ทางบริษัทได้มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที�

เกี�ยวข้องโดยตรงกบัระบบแสงสวา่งและผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัเทคโนโลยีการพฒันาความสะดวกสบายภายในบ้านมากขึ 7น  

และในสนิค้าอีกหลายๆ รายการที�ไมไ่ด้เกี�ยวข้องกบัระบบแสงสวา่งเป็นหลกั 

ทางบริษัทได้มีการพฒันาและออกแบบสินค้า รวมทั 7งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที�ดีขึ 7นเรื�อยๆ เพื�อพฒันาคุณภาพของ

สนิค้าในระบบสายการผลติและเพื�อหลกีเลี�ยงตลาดที�ต้องแขง่ขนัในด้านราคาเป็นหลกั โดยทางบริษัทได้ให้ความสาํคญักบัการ
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ทดสอบหรือการวิจัยโดยการส่งขอมาตรฐานจากต่างประเทศเพื�อรับรองผลิตภณัฑ์ของสินค้าที�ผลิตจากทางบริษัทและเพื�อ

เสริมความมั�นใจให้กบัลกูค้าในการใช้ผลติภณัฑ์ของทางบริษัท 

1.2 ด้านการกําหนดราคาขาย (Price) 
ปัจจบุนัทางบริษัทได้กําหนดราคาขายสนิค้าโดยมีการแบง่สนิค้าออกเป็น e ประเภทหลกั ๆ คือ 

ประเภทที  � เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพดี โดยการกําหนดราคาสงูกวา่ผลติภณัฑ์ประเภทที� e โดยกลุม่นี 7จะเน้น

การขายสนิค้าที�มีคณุภาพและมาตรฐานที�รับรองจากตา่งประเทศหรือมาตรฐานที�สงูกวา่ท้องตลาดเป็นตวักําหนดราคา 

ประเภทที  2 เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที�มีคณุภาพเทา่กบัท้องตลาด ซึ�งสามารถนําไปแขง่ขนักบัตลาดระดบักลางและลา่ง

ที�มีกลไกการตลาดด้านราคา โดยบริษัทมีแผนกติดตามสถานการณ์ความเคลื�อนไหวและทิศทางการตลาดของคู่แข่งอยู่

ตลอดเวลาซึ�งนํามาสูก่ารพฒันาและเปลี�ยนแปลงให้ทนักบัสถานการณ์ได้ดียิ�งขึ 7น ทั 7งนี 7 นโยบายการปรับราคาหรือการกําหนด

ราคาสินค้าจะถูกกําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารการขาย โดยมีการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั�นที�เหมาะสมกับ

ช่วงเวลาและสถานการณ์ของตลาด ณ ขณะนั 7น ๆ นอกจากนี 7 ในปัจจบุนับริษัทกําลงัเพิ�มกลุม่ผลติภณัฑ์อีกหนึ�งกลุม่ ซึ�งจะเป็น

กลุ่มที�เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง และยงัเป็นกลุ่มพิเศษที�ช่วยเพิ�มช่องทางการจดัจําหน่ายสินค้าให้มากขึ 7น โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์

ดงักลา่ว เมื�อเทียบกบัตลาดอาจมีราคาสงู แตม่ีคณุภาพที�ดีกวา่และมีความหลากหลายของสนิค้าที�มากกวา่ 

1.3 ด้านช่องทางการจดัจําหนา่ย (Place) 
ปัจจุบนัทางบริษัทได้มีการขยายสว่นแบ่งการตลาดโดยเน้นให้มีการจดัจําหน่ายให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าทกุกลุม่รวมถึง

กลุม่ผู้บริโภคที�เป็นผู้ใช้โดยตรง เนื�องจากบริษัทมีความคิดในเรื�องของการทําการตลาดในเชิง Demand-pull หรือการที�ลกูค้ามี

ความต้องการที�จะได้สินค้าโดยตรงและ Demand-push หรือการเน้นการกระจายสินค้าแบบเดิมที�บริษัทเป็นผู้ผลิต  แต่เดิม

สินค้าของทางบริษัทเน้นหนกัในการอตุสาหกรรม ซึ�งจะต้องใช้ผู้ขายที�มีความเชี�ยวชาญทางด้านไฟฟ้าเป็นผู้อธิบายลกัษณะ

ของอปุกรณ์ เช่น บลัลาสต์ หรือ สตาร์ทเตอร์ความดนัสงูให้กบัลกูค้าปลายทางอีกครั 7งหนึ�ง  ปัจจุบนัพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

เปลี�ยนไปในเรื�องของการซื 7อสินค้าสําเร็จรูปมากขึ 7น  บริษัทเองก็ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในลกัษณะดงักลา่ว

ด้วย โดยการขายสินค้าผ่านช่องทางการขายที�เป็น  Modern Trade หรือ Retail ซึ�งแนวโน้มการขยายตวัของกลุม่ดงักลา่วมี

มากขึ 7นเรื�อยๆ ทําให้บริษัทได้มีแนวความคิดที�จะกระจายสินค้าให้ครบทกุกลุม่  ในขณะเดียวกนัทางบริษัทก็ไม่ได้ละเลยการ

กระจายสินค้าในลกัษณะเดิมโดยผ่านช่องทางการขายที�ผ่านร้านค้าปลีกหรือค้าส่งทั�วไปซึ�งเป็น Dealer หรือเป็นผู้ ที�มีการ

ติดตอ่ค้าขายกบัทางบริษัทเป็นระยะเวลานานมาแล้ว โดยทางบริษัทเองได้พยายามจดัสดัสว่นให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม  ซึ�งมี

การเน้นในสว่นของผู้บริโภคที�เป็นผู้บริโภค m กลุม่หลกัๆ ประกอบด้วย 

1.3.1  กลุ่มผูบ้ริโภคทั�วไปประเภทร้านคา้ ปัจจบุนัได้เพิ�มจํานวนให้กบัร้านค้าสง่ซึ�งในช่วงก่อนมีประมาณ lb-sb ราย 

ในปัจจุบนัได้เพิ�มเป็น  `b-�b ราย  และในกลุม่ร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าในแตล่ะจงัหวดัประมาณ lbb-sbb ราย และกลุม่ร้านค้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ ebb-nbb รายปัจจุบันในกลุ่มผู้บริโภคปลายทางที�เป็นกลุ่มผู้บริโภค

ประเภทโครงการ โดยที�ทางบริษัทพยายามเข้าถึงในส่วนของลกูค้ากลุ่มดงักล่าวซึ�งจะมีประโยชน์ต่อการสร้างตราสินค้าใน

อนาคตของทางบริษัท หากสามารถทําให้ลกูค้ามีการยอมรับในตวัสนิค้าแล้วในอนาคตจะมีการสั�งซื 7อสนิค้าและมีความเชื�อมั�น
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ในตราสินค้าหรือ Brand Loyalty  กับผลิตภณัฑ์ของทางบริษัทมากและจะมีผลต่อการสั�งซื 7อผ่านทางร้าน  Modern Trade 

หรือผา่นทางร้านที�เป็นการกระจายลกัษณะเดิม เช่น ร้านค้าปลกีหรือค้าสง่ 

1.n.e  กลุ่มผู้บริโภคประเภทผู้ประมูลโครงการ,ผู้รับเหมาโครงการ,กลุ่มผู้บริโภคที�ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวภายใน

บ้านเรือนของตวัเอง หรือในโครงการ,อาคาร,โรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าของอาคาร ที�ผ่านมาทางบริษัทมีสดัส่วนการ

จําหน่ายสินค้าให้ลกูค้ากลุ่มโครงการเป็นสดัส่วนที�น้อย   ทางบริษัทจึงได้พยายามเพิ�มสดัส่วนการขายสินค้าในลกูค้ากลุม่

ประเภทโครงการทั 7งภาครัฐและภาคเอกชนให้เพิ�มมากขึ 7น ทั 7งนี 7ถ้าผู้บริโภคกลุม่นี 7มีแนวโน้มการตอบรับในผลติภณัฑ์ของบริษัท

ดีขึ 7น จะทําให้บริษัทมีแนวโน้มในการกระจายสินค้าดีขึ 7น ทั 7งยงัสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นที�รู้จกัและขยายตวัผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ  เพิ�มมากขึ 7น 

1.3.3  กลุ่มผู้ผลิตโคมไฟ  ปัจจุบนัมีอยู่ประมาณ 20–25 ราย บริษัทได้พยายามเพิ�มรายการสินค้าและอุปกรณ์ที�

เกี�ยวกบัโคมไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ�งประเภทหลอดไฟที�บริษัทเน้นเป็นพิเศษ เพื�อให้กลุม่ผู้ผลิตโคมไฟสามารถซื 7อหลอดไฟของ

ทางบริษัทและนําไปติดตั 7งพร้อมกบัโคมไฟได้มากขึ 7น 

1.n.m  กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ ปัจจบุนัมีอยูป่ระมาณ e-n ราย  สาเหตทีุ�มีจํานวนลกูค้าไมม่ากนกัเพราะทางบริษัท มี
นโยบายเรื�องการค้าต่างประเทศ แบบ d ตวัแทนจําหน่ายต่อ d ประเทศ  โดยสดัส่วนดงักล่าวทางบริษัทมีการส่งออกไปใน
ประเทศหลายประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย, กัมพูชา และ พม่า  โดยบริษัทได้ทําการประเมินปัจจัยความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยนเป็นสิ�งสําคญั และแม้ว่าบริษัทจะมีการซื 7อสญัญาซื 7อขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) แล้ว 
แตบ่ริษัทก็ยงัคงควบคมุการสง่ออกให้อยูใ่นสดัสว่นที�เหมาะสม 

1.4 ด้านการควบคมุและพิจารณาเครดิตของลกูค้า 
ปัจจุบนับริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า เฉพาะในกลุม่ลกูค้าที�มีการติดต่อซื 7อขายกนัอยา่งตอ่เนื�อง โดยหาก

เป็นลูกค้าใหม่จะต้องซื 7อสินค้าเป็นเงินสดเท่านั 7น หลงัจากนั 7นจะมีการตรวจสอบหลกัฐานเกี�ยวกับฐานะทางการเงิน เพื�อ

พิจารณาข้อมลูตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้องแล้ว ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางการเงินหรือข้อมลูพื 7นฐานที�ได้รับจากข้อมลูทั�วไปในการติดต่อกบั

ลกูค้ารายนั 7น ๆ ทางบริษัทจะพิจารณากําหนดวงเงินให้ โดยในช่วงแรกจะอยู่ที� el,bbb-nb,bbb บาท และหลงัจากนั 7นจะ

พิจารณาขยายเครดิตหากมีการซื 7อขายกนัอย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้ารายใหม่นั 7น 

วงเงินพิจารณาจะถกูกําหนดไว้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื�อให้ง่ายตอ่ควบคมุ 

บริษัทจะพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้านบัตั 7งแตส่ง่มอบสินค้าเป็นที�เรียบร้อยรวมจํานวน sb วนั ถึงสงูสดุไมเ่กิน 

deb วนั โดยกลุม่ลกูค้าสว่นใหญ่จะได้รับการพิจารณาให้เครดิตเทอมในช่วง sb วนั ถึง ab วนั โดยที�ผา่นมาทางบริษัทประสบ

ปัญหาเรียกเก็บเงินไม่ได้หรือหนี 7สูญน้อยมากโดยรูปแบบการจ่ายชําระเงินจะเน้นเป็นเช็คมากกว่าเงินสด สําหรับลูกค้า

ต่างประเทศนั 7น โดยส่วนใหญ่จะเน้นการจําหน่ายในเงื�อนไขจ่ายชําระเงินแบบ L/C at Sight นอกจากนี 7จะเป็นรูปแบบ L/C 

Term หรือ การจ่ายเงินสดแบบให้เครดิตเทอม หรือการจ่ายเงินสดลว่งหน้า 

สาํหรับการได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี 7การค้าของบริษัทนั 7น จะได้รับเครดิตเทอมสงูสดุไมเ่กิน deb วนั แตเ่นื�องจาก

ปัจจุบนั บริษัทได้เปลี�ยนนโยบายการสั�งซื 7อวตัถดุิบเป็นการสั�งซื 7อโดยตรงจากต่างประเทศมากขึ 7น โดยเฉพาะวตัถดุิบเหล็ก ซึ�ง

ทางบริษัทไมไ่ด้รับเครดิตเทอมจากผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบจากตา่งประเทศ โดยจะเป็นการสั�งซื 7อแบบ L/C at Sight 

2) แนวโน้มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่งขนั 
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2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเป็นอตุสาหกรรมที�มีอตัราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและอตัรา

การขยายตวัของอสงัหาริมทรัพย์ภายในประเทศเป็นสําคญั โดยในปี else บริษัทยงัคงประเมินมลูคา่รวมของธุรกิจไฟฟ้าแสง

สว่างรวมไว้ที�  en,bbb - el,bbb  ล้านบาท ใกล้เคียงกบัตลาดในปี elsd ซึ�งบริษัทฟิลปิส์อิเล็กทรอนิคส์  (ประเทศไทย) จํากดั 

ได้ประเมินมลูคา่ตลาดรวมไว้ที�  es,bbb  ล้าน* โดยบริษัทได้ประเมินจาก มลูคา่รวมการนําเข้าและสง่ออกผลติภณัฑ์แสงสวา่ง

ย้อนหลงั n ปี (เป็นการประมาณการจากข้อมลูสถิติการนําเข้าและสง่ออกผลติภณัฑ์แสงสวา่งของประเทศไทย)  **ซึ�งสว่นใหญ่

เป็นการติดตั 7งโคมไฟและหลอดไฟใหม ่เพื�อใช้เป็นสาธารูปโภคพื 7นฐานทั 7งภายในและภายนอกอาคาร และการจากการติดตั 7ง

โคมไฟและหลอดไฟเพื�อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมที�ชํารุดหรือหมดอายุการใช้งาน นอกจากนี 7 การติดตั 7งในบางองค์กรหรือ

หน่วยงาน อาจเป็นไปเพื�อทดแทนผลิตภณัฑ์เดิม เพื�อประโยชน์ในการประหยดัพลงังาน โดยติดตั 7งผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึง

ผลติภณัฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ที�ให้ประสทิธิภาพแสงที�ดีกวา่เดิม และทําให้องค์กรสามารถประหยดัพลงังาน

ไฟฟ้า ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการประหยดัพลงังาน ที�ภาครัฐให้การสง่เสริมมาอยา่งสมํ�าเสมอ 

*ข้อมลูจาก เวบไซด์ข่าวธุรกิจการตลาดของหนังสือพิมพ์ Forbes Thailandวนัที� d� พฤษภาคม elsd ซึ�งข้อมลูเป็นเพียงการวิเคราะห์

จากทางบริษัทฟิลิปส์อิเล็กทรอนิคส์เทา่นั 7น โดยมีรายละเอียดดงันี 7 http://www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=2450 

**ข้อมลูการนําเข้าและสง่ออกผลิตภณัฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็นตวัเลขที�ได้จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวง
พาณิชย์ ณ วนัที� eb กมุภาพนัธ์ elsn ซึ�งข้อมลูอาจมีความไมแ่น่นอน และอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามที�กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ 

 
โดยอตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสวา่ง แบง่ตามประเภท และรายการที�มีความสาํคญัได้ดงัรายการดงัตอ่ไปนี 7 
2.2 อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบ และภาวะการแข่งขัน 
อตุสาหกรรมหลอดไฟฟ้าเป็นสว่นหนึ�งในผลติภณัฑ์ที�ทางบริษัทเป็นผู้ผลติ และนําเข้าเพื�อจําหนา่ยภายในประเทศซึ�ง

มีแนวโน้มชะลอตวัลงตอ่เนื�อง โดยผลติภณัฑ์จากประเทศจีนได้เข้ามาจดัจําหนา่ย และ แขง่ขนั ทั 7งในตลาดภายในประเทศไทย 

และตลาดสง่ออกไปยงัต่างประเทศอย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงรักษาระดบัรายได้ไว้ได้ เนื�องจากบริษัทได้รับความไว้วางใจตอ่

คณุภาพของหลอดไฟฟ้าที�ผลติ นําเข้า และจดัจําหนา่ยออกสูต่ลาดมาอยา่งยาวนาน 

ทั 7งนี 7จากข้อมลูของการนําเข้าและสง่ออกสินค้าหลอดไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามผลิตภณัฑ์(*) ในปี else การ

ส่งออกผลิตภณัฑ์หลอดฟลอูอเรสเซนต์ได้ลดลงอย่างต่อเนื�องและมีนยัสําคญั โดยปี else ประเทศไทยมีการส่งออกหลอด

ฟลอูอเรสเซนต์ไปตา่งประเทศ ทั 7งสิ 7น s.ld ล้านหลอด หรือคิดเป็นมลูคา่ dba.m ล้านบาท ซึ�งลดลงจากปี elsd และปี ellb ซึ�ง

มีการสง่ออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ที� s.ss ล้านหลอด หรือคิดเป็นมลูค่า dmn.� ล้านบาท และ db.am ล้านหลอดหรือคิดเป็น

มลูคา่ eed.n ล้านบาท ตามลาํดบั โดยมีการลดลงของมลูคา่การสง่ออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ กวา่ร้อยละ lb.ls จากปี elsb 

ถึงปี else ซึ�งตวัเลขดงักลา่วเป็นผลจากการเข้ามาแข่งขนัของคู่แข่งขนัจากประเทศจีนที�สามารถผลิตสินค้าได้ราคาถกูกว่า 

และยงัเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึ�งประเทศจีนเป็นผู้ นําตลาดหลอดไฟแอลอีดีของโลก ทํา

ให้ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขนัราคากับผู้ผลิตสินค้าจากจีนได้ จนทําให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดตวัลง และไม่

สามารถแขง่ขนัในตลาดหลอดไฟระดบัโลกได้ 
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สําหรับข้อมลูการนําเข้าสินค้าหลอดฟลอูอเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลอูเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบประหยดัไฟ) 

ในปี else มีจํานวนลดลงจากปี elsd โดยในปี else ปริมาณการนําเข้าหลอดฟลอูอเรสเซนต์ อยู่ที�d�.le ล้านหลอดลดลง

จากปี elsd ที� ea.nm ล้านหลอด โดยมีมลูค่าลดลงจากปี elsd ที� ab�.l ล้านบาท เป็น lnn.e ล้านบาทในปี else ขณะที�

หลอดไฟแอลอีดี มีจํานวนเพิ�มขึ 7น จาก ded.�b ล้านชิ 7นในปี elsd เป็น ed�.ba ล้านชิ 7น ในปี else และมีมลูคา่ลดลงเลก็น้อย

จาก 3,611.3 ล้านบาท เป็น n,lbb.d ล้านบาท ในปี else และปี elsd ตามลาํดบั นอกจากนี 7 โคมไฟถนนและโคมไฟสาดแสง 

มีจํานวนเพิ�มขึ 7นจาก dn.ne ล้านชิ 7นในปี elsd เป็น dl.�s ล้านชิ 7น ในปี else และมีมลูค่าเพิ�มขึ 7นจาก m,eae.a ล้านบาทเป็น 

m,sm�.l ล้านบาทในปี else หรือเพิ�มขึ 7น �.e� เปอร์เซนต์  

ทั 7งนี 7 หากดรูายละเอียดตวัเลขเฉพาะประเทศ จะพบวา่การนําเข้าหลอดไฟฟ้าทกุประเภทรวมกนั เป็นการนําเข้าจาก

ประเทศจีนกว่า sa.ns%(*) ของมูลค่าการนําเข้าในผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้าทุกประเภท เนื�องจากประเทศจีนเป็นผู้ผลิตและ

สง่ออกสินค้าทางด้านหลอดไฟฟ้ามากเป็นอนัดบัหนึ�งของโลกในปัจจุบนั ทั 7งนี 7 สาเหตหุลกัที�ทําให้การนําเข้าหลอดไฟฟ้าจาก

ประเทศจีนมาจากการทําความตกลงทางการค้าระหวา่งประเทศอาเซยีนและประเทศจีน ซึ�งทําให้อตัราภาษีนําเข้าจากประเทศ

จีนเป็น b% และทําให้มีผู้ จดทะเบียนนําเข้าผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ากว่า lbb รายทําให้มีผู้ประกอบการที�นําเข้าสินค้าจาก

ประเทศจีนเข้ามาแขง่ขนัจํานวนมาก 

โดยปัจจบุนัผู้ นําเข้ารายใหญ่ของประเทศไทย  ได้แก่ 

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

• บริษัท ไลท์ติ 7ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสวา่งอยา่งครบวงจร เป็น
บริษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ที�ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ผลติและจดัจําหนา่ยหลอดไฟฟ้าภายใต้ตราสนิค้า “L&E” และ “Lumax” 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทพิจารณาว่า การที�บริษัทเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟเองนั 7น จะช่วยสร้าง

ความหลากหลายด้านผลิตภณัฑ์ที�ผลิต และจําหน่ายให้มีจํานวนรายการเพื�อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ 7น

กว่าเดิม นอกจากนี 7บริษัทจึงได้คิดค้นและพฒันา หลอดไฟฟ้าแบบปลอ่ยประจุความเข้มสงู (HID อาทิ หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ 

และโซเดียมความดนัสงู) หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี 

* ข้อมลูการนําเข้าและสง่ออกผลิตภณัฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็นตวัเลขที�ได้จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/  ของกระทรวง
พาณิชย์ ณ วนัที� en กมุภาพนัธ์  elsn  ซึ�งข้อมลูอาจมีความไมแ่น่นอน และอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามที�กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ 

 
2.3 อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่งขัน 
อตุสาหกรรมโคมไฟฟ้า เป็นสว่นหนึ�งในอปุกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง ตลาดอตุสาหกรรมโคมไฟฟ้ามีการแขง่ขนั

สงู มีผู้ผลิตและผู้ นําเข้าสินค้าหลายรายในประเทศ บริษัทได้เริ�มวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้า เพื�อต่อยอดธุรกิจบลั

ลาสต์ และตอบสนองตอ่ผู้บริโภคที�ต้องการโคมไฟเพื�อนําไปใช้คูก่บัหลอดไฟแอลอีดี ที�ทางบริษัทได้จดัจําหน่าย การผลิตโคม

ไฟฟ้านอกจากจะเพิ�มยอดจําหน่ายในสว่นของผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้าโดยตรงแล้ว ทางบริษัทจึงได้รับประโยชน์จากการนําโคม



 

 

 
 
 

bo 

ไฟฟ้ามาประกอบเป็นวงจรสําเร็จรูปก่อนจัดจําหน่าย (นําโคมไฟฟ้ามาประกอบรวมกับหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบ    

ตา่งๆ) ทําให้เข้าถึงกลุม่ผู้บริโภคที�นิยมซื 7อสนิค้าสาํเร็จรูปโดยตรง 

สําหรับผู้ผลิตโคมไฟฟ้ารายสําคญัในประเทศ คือ บริษัท ไลท์ติ 7ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเพียงรายเดียวที�จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET)  โดยมีกําลงัการผลติและจดัจําหนา่ยโคมไฟฟ้ากวา่ ปีละกวา่ 4,000,000  หนว่ย 
 
3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัเป็นอย่างมากต่อการขยายฐานลกูค้าให้เพิ�มขึ 7นอย่างต่อเนื�องโดยได้วางแผน
เกี�ยวกบัการจดัหากลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบง่ตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี 7 
                3.1 กลุม่หลอดไฟฟ้าและอปุกรณ์สว่นควบ 
                3.2 กลุม่โคมไฟฟ้า 
                3.3 กลุม่อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที�จะเข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในแต่ละกลุม่ให้ได้มากที�สดุ เนื�องจากสินค้าไฟฟ้าและ
แสงสว่างเป็นอปุกรณ์จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวนัของทกุครัวเรือน ซึ�งถ้าสามารถเข้าถึงลกูค้าในแต่ละกลุม่ได้จะทําให้
สามารถขยายช่องทางการจําหน่ายได้มากขึ 7นโดยเฉพาะการนําเสนอสินค้าที�สามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าได้ง่ายอาทิหลอดไฟ 
และโคมไฟฟ้าบางประเภท จะช่วยให้ง่ายต่อการดําเนินกลยทุธ์ด้านการตลาดนอกจากนี 7บริษัทยงัได้วางแผนเตรียมการขยาย
ฐานลกูค้ามากขึ 7นผ่านการเพิ�มช่องทางการจําหน่าย รวมถึงการเพิ�มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ให้มากขึ 7นโดยจะเน้นใน
กลุม่ผลติภณัฑ์เพื�ออํานวยความสะดวกในบ้านและสาํนกังาน 
 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
1) การทาํการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการที สาํคัญ 

ปัจจุบนับริษัทมีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที�เปิดดําเนินการอยูจํ่านวน 1 โครงการ ขนาดกําลงั
การผลติไฟฟ้ารวม 1.4 เมกกะวตัต์ คือ  โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ บริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั 

สญัญาซื 7อขายไฟฟ้า : ขนาด 1.4 เมกกะวตัต์ 
คูส่ญัญา : การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
อตัราการรับซื 7อไฟฟ้า: โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษัท กรีนเซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากัด เป็น
สญัญาซื 7อขายไฟฟ้าประเภท Feed-in Tariff ที�มีระยะเวลารับซื 7อ 20 ปี โดยรับซื 7อที�ราคา 3.76 บาทตอ่หนว่ย และ
ได้รับสว่นเพิ�มราคารับซื 7อไฟฟ้า (Adder) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาจากพลงังานหมุนเวียนในอตัรา 0.50 

บาทตอ่หนว่ย เป็นระยะเวลา 8 ปีนบัจากวนัที�เริ�มต้นโครงการ ซึ�งจะสิ 7นสดุในวนัที�  19 เมษายน 2578 

โครงการนี 7ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุโดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแตว่นัที�เริ�มมีรายได้ และภายหลงัจากระยะเวลา 
8 ปี ดงักลา่ว จะได้รับการลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปรกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
2) แนวโน้มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่งขัน 



 

 

 
 
 

bp 

ภาพรวมธุรกิจพลงังานทดแทน มีแนวโน้มเติบโตขึ 7นเรื�อย ๆ โดยปัจจยัสําคญัที�สนบัสนนุการเติบโตหลกัได้แก่ 

การสนับสนุนของภาครัฐ และ  การลดลงของราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนโดยเฉพาะพลังงาน

แสงอาทิตย์ ทําให้อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนในภาพรวม มีแนวโน้มที�จะขยายตวัเพิ�มขึ 7นอย่างชดัเจน ซึ�งเป็นไปตาม

แนวโน้มการพฒันาและการเติบโตของพลงังานสะอาดของทั�วโลก ในการพยายามลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที�ผลิตจาก

เชื 7อเพลงิฟอซซิล เช่น นํ 7ามนั ถ่านหิน และ ก๊าซธรรมชาติ ซึ�งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยูอ่ยา่งจํากดั และเป็นการ

ลดปัญหามลภาวะที�อาจเกิดขึ 7นจากการเผาไหม้พลงังานฟอซซิลลงด้วย 

ในส่วนของการสนบัสนุนของภาครัฐในประเทศไทย ได้กําหนดนโยบายโดยกระทรวงพลงังาน ซึ�งได้ประกาศ

แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  (AEDP)  ซึ�งเป็นแผนระยะยาว eb ปีไว้เป็นโครงสร้างการพฒันา

พลงังานทดแทนภายในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการรับซื 7อพลงังานทดแทนในแผนล่าสดุ (AEDP 2018)* ตาม

ข้อมลูดงัตอ่ไปนี 7 
 

ประเภทโรงไฟฟ้า กาํลังผลิตไฟฟ้าใหม่ (MW) 

โรงไฟฟ้าชีวมวล 5,786 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 928 

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 15,574 

โรงไฟฟ้าพลงังานลม 2,989 

โรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรม 75 

โรงไฟฟ้าขยะชมุชน 900 

โรงไฟฟ้าพลงังานนํ 7าขนาดเลก็ 188 

โรงไฟฟ้าพลงังานนํ 7าขนาดใหญ่ 2,918 

รวม 29,358 

* ข้อมลูแผนพฒันากําลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศ จากเว็บไซต์ https://www.prachachat.net/economy/news-ns`e�d                       

ณ วนัที� ea กมุภาพนัธ์ elsn  

จากข้อมลูข้างต้น จะพบวา่ ธุรกิจพลงังานทดแทนยงัมีแนวโน้มเตบิโตขึ 7นอีกในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ในสว่น

ของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ซึ�งมีปริมาณโครงการที�จะเปิดรับซื 7อไฟฟ้า SPP/VSPP  ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ รวม l,mb` เมกะวตัต์

ในอนาคต 
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ปัจจัยความเสี ยง 

 
ก่อนตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย์ของบริษัท นกัลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจัยความเสี�ยงอย่าง

รอบคอบทั 7งข้อมูลในเอกสารฉบบันี 7 และปัจจัยความเสี�ยงอื�นเพิ�มเติม โดยความเสี�ยงที�ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี 7 อ้างอิงจาก
ข้อมลูปัจจุบนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าที�สามารถระบไุด้ ซึ�งปัจจยัความเสี�ยงที�มีนยัสําคญับางประการ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท และในอนาคตอาจมีปัจจยัความเสี�ยงอื�นที�มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทได้ นอกจากนี 7 ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ที�ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เช่น การใช้ถ้อยคําว่า 
“เชื�อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั 7งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เกี�ยวกับผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี�ยนแปลงของกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของ
รัฐ และอื�น ๆ ซึ�งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต ทั 7งนี 7ผลที�เกิดขึ 7นจริง อาจมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัสาํคญัจากการ
คาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 
 
ความเสี ยงในด้านกลยุทธ์ 
 
1) ความเสี ยงจากการพึ งพิงผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดิบและสินค้าสาํเร็จรูปรายใหญ่ 
 

ธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
ปัจจุบนั วตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตและสินค้าสําเร็จรูปหลายรายการของบริษัทมาจากการสั�งซื 7อจากผู้ผลิต หรือผู้จดั

จําหน่ายมากกวา่ 2–n รายขึ 7นไปซึ�งตลาดผู้ผลติหรือผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุิบและสินค้าสําเร็จรูปสําคญัที�ใช้ในการผลิตของบริษัท
เป็นตลาดประเภทคูแ่ขง่ขนัหลายราย ทางบริษัทจึงได้มีการติดตอ่กบัผู้ผลติวตัถดุิบและสนิค้าสาํเร็จรูปบางประเภทดงักลา่วใน
ต่างประเทศโดยตรง เพื�อทําการเปรียบเทียบราคาระหวา่งตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศตลอดเวลา ซึ�งจะทําให้ทราบ
ถึงความเคลื�อนไหวของราคา และพิจารณาเลือกสั�งซื 7อวัตถุดิบในราคาที�จะก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนที�ดีที�สดุ
นอกจากนี 7การสั�งซื 7อวตัถดุิบทกุประเภท รวมถึงสินค้าสําเร็จรูปประเภทต่าง ๆ บริษัทจะดําเนินการจดัซื 7อหรือจดัหากบัผู้ผลิต 
หรือผู้จดัจําหนา่ยหลายรายทั 7งในและตา่งประเทศ เพื�อให้มั�นใจวา่บริษัทจะไมม่ีความเสี�ยงใด ๆ  หากผู้ผลติและผู้จดัจําหนา่ยไม่
สามารถสง่มอบวตัถดุิบและสินค้าให้ทางบริษัทได้ตามระยะเวลาที�กําหนด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทมิได้มีการลงนามสญัญา
ด้านการสั�งซื 7อวตัถดุิบและสินค้าสําเร็จรูปกับผู้ผลิตและจดัจําหน่ายรายใดเป็นสําคญั ทั 7งนี 7เพื�อให้เกิดความคล่องตวัในการ
ดําเนินงาน 

 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
บริษัทได้มีการทําสญัญาซื 7อขายวตัถดุิบสําหรับโรงไฟฟ้ากบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบรายใหญ่ซึ�งเป็นโรงงานผลิตสนิค้า

การเกษตรในพื 7นที�รอบโรงไฟฟ้า เนื�องจากวตัถดุิบที�ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะในสว่นของพลงังาน
จากชีวมวล และ ก๊าซชีวภาพ จะพึ�งพิงโรงงานที�ผลติสนิค้าเกษตรที�อยูใ่นพื 7นที�รอบโรงงานในรัศมีไมเ่กิน lb กิโลเมตร ซึ�งสถาน
ที�ตั 7งของโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน จะอยู่ห่างจากแหล่งวตัถดุิบในระยะไม่เกิน lb กิโลเมตร เพื�อให้มีค่าขนส่งที�ไม่สงูเกินไป 
และบริษัทได้เลือกสถานที�ตั 7งโรงงานที�มีแหลง่วตัถดุิบมากกว่า d แห่ง เพื�อไม่ให้เกิดกรณีขาดแคลนวตัถดุิบในพื 7นที� ในกรณีที�
โรงงานการเกษตรที�ได้สญัญาซื 7อขายวตัถุดิบไว้ ไม่สามารถดําเนินการส่งมอบวตัถุดิบให้กบัทางบริษัทได้บริษัทจะสามารถ
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จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื�นมาทดแทนได้ และในการทําสญัญาซื 7อขายวตัถุดิบของทางบริษัทนั 7น บริษัทจะเจรจากับผู้จัด
จําหนา่ยวตัถดุิบเพื�อทําสญัญาซื 7อขายวตัถดุิบในระยะยาว (มากกวา่ e ปีขึ 7นไป) กบัโรงงานการเกษตรเพื�อลดความเสี�ยงในการ
จดัหาวตัถดุิบในพื 7นที�ลง 

นอกจากนี 7 สนิค้าการเกษตรมีฤดกูารผลติที�ชดัเจน และมีช่วงที�โรงงานผลติสนิค้าการเกษตรไมไ่ด้ดําเนินการ หรือ ลด
กําลงัการผลติลงซึ�งในช่วงนอกฤดกูารผลตินั 7น ทางบริษัทได้ดําเนินการลดกําลงัการผลติลงบางสว่น และดําเนินการซอ่มบํารุง
หลกัในช่วงเวลาดงักลา่ว เพื�อถนอมเครื�องจกัรให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานสาํหรับการเปิดฤดกูารผลติใหมใ่นรอบถดัไป ในระยะ
ยาวบริษัทยงัมีการพิจารณาเพื�อนําเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้าจากพืชพลงังาน มาใช้ในกิจการเพื�อลดความเสี�ยงการพึ�งพา
วตัถดุิบจากโรงงานผลิตสินค้าเกษตรในพื 7นที�ลง และ ลดความเสี�ยงทางด้านวตัถดุิบในช่วงนอกฤดกูารผลิตของโรงงานผลิต
สนิค้าการเกษตรที�บริษัทได้ทําสญัญาซื 7อขายวตัถดุิบไว้ 

 
2) ความเสี ยงจากการขายสินค้าเงนิเชื อแก่ลูกค้า 
 

ธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
เนื�องจากลกัษณะการจําหนา่ยสินค้าโดยสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นการจําหน่ายในลกัษณะที�ให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งกลุม่ลกูค้าภายในประเทศโดยสว่นใหญ่ และกลุม่ลกูค้าต่างประเทศบางสว่น โดยในช่วงปี else ที�ผ่านมา 
บริษัทมีการขายสนิค้าแบบให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า คิดเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ am.bn ของรายได้จากการจําหนา่ยทั 7งหมด หรือ
คิดเป็นมลูคา่เท่ากบั nes.`m ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลกัผ่านลกูค้าประเภทร้านค้าทั�วไป ซึ�งแบ่งออกเป็น 
e กลุม่ คือ กลุม่ร้านค้าสง่ทั�วไป และกลุม่ร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทั�วไป ซึ�งโดยสว่นมากจะเป็นการจําหน่ายแบบให้เครดิตเทอม
ระหวา่ง sb–ab วนั แบบไมม่ีการขอหลกัประกนัเพื�อใช้ประกอบการให้เครดิตเทอม โดยในปี else บริษัทมีสดัสว่นการจําหนา่ย
ผ่านช่องทางการจําหน่ายดงักล่าว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71.77 ของรายได้จากการจําหน่ายทั 7งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
บริษัทจะจําหนา่ยสนิค้าเงินเชื�อแก่ลกูค้าในสดัสว่นที�สงู แตที่�ผา่นมา บริษัทได้กําหนดมาตรการป้องกนัปัญหาหนี 7สญูหรือหนี 7ที�
ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพื�อใช้ประกอบการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า โดยหากเป็นลกูค้าใหม่ที�
เพิ�งเริ�มการติดต่อซื 7อขาย ทางบริษัทจะกําหนดนโยบายการจําหน่ายเป็นเงินสดเท่านั 7น โดยหลงัจากเริ�มติดตอ่ซื 7อขายสินค้าไป
ได้ระยะหนึ�ง ทางบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อมลูเกี�ยวกบังบการเงิน (Financial Statements) และข้อมลูอื�น ๆ ที�สาํคญัของ
ลกูค้าจากเว็บไซต์ Business Online (BOL) ที�บริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้อมลูเกี�ยวกบัรายชื�อผู้ ถือหุ้นและ
สดัสว่นการถือหุ้น รายชื�อกรรมการ รวมถึงวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี 7ร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าดงักลา่วต้อง
เป็นร้านที�ตกแต่งโชว์อปุกรณ์ไฟฟ้าที�มีลกัษณะการลงทุนไม่ตํ�ากว่า lbb,bbb บาท (จะดําเนินการประเมินมลูค่าโดยหวัหน้า
ฝ่ายขายของบริษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจารณาให้เครดิตเทอมที� el,bbb บาท ก่อน หลงัจากนั 7นจะมีการปรับระยะเวลาหรือ
วงเงินเครดิตเทอมตามระยะเวลาในการติดต่อซื 7อขาย ประวัติการจ่ายชําระเงินในช่วงที�ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาโดย
ผู้บริหารที�รับผิดชอบเรื�องการให้เครดิตเทอม ทั 7งนี 7เพื�อป้องกนัปัญหาหนี 7สญูที�อาจจะเกิดขึ 7นได้ 

 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
ธุรกิจผลติไฟฟ้าจากพลงังานของบริษัท ได้มีการทําสญัญาซื 7อขายไฟฟ้า กบัทางการไฟฟ้าฝ่ายจําหนา่ย โดยบริษัทได้

จําหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค ซึ�งถือเป็นรัฐวิสาหกิจที�มีความมั�นคงสงูของประเทศไทย ทําให้แม้วา่ ในการรับชําระ
เงินตามสญัญาซื 7อขายไฟฟ้า จะเป็นระยะเวลาเครดิตเทอมไม่เกิน sb วนั แต่ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา ทางการไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาคไมเ่คยมีประวตัิ การผิดนดัชําระหนี 7แตอ่ยา่งใด  



 

 

 
 
 

�� 

ดงันั 7น ความเสี�ยงในการรับชําระเงินเชื�อจากธุรกิจพลงังานทดแทน จึงไมม่ีแตอ่ยา่งใด 
 

3) ความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงไปของเทคโนโลยด้ีานไฟฟ้าแสงสว่าง 
 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างได้เกิดการเปลี�ยนแปลงครั 7งใหญ่ จากการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี LED (Light 
Emiting Diode) โดยศาสตราจารย์ชาวญี�ปุ่ นในการผลิต  LED ที�ให้แสงเป็นสีขาว มีอายกุารใช้งานที�ยาวนานและมีค่าลเูมน 
ต่อวตัต์ที�สงูมาก (ค่าความสว่าง) และในปัจจุบนัเทคโนโลยีด้านหลอดไฟ  LED  ได้มีการคิดค้นและพฒันาอย่างต่อเนื�องจน
ผู้ผลติบางรายสามารถผลติหลอดไฟ และโคมไฟชดุ  LED  ได้ในราคาที�ยอ่มเยา รวมถึงได้มาตรฐานในระดบัสากล ทางบริษัท
ได้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็นอย่างดี และได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์  LED  มา
อยา่งตอ่เนื�อง 

ในรอบปี elsd ที�ผ่านมา ผู้ผลิตหลอดไฟ  LED  หลายรายยงัคงมีการปรับราคาลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าสถานการณ์
การปรับตวัลดลงของราคาหลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมือนกบัที�เกิดขึ 7นในอดีตก็ตาม แต่ผลของการลดลงอย่างรวดเร็วของ
ราคาตลาด ยงัคงทําให้บริษัทต้องปรับมานําเข้าสนิค้าหลอดไฟ  LED  หลายรายการเพื�อจดัจําหนา่ย ภายใต้ตราสนิค้าเดิมของ
ทางบริษัทที�บริษัทได้จดทะเบียนไว้โดยมีมลูค่าการนําเข้าสินค้าลดลงจากปี  elsd  โดยในปี else  มีการนําเข้าสินค้ามาจดั
จําหน่ายทั 7งหมด des.bd ล้านบาท ลดลงจาก ปี elsd ที�  dln.bb  ล้านบาท หรือลดลง  d`.sm  เปอร์เซ็นต์ โดยการนําเข้า
สนิค้าประเภทผลติภณัฑ์หลอดไฟ  LED  ยงัคงเป็นผลติภณัฑ์หลกัที�ทางบริษัทได้นําเข้ามาจดัจําหนา่ยและยงัคงมีสดัสว่นการ
นําเข้าอยู่ในระดบัที�สงูอย่างต่อเนื�อง ทั 7งนี 7นอกจากการที�บริษัทนําเข้าสินค้ามาเพื�อจดัจําหน่ายแทนสินค้าที�บริษัทผลิตและจดั
จําหนา่ยอยูเ่ดิมแล้ว ทางบริษัทยงัได้เริ�มกระบวนการผลติและประกอบชิ 7นสว่น  LED  ตั 7งแตปี่  ell`  เรื�อยมานอกจากนี 7บริษัท
ยงัคงวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางด้าน  LED อย่างต่อเนื�อง ทําให้บริษัทเชื�อมั�นว่า แม้อตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างจะมีการ
เปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีครั 7งใหญ่ แต่บริษัทยงัคงสามารถปรับตวั และรับมือต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงไปของเทคโนโลยี
ด้านไฟฟ้าแสงสว่างได้อย่างทันท่วงทีสําหรับสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ LED ของทางบริษัทนั 7น มีสัดส่วนที�เพิ�มขึ 7น
ตามลาํดบั โดยในปี elsd ผลติภณัฑ์  LED มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ  n�.mb  และเพิ�มขึ 7นเป็นร้อยละ  ma.el  ในปี else  
 
4) ความเสี ยงจากภาวะอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง มีการแข่งขันสูง 
 

ภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นสว่นหนึ�งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ�งปัจจุบนัประเทศไทยมีมลูค่ารวมของ
ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างประมาณ em,bbb– es,bbb ล้านบาท ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างปัจจุบนัเป็นธุรกิจที�ผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเข้ามาทํากิจการได้โดยง่าย เนื�องจากผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้โดยตรงแม้มี
ปริมาณไมม่าก ซึ�งสนิค้าจากประเทศจีนสามารถนําเข้าได้โดยมีอตัราภาษี  b  เปอร์เซนต์ เป็นผลมาจากการทําข้อตกลงการค้า
ระหวา่งอาเซียน กบัประเทศจีน  

ทั 7งนี 7 ทางบริษัทได้ตระหนกัถึงสภาวะการแข่งขนัที�รุนแรงมากขึ 7นในอุตสาหกรรมการผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างใน
ปัจจบุนัเป็นอยา่งดี ทางบริษัทจึงได้พฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนื�อง รวมทั 7งได้เตรียมวางแผนเพื�อรองรับกบั
สถานการณ์การแขง่ขนัดงักลา่ว โดยได้เริ�มผลติและจดัจําหนา่ยสนิค้าประเภท อื�น ๆ อาทิ การผลติและจดัจําหนา่ยโคมไฟและ
หลอดไฟ ซึ�งรวมถึงการจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์  LED  เพื�อรับมือกบัสถานการณ์การแขง่ขนัที�สงู และเป็นการเพิ�มช่องทางในการ
จําหน่ายให้มากกวา่การจําหน่ายบลัลาสต์ไฟฟ้า หรือหลอดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เนื�องจากสามารถจําหนา่ยเป็นอปุกรณ์โคม
ไฟและหลอดไฟชุดสําเร็จรูปให้ผู้บริโภคสามารถนําไปติดตั 7งและใช้งานได้ทนัทีนอกจากนี 7บริษัทยงัได้มีการขยายสินค้าไปใน
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สว่นของสวิชท์ควบคมุด้วยรีโมท สวิชท์ความร้อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศยัจดุแข็งในเรื�อง
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์  (R&D) เป็นอย่างดี ซึ�งบริษัทมีห้องวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ที�สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้
เอง เพื�อให้มั�นใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ�งนโยบายดงักล่าวจะเป็น
ปัจจยัสาํคญัที�จะช่วยให้บริษัทสามารถดํารงอยูไ่ด้ทา่มกลางสภาวะการแขง่ขนัที�รุนแรงของภาคอตุสาหกรรมไฟฟ้าแสงสวา่งใน
ปัจจบุนั 

 
5) ความเสี ยงจากการแข่งขันกับสินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขันที สาํคัญ 
 

สําหรับความเสี�ยงจากการแข่งขนักบัสินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขนัที�สําคญันั 7น ทางบริษัทได้ให้ความสําคญั
เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ผลิตผลิตภณัฑ์ในระดบัคุณภาพใกล้เคียงกันหรือ Fighting Model โดยจะเป็น
กลุม่ผลติภณัฑ์ที�ผลติออกมาในระดบัคณุภาพเทา่กบัที�กําหนดไว้ใน มอก. โดยขณะนี 7 บริษัทมีสนิค้าที�ผลติในระดบัดงักลา่วอยู่
หลายรายการซึ�งคณุภาพสินค้าเป็นไปตามที�ระบใุนมาตรฐานทั 7งระดบัในประเทศและตา่งประเทศบริษัทยงัได้กําหนดกลยทุธ์
การจดัจําหนา่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่นี 7 ผา่นช่องทางการจดัจําหนา่ย (Distribution Channel) ที�เน้นการเข้าถึงกลุม่ผู้บริโภค (End-
User) โดยตรงเพื�อลดต้นทุนด้านการจําหน่าย ส่งผลให้สามารถกําหนดราคาขายที�จะสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) ที�ดีกว่า นอกจากนี 7ผลิตภณัฑ์ของบริษัทจะถกูออกแบบและกําหนดคณุภาพมาตรฐานการผลติไว้
ในระดบัที�สงูกวา่ที�กําหนดไว้ใน มาตรฐาน มอก. ซึ�งผลติภณัฑ์ที�ผลติในรูปแบบ Fighting Model นั 7น เป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ที�ทาง
บริษัทออกแบบมาเพื�อการแข่งขนัในตลาดที�มีการแข่งขนัด้านราคาสงู และมีคณุภาพในระดบัที�พอดีกบัมาตรฐาน มอก.เพื�อ
ประโยชน์ในการขยายฐานลกูค้าออกไปให้ครอบคลมุได้ถึงทกุกลุม่ 

อย่างไรก็ตาม ในผลิตภัณฑ์ที�บริษัทไม่สามารถแข่งขันราคากับประเทศคู่แข่งขันได้ บริษัทจะดําเนินนโยบาย
ปรับเปลี�ยนการผลติ เป็นการนําเข้าสนิค้ามาเพื�อจดัจําหนา่ย เพื�อรักษาระดบัราคาสนิค้าให้สามารถแขง่ขนัในตลาด และรักษา
ฐานลกูค้าของบริษัทไมใ่ห้คูแ่ข่งขนัของบริษัท สามารถชิงความได้เปรียบเรื�องราคาสินค้าได้ โดยในการปรับเปลี�ยนนี 7บริษัทจะ
คํานงึถึงความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทในแตล่ะรายการสนิค้า เป็นหลกั 
 
ความเสี ยงด้านการปฏิบัติการ 

 
1) ความเสี ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้าสาํเร็จรูปที เปลี ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
 

ในกระบวนการผลติหลอดไฟและอปุกรณ์สว่นควบ ราคาวตัถดุิบ และสนิค้าสาํเร็จรูปมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในผลติภณัฑ์หลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี ที�ราคาปรับลดลงอยา่งรวดเร็ว การเก็บสนิค้าเป็นระยะเวลานาน จะสง่ผล
ให้บริษัทเกิดความเสี�ยงในด้านสินค้าล้าสมยั ทางบริษัทจึงมีความจําเป็นต้องนําระบบบริษัทมาประยกุต์ เพื�อให้สินค้าคงคลงั
อยู่ในปริมาณที�เหมาะสมตอ่การใช้งาน โดยได้นําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ�งเป็นระบบสารสนเทศของ
องค์กร ที�นําแนวคิดและวิธีการบริหารแบบ ERP มาใช้เป็นระบบเชิงปฏิบัติการในองค์กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ 
(integrate) รวมงานหลกั (core business process) ตา่ง ๆ ในบริษัททั 7งหมด ได้แก่ การจดัซื 7อ การผลติ การจดัการคลงัสนิค้า 
การขาย การบญัชี และการบริหารบคุลากร เข้าด้วยกนัเป็นระบบที�สมัพนัธ์กนัและสามารถเชื�อมโยงกนัอยา่งรวดเร็วด้วยระบบ 
Real Time จึงช่วยเพิ�มประสทิธิภาพด้านการควบคมุปริมาณสต็อคสนิค้าให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสมและทําให้สามารถคํานวณ 
และวางแผนควบคมุการใช้วตัถดุิบ หรือสต็อคสินค้าสําเร็จรูป โดยได้ทําการคํานวณการสั�งซื 7อจากนําข้อมลู lead time การสั�ง
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ผลิต safety stock และ จํานวนการสั�งซื 7อขั 7นตํ�า (MOQ) มาประมวลผลรวมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั 7งนี 7ระบบ ERP สามารถ
คาดการณ์ปริมาณวตัถดุิบและสนิค้าสาํเร็จรูป ให้เพียงพอตอ่ความต้องการในการขาย ซึ�งจะช่วยลดความเสี�ยงในการเก็บสต๊อ
คสนิค้าปริมาณมาก และทําให้บริษัทสามารถรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของราคาสนิค้าได้เป็นอยา่งดี 

 

สาํหรับภาพรวมปี else  ที�ผา่นมา ราคาเฉลี�ยของผลติภณัฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟแอลอีดียงัมีแนวโน้มลดลง
จากปี else อย่างรุนแรงแต่ทางบริษัทได้ปรับประมาณการและคาดการณ์การผลิตลง โดยมีแนวโน้มในการนําเข้าสินค้า
ผลิตภณัฑ์ แอลอีดีมาจัดจําหน่ายเพิ�มขึ 7น บริษัทจึงมีควาดจําเป็นต้องติดตามสถานการณ์ราคาผลิตภณัฑ์หลอดไฟแอลอีดี 
และ โคมไฟแอลอีดีอย่างใกล้ชิด รวมถึงยงัมีเพิ�มมาตรการจดัการคลงัสินค้า สินค้าล้าสมยั เพื�อให้สินค้าคงคลงัเป็นสินค้าที�มี
ระดบัราคาที�เหมาะสมในการจดัจําหนา่ยอยา่งสมํ�าเสมอ 

 
2) ความเสี ยงจากการชาํระค่าสินค้าล่วงหน้า 
 

ในปี elsd มลูคา่การนําเข้าสนิค้าได้ลดลงจาก dln.bb ล้านบาท ในปี elsd เป็น des.bd ล้านบาท โดยในปี else มี
สินค้าหลายรายการที�ทางบริษัทได้ทําการจ่ายชําระค่าสินค้าลว่งหน้าให้กบัผู้จดัจําหน่ายตามข้อตกลงการจดัจําหน่ายสนิค้า 
เพื�อให้ผู้จดัจําหน่ายดําเนินการจดัสง่สินค้าให้กบัทางบริษัท ซึ�งทางบริษัทจะดําเนินการจ่ายชําระค่าสินค้า ตามเทอมการซื 7อ
ขายสนิค้าที�ทางบริษัทได้ตกลงกบัทางผู้จดัจําหนา่ยไว้ลว่งหน้าแล้วเทา่นั 7น ทั 7งนี 7 การจ่ายชําระคา่สนิค้าลว่งหน้าดงักลา่ว ทําให้
บริษัทต้องเตรียมวงเงินหมนุเวียนในการซื 7อสต๊อกสินค้าดงักลา่ว ซึ�งการชําระคา่สินค้าลว่งหน้านั 7น อาจทําให้บริษัทเกิดปัญหา
สภาพคลอ่งขึ 7นได้ ทางบริษัทจึงได้เพิ�มมาตรการเฝ้าระวงั ดแูล ติดตามและควบคมุปริมาณสต๊อคให้อยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 
 

3) ความเสี ยงจากการควบคุมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 
 

การดําเนินงานของโรงไฟฟ้าประเภทโรงไฟฟ้า ชีวมวล และ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เป็นการเดินเครื�องจักรผลิต
กระแสไฟฟ้าตลอด em ชั�วโมง และมีช่วงเวลาการซ่อมบํารุง สําหรับเครื�องจกัร ตามระยะเวลาที�เหมาะสม ประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้า จึงขึ 7นอยูก่บั ความสามารถในการดําเนินงาน และการบริหารจดัการ ให้โรงไฟฟ้าสามารถผลติไฟฟ้าได้อยา่งตอ่เนื�อง 
ตลอด em ชั�วโมงโดยไม่ประสบปัญหาใด ๆ และไม่ต้องหยุดพกัเครื�องจกัร จากอุบตัิเหตุอื�นใด โรงไฟฟ้าจึงมีความจําเป็นที�
จะต้องเฝ้าระวงัปัจจยัตา่งๆ ที�อาจเกิดขึ 7นได้ ทั 7งทางตรง และ ทางอ้อม รวมถึงการซอ่มบํารุงเครื�องจกัรอยา่งสมํ�าเสมอ และการ
ตรวจสอบ สภาพเครื�องจักร รวมถึง การทดสอบประสิทธิภาพของเครื�องจักร อย่างถูกวิธี จะช่วยให้เครื�องจักรสามารถ
เดินเครื�องได้อยา่งตอ่เนื�อง โดยปราศจากเหตอืุ�นใด ทั 7งนี 7การวดัประสทิธิภาพของกระบวนการผลติ อาจวดัได้จาก รายได้เทียบ
กับรายได้สูงสุดที�โรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้ในสภาพที�โรงไฟฟ้าได้ทําการซ่อมบํารุงอย่างถูกต้อง ซึ�งประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าของบริษัท มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

 
ประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าเทียบกบัประสทิธิภาพสงูสดุ* 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
d. บริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั 93.35% 81.75% 66.53% 

*ประสิทธิภาพสูงสุด – เป็นประสิทธิภาพที�สูงสุดในกรณีที�โรงไฟฟ้าได้มีการหยุดเพื�อซ่อมบํารุงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผลิตไฟฟ้า และ มาตรฐาน
เครื�องจกัร 
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ความเสี ยงด้านการบริหาร การจัดการ 

 
1) ความเสี ยงกรณีที บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.92 

ทางบริษัทจะมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิ=รัตนพรร่วมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบั
ร้อยละ 71.92 ของจํานวนหุ้นที �จําหน ่ายได้แล้วทั 7งหมดของบริษัท ซึ �ง ทําให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ ่มครอบครัว        
ประสิทธิ=รัตนพร มีอํานาจในการควบคุมมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั 7งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ�งในกรณีที�ให้ถือคะแนน
เสียงในที�ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ซึ�งการถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนี 7จะทําให้บริษัทไม่สามารถตดัสินใจดําเนินการใดๆ โดยปราศจากการ
ยินยอมของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอื�นจะเห็นโอกาสที�จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม 

 
2) ความเสี ยงจากการที ผู้บริหารทั �งหมดเป็นชุดเดียวกันกบัคณะกรรมการบริษัท 
 

บริษัทอาจมีความเสี�ยงในเรื�องการดําเนินธุรกิจ และการบริหารงาน เนื�องจากบริษัทมีกลุ่มครอบครัว
ประสิทธิ= รัตนพร เป็นผู้ บริหารทั 7งหมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพื�อให้เกิด
การถ่วงดลุในการบริหารจดัการในระดบัหนึ�ง ทางบริษัทได้ดําเนินการ ดงันี 7 

2.) แต่งตั 7งคณะกรรมการตรวจสอบที�มีความเป็นอิสระ จํานวน n ท่าน เข้ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 
ซึ�งจะทําให้เกิดการถ่วงดลุของการบริหารจดัการได้ในระดบัหนึ�ง 

3.) คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการของบริษัท จะไม่มีอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบในการมี
อํานาจ และ/หรือ มอบอํานาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที�ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดที�ขดัแย้งกบับริษัท 
ซึ�งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื�อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด 

4.) จัดให้มีหน่วยงานเพื�อทําหน้าที�ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ของบริษัท ที�สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานที�ทําหน้าที�
ดงักล่าว จะสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการบริหารงานภายในบริษัททั 7งหมด
เป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
 
ความเสี ยงทางด้านการเงิน 
 
1) ความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ 
เนื�องจากบริษัทมีการนําเข้าวตัถดุิบที�ใช้ในการผลติสนิค้าและสนิค้าสาํเร็จรูปจากตา่งประเทศหลายรายการเป็นเงินสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แตร่ายได้ของบริษัทโดยสว่นใหญ่เป็นสกลุเงินบาท ดงันั 7นบริษัทจึงมคีวามเสี�ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี�ยน หากเกิดสถานการณ์ที�อตัราแลกเปลี�ยนคา่เงินบาทเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�ปรับตวัออ่นคา่ลง จะสง่ผลให้
บริษัทมีต้นทนุด้านการนําเข้าสนิค้าเพิ�มสงูขึ 7น อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที� nd ธนัวาคม else บริษัทมีสนิทรัพย์และหนี 7สนิ โดยมี
มลูคา่เจ้าหนี 7การค้า ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จํานวน ml�,d�s.�m  เหรียญดอลลาร์สหรัฐเงินกู้ยมืระยะสั 7น sl�,ed`.`s
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เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ�งการที�บริษัทมีทั 7งสว่นที�รับและจ่ายเป็นสกลุเงินตา่งประเทศนั 7น สามารถชว่ยป้องกนัความเสี�ยง 
(Hedging) จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนที�จะเกิดขึ 7นได้ในระดบัหนึ�งด้วยเช่นกนั ทั 7งนี 7ในช่วง 12 เดือนของปี 2562 ที�
ผา่นมาบริษัทมีมลูคา่นําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศ คิดเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เทา่กบั  m,elb,eea.dl  เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
ในขณะที�มีมลูคา่การสง่ออกสนิค้าคิดเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ เทา่กบั �m,ab`.nm เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเครื�องมือสําหรับการบริหารความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนดงักลา่ว โดยบริษัทมีการจดัเตรียมวงเงินสญัญาซื 7อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) เทา่กบั 
4,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื�อลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจจะเกิดขึ 7นได้ในระดบัหนึ�งและ
ทางบริษัทยังมีการติดตามข่าวสาร ความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื�อจะได้ประเมิน
สถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 7นผ่านการทําสญัญา Forward Contract ได้ทัน เพื�อเป็นการลด
ปัญหาและความเสยีหายจากอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจจะเกิดขึ 7นได้ 

 
2) ความเสี ยงจากจากการพึ งพิงเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน 
 

เนื�องจากปัจจุบนั บริษัทมีการใช้บริการวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน โดยเป็นรูปแบบของวงเงินหมนุเวียนระยะสั 7น
จํานวนเงิน ebl ล้านบาท เพื�อใช้หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ดงันั 7นจึงอาจมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี 7ยที�เปลี�ยนแปลงไป 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี 7บริษัท ได้รับการสนบัสนุนจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบี 7ยเงินกู้ สําหรับลกูค้าชั 7นดี (MLR และ MOR) 
และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน lb ล้านบาท สญัญาเงินกู้ดงักลา่วได้กําหนดการดํารงสดัสว่นทางการเงินที�สาํคญั 
คือ     

- สดัสว่นหนี 7สินต่อทุน ( D/E Ratio) กรณีรวมเงินกู้กรรมการ/เงินกู้ยืมบริษัทที�เกี�ยวข้อง เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัสิ 7น
งวดบญัชี ไมเ่กิน 1.0 เทา่ ตลอดระยะเวลาเงินกู้    

- สดัสว่น DSCR ไมต่ํ�ากวา่ d.mb เทา่ เริ�มปี else 
 

ความเสี ยงด้านปัจจัยภายนอก 
 

1) ความเสี ยงจากภัยธรรมชาติ 
 

ในปัจจุบนัภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัที�อาจสง่ผลกระทบเชิงธุรกิจได้อย่างมากมายมหาศาล ทางฝ่ายบริหารของบริษัท 
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของภยัธรรมชาติเป็นอย่างดี และได้ทําการประเมินภยั
ธรรมชาติในแต่ละประเภท ซึ�งทางฝ่ายบริหารได้จัดความพร้อมในอุปกรณ์เครื�องมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ 7น และยังได้ทํา
ประกนัภยัให้ครอบคลมุทรัพย์สนิของบริษัทเพิ�มมากขึ 7นด้วย 

สาํหรับในปี else ไมม่ีภยัธรรมชาติที�สง่ผลกระทบตอ่บริษัทโดยตรง และโดยอ้อม แตอ่ยา่งใด 
 

2) ความเสี ยงจากปัจจัยทางการเมือง 
 

จากปัญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปีที�ผา่นมา สง่ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั 7งทางตรงและทางอ้อม
ปัจจยัทางการเมืองสง่ผลต่อความเชื�อมั�นทั 7งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองที�สาํคญั 
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ทางบริษัทมิได้รับผลกระทบทางตรง จากการชุมนมุทางการเมืองตลอดช่วงระยะเวลาที�ผ่านมา ทั 7งนี 7 เนื�องจากสถานที�ตั 7งทั 7ง
สํานักงานและโรงงาน มิได้อยู่ในสถานที�ที�มีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประสบปัญหา
เล็กน้อย จากการที�คู่ค้าโดยเฉพาะคู่ค้าจากต่างประเทศขาดความเชื�อมั�นในการเดินทาง และมักส่งผลให้คู่ค้ายกเลิกการ
เดินทางที�สาํคญักบัทางบริษัท ทางผู้บริหารบริษัทตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว และมีการสง่เอกสารยืนยนัสถานภาพของบริษัท
ให้กับคู่ค้าอย่างสมํ�าเสมอแม้ในยามที�เกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง สําหรับผลกระทบทางอ้อมนั 7นทางบริษัทยงัคงได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ�งเป็นผลกระทบที�เกิดขึ 7นจากความไมม่ั�นคงทางการเมือง 

สําหรับในส่วนของนโยบายนั 7น ทางผู้บริหารมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และสนับสนุนกิจกรรมที�รักษาซึ�ง
จริยธรรมและจารีตประเพณีอนัดีงามของประเทศที�ได้ยึดถือปฏิบตัิมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกนัก็ไมส่นบัสนนุการทจุริต 
และการประพฤติมิชอบ ซึ�งยงัผลเสยีหายตอ่เศรษฐกิจในทกุระดบั 
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TMI กับการพัฒนาอย่างยั งยนื 
 

บริษัทมีความมุง่มั�นที�จะดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และเพื�อการเติบโตอยา่งยั�งยืน  บริษัทให้ความสาํคญั

กบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในการทํางานทกุขั 7นตอนและทกุระดบัการบริหาร คrวบคู่กบัการดําเนินธุรกิจที�รับผิดชอบต่อการ

ดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม ดแูลพฒันาชุมชนและสงัคม มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผู้มีสว่นได้สว่น

เสยี พร้อมทั 7งยงัพฒันาบคุลากรให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

 
การกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษัทได้ยึดมั�นในหลกัการและแนวปฏิบตัิที�ดีเกี�ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้กําหนดไว้ โดยแบง่ออกเป็น l หมวด ดงันี 7 

 

1) สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทจะให้ความสาํคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุ ๆ ทา่น อยา่งเทา่เทียมกนั นอกจากนี 7จะกําหนดนโยบายในการกํากบั

ดแูลกิจการ โดยคํานงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมจํ่ากดัแตเ่พียงเฉพาะสทิธิที�กฎหมายกําหนดไว้เทา่นั 7น โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี 7 

• บริษัทจะดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที� และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั 7งหมดที�เกี�ยวข้องกบั
เรื�องที�ต้องตดัสนิใจในที�ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยจะถือปฏิบตัิให้จดัสง่
หนงัสือนดัประชุมพร้อมทั 7งข้อมลูประกอบการประชมุวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่ง
น้อย dm วนั ซึ�งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือ ` วนั แล้วแต่เรื�องที�จะพิจารณา และหรือ เป็นไปตามที�
กฏหมายกําหนด โดยกําหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้อยา่งถกูต้องครบถ้วน  

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�ใช้ในการประชมุ รวมถึงขั 7นตอนการออกเสยีงลงมติ รวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนที�จะจดัสง่เอกสาร เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

• บริษัทจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที� และจะละเว้น
การกระทําใด ๆ ที�อาจจะเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั 7งคําถามตอ่ที�ประชมุในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบับริษัทได้ 

• บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดําเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
โดยตรงผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

• บริษัทได้กําหนดให้มีช่องทางนกัลงทุนสมัพันธ์ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสื�อสารกับทางบริษัทได้โดยตรง โดย
สามารถติดตอ่สอบถามได้ที�อีเมล์ IR@thaiballast.comหรือโทรศพัท์ be-�``-aldb ตอ่ nlb 
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นอกจากนี 7 บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระเข้าสู่ ที�ประชุมสามญั และเสนอ

รายชื� อบุคคลเพื�อเ ข้า รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการส่งคําถามเป็นการล่วงหน้าทางเว็บไซต์

http://www.thaiballast.com ของบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยในปี else บริษัทได้ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ตั 7งแต่วนัที� �� 

กนัยายน else – en ธันวาคม else (aa วนั) ซึ�งเมื�อพ้นกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระ

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี elsn รวมถึงการสง่คําถามลว่งหน้าและเสนอชื�อบคุคลเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ

บริษัท แตอ่ยา่งใด 

สาํหรับการประชมุสามญัในรอบปี elsn ที�จะถงึนี 7 ทางบริษัทได้วา่จ้างทางบริษัทควดิแลบจํากดั ซึ�งเป็นบริษัทที�มี

ประสบการณ์ทางด้านบริการในสว่นของการนบัคะแนนเสยีงของผู้ เข้าร่วมการประชมุ เพื�อดําเนินการเก็บคะแนนและคาํนวณ

คะแนนในแตล่ะวาระของการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ�งตวัแทนของบริษัท ควิดแลบ จํากดั จะเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน

เสยีงของการประชมุในรอบปี elsn และมีที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ติลลกีิแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดัเป็นผู้

สงัเกตการณ์การนบัคะแนน เช่นเดียวกนักบัการนบัคะแนนเสยีงของการประชมุในรอบปี else ที�ผา่นมา 

 

2) การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทั 7งผู้ ถือหุ้นที�เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที�ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับการปฏิบตัิที�เท่าเทียมกันและเป็น

ธรรม และจะสร้างความมั�นใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขั 7นพื 7นฐานอยา่งเทา่เทียมกนั  

บริษัทได้จดักระบวนการประชุมผู้ ถือหุ้นในลกัษณะที�สนบัสนุนให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

นอกจากนี 7 ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที�ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตวัเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้ อื�นมา

ประชมุและออกเสยีงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอชื�อกรรมการอิสระอยา่งน้อย d คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของ

ผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทางบริษัทมีมาตรการป้องกนักรณีที�กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื�อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื�น

ในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ โดยนโยบาย

และวิธีการติดตามดแูลในการนําข้อมูลภายในไปใช้เพื�อประโยชน์ส่วนตนนั 7น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ดแูลและพิจารณาตดัสินความผิด ในกรณีที�มีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพื�อประโยชน์สว่นตวั และ

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที�เป็นไปตามมติที�ประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท หากพนกังานของบริษัทกระทําความผิดดงักลา่ว  

กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ เกี�ยวข้อง เพื�อให้คณะกรรมการสามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพื�อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั 7งนี 7

กรรมการและผู้บริหารที�มีสว่นได้เสยีกบัธุรกรรมที�ทํากบับริษัทจะไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรมดงักลา่ว 
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ทั 7งนี 7เพื�อเป็นการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้

ผู้บริหารและผู้ ที�เกี�ยวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื�อประโยชน์สว่นตนดงันี 7 

• รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ - จะต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกบัรายการระหวา่งกนันั 7น ทั 7งนี 7 การอนมุตัิการเข้าทํารายการระหวา่งกนัคํานงึถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท ความยตุิธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามเงื�อนไขและราคา
ตลาด นอกจากนี 7 ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื�อความเป็นธรรม และเพื�อ
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทและหากเป็นรายการระหวา่งกนัที�เข้าขา่ยตามข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง ข้อกําหนด 
หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

• การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถึงคู่สมรสและบตุรที�ยงัไม่
บรรลนิุติภาวะ ตลอดจนบคุคลที�เกี�ยวข้องตามมาตรา el� แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. elnl ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในซึ�งยงัมิได้เปิดเผยเพื�อทําการซื 7อ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์
ของบริษัท เป็นระยะเวลา dl วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
หรือก่อนที�ข้อมลูนั 7นจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีสว่นได้เสยี จะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธิที�มีตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยจะไมก่ระทําการใด ๆ ที�เป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที�มีกับบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการ

สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียในการสร้างความมั�งคั�ง ความมั�นคงทางการเงิน และความยั�งยืน

ของกิจการ ดงันี 7 

• ทางบริษัทจะปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม 

• การซื 7อสนิค้าและบริการจากคูค้่าเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่า 

• การปฏิบตัิตามเงื�อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง 

• เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าทั 7งในด้านคณุภาพของสินค้าและการให้บริการที�ดี
ได้มาตรฐาน  

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

• มีความรับผิดชอบ ตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 
นอกจากนี 7คณะกรรมการได้กําหนดให้เกิดกลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างเสริมผลการดําเนินงาน

ของบริษัท เพื�อสร้างความมั�นคงอย่างยั�งยืนให้กบักิจการ และเปิดเผยข้อมลูสําคญัที�เกี�ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั 7นให้
ได้รับทราบอยา่งเพียงพอ เพื�อให้สามารถทําหน้าที�ในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสาํคญัที�เกี�ยวข้องกบับริษัท ทั 7งข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที�มิใช่ข้อมลู

ทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ�งข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน 

ข้อมูลเกี�ยวกับการทําหน้าที�ในรอบปีที�ผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากับดแูลกิจการ นโยบายเกี�ยวกบัการดแูล

สิ�งแวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ  

บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป 

และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที�ได้รับการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

นอกจากนี 7ยงัได้กําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการในประเด็นเกี�ยวกบัการทําผิดกฎหมาย ความ

ถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที�บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี 7 

• นอกจากบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที�กําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการจะจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ�าเสมอ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายดงักลา่วผา่นรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการ จํานวนครั 7งของการประชุม และ
จํานวนครั 7งที�กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที�ผา่นมา 

• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที�สะท้อนภาระหน้าที�
และความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน 

 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทคํานงึถึงความสาํคญัของนโยบายเกี�ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีโดยกําหนดเป็นนโยบาย

เพื�อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการที�โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ�มความเชื�อมั�นให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัท

จะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะ และผู้ ถือหุ้นอยา่งสมํ�าเสมอ นอกจากนี 7บริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุและการ

ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี�ยงบริษัทจะพยายามควบคมุ และบริหารความเสี�ยงอย่างใกล้ชิด และยงัคํานึงถึง

เรื�องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึ�งความเป็นธรรมตอ่คูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุ ๆ กลุม่ 

คณะกรรมการมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื�อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น

โดยรวมโดยได้จดัให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที� ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน และ

ดแูลให้บริษัทมีระบบงานที�ให้ความเชื�อมั�นได้วา่ กิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะที�ถกูต้องตามกฎหมายและ

และมีจริยธรรม เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ในเรื�องดงัตอ่ไปนี 7 

• กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

• กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ�าเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน  เพื�อบรรลุ
เป้าหมายที�วางไว้ 
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• ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในที�เพียงพอและติดตามอยา่งสมํ�าเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ซึ�งเป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ
บญัชีประจําปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องที�สาํคญัในระบบดงักลา่ว 

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

• ดแูลสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการได้กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบจากที�
ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน n ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการ
ทั 7งหมด ` คน ซึ�งคิดเป็นกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ d ใน n ของกรรมการทั 7งคณะ โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้มีการแต่งตั 7งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน n ท่าน และมีการแต่งตั 7งกรรมการตรวจสอบเข้ามาแทน
กรรมการที�หมดวาระไป อีก d ท่าน เมื�อวนัที� es เมษายน else ซึ�งกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ n ปี เพื�อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยไตรมาสละ d ครั 7ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็น
พิเศษในกรณีที�มีวาระเร่งดว่น 

2. คณะกรรมการได้กําหนดวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ n ปี  
3. คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ อย่างรอบคอบ 

รวมถึงให้ความสําคัญกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดย
คณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนัมีความหลากในด้านตา่งๆ เช่น เพศ ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น  

4. บริษัทมีเลขานุการบริษัท* ซึ�งทําหน้าที�ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที�คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบตัิหน้าที�ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั 7งประสานงานให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติคณะกรรมการ รวมถึงการดําเนินการอื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

5. กรณีประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน ทางบริษัทได้ดําเนินการให้มีการ
แบ่งแยกอํานาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่ละชุด เพื�อให้เกิดความถ่วงดลุ และมีการสอบทาน 
อย่างชัดเจน เพื�อความโปร่งใส และมีระบบบริหารจัดการที�ดี ทั 7งนี 7ทางประธานกรรมการบริษัทให้
ความสําคญัและเข้าใจในหลกัการกํากับดแูลกิจการที�ดี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และถ่วงดลุใน
องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทกุชุดเป็นอย่างดี ทั 7งนี 7บริษัทมีการกําหนดหลกัเกณฑ์ และ 
ขั 7นตอนการพิจารณา อํานาจอนุมัติ  และอํานาจดําเ นินการของกรรมการ กรรมการผู้ จัดการ 
กรรมการบริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริษัท ซึ�งเป็นการจํากดัขอบเขตอํานาจการดําเนินการไว้
อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร จึงทําให้เชื�อมั�นได้วา่ การที�ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ
เป็นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เกิดปัญหาในการมีอํานาจโดยไม่จํากัดแต่อย่างใด ซึ�งจะส่งผลให้บริษัทยงั
สามารถแบ่งแยกอํานาจกรรมการรวมทั 7งคณะกรรมการ และอํานาจการบริหารงาน ออกจากกันได้
ตามปกติตอ่ไป 

6. ในปี else บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทั 7งสิ 7น � คน โดยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ m คน 
คณะกรรมการบริหาร m คน ทั 7งนี 7 กรรมการตรวจสอบ d ท่านได้หมดวาระลงในปีนี 7 จึงมีกรรมการทา่นใหม่
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ดํารงตําแหน่งแทน คณะกรรมการตรวจสอบจะดํารงตําแหน่งคณะกรรมการทั 7งชุด โดยมีประธาน
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ กําหนดนโยบายการบริหารงาน เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และนําเสนอแนว
ทางการบริหาร ให้กบัคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาและอนมุตัิเป็นสาํคญั 

7. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการที�ได้รับการแตง่ตั 7งสามารถดาํรงตําแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียน (ใน
วาระ) ได้ไมเ่กิน l แหง่ 
บริษัทฯ มีนางสาวศศิพิมพ์ ชยะกลุ ซึ�งผ่านการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นที� �`/ebd� จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยเป็นที�เรียบร้อยแล้ว และได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทตั 7งแต่วนัที� es มกราคม elsd 

 
บทบาท หน้าที  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการจะทําหน้าที�พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื�องที�สําคัญเกี�ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท เช่น วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี�ยง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นต้น ทั 7งนี 7จะมีการพิจารณาทบทวน เรื� องต่างๆ ที�กล่าวไว้ข้างต้น ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั 7งที� d ของทกุปีในเดือนมกราคม คณะกรรมการจะทําหน้าที�กํากบั ควบคมุ ดแูลให้
ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที�กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความ
เห็นชอบตอ่นโยบายดงักลา่ว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจํา อยา่ง
น้อยปีละ d ครั 7ง 

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

4. คณะกรรมการจะพิจารณาเรื�องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยได้กําหนดนโยบาย
เกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที�ยดึถือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสาํคญั และถือ
เป็นหน้าที�ของบคุลากรทกุระดบัที�จะหลีกเลี�ยงการมีสว่นเกี�ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสมัพนัธ์กบั
บคุคลภายนอกอื�น ๆ ซึ�งจะสง่ผลให้บริษัทต้องเสยีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งโดยกําหนดให้ผู้
ที�มีสว่นเกี�ยวข้องหรือเกี�ยวโยงกบัรายการที�พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเกี�ยว
โยงของตนในรายการดงักลา่วและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุตัิในธุรกรรม
นั 7น ๆ  

5. คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที�มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที� เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ d 
ครั 7ง 

6. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการทกุทา่นที�ได้รับแตง่ตั 7ง ต้องมีสดัสว่นการเข้าร่วมประชมุ ไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ `l ของการประชุมทั 7งปีและการลงมติในการประชุมทกุครั 7ง จะต้องมีองค์ประชุมของกรรมการไม่น้อย
กวา่ e ใน n ของจํานวนกรรมการทั 7งหมด 
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7. คณะกรรมการกําหนดให้กรรมการทกุท่านที�ได้รับแต่งตั 7งมีหน้าที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์และ
การซื 7อ-ขาย หลกัทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ คู่สมรส รวมถึงบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะให้ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุครั 7ง 
 

 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย n เดือนต่อครั 7ง และมีการประชมุพิเศษเพิ�ม

ตามความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น

ประจํา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็น

ระยะเวลาลว่งหน้า ` วนั ก่อนวนัประชมุ เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม และในการประชุมทุกครั 7ง กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึก

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื�อให้

กรรมการและผู้ ที�เกี�ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชมุคณะกรรมการในแตล่ะครั 7งจะใช้เวลาประมาณ 

2 – n ชั�วโมง 
 

สถติิการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2562 (ณ วันที  31 ธันวาคม 2562) 

รายชื อกรรมการ จาํนวนครั�งในการเข้าร่วมประชุม 

d. นายธีระชยั  ประสทิธิ=รัตนพร 6/6 

e. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร 6/6 

n. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 6/6 

m. ดร.ธีรศกัดิ=  ประสทิธ์รัตนพร 6/6 

l. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 6/6 

s. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 3/3 

`. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา 6/6 

   �.        นายอภิชาติ          ชาญเกียรตก้ิอง 3/3 

หมายเหตุ:  พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ และนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสงได้รับการแต่งตั 7งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ เมื�อครั 7งการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 7งที� d/elle วนัที� ` เมษายน elle และได้เข้าร่วมการประชุมครั 7งแรกเมื�อวนัที� ed เมษายน 

elle 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัดให้มีแบบ

ประเมินผล e แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทั 7งคณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล 
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(ประเมินตนเอง) เพื�อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคในปีที�ผ่านมา และ

นําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการ

ดําเนินงานตอ่ไป โดยกําหนดให้มีการประเมินตนเองทั 7งรูปแบบของคณะกรรมการ และการประเมินรายบคุคล ปี

ละ d ครั 7ง และให้มีการรับรองผลการประเมินโดยกําหนดให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ รับรองในรูปแบบของ

รายคณะ และให้แตล่ะบคุคลลงรายมือชื�อรับรองผลการประเมินตนเอง โดยหวัข้อในการประเมินมีดงัตอ่ไปนี 7 

- โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- การประชมุคณะกรรมการ 

- การทําหน้าที�ของกรรมการ 

- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
 

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้ จัดการทางบริษัท จะจัดให้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดําเนินงานบริษัท เพื�อไปใช้ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการ

ผู้จดัการ และนําผลการประเมินของกรรมการผู้จดัการไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดอตัราค่าตอบแทน

กรรมการผู้จดัการทั 7งในระยะสั 7นและระยะยาว การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ จะจดัขึ 7นปีละ d ครั 7ง

โดยคณะกรรมการเป็นผู้ รับรองผลการประเมินพร้อมกบัวาระการรับรองผลการดําเนินงานรายปี และให้ฝ่าย

เลขานกุารเป็นผู้จดัเก็บผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทน อยูใ่นระดบั

เดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอที�จะดงึดดูและรักษากรรมการที�มีคณุสมบตัิตามที�ทางบริษัทต้องการ โดย

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที�ได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น ทั 7งนี 7รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในหวัข้อการจดัการ เรื�องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้น

แล้ว 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ทางบริษัทได้กําหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ดงันี 7 

1. คณะกรรมการจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องในระบบ
การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพื�อให้มีการปรับปรุงการ
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ปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื�อง การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท หรือจัดส่งอบรม
ภายนอกตามหลกัสตูรที�เห็นสมควร 

2. ทกุครั 7งที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที�เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม ่รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่(การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม)่ 

3. คณะกรรมการจะกําหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพื�อทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสบืทอด
งาน ซึ�งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะมีการเตรียมแผนงานที�ตอ่เนื�องถึงผู้สบืทอดงานในกรณีที�
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้ 

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

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Corporate Social Responsibility เป็นสิ�งที�บริษัทให้ความสาํคญั และยดึมั�นในพนัธ
กิจเพื�อสงัคมมาอยา่งสมํ�าเสมอ บริษัทจึงได้กําหนดแนวนโยบายเพื�อการพฒันาอย่างยั�งยืน โดยมีแนวทางสง่เสริมและพฒันา
สงัคมควบคูไ่ปกบัการพฒันาบริษัท เพื�อให้เติบโตไปพร้อมกนัอยา่งมั�นคง โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ดงัตอ่ไปนี 7  

 
การดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

การปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมเป็นปัจจยัที�สง่ผลให้การดําเนินธุรกิจมีความยั�งยืน คณะกรรมการบริษัท จึง

ประกาศนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ ดําเนินธุรกิจตามหลกั

ธรรมาภิบาลที�ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื�นใดมากกว่าหลกัปฏิบตัิสากล ให้ความเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่าย โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบตัิ คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

1) จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ที�คู่ค้าควรจะได้รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ เพื�อ
ประกาศให้ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้านการจดัหา และ จัดซื 7อแก่คู่ค้าทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั เปิดช่องทางการ
ร้องเรียนสําหรับลกูค้าทกุราย จดัให้มีการทําแบบสอบถามสําหรับลกูค้าโดยวิธีการสุม่ เพื�อให้ลกูค้ามีอิสระในการให้ข้อมลูตอ่
บริษัทโดยตรง ข้อมลูแบบสอบถามถกูนํามาวิเคราะห์ และวิจยัตามหลกัวิชาการโดยปราศจากอคติ นอกจากนี 7ในกรณีที�คูค้่า
ต้องการร้องเรียน เรื�องสนิค้า หรือได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม อาทิ การเรียกสนิบน คูค้่าทกุรายสามารถสง่เรื�องร้องเรียน
เข้ามายงับริษัทได้โดยตรง 

2) ปฏิบตัิตามเงื�อนไข ข้อตกลง สญัญาที�เป็นธรรม ตามที�ได้ตกลงไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครัด บนพื 7นฐานของความ
เป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมที�ดีของสงัคม 

3) กําหนดนโยบายเพื�อความโปร่งใส โดยห้ามพนกังาน รับ จดัหา หรือจดัซื 7อ ซึ�งทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื�นใด ที�
จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจที�มิได้เกิดจากการดําเนินการโดยสจุริต หรือทําให้เกิดความไมโ่ปร่งใสในการดําเนินกิจการ 
เพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตตอ่หน้าที�และป้องกนัความไมโ่ปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าทกุราย นอกจากนี 7ทางบริษัทยงั
เปิดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที�ของพนักงานทุกระดับต่อผู้ บริหารและต่อ
คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงโดยพนกังานและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถรายงานการฉ้อโกงที�น่าสงสยั, การทุจริตต่อ
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หน้าที�, การปฏิบตัิงานที�ไม่สจุริต หรือการดําเนินการที�ขดัต่อระเบียบปฏิบตัิที�ดีทางจริยธรรม ศีลธรรม หรือขดัต่อข้อกฎหมาย 
ตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและฝ่ายเลขานกุารได้ ตามช่องทางดงัตอ่ไปนี 7 
 

ผู้รับเรื องร้องเรียน Email 

กรรมการบริษัท Directors@thaiballast.com 

กรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 

เลขานกุารบริษัท CorporateSecretary@thaiballast.com 

ฝ่ายจดัการข้อมลู และสารสนเทศ Info@thaiballast.com 

 

นอกจากนี 7ผู้ ร้องเรียนยงัสามารถสง่เอกสารการทจุริตได้โดยตรงตอ่กรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ได้ที� ฝ่ายเลขานกุารบริษัท เลขที� 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสาํเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร dbsbb โดยมีฝ่ายเลขานกุารเป็น

ผู้ รับเรื�องร้องเรียน และนําเรียนตอ่กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และผู้ เกี�ยวข้องในลาํดบัถดัไป 

4) กําหนดนโยบาย Whistle Blower เพื�อสนบัสนนุให้เกิดการตรวจสอบการกระทําการอนัไม่โปร่งใส และเพื�อให้
ความมั�นใจว่า ผู้ รายงานความไม่โปร่งใส การทจุริต การไม่ปฏิบตัิ หรือการละเว้นการปฏิบตัิหน้าที�ของพนกังาน จะได้รับการ
ปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมเพื�อปกป้องการตอบโต้กลบัจากผู้มีเจตนาไมด่ี และทําการฝึกอบรมพนกังานเพื�อให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการต่อต้านการทจุริตต่อหน้าที� ซึ�งเป็นหนึ�งในความพยายามของบริษัทที�จะกระตุ้นให้พนกังานตระหนกัถึงการควบคมุและ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั�น 

 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

สทิธิมนษุยชนเป็นสทิธิพื 7นฐานในความเป็นมนษุย์ ซึ�งมีทั 7งสทิธิที�กฎหมายกําหนดและสิทธิที�มิได้ระบไุว้เป็นกฎหมาย 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทที�จดัให้มีการสง่เสริม สนบัสนนุ และ พฒันา สิทธิมนษุยชนสําหรับ

บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื�อง บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการพัฒนา

สวสัดิการ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนกังาน คุ้มครองสิทธิของผู้ ด้อยโอกาส และเปิดโอกาสความเท่าเทียมกนัของ

พนกังานทกุระดบั จดักิจกรรมเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัคี และสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กบัองค์กร โดยไม่ปิด

โอกาสการแสดงออกซึ�งความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นสว่นหนึ�งของการพฒันาอยา่งยั�งยืน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

1) การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ทางบริษัทได้ดําเนินการจัดสวัสดิการเพิ�มเติมให้กับพนักงานประจําของบริษัทนอกเหนือจากสวสัดิการกองทุน

ประกันสงัคม ซึ�งเป็นสวสัดิการพื 7นฐานสําหรับพนกังานทุกคนแล้ว ทางบริษัทยงัได้จดัให้มีการจดัทํากองทุนสํารองเลี 7ยงชีพ

เพื�อให้พนกังานได้มีหลกัประกันในอนาคตสําหรับพนกังานที�ทํางานกบับริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

สมทบเข้าสูก่องทนุในอตัราเดียวกนักบัที�พนกังานได้จ่ายชําระเพื�อเป็นการสง่เสริมนโยบายการออมของภาครัฐ ทั 7งนี 7 ทางบริษัท

ได้จดัให้มีการอบรมรายละเอียดกองทนุสํารองเลี 7ยงชีพสําหรับพนกังานใหม่ โดยวิทยากรจากทางสถาบนัการเงินที�เป็นผู้ดแูล

กองทนุ 
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นอกจากนี 7ทางบริษัทยงัได้จัดให้มีสวสัดิการรักษาพยาบาลเพิ�มเติม ซึ�งประกอบด้วย สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล
สาํหรับกรณีที�พนกังานเจ็บป่วยฉกุเฉินและจําเป็นต้องเข้ารักษาที�สถานพยาบาลที�มิได้สงักดักองทนุประกนัสงัคม สวสัดิการยา
รักษาโรคพื 7นฐาน โดยจดัให้มีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพื 7นฐาน และการจดัสวสัดิการยาสามญัทั�วไป ทั 7งนี 7เพื�อเป็นการสง่เสริมให้
พนกังานมีสวสัดิภาพที�ดีขึ 7น 

การจัดสวสัดิการด้านความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้าที�ของพนกังาน เป็นอีกหนึ�งสวสัดิการที�ทางบริษัทได้
เลง็เห็นและให้สาํคญัเสมอมา ทางบริษัทได้จดัซื 7ออปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย อาทิ Earplugs ซึ�งจดัให้ไว้กบัพนกังานที�ต้องทํางาน
กบัเครื�องจกัรอตุสาหกรรมที�มีโอกาสเกิดเสียงดงั หรือ การจดัอปุกรณ์ Back Support สําหรับพนกังานขนย้ายสินค้า เป็นต้น 
เพื�อสขุภาพและอนามยัที�ดีของพนกังาน 

2) การพัฒนาบุคลากร 
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ทางผู้บริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความสําคญัของการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพฒันาบคุลากรในยคุปัจจบุนัที�การ
แข่งขนัทางการตลาดต้องอาศยัทกัษะและความเชี�ยวชาญในการดําเนินการเพื�อรับมือกบัปัญหาหรืออปุสรรคต่าง ๆ ที�อาจจะ
เกิดขึ 7นได้ ทางผู้บริหารจึงได้ดําเนินการสนบัสนนุการพฒันาด้านบคุลากร ทั 7งในระดบัปฏิบตัิการ หวัหน้าสว่นงาน และระดบั
ผู้บริหาร โดยครอบคลมุถึงตั 7งแตก่ารจดัทํา การอบรมฝึกสอนระหวา่งช่วงที�เริ�มเข้าปฏิบตัิหน้าที� (Probation Period Training) 
การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบตัิหน้าที� (On the Job Training) การฝึกอบรมประจําปีเพื�อเป็นการทบทวนการปฏิบตัิหน้าที�
อย่างถกูต้องสมํ�าเสมอ (Scheduled Training) และการฝึกอบรมพิเศษเพื�อเพิ�มเติมความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน 
(Specific Training) ให้แก่พนกังานในตําแหน่งต่าง ๆ ที�มีความจําเป็นเฉพาะ ทั 7งนี 7การฝึกอบรมนอกจากจะเป็นการเพิ�มพูน
ความรู้ให้กบัพนกังาน ยงัเป็นการเปิดวิสยัทศัน์ ในการมองปัญหาในรูปแบบที�แตกตา่งออกไป เพื�อให้สามารถดําเนินการแก้ไข
ปัญหาที�เกิดขึ 7นได้อย่างทันท่วงที ทั 7งนี 7ในส่วนของการฝึกอบรม บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั 7งแบบภายใน (In-house 
Training) และมีการสง่ฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก เพื�อให้สามารถนําความรู้ความสามารถที�พนกังานได้รับจากการฝึกอบรม 
มาใช้พฒันา และเพิ�มประสทิธิภาพภายในองค์กรได้อยา่งเต็มที� 

3) การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริมสิทธิมนษุยชน โดยมีการบรรจุคนพิการเข้าเป็น

พนกังานของบริษัทอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดัเลือกโดยการเลือกสรรพนกังานพิการที�มิได้มีผลกระทบต่อการจ้าง
งานเข้าปฏิบตัิหน้าที� เพื�อเป็นการสง่เสริมให้พนกังานพิการได้รับสิทธิอนัเทา่เทียมกบัพนกังานทั�วไป นอกจากนี 7 ทางบริษัทยงัมี
นโยบายสง่เสริม และสนบัสนนุองค์กรช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส ทั 7งทางตรงโดยการจดังานให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสฝึกทกัษะ 
ฝีมือ และความชํานาญ โดยมีทีมงานที�มีทกัษะฝีมือของทางบริษัทเป็นผู้ ฝึกสอน และ การสนบัสนุนทางอ้อมผ่านทางการ
บริจาคให้กบัมลูนิธิที�สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการพฒันา ทกัษะ ฝีมือ และความชํานาญเฉพาะทาง
ให้มากขึ 7น ทั 7งนี 7การส่งเสริมทักษะการทํางานของคนพิการเป็นส่วนหนึ�งในมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลกัสิทธิ
มนษุยชนสากลที�ทางบริษัทได้ยดึถือปฏิบตัิตอ่เนื�องกนัมาอยา่งสมํ�าเสมอ 

4) การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 
ทางบริษัท ธีระมงคล อสุาหกรรม จํากดั (มหาชน) นําโดยกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูสง่เสริมให้มีการ

สร้างแรงจูงใจในการทํางานโดยการปรับปรุงและพัฒนาตวัชี 7วดั (Performance Indicator) สําหรับแต่ละหน่วยงานเพื�อใช้

วดัผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุงและพฒันาตวัชี 7วดัอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที�

เปลี�ยนแปลงไปอยา่งสมํ�าเสมอ บริษัทได้จดัให้แผนกที�มีผลการประเมินดีเยี�ยมจากตวัชี 7วดัที�ได้กําหนดไว้ ได้รับรางวลัเพื�อสร้าง
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แรงจูงใจในการปฏิบตัิหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมาย นอกจากนี 7ทางบริษัทยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันา

โดยจัดให้มีการบริหารและการตรวจสอบตามหลักการ Participatory Governance ซึ�งเป็นหลักปกครองที�ผู้ ถูกปกครอง

สามารถแสดงออกซึ�งความเห็นตอ่การบริหารงานอยา่งมีเหตมุีผล พนกังานสามารถเสนอความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ มีสว่น

ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานตา่งๆ ในเชิงลกึ 

5) การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้สาํหรับองค์กร (Organizational Knowledge Management) 
การจดัการองค์ความรู้เป็นสว่นหนึ�งของการพฒันาการขององค์กรอยา่งยั�งยืน ผู้บริหารบริษัทธีระมงคล อตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วยการสง่เสริมให้มีกระบวนการพฒันาองค์
ความรู้ในองค์กรอยา่งสร้างสรรค์ โดยมีการจดัทําในหลายลกัษณะดงัตอ่ไปนี 7 

1. Information Center – เป็นการจดัทําศนูย์กลางองค์ความรู้สําหรับข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร ข่าวสารที�ถูก
ประกาศให้รับทราบจะถูกนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ในระบบผ่านทาง Information Center เพื�อประกาศให้รับรู้อย่าง
ทั�วถึง และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นในประกาศที�มีผลกระทบตอ่พนกังานอยา่งมีเหตมุีผล 

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

3. Organizational Learning Process – ทางบริษัทได้นําแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบขององค์กรมาประยกุต์ใช้ 
โดยเริ�มต้นการเรียนรู้จาก Individual Learning ฝึกการเรียนรู้แบบกลุ่ม Team Learning และนําไปปฏิบตัิตามรูปแบบของ 
Organizational Learning เพื�อให้การเรียนรู้เกิดจากทกัษะของพนกังานในระดบัปฏิบตัิการไปจนถึงหวัหน้าสว่นงาน ผู้จดัการ 
และผู้บริหารระดบัสงู โดยกระบวนการเรียนรู้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 7 

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

3.2 Team Learning – ฝึกฝนให้พนักงานรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม โดยจัดการอบรมในเชิงกลุ่ม ให้โอกาส
พนกังานในการเข้าฝึกฝนตามกลุม่คณะ การแสดงออกซึ�งความคิดเห็นสว่นบคุคล และการรับฟังความคิดเห็นของบคุคลใน
กลุม่ รวมถึงมารยาท และทกัษะในการประชมุ สมัมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมระหวา่งพนกังาน ทั 7งนี 7กิจกรรมที�ทางบริษัทได้
จดัเป็นประจําอยูท่กุปี เพื�อสนบัสนนุการเรียนรู้การเข้ากลุม่และฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็นทีมได้แก่ กิจกรรม Team Building 
ประจําปี ซึ�งเป็นกิจกรรมที�พนกังานประจําของบริษัทจะได้มีโอกาสทําความรู้จกั ร่วมทํากิจกรรมฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็น
ทีมของพนกังานประจําทกุระดบั 

3.3 Organizational Learning – ส่งเสริมทักษะการจัดการในรูปแบบองค์กรภาพรวม โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานได้เรียนรู้การจดัการในสว่นงานอื�น ๆ ที�มิใช่สว่นงานที�รับผิดชอบ เพื�อให้พนกังานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิ
หน้าที�ในรูปแบบองค์กร ในการสง่เสริมการเรียนรู้ดงักลา่ว พนกังานข้ามสายงานจะมีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�
ของพนกังานสายงานอื�น  เพื�อสร้างความรู้ ความเข้าใจของลกัษณะงานอื�น ๆ ที�มีอยู่ภายในบริษัท โดยมีผู้ จัดการ รวมถึง



 

 

 
 
 

fq 

ผู้บริหารเป็นผู้ กํากบัดแูล ทั 7งนี 7การสง่เสริมทกัษะการจดัการดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบตัิหน้าที�ของ
พนกังานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสามคัคีภายในองค์กร ให้มีความเป็นเอกภาพในการปฏิบตัิหน้าที�อีกด้วย 

6) การส่งเสริมเรื องสิ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภยัของพนักงาน 
 ตามนโยบายคณุภาพ ความมั�นคง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดล้อม ของบริษัทฯได้กําหนดให้ผู้บริหาร

ทกุระดบัในบริษัทฯ รับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพฒันาและธํารงไว้ซึ�งระบบการจดัการคณุภาพ อาชีวอนามยั ความ

ปลอดภัยและสิ�งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักเรื�องความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�งแวดล้อม โดยจดัอบรมพนกังานของบริษัทฯ หลากหลายหลกัสตูรการอบรม ได้แก่ 

 1.จัดหลกัสตูรอบรมพนกังาน Staff Orientation สําหรับพนกังานใหม่ของบริษัทฯ โดยทุกคนจะได้รับการอบรมใน

หวัข้อ Safety-Health-Environment (SHE) ครึ�งวนั 

 e. จดัอบรมจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม ในระดบัหวัหน้าหนว่ยผลติ และช่างเทคนิค 

 n. จดัอบรมความรู้เกี�ยวกบักฏหมายการอนรัุกษ์พลงังาน ในระดบัผู้จดัการสว่น และพนกังานที�มีสว่นเกี�ยวข้อง 

 m. จดัอบรมผู้ปฏิบตัิงานสิ�งแวดล้อม ในด้านกากอตุสาหกรรม รวมถึงด้านนํ 7าและอากาศ 

 โดยบริษัทฯ ได้จดัฝึกอบรมดงักลา่วอยา่งตอ่เนื�อง และได้รวบรวมประเมินผลการเข้าร่วมการอบรมของพนกังาน โดย

พนักงานที�มีส่วนเกี�ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมร้อยละ dbb ส่วนหน่วยงานบริหารและแผนกบุคคล เป็นผู้ รับผิดชอบการ

ลงทะเบียนการฝึกอบรมของพนกังาน 

 ทั 7งนี 7 บริษัทได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และอตัราการเจ็บป่วยจากการทํางานในปี else โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี 7 
  

สถิติการเกิดอบุตัิเหต:ุ เกิดอบุตัิเหต ุd ครั 7ง 

อตัราการเจ็บป่วยจากการทํางาน: มีพนกังานบาดเจ็บเลก็น้อยจากการปฏิบตัิงาน d คน 

 

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ� และสิทธิบัตร 

 บริษัทได้กําหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีหน้าที�และความรับผิดชอบในการปกป้อง และดแูลทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท และเคารพลิขสิทธิ=ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั 7งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื�อสารโดยใช้สื�อโทรคมนาคม ที�ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทและถกูต้องตามหลกักฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัทรัพย์สนิทางปัญญา 
ลขิสทิธิ= และสทิธิบตัร ทกุประการ 
 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั น 

การทจุริตคอร์รัปชั�นเป็นปัญหาอนัร้ายแรงไม่เพียงในระดบัองค์กร ยงัเป็นปัญหาในระดบัท้องถิ�นและระดบัประเทศ 
ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทจึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั�นในทกุระดบั และกําหนดให้มีนโยบายว่า
ด้วยการตอ่ต้านการทจุริตวา่ด้วย “การรับสิ�งของหรือประโยชน์อื�นใดที�มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที�” และ “การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจน เพื�อให้พนกังานและผู้ เกี�ยวข้องได้ทราบและยึดถือปฏิบตัิตามนโยบาย โดยมี
รายละเอียดของนโยบายดงันี 7 
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บริษัทดําเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการดําเนินงานด้านจัดหาจัดซื 7อแก่คู่ค้าทุกรายของบริษัท และมี

นโยบายที�จะไมก่ระทําการ หรือเพิกเฉยตอ่การทจุริตในองค์กรใดๆ โดยกําหนดให้พนกังานห้ามรับสิ�งของหรือการให้สิ�งของใดๆ
เพื�อประโยชน์อื�นใดจากบคุคลที�มีหน้าที�หรือทําธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัองค์กรไมว่า่จะเป็นผู้ขายผู้ รับจ้างช่วงผู้ รับเหมาโดยกําหนด
เป็นแนวปฎิบตัิอย่างชดัเจนเพื�อป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมในการค้าระหวา่งผู้ขายผู้ รับจ้างช่วง
ผู้ รับเหมาและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทจุริต และความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนนอกจากนี 7 ทาง
บริษัทยงัมีช่องทางหลากหลายเพื�อให้พนกังานสามารถสง่เรื�องราวการทจุริตที�พบเห็นได้โดยตรง (Whistle Blower) อาทิ การ
ใส่ข้อมูลลงในกล่องรับเรื�องร้องเรียนที�จัดไว้ภายในบริษัทซึ�งจะสามารถร้องเรียนไปที�ผู้บริหารได้โดยตรง การส่งอีเมล์ให้
เลขานกุารบริษัท ซึ�งจะนําเรียนเรื�องดงักลา่วไปยงั กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ หรือ การสง่เรื�อง
ไปยงั เว็บไซต์สว่นกลางของทางบริษัท โดยทางบริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้รายงานการทจุริตอยา่งเหมาะสม เพื�อ
มิให้ผู้รายงานพฤติกรรมทจุริต ได้รับผลกระทบจากการรายงานดงักลา่ว 
 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ในรอบปี else บริษัท มิได้มีข้อร้องเรียนที�เป็นสาระสาํคญัที�ผู้บริโภคร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบในการใช้สนิค้า
ของทางบริษัท ซึ�งตลอดระยะเวลาที�ผ่านมาทางบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการร้องเรียนของผู้บริโภคเป็นอยา่งยิ�ง โดยเฉพาะ
ในส่วนของสินค้าที�ทางบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายโดยสินค้าทุกชิ 7นได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมจากสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภยั ซึ�ง
เป็นเครื�องยืนยนัวา่บริษัทได้เลง็เห็นถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิ�งสาํคญัลาํดบัต้น ในกระบวนการออกแบบและพฒันา
สนิค้าของทางบริษัทได้ให้ความสาํคญัด้านความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอมา ทั 7งนี 7ความปลอดภยัตอ่การใช้ผลติภณัฑ์ของ
บริษัท เป็นหนึ�งในแนวนโยบายของทางบริษัทที�มุง่เน้น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค และไมทํ่าให้เกิดอนัตรายตอ่การใช้งาน
นอกจากนี 7 ในปี else บริษัทยงัมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคเพื�อพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ และบริการที�ทาง
บริษัทได้ผลติและจดัจําหนา่ยอยา่งสมํ�าเสมอ และผลสาํรวจความพงึพอใจอยูใ่น เกณฑ์ดี ที�ระดบั �l.nd เปอร์เซนต์ 

 
การดาํเนินงานด้านสิ งแวดล้อม 

ในฐานะที�บริษัทเป็นผู้ ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าที�เกี�ยวข้องกับการใช้พลังงาน บริษัทมีนโยบายที�จะเป็น
ผู้วิจยัและพฒันาสนิค้าที�มีประสทิธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรโลก ซึ�งที�ผา่นมาบริษัทได้พฒันาสนิค้าที�ได้รับตรามาตรฐานเบอร์  
5 (ฉลากประหยดัไฟเบอร์ l) จากกระทรวงพลงังาน ซึ�งเป็นสินค้าที�ทางบริษัทได้ผลิตขึ 7นโดยความพยายามเพื�อช่วยอนรัุกษ์
พลงังานให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และสงัคม ทั 7งยงัสง่เสริมให้ผู้ซื 7อได้ประหยดัคา่ไฟฟ้า จากการใช้พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง 
สินค้าประหยดัไฟเบอร์ l เป็นสินค้าที�มีคุณภาพสงู ปลอดภยั และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้สญูเสียไปในการผลิต
พลงังานนอกจากนี 7 สินค้าที�บริษัทจดัจําหน่ายนั 7นมาจากกระบวนการผลิตที�ทนัสมยั มิได้มีการสร้างหรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ�งแวดล้อมแต่อย่างใด ซึ�งทําให้มั�นใจได้ว่า ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภณัฑ์ที�มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน เกิดจาก
กระบวนการผลติที�สะอาดและมีคณุภาพมาตรฐาน เพื�อรักษาสภาพแวดล้อมที�ดีของโลก 

นอกจากนี 7 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที� n 
ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ�งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ�งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามผล และทบทวนเพื�อการพฒันาอยา่งตอ่เนื�องอีกด้วย 
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

ตลอดระยะเวลากวา่ mb ปีที�ผา่นมา บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนโยบายชดัเจนที�จะมุง่มั�นและ
พฒันาสินค้านวตักรรมเพื�อตอบสนองสงัคมและผู้บริโภคตลอดมา บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอตุสาหกรรมเพื�อทดแทนการนําเข้า
สินค้าจากยุโรป โดยเป็นบริษัทไทยรายแรก และรายเดียวที�เป็นผู้ ริเริ�มคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื�อการประหยัดพลงังาน
ทางด้านไฟฟ้าแสงสว่างในไทย สินค้าหลากหลายชนิดที�บริษัทเป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศเป็นสินค้าที�พฒันา
และคิดค้นโดยวิศวกรชาวไทยทั 7งสิ 7น 

ตราบจนปัจจบุนั บริษัทยงัคงไมห่ยดุที�จะคิดค้นและพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ เพื�อสงัคมไทย โดย ณ วนัที� nd ธนัวาคม 

else บริษัทได้จดทะเบียนสทิธิบตัรสินค้าไว้เป็นจํานวนทั 7งสิ 7น l รายการ และยงัคงเป็นผู้ผลติสนิค้าประเภทหลอดไฟถนนราย

แรกและรายเดียวในประเทศไทย และยังได้พัฒนานวตักรรมเพื�อความสะดวกสบายของผู้ ใช้งานอีกมากมาย อาทิ สวิตช์

แสงแดด รีโมทสวิตช์ สวิตช์จบัความเคลื�อนไหวของมนษุย์ และสวิตช์ระบบสมัผสั ซึ�งทั 7งหมดถกูคิดค้นภายใต้แนวนโยบายที�

บริษัทตั 7งมั�นเพื�อการพฒันาสงัคมไทยให้สะดวกสบายทนัสมยั และปลอดภยัเสมอมา นอกจากนวตักรรมที�ทางบริษัทได้คิดค้น

ขึ 7นนี 7 ฝ่ายวิจยัและพฒันาบริษัทยงัมีการวิจยัสินค้านวตักรรมเพื�อการประหยดัพลงังาน ซึ�งบริษัทเป็นผู้ผลิตและจดัจําหน่าย

สนิค้าประหยดัพลงังานที�ได้รับฉลากประหยดัไฟเบอร์ l จากกระทรวงพลงังานมากวา่ db ปี 

สินค้านวตักรรมทุกชนิดของบริษัท นอกจากจะเป็นสินค้าที�ประหยดัพลงังาน และออกแบบเพื�อตอบสนองรูปแบบ
การใช้ชีวิตสมยัใหม่แล้ว สินค้าทุกชนิดจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังได้รับการรับรอง
คณุภาพจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน TÜV SÜD ประเทศเยอรมนันี ทั 7งนี 7เพื�อให้ผู้บริโภคมั�นใจถึง คณุภาพและความ
ปลอดภยั ในการใช้งานผลติภณัฑ์ของทางบริษัท 

 
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

การดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมและสงัคมคือสิ�งที�บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 
(มหาชน) ได้ยึดมั�นและให้ความสําคญัอย่างต่อเนื�องมาโดยตลอด โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที�ดีอย่าง
ยั�งยืนให้แก่ชุมชนและสงัคมผ่านกิจกรรมตา่งๆ พร้อมทั 7งดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและคํานึงถึงผลประโยขน์ของผู้ ที�เกี�ยวข้อง 
ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงประชาชนในสงัคม โดยยึดถือตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมที�ทางบริษัทปฏิบตัิเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั�งยืน โดยในปี else ที�ผ่านมา ทางบริษัทได้จัด
กิจกรรมตา่ง ๆ เพื�อพฒันาชมุชนและสงัคม ดงัตอ่ไปนี 7 

 
โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภมิูภาค 
บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนกัเรียนในภูมิภาค”  จัดทําโดย สํานกังาน พล

อากาศเอก ประจิณ จั�นตอง โครงการนี 7 เป็นโครงการที�เสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนกัเรียนในภูมิภาค ซึ�งดําเนิน
โครงการมานับมาตั 7งแต่ปี  พ.ศ. ella โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาโครงสร้างพื 7นฐานของโรงเรียนที�เหมาะสม มีหลกั
โภชนาการที�ดี เสริมสร้างสขุภาพอนามยั ยกระดบัทางวิชาการ โดยพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื�อการศึกษา เพื�อมุ่งเน้นให้
เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที�ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน  ซึ�งบริษัทได้ให้ความสําคัญแก่ประเด็นดังกล่าวข้างต้น
เช่นเดียวกนั ทั 7งนี 7เพื�อตอบจุดประสงค์ของโครงการ บริษัทได้ร่วมสนบัสนนุหลอดไฟแก่ โรงเรียนด้อยโอกาส ในปี else นี 7เพื�อ
เป็นการพฒันาโครงสร้างพื 7นฐานของโรงเรียนซึ�งจะช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศที�เหมาะสมตอ่การใช้ชีวิตและการ
เรียนรู้ของนกัเรียนตอ่ไป 
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 ทั 7งนี 7ในปี else นี 7 นายธีระชัย ประสิทธิ= รัตนพร กรรมการผู้ จัดการ ได้รับมอบโล่ และเกียรติบตัร เนื�องในโอกาส

สนบัสนนุโครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนกัเรียนในโรงเรียนที�ด้อยโอกาส ปี elsd เพื�อมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศที�ดีต่อการใช้ชีวิตของนกัเรียน รวมทั 7งเป็นการเพิ�มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่ ณ 

อาคารราชบรีุดิเรกฤทธิ= กระทรวงยตุิธรรม เมื�อวนัที�  ` พฤษภาคม else  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการช่วยเหลอืฟื�นฟูผู้ประสบอุทกภยั จังหวัดอุบลราชธานี  

 ในปี else นี 7 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโพดลุ ทําให้เกิดเหตกุารณ์นํ 7าท่วมอย่างหนกัในแถบภาคอีสาน 

สง่ผลให้ประชาชนเป็นจํานวนมากได้รับความเดือดร้อน บริษัทได้ตระหนกัถึงความทกุข์ยากของผู้ประสบอทุกภยั จึงได้ร่วมมือ

กับคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  นําโดย พลอากาศเอก ประจิน จั�นตอง ประธาน

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรม วุฒิสภา ซึ�งได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื7นฟูผู้ประสบ

อุทกภยั เมื�อวนัเสาร์ที� da ตุลาคม else โดยทางบริษัทได้ทําการส่งมอบสิ�งของเข้าร่วมกิจกรรมเพื�อช่วยเหลือและฟื7นฟูผู้

ประสบอทุกกภยั ณ โรงเรียนดอนตะล ีโรงเรียนดอนพนัชาด อําเภอตาลสมุ และโรงเรียนบ้านกดุกั�ว อําเภอดอนมดแดง จงัหวดั

อบุลราชธานี   
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บริจาคหลอดไฟให้กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) 

 บริษัทได้บริจาคหลอดไฟให้กบัโรงเรียนวดัเสด็จ (สทุธิวิทยานสุรณ์) โดยมี นายวิรัชพล สมมาก ผู้ อํานวยการโรงเรียน 
เป็นผู้ รับมอบ เนื�องจากทางโรงเรียนขาดแคลนอปุกรณ์ไฟฟ้า มีความจําเป็นต้องใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าเพื�อการพฒันาโรงเรียนและ
ซอ่มบํารุงหลอดไฟที�ชํารุด ณ โรงเรียนวดัเสด็จ (สทุธิวิทยานสุรณ์) จงัหวดัสมทุรสงคราม เมื�อวนัที� en มีนาคม else 
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ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที สาํคัญของบริษัท 
 

ปี 2543 - วันที� 9 พฤศจิกายน ก่อตั 7ง บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรมจํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ�มแรก
1,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียกชําระ
เต็มมลูค่าโดยในสว่นของสํานกังานและโรงงานตั 7งอยู่เลขที� 46/67 – 69 ซอยมั�งมีทรัพย์ หมู่ที� 3 

ถนนเลียบคลองสี�วาพาสวสัดิ= ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 มีขนาดพื 7นที� 3 งาน 38 ตารางวา 

ปี 2549 - วนัที� 25 เมษายน บริษัทได้เริ�มเปิดดําเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ�งมีขนาดเนื 7อที�รวม 5 ไร่ ตั 7งอยู่
เลขที� 9/20 ซอยมั�งมีทรัพย์ ถนนเลยีบคลองสี�วาพาสวสัดิ= อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 - วนัที� 19 ธันวาคม บริษัทได้ดําเนินการเพิ�มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น 60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั
จํานวน 600,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชําระเต็มมลูค่า เพื�อใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปี 2552 - วนัที� 5 กนัยายน ที�ประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 7งที� 2/2552 มีมติพิเศษให้แปรสภาพจากบริษัท
จํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท จากมลู
ค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้เพิ�มทนุจด
ทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 320ล้านหุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็นทนุจดทะเบียนที�เรียกชําระแล้ว มลูค่า 60 ล้านบาท จํานวน 240 ล้านหุ้น และมีจํานวน
หุ้นที�ยงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 80 ล้านหุ้น ซึ�งในสว่นของหุ้นเพิ�มทนุที�ยงัไม่ได้เรียกชําระจํานวน 
80 ล้านหุ้นนั 7น ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สาํหรับการเสนอขายให้กบัประชาชนทั�วไป 

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

ปี 2553 - วนัที� 14 พฤษภาคม บริษัทได้เปิดการซื 7อขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวนั
แรก และได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ�มเติมครบตามจํานวนที� 80 ล้านหุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท เท่ากบั 20 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วทั 7งสิ 7นเท่ากบั 80 ล้านบาท 
โดยแบง่ออกเป็นจํานวนหุ้นทั 7งหมด 320 ล้านหุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ปี 2554 - เดือนมิถุนายน บริษัทได้ย้ายสํานกังานมาอยู่ที� 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสาํนกังานแหง่นี 7จะใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทั�วไป และใช้เป็น
โกดงัแหง่ใหม ่ 

ปี 2555 - วนัที� 18 พฤษภาคม บริษัทได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 95,999,997 บาทโดย
วิธีการจดัสรรหุ้นปันผลในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล 

 - วนัที� 5 ตุลาคม บริษัทได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 7อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท จํานวน 
191,999,994 หุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิในอตัรา 2 หุ้น
เดิมต่อ d ใบสําคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนเพิ�มทุนเพิ�อรองรับการใช้สิทธิซื 7อหุ้ นของ
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ใบสําคัญแสดงสิท ธิ  โดยการเ พิ�มทุนยัง ไม่ ไ ด้ เ รียกชําระจาก 95 ,999,997 บาท เ ป็น 
143,999,995.50 บาท 

ปี 2556 - วันที� 29  พฤศจิกายน บริษัทได้เพิ�มทุนจดทะเบียนชําระแล้วจาก 95,999,997 บาทเป็น 
98,930,347 บาทจากการใช้สิทธิซื 7อหุ้นสามญัครั 7งที� 1 จํานวน 11,721,400 หน่วย ตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�จะซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2557 - วนัที� 10 มิถนุายน และ วนัที� 3 ธันวาคม บริษัทได้เพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 99,597,047

และ 111,608,072 บาทตามลําดบั จากการใช้สิทธิซื 7อหุ้นสามญัครั 7งที� 2 และ 3 จํานวนทั 7งสิ 7น
50,710,900 หนว่ย ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-W1) 

ปี 2558 - วนัที� 5 มิถนุายน และ13 ตลุาคม บริษัทได้เพิ�มทนุจดทะเบียนชําระแล้วเป็น 131,358,341 และ 
167,860,222.50 บาทตามลําดับ จากการใช้สิทธิซื 7อหุ้ นสามัญครั 7งที� 4 และ 5 (ครั 7งสุดท้าย) 
จํานวนทั 7งสิ 7น 128,842,605 หน่วย ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท (TMI-
W1) 

ปี 2559 - วันที� 5 ตุลาคม บริษัทได้รับรางวลั INNOVATIVE ORGANIZATION จากสํานักงานนวตักรรม
แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกบั ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ปี 2560 - วนัที� 25 เมษายน บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั 7งบริษัทยอ่ย บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 
(TMGE) โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 เพื�อดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยไฟฟ้า โดย
มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 1.00 ล้านบาท 

ปี 2561 - วนัที� 24 มกราคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนจดัตั 7งบริษัทยอ่ย บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั 
(TME) โดยบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99.98 เพื�อดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยไฟฟ้า โดย
มีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 1.00 ล้านบาท 

 - วนัที� 15 มิถุนายน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี 
จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 เข้าซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทย
แลนด์ จํากดั จํานวน 750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั 7งสิ 7น 79,997,500 บาท ซึ�งดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค มาตั 7งแต่ เดือน เมษายน 2558 โดยมีสญัญาซื 7อขาย
ไฟฟ้าขนาด 1.4 เมกกะวตัต์ เป็นสญัญาแบบ Feed-in Tariff (FiT) ท่ี 3.76 บาทต่อหน่วย และ 
Feed-in Tariff (Premium) ที� 0.50 บาทต่อหน่วย มีอายสุญัญา 20 ปี เริ�มต้นตั 7งแต่ 20 เมษายน 
2558 และจะสิ 7นสดุในวนัที� 19 เมษายน 2578 โดยโครงการได้รับสิทธิประโยชน์การสง่เสริมการ
ลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  

  (ปัจจบุนั บริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั มีทนุจดทะเบียน 41,000,000 บาท และ 
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 100.00) 

ปี 2562   - วนัที� 15 มีนาคม 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี 
จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 90.90 เข้าซื 7อหุ้นสามญัเพื�อลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 99.9996 ใน
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั ซึ�งดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าส่วน
ภมูิภาค และลงทนุในสดัสว่นร้อยละ 99.98 ในบริษัท โกลบอล ยทิูลติี 7 ซพัพลาย จํากดั ซึ�งดําเนิน
ธุรกิจผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีสญัญาซื 7อขายไฟฟ้าขนาด 0.99 เมกกะวตัต์ และ 2.97 เมกกะวตัต์ 
เป็นสญัญาแบบ Adder หนว่ยละ 0.50 บาท และ 0.30 บาทตามลาํดบั 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 

หลักทรัพย์ของบริษทั 
 ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 มีดงันี 7 
  ทนุจดทะเบียน จํานวน 167,860,222.50 บาท 
  ทนุที�เรียกชําระแล้ว  จํานวน 167,860,222.50 บาท 
  แบง่เป็นหุ้นสามญั  จํานวน 671,440,890 หุ้น 
  มลูคา่ที�ตราไว้  หุ้นละ  0.25 บาท 
 

ผู้ถือหุ้น 
 รายชื�อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 

รายชื อ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของหุ้นที เรียกชาํระแล้วทั �งหมด 

�. กลุ่มประสทิธิ�รัตนพร   

1. นายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร 100,847,133 15.02 

2. นางวิไล  ประสิทธิ=รัตนพร 
โดย บล.คนัทรี�กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

79,484,826 11.84 

 

3. นายธีระชยั  ประสิทธิ=รัตนพร 75,635,350 11.26 

4. นายธีรยทุธ์  ประสิทธิ=รัตนพร 75,635,350 11.26 

5. ดร. ธีรศกัดิ=  ประสิทธิ=รัตนพร 75,635,350 11.26 

6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร 75,131,014 11.19 

7. นางสาวสชุาดา  กาญจนวาทศิลป์ 504,336 0.08 

รวม 482,873,359 71.92 

e. นายวิญ� ู         เอื 7ออํานวยพร 9,147,900 1.36 

n. น.ส.อรณิชา        สวุฒันพิมพ์ 8,848,136 1.32 

m. นายพิชยั            กิติสวุรรณกลุ 7,158,683 1.07 

l. ดํารงค์                เลิศสิริโชค 6,593,740 0.98 

s. น.ส.สร้อยศรี      ภทัรประสิทธิ= 6,530,500 0.97 

`. นางพาณี            พิชิตสรุกิจ 5,650,000 0.84 

�. นายทิวา              จิรพฒันกลุ 4,500,000 0.67 

a. นายถาวร            อึ 7งประภากร 4,301,810 0.64 

db. นายอภิชยั         หิรัญตระกลู 3,452,300 0.51 

รวม 56,183,069 8.37 

ผู้ถือหุ้นอื นๆ จาํนวน �,pox ราย     
รวม 

 

132,384,462 

 

 19.71 

รวมทั �งสิ �น 671,440,890 100.00 



 

 

 
 
 

go 

รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู คูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ในรอบปี
else 

รายชื อกรรมการ และผู้บริหาร 

จาํนวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท ณ 

วันที  

 1 มกราคม 2562 

จาํนวนหุ้นสามัญ 

ของบริษัท ณ 

วันที  

31 ธันวาคม 2562 

จาํนวนหุ้นสามัญ 

ของบริษัทที 

เปลี ยนไป 

ในปี 2562 

1. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 

3. ดร. ธีรศกัดิ=  ประสทิธิ=รัตนพร 75,635,350 75,635,350 - 

4. นายธีระพงษ์  ประสทิธิ=รัตนพร 
คูส่มรส 

75,131,014 

504,336 

75,131,014 

504,336 

- 

- 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ - - - 

6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ - - - 

7. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง - - - 

8. นางชลลดา                   อิศรางกรู ณ อยธุยา - - - 

9. นายอภิชาติ                  ชาญเกียรติก้อง - - - 

หมายเหตุ: มีเพียงคูส่มรสชองนายนายธีระพงษ์ ประสทิธิ=รัตนพร คือ นางสาวสชุาดา กาญจนวาทศิลป์ ที�ถือหุ้นของบริษัท 

สาํหรับกรรมการและผู้บริหารทา่นอื�นๆ คูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะไมไ่ด้ถือหุ้นของบริษัท 
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โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที  31 ธันวาคม 2562  
 

คณะกรรมการบริษัท 

ผจก.ฝ่ายวิจยัและพฒันา ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลติ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณุสภุฏัชกานต์ เปี� ยมสอาด 

ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระชยั ประสิทธิ=รัตนพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธิ=รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการและวิจยั 

หมายเหตุ - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที� กจ. d`/elld จะอยู่ในเส้นกรอบหนา 

  - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการว่าจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตั 7ง บริษัทเอล บสิซเินส แอ็ดไวเซอร์รี�  จํากดั ทําหน้าที�ดงักล่าว 

เลขานกุารบริษัท 

คณุธนกร  สขุกาญจนนท์ 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

คณุธีระชยั ประสิทธิ=รัตนพร 

 รองกรรมการผู้จดัการ(รักษาการ)  

ฝ่ายการขายและการตลาด 

ฝ่ายจดัการทั�วไป 

คณุธีรศกัดิ= ประสิทธิ=รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัการทั�วไป 

ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า 

แผนกจดัซื 7อ แผนก IT แผนกบคุคล 

ผจก.ฝ่ายเทคนิค 

และซอ่มบํารุง 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 

 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ ` ชดุ ดงันี 7 

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

 
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที  �� ธันวาคม bghb 

ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายธีระชยั  ประสทิธิ=รัตนพร ประธานกรรมการ 
2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 
3. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 
4. ดร.ธีรศกัดิ=  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 
5. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
�.     นายอภิชาติ             ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และนาย
อภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง  

 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
นายธีระชยั ประสิทธิ=รัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธิ=รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร และดร.ธีรศกัดิ= ประสิทธิ=รัต

นพร สองในสี�คนนี 7ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 
ปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7) แตง่ตั 7งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ทั 7งนี 7กําหนดให้กรรมการหรือบคุคลอื�นใดซึ�งมีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสยีหรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์

อื�นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั 7น 

นอกจากนั 7นในกรณีตอ่ไปนี 7จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการและที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ n ใน m ของจํานวนเสยีงทั 7งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั 7งหมดหรือบางสว่นที�สาํคญั 

• การซื 7อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

• การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั 7งหมดหรือบางสว่นที�สําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�นโดยมีวตัถปุระสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
นอกจากนี 7 คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตั 7งคณะกรรมการชดุยอ่ย n ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งมีรายชื�อรวมทั 7งหน้าที�และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี 7 
 
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที  �� ธันวาคม bghb 

ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการสรรหา 

3. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการสรรหา 

4. นายอภิชาติ               ชาญเกียรติก้อง กรรมการสรรหา 

5. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการสรรหา 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหา 
เพื�อทําหน้าที�พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื�อดํารงตําแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมทั 7งคดัเลือกบคุคลตามกระบวนการสรรหาที�ได้กําหนดไว้ โดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบ 
ดงัตอ่ไปนี 7 

1) พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมสาํหรับดํารง
ตําแหนง่กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  
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2) สรรหา คดัเลือก และเสนอบคุคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในกรณีที�ตําแหนง่
วา่งลงเนื�องจากครบวาระ และในกรณีอื�น ๆ เพื�อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และนําเสนอตอ่ที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั 7งเป็นกรรมการตอ่ไป 

3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนคณุสมบตัิ
และประเมินผลกรรมการที�กําหนดครบวาระ 

4) ปฏิบตัิการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการสรรหาตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที  �� ธันวาคม bghb 
ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

e.   นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

n.   นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

m.   นายอภิชาติ               ชาญเกียรติก้อง กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

l.   นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

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

เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการโดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี 7 
1) พิจารณากําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�น ๆ ของผู้บริหารระดบัสงู 

โดยกําหนดค่าตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัท
และภาวะตลาดโดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�อขออนมุตัิ 

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

3) รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท ชี 7แจง และตอบคําถามเกี�ยวกบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการในที�ประชุมผู้
ถือหุ้น 

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

 

4) คณะกรรมการบริหารความเสี ยง (Risk Management Committee) ณ วันที  �� ธันวาคม bghb 
ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

e.   นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการบริหารความเสี�ยง 

n.   นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการบริหารความเสี�ยง 

m.   นายอภิชาติ               ชาญเกียรติก้อง กรรมการบริหารความเสี�ยง 

l.   นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการบริหารความเสี�ยง 

s.   นายธีระพงษ์ ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการบริหารความเสี�ยง 
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`.   นายธนกร สขุกาญจนนท์ กรรมการบริหารความเสี�ยง 

�.   นางสภุฏัชกานต์ เปี� ยมสอาด กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
เพื�อทําหน้าที�พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายด้านการบริหารความเสี�ยงให้ครอบคลุมทั 7งองค์กร เพื�อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุและเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทโดยมีหน้าที�และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี 7 
1) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจดัการบริหาร และกํากบัดแูลการบริหารความเสี�ยงของบริษัท 

2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื�องมือในการบริหารความเสี�ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลกัษณะความเสี�ยงแตล่ะด้านของธุรกรรมที�บริษัทดําเนินการ 

3) ติดตามและให้ความสําคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั 7งหลายที�อาจเกิดขึ 7น รวมถึง
รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี�ยงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

4) ให้ข้อเสนอแนะในด้านที�ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อให้สอดคล้องกบันโยบายและ
กลยทุธ์ของบริษัท 

 

5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที  �� ธันวาคม bghb 
ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
e.   นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ 
n.   นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ 
m.   นายอภิชาติ               ชาญเกียรติก้อง กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบที�มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และและนาย
อภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง  

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal 
Audit) ที�เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั 7ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอื�นใดที�
รับผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั 7งและเลิกจ้าง บคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั 7งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ d ครั 7ง 

5) พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั 7งนี 7 เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บริษัท 
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6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี 7 
(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร (charter) 
(ซ) รายการอื�นที�เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ง n ปี และไม่เกิน a ปี

ตอ่เนื�องกนั 
9) กรรมการตรวจสอบจะจดัให้มีการประชมุร่วมกนัโดยไมม่ีฝ่ายจดัการบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยทกุไตรมาส 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั 7ง n ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ�งมีคณุสมบตัิ ตามข้อ ds ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. e�/elld ดงันี 7 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ d ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 7งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั 7งนี 7 ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ที�เกี�ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั 7น ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า e ปี ทั 7งนี 7
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที�ปรึกษา ของสว่นราชการซึ�ง
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี�น้อง และบตุร รวมทั 7งคู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือ
บคุคลที�จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 7งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ e ปี 

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

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า e ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั 7นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ e ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั 7งขึ 7นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มนียักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ d ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั 7งหมดของบริษัทอื�น ซึ�งประกอบ
กิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 
6) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที  �� ธันวาคม bghb 

ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายธีระชยั  ประสทิธิ=รัตนพร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรยทุธ์               ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

3. นายธีระพงษ์  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

4. ดร.ธีรศกัดิ=  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการกําหนดคา่เบี 7ยประชมุแตอ่ย่างใด 
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอํานาจสั�งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการของบริษัทกําหนด 
2) กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
3) เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพื�อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น

พิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 
4) อนมุตัิการแตง่ตั 7งที�ปรึกษาด้านตา่งๆ ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท 
5) มีอํานาจดําเนินการซื 7อ ขาย จดัหา รับ เช่า เช่าซื 7อ ถือกรรมสทิธิ= ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดัการโดยประการ

อื�นซึ�งทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานที�คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 
6) มีอํานาจในการอนมุตักิารซื 7อทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาใดๆ อนัสบืเนื�องมาจากการดําเนินงานของบริษัท ตาม

สญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
7) ภายในวงเงินที�คณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุตัิการซื 7อ การจดัจ้าง การเช่า 

การเช่าซื 7อ ทรัพย์สนิใดๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทนุ และดําเนินการชําระคา่ใช้จ่ายใดๆ ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงาน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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8) ภายในวงเงินที�คณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื�นใด เพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

9) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
 ทั 7งนี 7 การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักล่าวข้างต้นนั 7น จะไม่รวมถึง
อํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจช่วงในการอนมุตัิรายการใดที�ตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
(ตามที�นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดขดัแย้งกบับริษัท ซึ�ง
การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื�อ
พิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที�ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกําหนด 

 
7) ผู้บริหารของบริษัท (Management Team) ณ วนัที  �� ธันวาคม 256b 

ชื อ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ=รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายธีระพงษ์ ประสทิธิ=รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

4. ดร. ธีรศกัดิ= ประสทิธิ=รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ 

1) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
2) ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 
3) เป็นผู้ กําหนดและกํากบัดแูลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตัิ เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด 
4) มีอํานาจในการอนมุตัิการซื 7อ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานที�ได้มีมติอนมุตัิไว้แล้ว หรือมีอํานาจในการอนมุตัิหรือ

ยกเลิกการซื 7อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื 7อ การขายทรัพย์สิน การลงทนุ และการชําระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัิที�คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5) มีอํานาจในการอนมุตัิการซื 7อทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ อนัสบืเนื�องมาจากการดําเนินงาน
ของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ข้อตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุตัทีิ�คณะกรรมการบริษัท 
กําหนด 

6) เป็นผู้ พิจารณาเรื�อง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพื�อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และ/
หรือคณะกรรมการบริหารตามลาํดบัของความสาํคญั 

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

การดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสาํคญั 
9) ขออนุมตัิการแต่งตั 7งที�ปรึกษาด้านต่างๆ ที�จําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร

ของบริษัท 
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10) นําเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 
11) กําหนดอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
12) สรุปผลการดําเนินงานเพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 
13) กํากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทั 7งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
14) กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการ โดยครอบคลมุทั 7งเรื�องการคดัเลอืก ฝึกอบรม การขึ 7นคา่จ้าง เงิน

รางวลั หรือจ่ายผลตอบแทนอื�น รวมถึงการเปลี�ยนแปลงคา่จ้างแก่พนกังานทกุระดบัชั 7น 
ทั 7งนี 7 การมอบหมายอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นนั 7น กรรมการผู้จดัการ

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

การอื�นใดนอกเหนือจากที�กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที�
ประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป 

 
หมายเหตุ:  ผงัอํานาจอนมุตัมิีรายละเอียดดงันี 7 

หน่วย:บาท 

ตาํแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

จัดหาสินค้าและ

วัตถุดบิต่างประเทศ 

จัดหาสินค้าและ

วัตถุดบิในประเทศ 
การกู้ยืมเงนิจาก 

สถาบันการเงนิ 
ซื �อ/ขายต่อครั�ง ซื �อ/ขายต่อครั�ง ต่อครั�ง ต่อครั�ง 

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

กรรมการผู้จดัการและ

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

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การคดัเลือกบคุคลที�จะแตง่ตั 7งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาเพื�อทํา

หน้าที�เสนอชื�อกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งบคุคลที�ได้รับ

การแตง่ตั 7งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา s� แห่งพระราชบญัญตัิ

บริษัทมหาชน พ.ศ. elnl และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ. e�/elld เรื�องการขออนุญาตและการ

อนญุาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม ่ฉบบัลงวนัที� dl ธนัวาคม elld โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์การสรรหาดงันี 7 
 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื�อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (l) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั 7งหมดจะต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการ
ของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที�กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่



 

 
67 

ก็ได้ 
2) ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั 7งกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี 7 

e.d ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�ง (d) หุ้นตอ่หนึ�ง (d) เสยีง 
e.e ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงที�มีอยูท่ั 7งหมดตาม e.d เลอืกตั 7งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ กรณีเลอืกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
e.n  บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั 7งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั 7งในครั 7งนั 7น ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั 7งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั 7งในครั 7งนั 7น ให้เป็นประธานที�ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชี 7
ขาด 

3) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั 7ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ�งในสาม (d/n) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั 7น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบั
ส่วนหนึ�งในสาม (d/n) และกรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 7น ให้จับสลากกันสว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 7นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื�นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั 7นจะมีผลนบัแต่วนัที�ใบลา
ออกไปถึงบริษัท 

5) ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี� (n/m) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

6) ในกรณีที�ตําแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึ�ง
มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้
นั 7นจะเหลือน้อยกว่าสอง (e) เดือน โดยบุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที�ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี� (n/m) ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ�งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที�กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที�ตามข้อบงัคบั
ในกิจการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ�งได้รับการแต่งตั 7งจากคณะกรรมการบริษัท และมี
คณุสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด โดยมีจํานวนไมน้่อยกวา่ n คน ทั 7งนี 7 กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย d คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ�งได้รับการแตง่ตั 7งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํานวนตามที�คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร  และโดยที�คณะกรรมการบริษัท จะแตง่ตั 7งกรรมการบริหารคนหนึ�ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร 
 
องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และกระบวนการคดัเลอืกในการสรรหากรรมการผู้จดัการ ดงันี 7 
d)   มีคณุสมบตัิของกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทกําหนดไว้ 

e)   เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารอตุสาหกรรมอปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 

3)  ตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ จะสรรหาจากบคุคลที�สามารถดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียน คือ บริษัท ธีระมงคล 
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เพียงแหง่เดียวเทา่นั 7น และดํารงตําแหนง่อื�นที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนอีกไมเ่กิน m แหง่ ดงันี 7 

-  บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื�น ซึ�งไมไ่ด้ประกอบธุรกิจด้านอปุกรณไฟฟ้าสอ่งสวา่ง เช่นเดียวกบับริษัท รวมถึง
ไมเ่ป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือไมม่ีความขดัแข้งทางผลประโยชน์กบับริษัท และต้องไมไ่ด้ดํารงตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือกรรมการผู้จดัการ 

- องค์กรหรือสถานสาธารณกศุลที�ทําประโยชน์เพื�อสาธารณะหรือเพื�อการศกึษา 

 m)  คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ สรรหาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดัการ 
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ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
นายธีระชัย ประสิทธิ� รัตนพร 

อายุ 46 ปี 
วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาตรี 

� Bachelor of Business Administration 
(Marketing) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 

� Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที� 76/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 

- 

� 2552 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จดัการกรรมการสรรหา 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2543 – 2551  

กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายขาย 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
 

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ� รัตนพร 

อายุ 45 ปี 
วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาโท 

� Master of Science (Computer & 
Engineering Management) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี 

� Bachelor of Engineering (Electronics) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 

� Director Accreditation Program (DAP)  

รุ่นที� 76/2008 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2552 – ปัจจุบัน 

กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2543 – 2551  

กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายผลิต 

บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
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นายธีระพงษ์ ประสิทธิ� รัตนพร 

อายุ 43 ปี 
วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.19 

ปริญญาตรี 
� Bachelor of Business Administration 

(International Business Management)
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบัตร 
� Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที� 76/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 
- 
 

� 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผู้จดัการและ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2543 – 2551  

กรรมการ และผู้ชว่ยผู้จดัการ 
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

 

นายธีรศักดิ� ประสิทธิ� รัตนพร  
อายุ 40 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท 11.26 

ปริญญาเอก 
� Doctor of Philosophy 

(Information Technology) 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาโท 
� Master of Science 

(Software Engineering) 
San Jose State University, USA 

ปริญญาตรี 
� Bachelor of Engineering(Computer) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบัตร 
� Director Certificate Program (DCP) 

รุ่นที� 155/2012 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

� Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที� 76/2008 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 
�หลกัสตูรการบริหารงานตาํรวจในยคุดิ

จิตลั  Police Administration in Digital 
Age (PADA) รุ่นที� 2/2562 

     สมาคมตํารวจ  
�หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์

เพื�อสงัคม” (นมธ.) รุ่นที� 15/2562 
�หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูธรรมศาสตร์

เพื�อสงัคมและโลก (นมธล.) รุ่น 3/2562 

� 2552 – ปัจจุบัน 
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
รองกรรมการผู้จดัการ 
บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2543 – 2551  

กรรมการ และผู้จดัการฝ่าย IT และธุรการ 
บจก. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
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พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล 

อายุ 72 ปี 
วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 

ปริญญาโท 
� รัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
� Master of Art 

University of Kansas, USA 
ปริญญาตรี 
� รัฐประศาสนศาสตร์ )ตํารวจ(  

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
ประกาศนียบัตร 
� Audit Committee Program (ACP) 

รุ่นที� 27/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

� Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที� 60/2006  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 
- 

� 2556  – 2559 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ                      
บมจ. ธนลูกัษณ์ 

� 2552 – ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
บมจ. ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

� 2550 – 2556  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. สหพฒันพิบลู 

� 2549 – 2560  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ 7ง 

� 2549 – 2554  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั�นเนล 
 
 

 

นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง  
อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี- 

ปริญญาโท 
� บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ปริญญาตรี 
� บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบัตร 
� Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที� 78/2009 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 
- 

� 2552  – 2562 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เสี�ยง 
บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2550 – ปัจจุบัน 
ที�ปรึกษาด้านบญัชีและการเงิน 
กลุม่บริษัท วินิจผล ออโต้ จํากดั 
เคยเป็น 

� ผู้ อํานวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ กลุม่
บริษัทในเครือ จีอี แคปปิตอล ประเทศ
ไทย 

� ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บริษัท
เงินทนุหลกัทรัพย์ เอกสิน จํากดั 
(มหาชน) 
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นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา 

อายุ 61 ปี 
วุฒิการศึกษา 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ในระยะ g ปีย้อนหลัง 

 

 
 

% การถือหุ้นในบริษัท  -ไมมี่- 

ปริญญาโท 
� MBA (Management) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี 

� Bachelor of Arts (Economics) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ประกาศนียบัตร 
� Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที� 146/2018 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 

การฝึกอบรมในปี 2562 
- 

� 2561  – ปัจจุบัน 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เสี�ยง 
บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2543 – 2561  

ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
บริษัท เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
 
 
 
 
 

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง 
อายุ 47 ปี 

วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% การถือหุ้นในบริษัท  -ไมมี่- 

ปริญญาโท 
� บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยับรูพา 
� บญัชีบริหาร 

มหาวิทยาลยับรูพา 
ปริญญาตรี 

� เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตร 
- 
การฝึกอบรมในปี 2562 
- 

� 2562 – ปัจจุบัน 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความ
เสี�ยง 
บมจ  .ธีระมงคล อตุสาหกรรม  

� 2562  – ปัจจุบัน 
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน 
บริษัท TPBI จํากดั (มหาชน) 

� 2561  – 2562 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน          
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลลิตี 7 จํากดั (มหาชน) 

� 2561  – ปัจจุบัน 
ที�ปรึกษาทางการเงินและธุรการ             
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

� 2560 - 2561 

ผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี          
บริษัท เครปส์ แอนด์ โคดีเวล๊อปเม้นท์  .
จํากดั 

� 2542 - 2560 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีอาวโุส                   
บจ. ซมิูโตโม อีเล็คตริก (ประเทศไทย) 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารณ วันที  31 ธันวาคม 2562 
 

ชื อ-สกุล ตาํแหน่งปัจจุบนั จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ* 
นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดัการกรรมการสรรหากรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 

75,635,350 11.26 

นายธีรยทุธ์ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการ 

75,635,350 11.26 

นายธีระพงษ์ประสทิธิ=รัตนพร 
และคูส่มรส 

กรรมการ กรรมการบริหารรองกรรมการ
ผู้จดัการและกรรมการบริหารความเสี�ยง 

75,635,350 11.26 

ดร.ธีรศกัดิ=ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จดัการ 

75,635,350 11.26 

พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

0.00 0.00 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

0.00 0.00 

นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

0.00 0.00 

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี�ยง 

0.00 0.00 

นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 0.00 0.00 

นางสภุฏัชกานต์ เปี� ยมสอาด ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 0.00 0.00 

*ร้อยละ: คํานวณจากร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัที� nd ธนัวาคม else ทั 7งหมด s`d,mmb,�ab หุ้น  
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ค่าตอบแทน 
 

�) ค่าตอบแทนที เป็นตัวเงนิ 

1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คา่ตอบแทน 
 ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้ปีละไมเ่กิน d,lbb,bbb บาท 
เบี 7ยประชมุกรรมการ 

ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้วยคา่ตอบแทนและเบี 7ย
ประชุมกรรมการของบริษัท โดยคา่เบี 7ยประชมุสําหรับประธานกรรมการครั 7งละ s,bbb บาท กรรมการครั 7งละ l,bbb 
บาท ประธานกรรมการตรวจสอบครั 7งละ eb,bbb บาท กรรมการตรวจสอบครั 7งละ dl,bbb บาท ประธานกรรมการ
สรรหาครั 7งละ s,bbb บาท กรรมการสรรหาครั 7งละ 5,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั 7งละ 6,000 

บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั 7งละ 5,000 บาทประธานกรรมการบริหารความเสี�ยงครั 7งละ s,bbb บาท และ
กรรมการบริหารความเสี�ยงครั 7งละ l,bbb บาท 

 

โดยการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดงันี 7  
ลาํดับ รายนามคณะกรรมการ ปี 2562 

1 นายธีระชยั  ประสทิธิ=รัตนพร 76,000 

2 นายธีรยทุธ์  ประสทิธิ=รัตนพร  30,000 

3 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์รัตนพร 50,000 

4 ดร.ธีรศกัดิ=  ประสทิธ์รัตนพร 30,000 

5 พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 428,000 

6 นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 117,500 

7 นางชลลดา   อิศรางกรู ณ อยธุยา 375,000 

8  นายอภิชาติ                    ชาญเกียรติก้อง 257,500 

9 นายธนกร                       สขุกาญจนนท์ 20,000 

10 นางสภุฏัชกานต์   เปี� ยมสอาด 20,000 

 

1.2  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ภาระ หน้าที� 

ประสบการณ์ ความรับผิดชอบที�ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลงาน ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และ

สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งอยู่ในอตุสาหกรรมและมีขนาด

ใกล้เคียงกันและเหมาะสมเพียงพอที�จะดแูลและรักษาผู้บริหาร และจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบตัิงานกับบริษัทให้บรรลุ

เป้าหมายและมีประสทิธิภาพ ผา่นกระบวนการที�โปร่งใส   

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี bghb 
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จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงนิ (บาท) 

รวม 5 8,191,208 

หมายเหตุ: คา่ตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุสํารองเลี 7ยงชีพ 
 

1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่  บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึ�งมี  นางสาว                         
นงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน mnnm หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน ed�  หรือ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน aedd เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท เพื�อทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปี else โดยมีค่าตอบแทนเป็น
จํานวนเงินรวม d,b�b,bbb บาท (หนึ�งล้านแปดหมื�นบาทถ้วน) ซึ�งในปี elsd บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนการบญัชีเป็น
จํานวนเงิน sbb,bbb บาท (หกแสนบาทถ้วน) เฉพาะบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 600,000.00 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั 100,000.00 

บริษัท โกลบอล ยทูลิิตี 7 ซพัพลาย 50,000.00 

บริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จํากดั 180,000.00 

รวม 1,030,000.00 

 

ค่าบริการอื นๆ (Non-Audit Fee) 

บริษัทได้จ่ายค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื�อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี else จํานวน  
lb,bbb บาท (ห้าหมื�นบาทถ้วน)  

 

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ค่าตรวจสอบการปฏิบัตติามเงื อนไขของ BOI 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 30,000.00 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั - 

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั - 

บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั - 

บริษัท โกลบอล ยทูลิิตี 7 ซพัพลาย - 

บริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จํากดั 20,000.00 

รวม 50,000.00 

 
 

2) ค่าตอบแทนอื นที ไม่ใช่ตวัเงนิ 
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 - ไมม่ี – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
77 

การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครั 7งที� 2 เมื�อวนัที� da กุมภาพนัธ์ 

2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั 7งสามท่านเข้าร่วมประชุม นั 7น คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของ

บริษัทในด้านตา่ง ๆ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ซึ�งสามารถแบง่แยกหวัข้อออกได้ ดงันี 7 

 

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

                                                           
1บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสี�ยงของบริษัท 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิที�อยูบ่นหลกัความซื�อตรงและ

การรักษาจรรยาบรรณในการดาํเนินงานที�ครอบคลมุถึง 
       d.d.d  การปฏิบตัิหน้าที�ประจําวนั และการตดัสนิใจในเรื�องตา่ง ๆ  
       d.d.e การปฏิบตัิตอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก 

  

d.e  มีข้อกําหนดที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความซื�อตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ที�ครอบคลมุถึง 
       d.e.d  มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัจริยธรรม (code of conduct) สาํหรับผู้บริหารและพนกังานที�
เหมาะสม 
       d.e.e  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ�งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนัอนัทําให้เกิดความเสยีหายตอ่
องค์กร1 
       d.e.n  มีบทลงโทษที�เหมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 
       d.e.m มีการสื�อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
เช่น รวมอยูใ่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่ ให้พนกังานลงนามรับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษ
เป็นประจําทกุปี  รวมทั 7งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับ
ทราบ 

 
 
 
 

 

1.3 มีกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      d.n.d การตดิตามและประเมนิผลโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิ (compliance unit) 
      d.n.e การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
      d.n.n การประเมินโดยผู้ เชี�ยวชาญที�เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไมป่ฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัความซื�อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ 

 d.m.d มีกระบวนการที�ทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที�เหมาะสม 
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2. คณะกรรมการมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าที กาํกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

e.d  มีการกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสทิธิ=อํานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  

e.e  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที�ชดัเจนและวดัผลได้ เพื�อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

e.n  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้
ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ�งครอบคลมุบทบาทที�สาํคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน 

  

e.m  คณะกรรมการเป็นผู้มคีวามรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท และมคีวามเชี�ยวชาญที�เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัท หรือสามารถขอคาํแนะนําจากผู้ เชี�ยวชาญในเรื�องนั 7นๆได้ 

  

e.l  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที�มคีวามรู้ ความสามารถนา่เชื�อถือ และมคีวาม
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที�อยา่งแท้จริง เช่น ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท ไมม่ี
ความสมัพนัธ์อื�นใด อนัอาจมีอิทธิพลตอ่การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าที�อยา่งเป็นอิสระ ใน
จํานวนที�เหมาะสมเพียงพอ 

  

e.s คณะกรรมการกํากบัดแูลการพฒันาและปฏิบตัิเรื�องการควบคมุภายในในองค์กร ซึ�ง
ครอบคลมุทั 7งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความเสี�ยง กิจกรรมการควบคมุ 
ข้อมลูและการสื�อสาร และการตดิตาม 

  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสั งการและความรับผิดชอบที 

เหมาะสมเพื อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกาํกบัดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

n.d ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรที�สนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทั 7งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัให้มีการควบคมุภายในอยา่ง
มีประสทิธิภาพ เช่น แบง่แยกหน้าที�ในสว่นงานที�สาํคญั ซึ�งทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหวา่ง
กนั  มีงานตรวจสอบภายในที�ขึ 7นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที�ชดัเจน เป็น
ต้น 

  

n.e  ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี�ยวกบั
อํานาจหน้าที� ความรับผิดชอบ และการสื�อสารข้อมลู 

  

  
 d.m.e มีกระบวนการที�ทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่งเหมาะสม และ
ภายในเวลาอนัควร  
 d.m.n มีการแก้ไขการกระทําที�ขดัตอ่หลกัความซื�อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
n.n  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสมระหวา่ง
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

4. องค์กรแสดงถงึความมุ่งมั นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที มีความรู้ความสามารถ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

m.d  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพื�อจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรที�มคีวามรู้และ
ความสามารถที�เหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตัินั 7นอยา่ง
สมํ�าเสมอ 

  

m.e  บริษัทมีกระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจงูใจหรือรางวลัตอ่บคุลากรที�มีผล
การปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรที�มีผลงานไมบ่รรลเุป้าหมาย รวมถึงการสื�อสาร
กระบวนการเหลา่นี 7ให้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

m.n  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสาํหรับการขาดบคุลากรที�มีความรู้และ
ความสามารถที�เหมาะสมอยา่งทนัเวลา 

  

m.m  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนกังานทกุคน เช่น การจดัระบบ
ที�ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 

  

m.l บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบืทอดตําแหนง่ (succession plan) ที�สาํคญั   

 
5. องค์กรกาํหนดให้บุคลากรมีหน้าที และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์

ขององค์กร 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

l.d คณะกรรมการและผู้บริหารมกีระบวนการและการสื�อสารเชิงบงัคบัให้บคุลากรทกุคนมีความ
รับผิดชอบตอ่การควบคมุภายใน และจดัให้มกีารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตัิ ในกรณีที�
จําเป็น 

  

l.e  คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดตวัชี 7วดัผลการปฏิบตัิงาน การสร้างแรงจงูใจ และการให้
รางวลั ที�เหมาะสม โดยพิจารณาทั 7งเรื�องการปฏิบตัิตาม Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ใน
ระยะสั 7นและระยะยาวของบริษัท 

  

l.n  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอยา่งตอ่เนื�องโดยเน้นให้
สามารถเชื�อมโยงกบัความสาํเร็จของหน้าที�ในการปฏิบตัติามการควบคมุภายในด้วย 

  

l.m คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไมใ่ห้มีการสร้างแรงกดดนัที�มากเกินไปในการปฏิบตัิ
หน้าที�ของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 
 

การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment) 
 

6. องค์กรกาํหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื อให้สามารถระบุและประเมินความเสี ยงต่าง ๆ  ที 
เกี ยวข้องกับการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 
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s.d  บริษัทสามารถปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั 7น โดยแสดงได้วา่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสทิธิหรือภาระ
ผกูพนัของบริษัทได้ถกูต้อง  มีมลูคา่เหมาะสม  และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 

  

s.e บริษัทกําหนดสาระสาํคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัที�สาํคญั เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

s.n รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง 

  

s.m คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง อนมุตัแิละสื�อสารนโยบาย 
การบริหารความเสี�ยงให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึ�งของ
วฒันธรรมขององค์กร 

  

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี ยงทุกประเภทที อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั วทั �ง

องค์กร  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

`.d บริษัทระบคุวามเสี�ยงทกุประเภทซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจทั 7งระดบัองค์กร หนว่ย
ธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที�งานตา่ง ๆ   

  

`.e  บริษัทวเิคราะห์ความเสี�ยงทกุประเภทที�อาจเกิดจากทั 7งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก
องค์กร ซึ�งรวมถึงความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ การดาํเนินงาน การรายงาน  
การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

`.n  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเสี�ยง   

`.m  บริษัทได้ประเมินความสาํคญัของความเสี�ยง โดยพิจารณาทั 7งโอกาสเกิดเหตกุารณ์ และ
ผลกระทบที�อาจเกิดขึ 7น  

  

`.l  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพื�อจดัการความเสี�ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความ
เสี�ยงนั 7น (acceptance) การลดความเสี�ยง (reduction) การหลกีเลี�ยงความเสี�ยง (avoidance)  
หรือการร่วมรับความเสี�ยง (sharing) 

  

 
8. องค์กรได้พิจารณาถงึโอกาสที จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี ยงที จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

�.d  บริษัทประเมินโอกาสที�จะเกิดการทจุริตขึ 7น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบตา่งๆ เช่น การจดัทํา
รายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สญูเสยีทรัพย์สนิ  การคอร์รัปชนั  การที�ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคมุภายใน (management override of internal controls) การเปลี�ยนแปลงข้อมลูใน
รายงานที�สาํคญั  การได้มาหรือใช้ไปซึ�งทรัพย์สนิโดยไมถ่กูต้อง เป็นต้น 

  

�.e  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายที�กําหนดแล้ว  รวมทั 7งได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของการให้สิ�งจงูใจหรือผลตอบแทน
แก่พนกังานแล้วด้วยวา่ ไมม่ีลกัษณะสง่เสริมให้พนกังานกระทําไมเ่หมาะสม เช่น ไมต่ั 7งเป้าหมาย
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ยอดขายของบริษัทไว้สงูเกินความเป็นจริงจนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็น
ต้น 
�.n คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี�ยวกบัโอกาสในการเกิดทจุริต 
และมาตรการที�บริษัทดาํเนินการเพื�อป้องกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

�.m บริษัทได้สื�อสารให้พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิที�กําหนดไว้    

 
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี ยนแปลงที อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

a.d บริษัทประเมินการเปลี�ยนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ที�อาจมผีลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลี�ยนแปลงนั 7นอยา่งเพียงพอแล้ว  

  

a.e บริษัทประเมินการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ที�อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การ
ควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การ
เปลี�ยนแปลงนั 7นอยา่งเพียงพอแล้ว 

  

a.n บริษัทประเมินการเปลี�ยนแปลงผู้ นําองค์กร ที�อาจมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ การควบคมุ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงนั 7น
อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

 
การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

 
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที ช่วยลดความเสี ยงที จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

db.d  มาตรการควบคมุของบริษัทมีความเหมาะสมกบัความเสี�ยง และลกัษณะเฉพาะขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึง
ลกัษณะเฉพาะอื�น ๆ 

  

db.e  บริษัทมมีาตรการควบคมุภายในที�กําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลมุกระบวนการ
ตา่งๆ อยา่งเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบตัิงานเกี�ยวกบัธุรกรรมด้านการเงิน การ
จดัซื 7อ และการบริหารทั�วไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าที�  และลาํดบัชั 7นการอนมุตัิของ
ผู้บริหารในแตล่ะระดบัไว้อยา่งชดัเจน รัดกมุ  เพื�อให้สามารถป้องกนัการทจุริตได้  เช่น  มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนมุตัิของผู้บริหารแตล่ะระดบั  ขั 7นตอนในการอนมุตัิโครงการ
ลงทนุ  ขั 7นตอนการจดัซื 7อและวิธีการคดัเลอืกผู้ขาย  การบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการตดัสนิใจ
จดัซื 7อ  ขั 7นตอนการเบิกจา่ยวสัดอุปุกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื�องมือตา่งๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มี
กระบวนการสาํหรับกรณีตา่ง ๆ ดงันี 7 
 db.e.d การเก็บรวบรวมข้อมลูเกี�ยวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ที�เกี�ยวข้อง
กบับคุคลดงักลา่ว รวมทั 7งบคุคลที�เกี�ยวโยงกนั เพื�อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
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รายการระหวา่งกนั หรือรายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั 7งมีการปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ 
 db.e.e กรณีที�บริษัทอนมุตัธุิรกรรมหรือทําสญัญากบัผู้ ที�เกี�ยวข้องในลกัษณะที�มีผลผกูพนั
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซื 7อขายสนิค้า การให้กู้ยืม  การคํ 7าประกนั  บริษัทได้
ติดตามให้มั�นใจแล้ววา่ มกีารปฏิบตัิเป็นไปตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลาที�มีผลผกูพนั
บริษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี 7ตามกําหนด หรือมกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็น
ต้น 
db.n บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคมุแบบ 
manual และ automated หรือการควบคมุแบบป้องกนัและติดตาม 

  

db.m บริษัทกําหนดให้มกีารควบคมุภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทั 7งระดบักลุม่บริษัท หนว่ย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

  

db.l บริษัทมีการแบง่แยกหน้าที�ความรับผิดชอบในงาน n ด้านตอ่ไปนี 7 ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื�อเป็นการตรวจสอบซึ�งกนัและกนั กลา่วคือ  
 (d) หน้าที�อนมุตัิ  
 (e) หน้าที�บนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
 (n) หน้าที�ในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สนิ       

  

 
11. องค์กรเลอืกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั วไปด้วยระบบเทคโนโลย ีเพื อช่วยสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

dd.d บริษัทควรกําหนดความเกี�ยวข้องกนัระหวา่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตัิงานและการควบคมุทั�วไปของระบบสารสนเทศ 

  

dd.e บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพื 7นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

dd.n บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม   

dd.m  บริษัทควรกําหนดการควบคมุกระบวนการได้มา การพฒันา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ งได้กาํหนดสิ งที คาดหวังและขั �นตอนการปฏิบตัิ เพื อให้

นโยบายที กาํหนดไว้นั�นสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

de.d บริษัทมีนโยบายที�รัดกมุเพื�อติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขั 7นตอนการอนมุตัิที�กําหนด เช่น ข้อบงัคบัของบริษัท 
เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกณฑ์ของสาํนกังาน ฯลฯ เพื�อป้องกนัการหาโอกาส 
หรือนําผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้สว่นตวั   
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
de.e บริษัทมีนโยบายเพื�อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมกระทําโดยผู้ ที�ไมม่ีสว่นได้เสยีในธุรกรรมนั 7น 

 

 

de.n บริษัทมีนโยบายเพื�อให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็น
สาํคญั และพิจารณาโดยถือเสมอืนเป็นรายการที�กระทํากบับคุคลภายนอก   (at arms’ length 
basis) 

 

 

de.m บริษัทมีกระบวนการตดิตามดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม รวมทั 7งกําหนด
แนวทางให้บคุคลที�บริษัทแตง่ตั 7งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทยอ่ยหรือร่วมนั 7น ถือปฏิบตั ิ 
(หากบริษัทไม่มีเงินลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ตอ้งตอบข้อนี6) 

 

 

de.l  บริษัทกําหนดหน้าที�และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตัิโดย
ผู้บริหารและพนกังาน  

 

de.s นโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาที�เหมาะสม โดยบคุลากร
ที�มีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน  

 

de.` บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ   

 
ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล (Information & Communication) 

 
13. องค์กรข้อมูลที เกี ยวข้องและมีคุณภาพ เพื อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที กาํหนด

ไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

dn.d บริษัทกําหนดข้อมลูที�ต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทั 7งข้อมลูจากภายในและภายนอกองค์กร ที�
มีคณุภาพและเกี�ยวข้องตอ่งาน 

  

dn.e บริษัทพิจารณาทั 7งต้นทนุและประโยชน์ที�จะได้รับ รวมถงึปริมาณและความถกูต้องของข้อมลู  
 

  

dn.n บริษัทดําเนินการเพื�อให้คณะกรรมการมีข้อมลูที�สาํคญัอยา่งเพียงพอสาํหรับใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอยา่งข้อมลูที�สาํคญั เช่น รายละเอียดของเรื�องที�เสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบตอ่
บริษัททางเลอืกตา่ง ๆ  

 

 

dn.m บริษัทดําเนินการเพื�อให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสอืนดัประชมุหรือเอกสารประกอบการ
ประชมุที�ระบขุ้อมลูที�จําเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณาก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายใน
ระยะเวลาขั 7นตํ�าตามที�กฎหมายกําหนด  

 

 

dn.l บริษัทดําเนินการเพื�อให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอียดตามควร        เพื�อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี�ยวกบัความเหมาะสมในการปฏิบตัหิน้าที�ของกรรมการแตล่ะราย เชน่ 
การบนัทกึข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงัเกตของกรรมการในเรื�องที�พิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายที�ไมเ่ห็นด้วยกบัเรื�องที�เสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
dn.s บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี 7 
 dn.s.d มกีารจดัเก็บเอกสารสาํคญั ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 dn.s.e กรณีที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีหรือผู้ตรวจสอบภายในวา่มีข้อบกพร่องในการควบคมุ
ภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั 7นอยา่งครบถ้วนแล้ว   

 

 
14. องค์กรสื อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ งรวมถงึวตัถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที จาํเป็น

ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที วางไว้ 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

dm.d บริษัทมีกระบวนการสื�อสารข้อมลูภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ และมีช่องทางการสื�อสารที�
เหมาะสม เพื�อสนบัสนนุการควบคมุภายใน   

 

dm.e บริษัทมีการรายงานข้อมลูที�สาํคญัถงึคณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ�าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถงึแหลง่สารสนเทศที�จําเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการตา่ง ๆ ตามที�
ต้องการ เช่น การกําหนดบคุคลที�เป็นศนูย์ตดิตอ่เพื�อให้สามารถตดิตอ่ขอข้อมลูอื�นนอกจากที�ได้รับ
จากผู้บริหาร รวมทั 7งการตดิตอ่สอบถามข้อมลูจากผู้สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจดัประชมุ
ระหวา่งคณะกรรมการและผู้บริหารตามที�คณะกรรมการร้องขอ การจดักิจกรรมพบปะหารือระหวา่ง
คณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ  เป็นต้น    

 

 

dm.n บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อให้บคุคลตา่ง ๆภายในบริษัท
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) 
ได้อยา่งปลอดภยั 

 

 

 
15. องค์กรได้สื อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี ยวกับประเดน็ที อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
dl.d บริษัทมีกระบวนการสื�อสารข้อมลูกบัผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กรอยา่งมีประสทิธิภาพ และ
มีช่องทางการสื�อสารที�เหมาะสม เพื�อสนบัสนนุการควบคมุภายใน เช่น จดัให้มีเจ้าหน้าที�หรือ
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  ศนูย์รับเรื�องร้องเรียน เป็นต้น 

 

 

dl.e บริษัทจดัให้มีช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อให้ผู้มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี�ยวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อยา่งปลอดภยั 

 

 

   
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื อให้มั นใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัดาํเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

ds.d บริษัทจดัให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกําหนดห้ามฝ่าย
บริหารและพนกังานปฏิบตัตินในลกัษณะที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
กําหนดให้แตล่ะสว่นงานตดิตามการปฏิบตัิ  และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้
หนว่ยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตัิ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นต้น 
ds.e บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในที�วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

ds.n ความถี�ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของบริษัท 
 

  

ds.m ดาํเนินการตดิตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ที�มีความรู้และ
ความสามารถ 

  

ds.l บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ 7นตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

  

ds.s บริษัทสง่เสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที�ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

  

 
17. องค์กรประเมินและสื อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที รับผิดชอบ ซึ งรวมถงึ

ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

d`.d บริษัทประเมินผลและสื�อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน และดําเนินการเพื�อตดิตาม
แก้ไขอยา่งทนัทว่งที หากผลการดําเนินงานที�เกิดขึ 7นแตกตา่งจากเป้าหมายที�กําหนดไว้อยา่งมี
นยัสาํคญั 

  

d`.e บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี 7 
 d`.e.d ฝ่ายบริหารต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์หรือ
สงสยัวา่มีเหตกุารณ์ทจุริตอยา่งร้ายแรง มกีารปฏิบตัิที�ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมกีารกระทําที�ผิดปกติอื�น 
ซึ�งอาจกระทบตอ่ชื�อเสยีงและฐานะการเงินของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 
 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้วา่จะได้เริ�ม
ดําเนินการจดัการแล้ว) ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอนัควร 
 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที�เป็นสาระสาํคญัตอ่คณะกรรมการ
บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายละเอียดเกี ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
(Compliance) 

 
บริษัทได้ให้ความสาํคญักบัระบบควบคมุภายในของบริษัทเป็นอยา่งยิ�ง และเพื�อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่ง

อิสระ และรัดกุม โดยไม่มีปัญหาการขดักนัของผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้ว่าจ้างนิติบคุลล เพื�อเข้ามาทําหน้าที�ตรวจสอบ
ภายในองค์กร  ทั 7งนี 7 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี�  จํากัด โดยนายสวุิทย์ จันทร์อําพร เข้ามาทําหน้าที�
ตรวจสอบภายในดงักล่าว และให้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กบักรรมการตรวจสอบทราบได้โดยตรง 
โดยทกุการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตวัแทนบริษัท บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี�  จํากดั จะไม่มีฝ่าย
บริหารหรือตวัแทนอื�นใดของฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพื�อเปิดโอกาสให้ตวัแทนของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี� จํากดั 
สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในให้กบัคณะกรรมการตรวจสอบได้อยา่งเป็นอิสระ 

ทั 7งนี 7 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวสอบระบบควบคมุภายในที�ทางบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไว
เซอร์รี� จํากดั ได้ตรวจสอบประจําปี else เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของบริษัท ธีระมงคล 
อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีระบบควบคมุภายในที�เพียงพอและเหมาะสม ไมก่่อให้เกิดการขดัแย้งกนัของผลประโยชน์ และ 
มีธรรมาภิบาลเพียงพอ 

 
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน 
ชื�อ:   นายสวุิทย์ จนัทร์อําพร  

ตําแหนง่ปัจจบุนั:  กรรมการผู้จดัการบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์รี� จํากดั 

คณุวฒุิทางการศกึษา: - ปริญญาโท สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

- ประกาศนียบัตร หลกัสูตรผู้ ตรวจสอบ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลยั   

- เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย (CPA) เลขที� n�bb 

ประสบการณ์: - เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและเป็นที�ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ ให้กบับริษัทตา่งๆ 

เช่น ธุรกิจก่อสร้าง, ธุรกิจซื 7อมาขายไป, ธุรกิจโรงงานการผลติและธนาคาร มากวา่ el ปี 

- เคยทํางานให้กบับริษัทตรวจสอบบญัชี Big 4 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
87 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
ฝ่ายบริหารได้จดัทํางบการเงินประจําปีสิ 7นสดุวนัที� nd ธันวาคม else ตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป โดยได้

เลือกใช้นโยบายที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสมํ�าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการจดัทํา
งบการเงิน รวมทั 7งเปิดเผยข้อมลูที�สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แตง่ตั 7ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพื�อรับผิดชอบดแูลเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินให้ถกูต้อง
ครบถ้วน มีการใช้นโยบายที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสมํ�าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุภายในที�
เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเสี�ยงของบริษัท เพื�อป้องกนัหรือลดความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ 7นจากการทจุริตหรือ
การดําเนินการที�ผิดปกติอยา่งมีสาระสาํคญัและเพียงพอที�จะดํารงรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

จากวิธีปฏิบตัิและกํากบัดแูลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 
จํากดั (มหาชน) ณ วนัที� nd ธันวาคม else แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที�ถกูต้องเชื�อถือได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง 
 
 
 
  

(นาย ธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร) 
    ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
88 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ mb ของกําไรสทุธิที�เหลือหลงัจากหกัเงิน

สาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่เีหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงิน
ปันผลนั 7นไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั  
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รายการระหว่างกัน 

 
1) รายการระหว่างกนัของบริษัทกับบุคคลที อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที เกิดขึ �นในปี 2562 ดังนี � 

 
บุคคลที อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร  นายธีรพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร เป็นกรรมการ และ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเป็นพี�น้องของนายธีระ
ชยั ประสิทธิ=รัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ=รัตนพร 
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร และนายธีรศกัดิ= 
ประสิทธิ=รัตนพร ซึ�งทั 7ง 3 ท่าน เป็นกรรมการและ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
 

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสั 7นแก่
บริษัท 
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสั 7น เพื�อ
ใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี 7 
  หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 
ยอด ณ วนัต้นงวด 0.00 
บวก เพิ�มขึ 7นระหวา่งงวด 7.00  
หกั ลดลงระหว่างงวด (7.00)  
ยอด ณ วนัสิ 7นงวด 0.00  
โดยนายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้คดิคา่ใช้จ่าย
เกี�ยวกบัดอกเบี 7ยจากบริษัทในปี 2562 เท่ากบั อตัราร้อย
ละ 5.309 ตอ่ปี หรือคดิเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี 7ยเทา่กบั 
0.15 ล้านบาท โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทมี
ดอกเบี 7ยค้างจ่ายเท่ากบั 0 ล้านบาท 

สําหรับรายการเงินกู้ ยืมระยะสั 7นจากบุคคลที�
เกี�ยวข้องดงักล่าว เป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทํารายการดงักล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า 
การทํารายการนี 7เป็นการทํารายการที�สมเหตุสมผล 
และเป็นไปเพื�อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท  
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b) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั 7งที� d/elsn เมื�อวนัที� da กุมภาพนัธ์ elsn คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาให้ความเห็นเกี�ยวกบัรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�ง
ในที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเห็นวา่ ไมม่ีรายการระหวา่งกนัตา่ง ๆ  
 
�) มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน  

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 7งที� e/elle เมื�อวนัที� dn พฤศจิกายน elle คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

อนมุตัิหลกัการเกี�ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้าโดยทั �วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ  
ผู้บริหาร  หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง โดยได้อนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตัิการทําธุรกรรมดงักลา่วได้ หาก
ธุรกรรมนั 7นมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที�วิญ�ชูนจะพงึกระทํากบัคู่สญัญาทั�วไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย
อํานาจต่อรองทางการค้าที�ปราศจากอิทธิพลในการที�ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง ทั 7งนี 7 
ทางบริษัทจะจดัทํารายการสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่วที�เกิดขึ 7นในช่วงเวลาที�ผ่านมา เพื�อรายงานในการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับในกรณีที�มีรายการระหวา่งกนัไมเ่ป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี�ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั 7น ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกนัที�อาจเกิดขึ 7นบริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ  ผู้ เชี�ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื�ออนุมตัิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าทํารายการ ทั 7งนี 7 ในกรณีที�มีรายการระหว่างกัน บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที�ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจําปี (ls-d) และรายงานประจําปีของบริษัท (ls-e) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ทั 7งนี 7การพิจารณาอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัดงักล่าวต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ�งผู้ ที�อาจ
มีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสยีในการทํารายการระหวา่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในการทํารายการระหวา่งกนันั 7น ๆ 
 

f) นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 
 ตามมติที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท (ครั 7งที� d/elle วนัที� en กนัยายน elle) ได้กําหนดนโยบายการเข้าทํารายการ
ระหวา่งกนัไว้วา่ ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหวา่งกนักบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัท บริษัทจะกําหนดเงื�อนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กับเงื�อนไขหรือราคาที�เกิดขึ 7นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที�บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทั 7งนี 7บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี�ยวกับราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั 7งความจําเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดงักล่าว ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�อาจ
เกิดขึ 7น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ เชี�ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็น
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เกี�ยวกบัการทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื�อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเห็นตอ่
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั 7งนี 7บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที�
ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทได้เปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจําปี (ls-d) และรายงานประจําปีของบริษัท (ls-e) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

รายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ 7นในอนาคตนั 7น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที�ได้กําหนดขึ 7นและ
กรรมการจะต้องไม่อนมุตัิรายการใด ๆ ที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�นใดกบับริษัท และ
จะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ�งบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสั�ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี�ยวโยงกนัและการได้มาหรือ
จําหนา่ยไปซึ�งทรัพย์สนิของบริษัท และตามมาตรฐานบญัชีที�กําหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี 7 บริษัทจะไม่
ทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทที�เกี�ยวข้องที�ไมใ่ช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
  
g) มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 

เพื�อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกนัของบริษัทเกิดขึ 7นกบับคุคลที�อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้ผา่นที�ประชมุคณะกรรมการ
ที�มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทําธุรกรรมรายการระหว่างกนัที�มีข้อตกลงทางการค้าที�มีเงื�อนไขการค้า
โดยทั�วไป ซึ�งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการได้ไว้แล้วเมื�อครั 7งการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั 7งที� e/elle เมื�อวนัที� dn พฤศจิกายน elle) ทั 7งนี 7 เพื�อดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุิธรรม
และมีนโยบายการกําหนดราคาที�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิที�สาํคญัของบริษัท
จดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
 

 

              
  
 
 
 
 

 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ m ท่าน โดย
กรรมการตรวจสอบทกุท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือที�ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบตัิครบถ้วน และได้ปฏิบตัิตาม
หน้าที� ความรับผิดชอบ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบตัิซึ�งสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที�
ดีสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ในรอบปี else คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม l ครั 7ง โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชี 
เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระที�เกี�ยวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ ดงันี 7  
 

รายชื อคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั �งหมด (ครั�ง) 
1. พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ l/l 
2. นาย ทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง e/e 
3. นาง ชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา l/l 
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง n/n 

 
 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดงันี 7 
 
1) การให้ความเห็นเกี ยวกับความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที เชื อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2562 รวมถึงรายงานการเงินที�
เกี�ยวข้องเพื�อให้มั�นใจว่ารายงานงบการเงินของบริษัทได้จดัทําขึ 7นอย่างถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป นอกจากนี 7 ยงัมีการสอบทานการเปิดเผยรายการระหวา่งกนั 
ระหว่างบริษัท และบุคคลที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการสอบทานจะ
พิจารณาถึงความถกูต้องตามที�ควรในสาระสําคญั ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลูเป็น
สําคญั ทั 7งนี 7 การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบญัชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน
ประจําปี 25se รวมถึงรายงานการเงินที�เกี�ยวข้องในแต่ละครั 7ง จะไม่มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอื�นใดร่วมในที�ประชุม เพื�อเป็น

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง 
กรรมการตรวจสอบ 

นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 
กรรมการตรวจสอบ 

นางชลลดา อิศรางกรู ร อยธุยา 

กรรมการตรวจสอบ 
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การเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ชี 7แจงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขดัข้องที�ไมส่ามารถแสดงโดยตรงกบัฝ่ายบริหาร
ได้ หรือ หากผู้ตรวจสอบบญัชีพบสิ�งผิดปกติใดที�แจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบแล้วแตไ่มไ่ด้แก้ไข 
 
2) การให้ความเห็นเกี ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 เกี�ยวกบัการกํากบัดแูลงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในนั 7น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตาม
ผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการสุม่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน จาก
รายงานที�นําเสนอโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึ�งทางบริษัทได้วา่จ้าง บริษัท 
เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี�  จํากดั ทําหน้าที�ดงักลา่ว ในฐานะผู้ ทําหน้าที�ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  ทั 7งนี 7 การ
ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับตวัแทนของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี�  จํากัด ในแต่ละครั 7ง จะไม่มีฝ่าย
บริหารหรือตวัแทนอื�นใดร่วมในที�ประชมุ เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี�  จํากดั ได้ชี 7แจงรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั 7งนี 7 เพื�อให้ระบบควบคมุภายในทางด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทางที�ถูกต้อง 
และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุระบบภายในที�ดี และมีการปฏิบตัิตามอย่างสมํ�าเสมอ นอกจากนี 7 ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี�ยง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี�ยงจากทาง
ผู้ บริหารบริษัทตามที�ได้นําเสนอ เพื�อพิจารณาแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสี�ยงและ
สภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนแปลงไป และเพื�อให้ทนัตอ่การรับมือกบัสถานการณ์ที�อาจเกิดขึ 7นได้อยา่งทนัทว่งที และเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�เพียงพอและเหมาะสม 

 
3) การให้ความเห็นเกี ยวกับรายการระหว่างกันที เกิดขึ �นระหว่างบริษัท กับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งทาง

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

 
4) การให้ความเห็นเกี ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง และไมพ่บข้อบกพร่องที�เป็นสาระสาํคญั                 
                     
5) การให้ความเห็นเพิ มเติมเกี ยวกับการจัดทําแผนงานประจําปี และรับทราบปัญหาต่างๆ จากผู้บริหารของ

บริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี�ยวกับการจัดทําแผนงานประจําปี ที�ฝ่ายบริหารได้
นําเสนอให้พิจารณา รวมถึงรับทราบและเสนอแนะเกี�ยวกบัปัญหาตา่งๆ ที�เกิดขึ 7นหรือคาดวา่จะเกิดขึ 7น ในมมุมองของผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่บริษัทได้จดัทําแผนงานประจําปีขึ 7นอย่างรอบคอบและรัดกมุ รวมถึงผู้บริหารได้พิจารณาและ
ตดัสนิใจปัญหาตา่งๆที�เกิดขึ 7น หรือคาดวา่จะเกิดขึ 7นอยา่งระมดัระวงั  
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6) การให้ความเห็นเกี ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี โดยได้พิจารณาความเหมาะสม

และคดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทน โดยเห็นควรนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนมุตัิจากที�ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นแตง่ตั 7งผู้มีรายชื�อดงัตอ่ไปนี 7 

 

 
 
 
 
 
 

แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี elsn และเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท  

 
                                         

                                                                       
                                                                                     (พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ) 
                                                                                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                         บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื อผู้สอบบัญชี                                  เลขที ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                                                   
นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก                              4334                               หรือ 
นายประดษิฐ รอดลอยทกุข์                                  218                                หรือ 
คณุชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์                                 9211                               หรือ                             
นางพรทพิย์ เลิศทนงศกัดิ=                                    7633 
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การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

 
1) ผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที ผ่านมา 

เมื�อพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทพบวา่ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา ตั 7งแต่ ปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีรายได้
จากการดําเนินงาน เท่ากับ 401.62 ล้านบาท 392.21 ล้านบาท และ 392.00 ล้านบาท ตามลําดบั และสําหรับรายได้รวมปี 
2560 – ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั 403.88 ล้านบาท 396.07 ล้านบาท และ 394.25 ล้านบาท ตามลําดบั รายได้จาก
การขายที�ลดลงเนื�องจากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกําลงัซื 7อภาคครัวเรือนที�ชะลอตวั สถานการณ์การแขง่ขนัที�สงูขึ 7น และ
การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําให้ความต้องการซื 7อในตลาดลดลงซึ�งไปในทิศทางเดียวกนั 

ในปี elsd บริษัทได้ขยายการลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าผ่านการถือหุ้นในบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั ซึ�ง
เป็นบริษัทยอ่ยในสดัสว่นร้อยละ dbb ของบริษัท โดยบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดัได้เข้าซื 7อหุ้นในบริษัท กรีนเซฟวิ�ง 
เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ dbb ทั 7งนี 7 บริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด d.m เมกกะวตัต์ จงัหวดัชมุพร เพื�อจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค สง่ผลให้ตั 7งแตไ่ตรมาสที� 
n ของปี elsd งบการเงินรวมของบริษัทเริ�มมีรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยในปี elsd บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็น
จํานวน dl.en ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.85 ของรายได้จากการดําเนินงาน และในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการ
ขายไฟฟ้าเป็นจํานวน 44.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.29 ของรายได้จากการดําเนินงาน 

สําหรับกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจํานวน 25.24 ล้านบาท 18.02 ล้านบาท 
และ 8.58 ล้านบาท จากปริมาณขายที�ลดลงทําให้รายได้จากการขายลดลงเป็นสาํคญั 

 
ผลการดาํเนินงาน 
รายได้ 

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายเทา่กบั 401.62 ล้านบาท 392.21 ล้านบาท และ 392.00 
ล้านบาท ตามลาํดบั ในขณะที�มีรายได้อื�น ๆ เทา่กบั 2.26 ล้านบาท 3.86 ล้านบาท และ 2.25 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยรายได้
อื�น ๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวตัถดุิบรายได้รับคืนการสง่ออก  รายได้ดอกเบี 7ยรับ เป็นต้น สง่ผลให้บริษัทมีรายได้
รวมปี 2560 – ปี 2562 เทา่กบั 403.88 ล้านบาท 396.07 ล้านบาท และ 394.25 ล้านบาท ตามลาํดบั  

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุ่มหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ
มากที�สดุ กลา่วคือ มีสดัสว่นร้อยละ lb.e� ร้อยละ le.e� และร้อยละ 45.25 ของรายได้รวมตามลาํดบั รองลงมาคือ ผลติภณัฑ์
ในกลุ่มโคมไฟฟ้า มีสดัส่วนการจําหน่ายคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ md.`b ร้อยละ n�.sn และร้อยละ 39.10 ของรายได้รวม 
ตามลาํดบั และสาํหรับสดัสว่นการจําหนา่ยผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและอปุกรณ์อํานวยความสะดวกคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ `.ab ร้อยละ `.dm และร้อยละ 7.17 ของรายได้รวมตามลาํดบั 

นอกจากนี 7 ในปี elsd และ 2562 งบการเงินรวมของบริษัทเริ�มมีรายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

จํานวน dl.en ล้านบาท และ 44.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ n.�l และร้อยละ dd.ea ของรายได้จากการ

ดําเนินงาน 
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ทั 7งนี 7 สามารถแสดงสดัสว่นโครงสร้างรายได้แยกตามธุรกิจ และประเภทผลติภณัฑ์ในปี 2560 – ปี 2562 ได้ดงันี 7 

กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า       

1.1 ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้าและอปุกรณ์สว่นควบ 203.16 50.28 207.05 52.28 178.39 45.25 

d.e  ผลติภณัฑ์โคมไฟฟ้า 168.43 41.70 153.00 38.63 154.15 39.10 

d.n ผลติภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งและ

อปุกรณ์อํานวยความสะดวก 

31.91 7.90 28.30 7.14 28.28 7.17 

หกั สว่นลดจ่าย (1.88) (0.47) (11.37) (2.87) (13.32) (3.38) 

2. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า       

e.d รายได้จากการขายไฟฟ้า - - 15.23 3.85 44.50 11.29 

รายได้จากการขาย - สุทธิ 401.62 99.40 392.21 99.03 392.00 99.43 

รายได้อื�น 2.26 0.60 3.86 0.97 2.25 0.57 

รายได้รวม 403.88 100.00 396.07 100.00 394.25 100.00 

 
ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน เท่ากับ 392.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน a.md ล้านบาท 

เนื�องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลงัซื 7อภาคครัวเรือนที�ชะลอตวั ทําให้ความต้องการซื 7อในตลาดลดลงเช่นเดียวกนั 
ประกอบกบัการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์การแข่งขนัที�สงูขึ 7น อย่างไรก็ดีบริษัทได้พยายามกําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงานโดยการพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการผลิตการปรับโครงสร้างพนักงานเพื�อให้ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทดีขึ 7นในอนาคต  

นอกจากนี 7 ในไตรมาสที� n  ของปี  elsd บริษัทเริ�มมีรายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจํานวน dl.en 
ล้านบาท ซึ�งเกิดจากผลการดําเนินงานโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัท คือ บริษัท กรีนเซฟวิ�งเอนเนอร์ยี�
ไทยแลนด์จํากดั ซึ�งดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพ ขนาด d.m  เมกกะวตัต์ ตั 7งอยูที่�จงัหวดัชมุพร เพื�อจําหนา่ยให้กบั
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในระบบ  Feed-in Tariff  ซึ�งสญัญาซื 7อขายไฟฟ้ามีอาย ุeb  ปี เริ�มตั 7งแต่  eb  เมษายน  ell�  และจะ
สิ 7นสดุในวนัที� da เมษายน el`� 

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน เท่ากับ 392.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ b.bs เมื�อเปรียบเทียบกับ
รายได้จากการขายรวมของปี elsdซึ�งเทา่กบั nae.ed ล้านบาท รายได้จากการขายที�ลดลงเนื�องจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
กําลงัซื 7อภาคครัวเรือนที�ชะลอตวั ทําให้ความต้องการซื 7อในตลาดลดลงซึ�งไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าของบริษัทยอ่ยเพิ�มมากขึ 7นจากปีก่อน ซึ�งเป็นไปตามที�คาดหมายไว้  

สําหรับสดัส่วนรายได้แยกตามภูมิศาสตร์ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายแบ่ง
ออกเป็นรายได้จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี elsb มีสดัสว่นประมาณร้อยละ a` ต่อร้อยละ n และ
สําหรับปี elsd มีสดัส่วนประมาณร้อยละ a� ต่อร้อยละ e และในปี 2562 มีสดัส่วนประมาณร้อยละ 98 ต่อร้อยละ 2 โดย
รายได้จากการขายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการจําหน่ายให้ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งที�จําหน่ายอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าซึ�งเป็น 
Dealer รองลงมาคือร้านค้า Modern Trade หรือ Retial และมีการจําหน่ายให้โครงการภาครัฐบาลเป็นสว่นน้อย และสําหรับ
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รายได้จากการขายต่างประเทศบริษัทสง่ออกสินค้าไปจําหน่ายในประเทศแถบภมูิภาคอาเซียน และในแถบภมูิภาคตะวนัออก
กลางเป็นสาํคญั เช่น บงักลาเทศ เวียดนาม กมัพชูา เมียนมาร์ ลาว ซีเรีย ซาอดุิอาระเบีย และอียิปต์ ทั 7งนี 7 บริษัทมียอดขายใน
ต่างประเทศลดลงเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงไปของเทคโนโลยี LED  ซึ�งประหยดัพลงังานมากกว่าส่งผลให้หลอดไฟถนนที�
บริษัทจําหน่ายในหลายประเทศถูกแทนที�ด้วยหลอดไฟถนนประเภท LED โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนมีราคา
จําหนา่ยที�ถกูกวา่ทําให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทที�สง่ออกไปตา่งประเทศมียอดขายที�ลดลง 

บริษัทมีรายได้อื�น ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากับ 2.26 ล้านบาท 3.86 ล้านบาท และ 2.25 ล้านบาท 
ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ b.ls ร้อยละ b.a� และร้อยละ b.l` ของรายได้จากการดําเนินงานในแต่ละปีตามลําดบั โดย
รายได้อื�นประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวตัถดุิบ รายได้รับคืนการสง่ออก รายได้ดอกเบี 7ยรับ เป็นต้น 

 
ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ย 

บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายสนิค้าในกลุม่อปุกรณ์ไฟฟ้าตอ่รายได้จากการดําเนินงาน ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 70.09 ร้อยละ 68.00 และร้อยละ 58.91 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมูลค่าต้นทุนขาย เท่ากับ 281.48 ล้านบาท 
266.71 ล้านบาท และ 230.91 ล้านบาท ตามลาํดบั  

สาํหรับปี elsdสดัสว่นต้นทนุขายสนิค้าในกลุม่อปุกรณ์ไฟฟ้าตอ่รายได้จากการขายสนิค้าปรับตวัเพิ�มขึ 7นเลก็น้อยเมื�อ
เทียบกับปี elsb โดยสดัส่วนต้นทุนขายสินค้าต่อรายได้จากการขายสินค้าในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 70.75 เมื�อเทียบกับ
สดัสว่นในปี elsb ที�เทา่กบัร้อยละ `b.ba นอกจากนี 7 ในปี elsd บริษัทมีต้นทนุขายไฟฟ้าจํานวน 10.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น
สดัสว่นต้นทนุขายไฟฟ้าต่อรายได้จากการขายไฟฟ้า เท่ากบัร้อยละ 67.17 จะเห็นได้ว่าสดัสว่นต้นทนุขายของธุรกิจผลิตและ
จําหนา่ยกระแสไฟฟ้ามีสดัสว่นต้นทนุที�ตํ�ากวา่ธุรกิจผลติและจําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟ้า 

สาํหรับปี els2 สดัสว่นต้นทนุขายสนิค้าในกลุม่อปุกรณ์ไฟฟ้าตอ่รายได้จากการขายสนิค้าลดลงเมื�อเทียบกบัปี elsd 
โดยสดัส่วนต้นทุนขายสินค้าต่อรายได้จากการขายสินค้าในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 66.45 บริษัทมีต้นทุนขายไฟฟ้าจํานวน 
30.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต้นทนุขายไฟฟ้าตอ่รายได้จากการขายไฟฟ้า เทา่กบัร้อยละ 68.20  

ในปี 2560  ปี  2561  และปี 2562 บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้
รวมจากการดําเนินงานเท่ากบัร้อยละ  36.26 ร้อยละ  34.37 และร้อยละ 34.23 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่า 145.63  ล้าน
บาท 134.81 ล้านบาท และ 134.16 ล้านบาท ตามลาํดบั  

สําหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทนุในการจดัจําหนา่ยเท่ากบั 59.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 3.86 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ s.dn และในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี  2561 เท่ากับ 75.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2560 จํานวน 6.96 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 8.42 เนื�องจากการปรับลดค่าล่วงเวลาทําให้ค่าล่วงเวลาลดลง
จํานวน e.l� ล้านบาท และมีหนี 7สงสยัจะสญูลดลง 

สําหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทนุในการจดัจําหนา่ยเท่ากบั 59.80 ล้านบาท เพิ�มขึ 7นจากปี  2561 เล็กน้อยจํานวน 0.65
ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึ 7นร้อยละ 1.10 และในสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 เทา่กบั 74.36 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 จํานวน 1.30 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 1.72 เนื�องจากการปรับลดคา่ลว่งเวลา 

ในสว่นต้นทนุทางการเงินของบริษัท ในปี  elsb  ปี  elsd  และปี  2562  มีสดัสว่นคิดเป็นร้อยละ  0.83 ร้อยละ  d.ms  
และ ร้อยละ  e.m`  ของรายได้รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่าต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 3.34 ล้านบาท 
5.72  ล้านบาท และ  9.69  ล้านบาท ตามลําดบั ปี  elsd ต้นทนุทางการเงินของบริษัทเพิ�มขึ 7นจํานวน  e.n�  ล้านบาท เมื�อ
เทียบกบัปี  elsb  หรือเพิ�มขึ 7นคิดเป็นอตัราร้อยละ  71.25  ซึ�งเป็นผลจากบริษัทมีดอกเบี 7ยจ่ายจากตั�วสญัญาใช้เงินและทรัสต์รี
ซีทเพิ�มมากขึ 7น สําหรับต้นทนุทางการเงินในปี  else  เท่ากบั a.sa  ล้านบาท หรือเพิ�มขึ 7นร้อยละ sa.ne เมื�อเปรียบเทียบกบั
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ต้นทนุทางการเงินของปี  elsd  ซึ�งเทา่กบั  l.`e  ล้านบาท โดยมีผลมาจากดอกเบี 7ยจ่ายตั�วสญัญาใช้เงินและดอกเบี 7ยเงินกู้ยมื
ธนาคารเพิ�มขึ 7น 

 
อตัรากําไรขั 7นต้น และอตัรากําไรสทุธิ 

บริษัทมีอตัรากําไรขั 7นต้น ในปี elsb  ปี elsd และปี else คิดเป็นร้อยละ 29.91 ร้อยละ ea.na และร้อยละ nn.nl 
ของรายได้รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูค่ากําไรขั 7นต้น เท่ากบั 120.14 ล้านบาท 115.28 ล้านบาท และ  
130.73 ล้านบาท ตามลําดบั โดยในปี elsd บริษัทมีอตัรากําไรขั 7นต้นสงูกว่าปี 2560 เนื�องจากสดัส่วนต้นทุนขายสินค้าต่อ
รายได้จากการขายสินค้าในกลุม่ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าในปี 2560 ลดลงจากปี 2560 และในปี 2562 บริษัทมี
อตัรากําไรขั 7นต้นเพิ�มขึ 7นจากปี 2561 เนื�องจากบริษัทสามารถบริหารต้นทนุขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ 7น 

เมื�อพิจารณาอัตรากําไรสุทธิของบริษัทพบว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี elsb ปี elsd และปี  else  เท่ากับ 
(25.24) ล้านบาท  (18.02)  ล้านบาท และ  (8.58)  ล้านบาท คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิร้อยละ s.el ร้อยละ  4.55  และร้อยละ 
2.18  ของรายได้รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดบั โดยปี elsd บริษัทมีขาดทุนสทุธิลดลงเมื�อเทียบกับปี elsb คิดเป็น
จํานวน 7.22 ล้านบาท จากผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าที�บริษัทเริ�มรับรู้รายได้ในงบการเงินรวมตั 7งแต่ไตรมาสที� n ของปี 
elsd ซึ�งธุรกิจโรงไฟฟ้ามีอตัรากําไรขั 7นต้นที�สงูกว่าธุรกิจอปุกรณ์ไฟฟ้า ประกอบกบัปี elsd บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที�
ลดลงจากการปรับลดค่าลว่งเวลาทําให้คา่ลว่งเวลาลดลงจํานวน  e.l� ล้านบาท และหนี 7สงสยัจะสญูลดลง  2.16  ล้านบาท 
และในปี  2562  บริษัทมีขาดทนุสทุธิลดลงเมื�อเทียบกบัปี  elsd  จํานวน  a.mm ล้านบาท เนื�องจากบริษัทมีรายได้จากการขาย
ไฟฟ้าเพิ�มขึ 7น ซึ�งเป็นสว่นธุรกิจที�มีความสามารถในการทํากําไรสงูกว่าสว่นธุรกิจหลกัเดิม ประกอบกบัการบริหารต้นทุนและ
คา่ใช้จ่ายของบริษัทที�มีประสทิธิภาพมากขึ 7น 

หากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ นจะพบว่า ในปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเทา่กบัร้อยละ  -dd.nm  ร้อยละ  -a.bs  และร้อยละ  -m.sm  ตามลาํดบั โดยอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบ
เนื�องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกําลงัซื 7อภาคครัวเรือนที�ชะลอตวั และการ
เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาวะการแขง่ขนั ทําให้ความต้องการซื 7อในตลาดลดลง อยา่งไรก็ดี จะสงัเกตเห็นวา่แนวโน้ม
การทํากําไรดีขึ 7นตอ่เนื�องตั 7งแตปี่ 2561 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นติดลบในสดัสว่นที�น้อยลงจากผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้า
ของบริษัทยอ่ยซึ�งมีผลการดําเนินงานเป็นไปตามที�คาดหมาย 

 
b) ฐานะการเงนิของบริษัท 
 
สินทรัพย์ 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์หมนุเวียนรวม เท่ากบั en�.�d ล้านบาท 
emm.b` ล้านบาท และ ed`.es ล้านบาท ตามลําดบั โดยแบ่งออกเป็นรายการที�สําคญั 2 รายการ คือ รายการลกูหนี 7การค้า 
สทุธิ และสนิค้าคงเหลอื โดยมีรายละเอียดของแตล่ะรายการดงันี 7 

1. ลูกหนี �การค้า 
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else มีมูลค่าเท่ากบั dbe.`� ล้านบาท deb.b� ล้านบาท 
และ db�.dn ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวมเทา่กบัร้อยละ nb.�l ร้อยละ e�.m` และร้อยละ 
el.lb ตามลําดบั หากพิจารณาจากความสามารถในการจดัเก็บหนี 7 จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลี�ย
เทา่กบั dd4 วนั db� วนั และ dde วนั ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดบั  
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 25se บริษัทมีรายการลกูหนี 7การค้าและรายได้ค้างรับรวมจํานวน db�.dn ล้านบาท 
ประกอบด้วยลกูหนี 7การค้า-สทุธิจํานวน aa.a� ล้านบาทและรายได้ค้างรับคา่ไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าจํานวน �.dl 
ล้านบาท โดยมลูคา่ลกูหนี 7การค้ายงัไมถ่ึงกําหนดชําระ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ `l.m� ของมลูคา่ลกูหนี 7การค้ารวมซึ�ง
กลุ่มลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มร้านค้าทั�วไป ประเภทร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สาํหรับข้อมลูลกูหนี 7การค้าแยกตามอายหุนี 7ที�ค้างชําระมีรายละเอียดดงันี 7 

 
ตารางแสดงข้อมูลลูกหนี �การค้า ณ วันที  31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหนี �ที ค้างชาํระ ดังนี � 

 

 หนว่ย : ล้านบาท สดัสว่น 

มูลค่าลูกหนี �การค้า   

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 89.07 75.48% 

เกินกําหนดชําระ   

-  น้อยกวา่ 3 เดือน 10.95 9.28% 

- 3 เดือน ถึง 6 เดือน 5.70 4.83% 

- 6 เดือน ถึง 12 เดือน 3.75 3.18% 

- มากกวา่ 12 เดือน  8.53 7.23% 

รวมลกูหนี 7การค้า 118.00 100.00% 

หักคา่เผื�อหนี 7สงสยัจะสญู (9.87)  

ลูกหนี �การค้า – สุทธิ 108.13  

 
บริษัทกําหนดนโยบายการตั 7งค่าเผื�อหนี 7สงสยัจะสญูโดยบริษัทใช้หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี 7

ประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลกูหนี 7เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั 7งค่าเผื�อหนี 7
สงสยัจะสญู โดยมีการกําหนดช่วงอายลุกูหนี 7และสถานภาพของลกูหนี 7ไว้เป็นเกณฑ์ในการตั 7งค่าเผื�อหนี 7สงสยั
จะสญูของลกูหนี 7ที�มีอายหุนี 7ค้างชําระ  ซึ�งบริษัทได้กําหนดนโยบายไว้ ดงันี 7 

 
ลูกหนี �นับจากวนัที ถงึกาํหนดชาํระ อัตราการตั �งสาํรองหนี �สงสัยจะสูญ 

ของยอดลกูหนี �คงเหลอืสุทธิ 

ตั 7งแต ่0 – 1 เดือน ร้อยละ 0 

ตั 7งแต ่1 – 3 เดือน ร้อยละ 0 

ตั 7งแต ่3 – 6 เดือน ร้อยละ 0 

ตั 7งแต ่6 – 12 เดือน ร้อยละ 50 

ตั 7งแต ่12 เดือนขึ 7นไป ร้อยละ 100 

 



 

 

 

100 

นอกจากนี 7 บริษัทยงัมีนโยบายการตดัหนี 7สญูโดยพิจารณาจากลกูหนี 7ที�ศาลมีคําพิพากษาตดัสินและได้
ดําเนินการตามคําพิพากษา เพื�อบงัคบัคดี รวมทั 7งดําเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์จนคดีถึงที�สดุแล้วไม่
สามารถพบทรัพย์หรือไม่สามารถอายดัทรัพย์จากลกูหนี 7ได้ บริษัทจะดําเนินการพิจารณาตดัลกูหนี 7ดงักลา่วเป็น
หนี 7สญูตอ่ไป 

 
2. สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else มีมูลค่าเท่ากบั ddm.ea ล้านบาท ddd.dn ล้านบาท 
และ �a.nn ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูคา่สินทรัพย์รวมเท่ากบัร้อยละ 34.30 ร้อยละ es.nl และร้อยละ 
ed.b` ตามลําดบั ซึ�งสินค้าคงเหลือของบริษัท ได้แก่ วตัถดุิบที�เตรียมไว้ใช้ในการผลิต งานระหว่างทํา สินค้า
ระหว่างทาง และสินค้าสาํเร็จรูปที�เก็บสต๊อกไว้เพื�อใช้ในการจําหน่าย รวมถึงสินค้าที�สั�งซื 7อเข้ามาเพื�อจําหน่าย  
 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสดัสว่นสินค้าคงเหลอื ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 
75.18 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 14.63งานระหว่างทําคิดเป็นร้อยละ a.ld และสินค้าระหว่างทาง คิดเป็นร้อยละ 
0.68 ของสินค้าคงเหลือสทุธิ ตามลําดบัโดย ณ วนัที� nd ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงจาก ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 11.43 ล้านบาท โดยเกิดจากการลดลงของสินค้าสาํเร็จรูปเป็นหลกัอย่างไรก็ดี 
ในปี elsb บริษัทบนัทึกรายการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิที�จะได้รับเป็นจํานวน 
`.n� ล้านบาทและมีการกลบัรายการปรับลดมลูคา่สินค้าคงเหลือเป็นจํานวน b.lm ล้านบาทโดยนําไปหกัจาก
มลูค่าของสินค้าคงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี elsb 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสดัสว่นสินค้าคงเหลอื ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 
77.17 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 11.87 งานระหว่างทําคิดเป็นร้อยละ s.�d และสินค้าระหว่างทาง คิดเป็นร้อยละ 
4.15 ของสินค้าคงเหลือสทุธิ ตามลําดบัโดย ณ วนัที� nd ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงจาก ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 2.34 ล้านบาท โดยเกิดจากการลดลงของวตัถดุิบและงานระหว่างทําเป็นหลกั
อย่างไรก็ดี ในปี elsd บริษัทบนัทึกรายการปรับลดราคาทนุของสินค้าคงเหลือให้เป็นมลูค่าสทุธิที�จะได้รับเป็น
จํานวนm.eaล้านบาทและมีการกลบัรายการปรับลดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน b.daล้านบาทโดยนําไป
หกัจากมลูค่าของสินค้าคงเหลือที�รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี elsd  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสดัสว่นสินค้าคงเหลอื ประกอบด้วย สินค้าสําเร็จรูปคิดเป็นร้อยละ 
73.41 วตัถดุิบคิดเป็นร้อยละ 9.34 งานระหว่างทําคิดเป็นร้อยละ s.n` และสินค้าระหว่างทาง คิดเป็นร้อยละ 
10.86 ของสินค้าคงเหลือสทุธิ ตามลําดบัโดย ณ วนัที� nd ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลงจาก ณ 
วนัที� 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 21.80 ล้านบาท โดยเกิดจากการลดลงของสินค้าสําเร็จรูปและวตัถดุิบเป็น
หลกั  

หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ย ในปี elsb ปี elsd และปี else จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาขาย
สินค้าเฉลี�ย เท่ากบั 116 วนั ddd วนั และ 104 วนั ตามลาํดบั โดยระยะเวลาขายสินค้าดงักลา่ว คํานวณโดยใช้
เฉพาะมลูค่าสนิค้าสําเร็จรูปก่อนหกัค่าเผื�อสินค้าเสื �อมคณุภาพ เพื�อแสดงให้เห็นถึงอตัราหมนุเวียนและ
ระยะเวลาเฉลี�ยในการขายเฉพาะสินค้าสําเร็จรูป ทั 7งนี 7จะพบว่าระยะเวลาการขายสินค้าสําเร็จรูปเฉลี�ยในปี 
2560 ปี els1 และปี els2 ค่อนข้างนาน เนื�องจากอตัราการหมนุเวียนสินค้าที�จําหน่ายลงลงจากยอดขายที�ลง
ลงของบริษัท เนื�องจากในอดีตบริษัทมีนโยบายตั 7งเป้าหมายให้มีรายได้จากการขายเพิ�มขึ 7น และเน้นการสร้าง
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ยอดขายในกลุม่ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้ามากขึ 7น ทําให้ในอดีตบริษัทต้องจดัเก็บหลอดไฟฟ้าสําเร็จรูปเพิ�มขึ 7น
เพื�อให้พร้อมต่อการจําหน่าย อย่างไรก็ดี ปี elsd และปี else บริษัทพยายามบริหารสินค้าคงเหลือให้ดีขึ 7น 

สําหรับนโยบายต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัสินค้าคงเหลือนั 7น ปัจจุบนัทางบริษัทได้กําหนดนโยบายการตั 7งค่า
เผื�อสินค้าล้าสมยั โดยทางบริษัทได้เริ�มใช้นโยบายในการตั 7งค่าเผื�อสินค้าล้าสมยั ตั 7งแต่ช่วงไตรมาสที� m ปี elle
โดยสินค้าที�เก็บสต็อกโดยสว่นใหญ่ คือ สินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ขดลวดแกนเหล็กที�มีอายกุารใช้งานนานกว่า db ปี อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที�ผ่าน
มาทางบริษัทได้มีนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลื�อนไหวของสนิค้าคงเหลืออย่างต่อเนื�อง ทั 7งนี 7หาก
เป็นสินค้าที�มีการเคลื�อนไหวช้า บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจดัให้มีรายการสง่เสริมการขาย เพื�อเป็นช่อง
ทางการระบายสินค้า ทั 7งนี 7 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ตั 7งค่าเผื�อสินค้าเสื �อมคณุภาพเป็นจํานวน 
ee.�n ล้านบาท เพิ�มขึ 7นจาก ณ วนัที� 31 ธันวาคม 25sb จํานวน m.db ล้านบาท  

 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 
 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีมลูคา่สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม เทา่กบั 94.37 ล้านบาท 
d``.`d  ล้านบาท และ ebs.`n ล้านบาท โดยรายการที�สําคญัของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน คือ ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ โดยมี
มลูค่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else เท่ากบั 86.78 ล้านบาท 135.65 ล้านบาท และ dns.ms ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่สนิทรัพย์รวมเทา่กบั ร้อยละ 26.05 ร้อยละ ne.ds และร้อยละ ne.da ตามลาํดบั 

สําหรับรายการที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ สําหรับช่วง 3 ปีย้อนหลงัตามที�กล่าวมา มลูค่าการลงทนุในปี 2560 
ประกอบด้วยการซื 7อที�ดิน l.b` ล้านบาท อาคารและสิ�งปลกูสร้าง db.an ล้านบาท รวมมลูค่า ds.bb ล้านบาทซึ�งเป็นรายการ
ซื 7อโรงงานที�บริษัทเคยเช่าอยู่ และได้หมดสญัญาเช่าแล้วซึ�งมีที�ตั 7งอยู่เลขที� ms/s`-sa หมู่ที� n ถนนเลียบคลองสี�วาพาสวสัดิ=

ตําบลคอกกระบืออําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดัสมทุรสาครซึ�งเป็นโรงงานของบริษัท รวมถึงมีการลงทนุในเครื�องตกแตง่
และเครื�องใช้สํานกังาน จํานวน b.nd ล้านบาท เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน จํานวน b.dl ล้านบาทและเครื�องจกัรและ
อปุกรณ์ระหว่างติดตั 7ง b.bn ล้านบาท 

สําหรับปี elsdบริษัทมีมลูค่าทรัพย์สินที�ได้มาระหว่างปีเท่ากบั me.an ล้านบาท โดยมลูค่าการลงทนุที�สําคญั คือ 
การซื 7อเครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงานจํานวน e.s� ล้านบาท และการรับโอนทรัพย์สินจากการซื 7อธุรกิจ กลา่วคือ ในเดือน
สิงหาคม elsd บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท กรีน เซฟ
วิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั (GSET) จํานวน `ma,aa� หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ dbb ของจํานวนหุ้นสามญัที�ออกและ
จําหน่ายได้แล้วทั 7งหมดของ GSET ซึ�ง GSET ดําเนินธุรกิจผลิตและสง่ไฟฟ้าเพื�อจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยมี
มลูค่าที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ที�ได้มาจํานวน na.lm ล้านบาท นอกจากนี 7 บริษัทบนัทึกค่าความนิยมจากรายการซื 7อธุรกิจ
ดงักลา่ว เป็นจํานวน n`.e` ล้านบาท 

สําหรับปี els2 บริษัทมีมลูค่าทรัพย์สินที�ได้มาระหว่างปีเท่ากบั 16.13 ล้านบาท โดยมลูค่าการลงทนุที�สําคญั คือ 
การซื 7อที�ดิน db.bb ล้านบาท และการรับโอนทรัพย์สินจากการซื 7อธุรกิจ กลา่วคือในเดือน มีนาคม else บริษัทธีระมงคล เอน
เนอร์ยี จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทได้เข้าซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั  จํานวน maa,aa� หุ้น คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ dbb ของจํานวนหุ้นสามญัที�ออกและจําหน่ายได้แล้วทั 7งหมดของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ จํากัด ซึ�ง
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดยมีมูลค่า อาคารและอปุกรณ์ที�ได้มาจํานวน n.�b 
ล้านบาท และบริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั ได้เข้าซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล ยทิูลติี 7 ซพัพลาย จํากดั จํานวน a,aa� 
หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ dbb ซึ�งบริษัท โกลบอล ยทิูลติี 7 ซพัพลาย จํากดั ดําเนินธุรกิจผลติและจําหนา่ยก๊าซ  



 

 

 

102 

เงินลงทนุในบริษัทย่อย  

เมื�อวนัที� el เมษายน elsb บริษัทได้เข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล กรีน  เอนเนอร์ยีจํากดั เพื�อดําเนิน
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า จํานวน a,aa� หุ้น มลูคา่หุ้นละdbb บาท คิดเป็นร้อยละ aa.a� ของหุ้นทั 7งหมดบริษัทได้จ่ายชําระคา่หุ้นแล้ว
ทั 7งจํานวนของทนุที�เรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน aaa,�bb บาท สง่ผลให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทและเมื�อวนัที� em ตุลาคม elsb บริษัทเข้าลงทนุเพิ�มในหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 
จํานวน mbb,bbb หุ้น มลูคา่หุ้นละ dbb บาท คิดเป็นร้อยละ dbb ของหุ้นทั 7งหมด โดยบริษัทได้จ่ายชําระเงินเพิ�มทนุในอตัราร้อยละ 
sb ของทุนที�เรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน em ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด มีทุนจด
ทะเบียน md.bb ล้านบาท และมีทนุที�ชําระแล้ว el.bb ล้านบาท  

และเมื�อวนัที�1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษัทเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทที�
จดัตั 7งขึ 7นใหม่ เพื�อดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า มีทนุจดทะเบียน d.bb ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักลา่ว จํานวน9,998 หุ้น
มลูค่าหุ้นละ100 บาทคิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั 7งหมดบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้วทั 7งจํานวนของทนุที�เรียกชําระแล้วเป็น
จํานวนเงิน 999,800 บาท 

นอกจากนี 7 ในเดือนสิงหาคม elsd บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด ได้เข้าซื 7อหุ้น
สามญัของบริษัท กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั  (GSET)  จํานวน `ma,aa� หุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ dbb ของจํานวน
หุ้นสามญัที�ออกและจําหนา่ยได้แล้วทั 7งหมดของ GSET ในราคา `a.aa` ล้านบาท โดย GSET ดําเนินธุรกิจผลติและสง่ไฟฟ้าเพื�อ
จําหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

 
สนิทรัพย์รวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี el60 ปี elsd และปี else บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์รวม 333.19 ล้านบาท 421.79 ล้านบาท 
และ 423.98 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 25sd จํานวน 88.60 ล้านบาท โดยเพิ�มขึ 7นจาก
รายการลกูหนี 7การค้า ที�ดินอาคารและอปุกรณ์ คา่ความนิยมจากการเข้าลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพเพื�อจําหนา่ยให้กบั
การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเป็นสาํคญั และสทิธิในการดําเนินการผลติและจําหนา่ยไฟฟ้า เป็นหลกั สาํหรับสนิทรัพย์รวม ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2562 เพิ�มขึ 7นจํานวน 2.19 ล้านบาท โดยเพิ�มจากสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า เป็นหลกั ในขณะที� 
ลกูหนี 7การค้าและสนิค้าคงเหลอืลดลง 

 
สภาพคลอ่ง  

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี el60 ปี els1 และปี 2562 เท่ากบั 2.08 เท่า 1.11 เท่า และ 
d.08 เทา่ ตามลาํดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่งคํานวณจากรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนตอ่หนี 7สนิหมนุเวียน  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 256d บริษัทมีอตัราสภาพคล่องที�ลดลง โดยมีสาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทมีหนี 7สินประเภทตั�ว
สญัญาใช้เงินเพิ�มขึ 7นจํานวน dbb.bb ล้านบาทเพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ารวมถึงมี
หนี 7สินภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินเพื�อออกวตัถดุิบ วสัดแุละเครื�องจกัรที�บริษัทสั�งซื 7อเพิ�มขึ 7นจํานวน `.�n ล้าน
บาท ในขณะที�สนิทรัพย์หมนุเวียนรวมเพิ�มขึ 7นจํานวน 5.26 ล้านบาท จากรายการลกูหนี 7การค้าและรายได้ค้างรับเป็นสาํคญั 

เมื�อพิจารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีอตัราสภาพคลอ่งที�ลดลง โดยมีสาเหตหุลกั
เกิดจากสนิทรัพย์หมนุเวียนรวมลดลงจํานวน 26.81 ล้านบาท ในขณะที�หนี 7สนิหมนุเวียนลดลง จํานวน 18.93 ล้านบาท 
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นอกจากนี 7หากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว พบวา่บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม ปี 2560 ปี 25s1 และปี 2562 เทา่กบั 1.06 เทา่ 0.60 เทา่ และ 0.61 เทา่ ตามลาํดบั  

 
หนี �สิน 
หนี 7สนิหมนุเวียน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb  ปี elsd และปี else บริษัทมีมูลค่าหนี 7สินหมนุเวียนรวม เท่ากับ 114.70 ล้านบาท
220.16  ล้านบาท และ  201.23 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่หนี 7สนิและผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบัร้อยละ  34.42 
ร้อยละ  52.20  และร้อยละ  47.46  ตามลาํดบั โดยรายการที�สาํคญัของหนี 7สนิหมนุเวียนรวม คือ เงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบนั
การเงินประเภทเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หนี 7สนิภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีท และตั�วสญัญาใช้เงิน รวมถึงมีรายการเจ้าหนี 7การค้า 
และเจ้าหนี 7อื�น โดยมีรายละเอียดของแตล่ะรายการ ดงันี 7 

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� nd ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else 
บริษัทมียอดคงค้างมลูค่าเท่ากบั m`.a� ล้านบาท dl`.mb ล้านบาท และ del.dm ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น
ต่อมลูค่าหนี 7สินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบัร้อยละ dm.mb ร้อยละ n`.ne และร้อยละ ea.le ตามลําดบั ทั 7งนี 7สาเหตุ
หลกัที�ทําให้ที�บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ 7นในปี elsb เนื�องจาก
บริษัทมีภาระหนี 7ตั �วสญัญาใช้เงินเพิ�มขึ 7นจํานวน eb.bb ล้านบาทเนื�องจากการใช้ตั�วสญัญาใช้เงินมีอตัรา
ดอกเบี 7ยจ่ายที�ตํ�ากว่าเงินเบิกเกินบญัชีในขณะที�ไมม่ีภาระหนี 7เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และมีหนี 7สินภายใต้
สญัญาทรัสต์รีซีทกบัสถาบนัการเงินลดลงจํานวน s.dl ล้านบาท สาํหรับปี elsd บริษัทมีภาระหนี 7ตั�วสญัญาใช้
เงินเพิ�มขึ 7นจํานวน dbb.bb ล้านบาทเพื�อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงมีหนี 7สิน
ภายใต้สญัญาทรัสต์รีซีทเพิ�มขึ 7นจํานวน `.�n ล้านบาท และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ�มขึ 7นจํานวน d.sb ล้าน
บาท สาํหรับปี 2562 บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบนัการเงินลดลง จํานวน 32.26 ล้าน
บาท 

2. เจ้าหนี 7การค้า ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี el60 ปี elsd และปี else มีมลูค่าเท่ากบั 36.05 ล้านบาท 33.75 ล้าน
บาท และ 28.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่หนี 7สนิและผู้ ถือหุ้นรวม เทา่กบัร้อยละ 10.82 ร้อยละ �.bb 
และร้อยละ s.sl ตามลาํดบั บริษัทได้เทอมเครดิตเจ้าหนี 7การค้าเฉลี�ย 30-60 วนั 

3. เจ้าหนี 7อื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else ของบริษัทมีมลูคา่เท่ากบั 24.00 ล้านบาท 21.bb
ล้านบาท และ 27.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่หนี 7สินและผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบัร้อยละ `.20 และร้อย
ละ 4.98 และร้อยละ 6.60 ตามลําดบั  โดยมีรายการที�สําคญั คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่น ค่าใช้จ่ายสง่เสริมการ
ขายค้างจ่ายค่านายหน้าค้างจ่ายโบนสัค้างจ่ายเป็นต้นซึ�งเป็นไปตามรายได้และค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท 

 
หนี 7สนิไมห่มนุเวียน 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีมลูค่าหนี 7สินไม่หมนุเวียนรวมเท่ากบั 10.59 ล้านบาท
11.76 ล้านบาท และ 42.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากับร้อยละ 3.18 ร้อยละ 2.79 
และร้อยละ 10.12 ตามลําดบั โดยรายการที�สําคญัของหนี 7สินไม่หมุนเวียนรวม คือ รายการเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน ซึ�งบริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 25sb บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เท่ากับ �.m� ล้านบาท (ไม่รวมเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที�ถึงกําหนดชําระ
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ภายในหนึ�งปี ที�เทา่กบั s.sl ล้านบาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่หนี 7สนิและผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบัร้อยละ e.lm และณ วนัที� 31 
ธันวาคม 25sd บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงเป็น d.sl ล้านบาท(ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ที�เท่ากบั s.�nล้านบาท) หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าหนี 7สินและผู้ ถือ
หุ้นรวมเท่ากบัร้อยละ b.39 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดคงค้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ 7นเป็น 
30.32 ล้านบาท(ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสว่นที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี ที�เท่ากบั 14.44 ล้านบาท) 
หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่หนี 7สนิและผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบัร้อยละ 7.15 
 
หนี 7สนิรวม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีมลูค่าหนี 7สินรวมเท่ากบั 125.29 ล้านบาท 231.92 ล้าน
บาท และ 244.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าหนี 7สินและผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากบัร้อยละ 37.60 ร้อยละ 54.98 และร้อย
ละ 57.59 ตามลําดบั ซึ�งหนี 7สินรวมในปี elsd เพิ�มขึ 7นจํานวน 106.63 ล้านบาท จากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั 7นจากสถาบนัการเงินที�เพิ�มขึ 7น หนี 7สนิรวมในปี els2 เพิ�มขึ 7นจํานวน 12.23 ล้านบาท จากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 207.89 ล้านบาท 189.87  
ล้านบาท และ 179.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่หนี 7สินและผู้ ถือหุ้นรวมเทา่กบัร้อยละ 62.40 ร้อยละ 45.02 และ
ร้อยละ 42.41 ตามลําดบั โดยรายการที�สําคญัของสว่นของผู้ ถือหุ้น แบ่งออกเป็น n รายการที�สําคญั คือ ทนุจดทะเบียนและ
ทนุที�ออกและชําระแล้ว สว่นเกินมลูคา่หุ้น และกําไร(ขาดทนุ)สะสม ซึ�งมีรายละเอียดของแตล่ะรายการ ดงันี 7 

1. ทนุจดทะเบียนและทนุที�ออกและชําระแล้ว ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีทนุจด
ทะเบียนและมีทนุที�ออกและชําระแล้วเทา่กบั ds`.�s ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน s`d,mmb,�ab หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ b.el บาท  

2. สว่นเกินมลูคา่หุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else มีมลูคา่เทา่กบั 45.29 ล้านบาท ซึ�งเกิดขึ 7น
จากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุตอ่ประชาชนครั 7งแรกจํานวน 80.00 ล้านหุ้นตั 7งแตปี่ 2553 

3. กําไรสะสมที�จัดสรรเพื�อทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else เท่ากับ 
10.51 ล้านบาท 

4. กําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที� 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริษัทมีกําไร (ขาดทนุ)สะสมที�
ยงัไม่ได้จดัสรร เท่ากบั ขาดทนุสะสม 15.76 ล้านบาท ขาดทนุสะสม nn.`a ล้านบาท และขาดทนุสะสม mn.`n 
ล้านบาท ตามลาํดบั เนื�องจากในปี elsb ปี 2561 และปี else บริษัทมีผลการดําเนินงานเป็นขาดทนุ 

 
กระแสเงินสด สาํหรับงวด 12 เดอืน สิ 7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 
บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากบั 53.28 ล้านบาท ในขณะที�บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อน

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี 7สินดําเนินงาน จํานวน 24.72 ล้านบาท ทั 7งนี 7สาเหตุที�ทําให้บริษัทมีเงินสดได้มาจาก
กิจกรรมดําเนินงานในปี els2 เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทุนลดลงจากปี 2561 ประกอบกับการลดลงของลกูหนี 7การค้าและ
สนิค้าคงเหลอื 
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เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
มีมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 44.40 ล้านบาท โดยมีการลงทนุที�สาํคญัคือ รายการเงินสดจ่ายเพื�อการ

รวมธุรกิจสทุธิจากเงินสดที�ได้มาจํานวน 28.00 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากการที�บริษัทยอ่ย (บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั) ได้
เข้าซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั จํานวน maa,aa� หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ dbb ดําเนินธุรกิจผลติและ
จําหนา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และได้เข้าซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท โกลบอล ยทิูลติี 7 ซพัพลาย จํากดั ซึ�งดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายก๊าซชีวภาพ และเงินสดจ่ายเพื�อซื 7อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 15.13 ล้านบาท ซึ�งเป็นรายการซื 7อ
สินทรัพย์ประเภทที�ดิน จํานวน db.bb ล้านบาท เครื�องจักรและอุปกรณ์โรงงาน จํานวน l.bd ล้านบาท และรายการเครื�อง
ตกแตง่และอปุกรณ์สาํนกังาน จํานวน b.de ล้านบาท 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 5.60 ล้านบาท โดยมีรายการที�สาํคญัคือ เงินเบิกเกินบญัชีและ

เงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบนัการเงินลดลง ne.bd ล้านบาท และการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.33 ล้าน
บาท และเงินจ่ายดอกเบี 7ยจํานวน a.ss ล้านบาท 

หากพิจารณาจากอตัราสว่น Cash Cycle จะพบว่า สําหรับปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลี�ย เท่ากบั 112 วนั 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี�ยเท่ากบั 104 วนั และระยะเวลาชําระหนี 7เฉลี�ยเท่ากบั mn วนั สง่ผลให้บริษัทมี Cash Cycle เท่ากบั 
d73 วนั  

 
รายจ่ายเพื�อการลงทนุ 

 รายจ่ายเพื�อการลงทุนของบริษัทในปี 2560 ปี elsd และปี else บริษัทได้ลงทุนในอาคารและสิ�งปลูกสร้าง 
เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เครื�องตกแต่งและเครื�องใช้สํานกังานเพิ�มขึ 7น โดยในปี elsb บริษัทได้ลงทนุในที�ดิน l.b` ล้าน
บาท อาคารและสิ�งปลกูสร้าง db.an ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่ ds.bb ล้านบาท ซึ�งเป็นรายการซื 7อโรงงานที�ตั 7งอยู่เลขที� ms/s`-
sa หมู่ที� n ถนนเลียบคลองสี�วาพาสวสัดิ= ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร เพื�อใช้เป็นโรงงาน
ของบริษัทเป็นสําคญั สําหรับปี elsd บริษัทมีรายจ่ายเพื�อซื 7ออาคารและอปุกรณ์จํานวน n.na ล้านบาท และมีรายจ่ายเพื�อ
การรวมธุรกิจสทุธิจากเงินสดที�ได้มาจํานวน `�.sd ล้านบาท ซึ�งเป็นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าเพื�อจําหน่าย
ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคของบริษัทยอ่ยที�บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมในสดัสว่นร้อยละ dbb ทั 7งนี 7 ในปี else บริษัทมีรายจ่ายเพื�อ
การลงทนุในสินทรัพย์ถาวร จํานวน dl.dn ล้านบาท โดยแยกเป็นรายจ่ายเพื�อซื 7อที�ดิน จํานวน db ล้านบาท รายจ่ายประเภท
เครื�องจกัรและอปุกรณ์โรงงานจํานวน l.bd ล้านบาท รายจ่ายประเภทเครื�องใช้อปุกรณ์สํานกังานจํานวน b.de ล้านบาท และ
บริษัทมีรายจ่ายเพื�อการรวมธุรกิจสทุธิจากเงินสดที�ได้มาจํานวน e�.bb ล้านบาท ซึ�งเป็นลงทนุในธุรกิจผลติและจําหนา่ยไฟฟ้า
เพื�อจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของบริษัทย่อยที�บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมในสดัส่วนร้อยละ dbb โดยสามารถสรุป
รายจ่ายเพื�อการลงทนุระหวา่งปี elsb – ปี else ดงันี 7  
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ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื อการลงทุน 
     (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายจา่ยเพื�อการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวร 16.50 3.39 15.13 

รายจา่ยเพื�อการรวมธุรกิจสทุธิจากเงินสดที�ได้มา 
(ธุรกิจผลติและจําหนา่ยไฟฟ้า) 

 -    78.61    28.00 
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ข้อมูลทางการเงนิที สาํคัญ 

 
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายทางการเงนิที สาํคัญ 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที�ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ระหวา่ง

ปี 2560 – ปี 2562 สามารถสรุปได้ดงันี 7 

งบการเงนิรอบบัญช ี ผู้ตรวจสอบบัญช ี
การแสดงความเห็นใน 

รายงานของผู้สอบบัญช ี

งวด 12 เดือน 
สิ 7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้ สอบบญัชี

รับอนญุาต เลขที� 4334 จาก บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั (อยู่ในรายชื�อผู้สอบบญัชีที�

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

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) 

งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ 7นสดุวนั

เดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิ 7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2561 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้ สอบบญัชี

รับอนญุาต เลขที� 4334 จาก บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั (อยู่ในรายชื�อผู้สอบบญัชีที�

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

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) 

งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัที� nd ธันวาคม elsd ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ 7นสดุวนั

เดียวกัน โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งวด 12 เดือน 
สิ 7นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 
2562 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต เลขที� 4334 จาก บริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั (อยูใ่นรายชื�อผู้สอบบญัชีที�

ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์) 

งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ผลการ

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ 7นสดุวนั

เดียวกนั โดยถกูต้องตามที�ควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2) ตารางสรุปฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

งบแสดงฐานะการเงนิ: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

                       หนว่ย : ล้านบาท 

สรุปรายการงบแสดงฐานะ

การเงนิ 

งบการเงนิรวม /�, /b 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 14.40 4.32 4.77 1.13 8.05 1.90 

ลกูหนี 7การค้า 102.78 30.85 120.08 28.47 108.13 25.50 

ลกูหนี 7อื�น 4.59 1.38 6.84 1.62 7.13 1.68 

สนิค้าคงเหลอื 114.29 34.30 111.13 26.35 89.33 21.07 

สทิธิในสนิค้าที�จะได้รับคืน - 0.00 0.82 0.20 3.80 0.90 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 2.75 0.82 0.44 0.10 0.82 0.19 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 238.81 71.68 244.07 57.87 217.26 51.24 

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ 7าประกนั 0.73 0.22 0.94 0.22 4.31 1.02 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 86.78 26.05 135.65 32.16 136.46 32.19 

เงินมดัจําคา่ซื 7อทรัพย์สนิ - 0.00 4.50 1.07 2.80 0.66 

สทิธิการเชา่ที�ดิน 2.76 0.83 2.18 0.52 1.60 0.38 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 0.07 0.02 0.03 0.01 0.12 0.03 

สทิธิในการดาํเนินการผลติและ

จําหนา่ยไฟฟ้า 
- 0.00 18.39 4.36 41.91 9.89 

คา่ความนิยม - 0.00 8.15 1.93 8.15 1.92 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.21 0.96 6.43 1.53 8.41 1.98 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น 0.83 0.25 1.45 0.34 2.96 0.70 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 94.37 28.32 177.71 42.13 206.73 48.76 

รวมสินทรัพย์ 333.19 100.00 421.79 100.00 423.98 100.00 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะ
สั 7นจากสถาบนัการเงิน 

47.98 14.40 157.40 37.32 125.14 29.52 
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สรุปรายการงบแสดงฐานะ

การเงนิ 

งบการเงนิรวม /�, /b 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เจ้าหนี 7การค้า 36.05 10.82 33.75 8.00 28.21 6.65 

เจ้าหนี 7อื�น 24.00 7.20 21.00 4.98 27.98 6.60 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที�ครบ
กําหนดชําระภายในหนึ�งปี 

6.65 2.00 6.83 1.62 14.44 3.41 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 0.02 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 

ประมาณการหนี 7สนิเงินคืน - 0.00 1.18 0.28 5.42 1.28 

รวมหนี �สินหมุนเวียน 114.70 34.42 220.16 52.20 201.23 47.46 

เงินกู้ยืมระยะยาว 8.48 2.54 1.65 0.39 30.32 7.15 

หนี 7สนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - 0.00 7.04 1.67 6.33 1.49 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1.92 0.58 2.77 0.66 5.97 1.41 

ประมาณการต้นทนุการรื 7อถอน
อาคาร 

0.20 0.06 0.30 0.07 0.30 0.07 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 10.59 3.18 11.76 2.79 42.92 10.12 

รวมหนี �สิน 125.29 37.60 231.92 54.98 244.15 57.59 

ทนุจดทะเบียน 167.86 50.38 167.86 39.80 167.86 39.59 

ทนุที�ออกและชําระแล้ว 167.86 50.38 167.86 39.80 167.86 39.59 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 45.29 13.59 45.29 10.74 45.29 10.68 

สว่นเกินทนุจากการเปลี�ยนสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทยอ่ย 

- 0.00 - 0.00 0.07 0.02 

กําไรสะสม – เพื�อทนุสาํรองตาม
กฎหมาย 

10.51 3.15 10.51 2.49 10.51 2.48 

กําไรสะสม – ที�ยงัไมไ่ด้จดัสรร (15.76) (4.73) (33.79) (8.01) (43.73) (10.31) 

สว่นได้เสยีที�ไมม่ีอํานาจควบคมุ - 0.00 - 0.00 (0.16) (0.04) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 207.89 62.40 189.87 45.02 179.83 42.41 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 333.19 100.00 421.79 100.00 423.98 100.00 

หมายเหตุ:  /d-เมื�อวันที� ed เมษายน elsb บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด เพื�อดําเนินธุรกิจ
พลงังานไฟฟ้าจํานวน a,aa� หุ้น มลูค่าหุ้นละ dbb บาท คิดเป็นร้อยละ aa.a� ของหุ้นทั 7งหมด บริษัทได้จา่ยชําระคา่หุ้นแล้วทั 7ง
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จํานวนของทนุที�เรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน aaa,�bb บาท ส่งผลให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท ต่อมาเมื�อวันที� em ตุลาคม elsb บริษัทเข้าลงทุนเพิ�มในหุ้นสามัญของบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด 
จํานวน mbb,bbb หุ้น มลูค่าหุ้นละ dbb บาท คิดเป็นร้อยละ dbb ของหุ้นทั 7งหมด โดยบริษัทได้จ่ายชําระเงินเพิ�มทนุในอตัราร้อย
ละ sb ของทนุที�เรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน em ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจบุนั บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากัด มีทนุจด
ทะเบียน md.bb ล้านบาท และมีทนุที�ชําระแล้ว el.bb ล้านบาท และ ณ วนัที� nd ธันวาคม elsb บริษัทแสดงงบการเงินเป็นงบ
การเงินรวม 

/e - เมื�อวนัที� d กมุภาพนัธ์ elsd บริษัทเข้าลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคลเอนเนอร์ยี จํากดั จํานวน a,aa� หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
dbb บาท คิดเป็นร้อยละ dbb ของหุ้นทั 7งหมดบริษัทได้จ่ายชําระค่าหุ้นแล้วทั 7งจํานวนของทนุที�เรียกชําระแล้วเป็นจํานวนเงิน 
aaa,�bb บาท 

-     ในเดือนสิงหาคม elsd บริษัท ธีระมงคลกรีนเอนเนอร์ยี จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตกลงซื 7อหุ้นสามญัของบริษัท กรีน
เซฟวิ�งเอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากัด(GSET) จํานวน `ma,aa� หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ dbb ของจํานวนหุ้นสามญัที�ออกและ
จําหน่ายได้แล้วทั 7งหมดของ GSET ในราคา ̀ a.aa ล้านบาท โดย GSET ดําเนินธุรกิจผลิตและสง่ไฟฟ้าเพื�อจําหน่ายให้กบัการ
ไฟฟ้าสว่นภมิูภาค สง่ผลให้บริษัท กรีนเซฟวิ�งเอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม 

-     บริษัท ธีระมงคล กรีน โซลา่ร์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยที�บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมได้จดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย์เมื�อ
วันที� l พฤศจิกายน elsd ดังนั 7นในการนําเสนองบการเงินรวมบริษัทจึงได้จัดทํางบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม โดยรวมผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าวตั 7งแต่วันที� d 
มกราคม elsd จนถึงวนัที� l พฤศจิกายน elsd   

 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สรุปงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย  401.62  100.00 376.98  96.12 347.49  88.65 

รายได้จากการขายไฟฟ้า -   0.00 15.23  3.88 44.50  11.35 

รวมรายได้จากการขายและการขายไฟฟ้า 401.62  100.00 392.21  100.00 392.00  100.00 

ต้นทนุขาย 281.48  70.09 266.71  68.00 230.91  58.91 

ต้นทนุขายไฟฟ้า -   0.00 10.23  2.61 30.35  7.74 

กาํไรขั �นต้น 120.14  29.91 115.28  29.39 130.73  33.35 

รายได้อื�น 2.26  0.56 3.86  0.98 2.25  0.57 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 122.40  30.48 119.13  30.37 132.99  33.93 

ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย 63.01  15.69 59.15  15.08 59.80  15.26 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 82.62  20.57 75.66  19.29 74.36  18.97 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.63  36.26 134.81  34.37 134.16  34.23 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้ 

(23.23)  (5.78) (15.68)  (4.00) (1.18)  (0.30) 

ต้นทนุทางการเงิน 3.34  0.83 5.72  1.46 9.69  2.47 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (26.57)  (6.62) (21.40)  (5.46) (10.86)  (2.77) 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ (1.32)  (0.33) (3.38)  (0.86) (2.29)  (0.58) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (25.24)  (6.29) (18.02)  (4.60) (8.58)  (2.19) 
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งบกระแสเงนิสด : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จา่ย/รายได้ภาษีเงินได้ (26.57)  (21.40)  (10.86)  

รายการปรับผลกระทบกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรม

ดําเนินงาน 

      

ขาดทนุ (กําไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไมเ่กิดขึ 7น (0.10)  (0.81)  (0.37)  

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย            11.09            12.71            17.00  

หนี 7สญูและหนี 7สงสยัจะสญู              2.41              0.25              4.08  

ประมาณการสทิธิในสนิค้าที�จะได้รับคืน 
 

(4.01)  (4.12)  

ประมาณการหนี 7สนิเงินคืน              0.05              5.73              5.89  

ขาดทนุจากสนิค้าเสื�อมสภาพ              6.84              4.10              1.91  

ขาดทนุ (กําไร)จากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ              0.02  (0.02)              0.07  

ผลประโยชน์พนกังานเมื�อเกษียณอาย ุ              0.49              0.63              1.27  

คา่ใช้จา่ยดอกเบี 7ยและคา่ตดัจําหนา่ยทรัพย์สนิ                   -               5.72              9.85  

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี �สนิดาํเนินงาน 

(2.42)           2.89         24.72  

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ มขึ �น) ลดลง       

ลกูหนี 7การค้า            35.73  (11.17)              7.87  

ลกูหนี 7อื�น (1.59)  (2.19)              1.00  

สนิค้าคงเหลอื              4.71  (1.80)            19.90  

สทิธิในสนิค้าที�จะได้รับคืน  -             4.05              1.15  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น  -  (0.10)  (0.38)  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น              1.47  (0.53)  (0.82)  

หนี �สนิดาํเนินงานเพิ มขึ �น (ลดลง)       

เจ้าหนี 7การค้า (9.80)  (2.28)  (5.51)  

เจ้าหนี 7อื�น (2.87)  (5.85)              7.01  

ประมาณการหนี 7สนิเงินคืน 
 

(5.78)  (1.64)  

เงนิสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน        25.23  (22.75)         53.29  

จ่ายภาษีเงินได้ (0.05)  (0.19)  (0.01)  
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สรุปงบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน        25.18  (22.95)         53.28  

เงินฝากประจําที�ติดภาระคํ 7าประกนัเพิ�มขึ 7น (0.11)  (0.21)  (3.38)  

เงินสดจา่ยมดัจําคา่ซื 7อทรัพย์สนิ (2.50)  (2.00)              1.70  

เงินสดจา่ยเพื�อการรวมธุรกิจสทุธิจากเงินสดที�ได้มา  -  (80.00)  (28.00)  

เงินสด ณ วนัซื 7อบริษัทยอ่ย                   -               1.39              0.44  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุบางสว่นในบริษัทยอ่ย                   -                    -               0.10  

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์              0.01              0.02              0.00  

เงินสดจา่ยเพื�อซื 7อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (16.50)  (3.39)  (15.13)  

เงินสดจา่ยเพื�อซื 7อโปรแกรมคอมพิวเตอร์  -  (0.01)  (0.14)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (19.10)  (84.19)  (44.40)  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั 7นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ 7น (ลดลง)              8.86          109.90  (32.01)  

เงินสดจา่ยคา่ใช้จ่ายในเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -   -  (1.55)  

รับเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            10.00   -            50.00  

จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (5.36)  (6.65)  (12.33)  

จ่ายชําระหนี 7สนิตามสญัญาเชา่การเงิน  -   -   -  

จ่ายดอกเบี 7ย (3.27)  (5.75)  (9.66)  

เงินสดจา่ยเงินปันผล (4.02)  (0.00)  (0.05)  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ          6.20         97.50  (5.60)  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ มขึ �น (ลดลง) – สุทธิ        12.28  (9.64)           3.28  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี              2.12            14.40              4.77  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ 7นปี            14.40              4.77  8.05  
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3) ตารางแสดงอตัราการเงนิที สาํคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิที สาํคัญ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)              2.08               1.11               1.08  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)              1.06               0.60               0.61  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.22 (0.17)               0.21  

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี 7การค้า (เทา่) 3.15              3.33               3.21  

ระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลี�ย (วนั)         114          108          112 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าสาํเร็จรูปคงเหลอื (เทา่)              3.11               3.23               3.46  

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี�ย (วนั) 116 111 104 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี 7 (เทา่) 6.87 7.94 8.43 

ระยะเวลาชําระหนี 7 (วนั) 52.38 45.37 42.69 

CASH CYCLE (วนั) 178 174 173 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (PROFITABILITY RATIO) 
อตัรากําไรขั 7นต้น (%) 29.91 29.39 33.35 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (5.78) (4.00) (0.30) 

อตัรากําไรสทุธิ (%) (6.25) (4.55) (2.18) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (11.34) (9.06) (4.64) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 
อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) (7.27) (4.77) (2.03) 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) (16.61) (4.33) 5.01 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.16 1.05 0.93 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อตัราสว่นหนี 7สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.60 1.22 1.36 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี 7ย (เทา่) 8.14 (4.60) 5.25 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis) 0.97 (0.32) 0.76 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) - - - 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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งบการเงนิ 
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