สารบัญ
ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน 2562

2

สาส์นจากประธานกรรมการ

3

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ

4

ข้ อมูลทัวไปของบริ ษัท

5

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8

ผลิตภัณฑ์และบริ การ

11

ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน

22

ปั จจัยความเสียง

29

TMI กับการพัฒนาอย่างยังยืน

37

ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญของบริ ษัท

54

โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ

56

คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร

59

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร

73

ค่าตอบแทน

74

การควบคุมภายใน

77

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต"อรายงานทางการเงิน

87

นโยบายการจ"ายเงินป(นผล

88

รายการระหว่างกัน

89

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

92

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

95

ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน

107

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

114

งบการเงิน

119

1

ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน 2562
งบการเงินสินสุด

ปี 2562

ธันวาคม

ปี 2561

ปี 2560

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

0.25
0.27
(0.013)

0.25
0.28
(0.025)

0.25
0.32
(0.038)

391,996
394,248
(10,135)

392,214
396,070
(17,074)

401,622
403,883
(25,244)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

217,257
423,984

242,899
414,520

238,811
333,185

หนี 7สินหมุนเวียน
หนี 7สินรวม

201,229
244,151

218,986
223,701

114,699
125,292

ทุนทีออกและเรี ยกชําระแล้ ว

167,860

167,860

167,860

ส่วนของผู้ถือหุ้น

179,833

190,820

207,893

(5.48%)
5.01%
(2.40%)
33.35%
1.08 เท่า
0.64 เท่า
1.36 เท่า

(8.56%)
(4.48%)
(4.57%)
30.61%
1.11 เท่า
0.60 เท่า
1.17 เท่า

(11.34%)
(17.57%)
(7.27%)
29.91%
2.08 เท่า
1.09 เท่า
0.60 เท่า

ผลการดําเนินงาน (พันบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
ข้ อมูลเกียวกับงบดุล (พันบาท)

อัตราส่ วนทางการเงิน
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
กําไรขันต้
7 น (%)
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี 7สินหมุนเวียน (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)
อัตราส่วนหนี 7สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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สาส์ นจากประธานกรรมการ
ในปี 2562 ทีผ่านมา ทางบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้
ขยายธุรกิจเข้ าสูธ่ ุรกิจพลังงาน โดยได้ ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าทีผลิตจากโรงไฟฟ้ าชีวภาพ
เข้ าสู่ระบบ และได้ มีการเตรี ยมขยายธุรกิ จเพิมเติมในส่วนของโรงไฟฟ้ าชีวภาพอีกสอง
โรงงานภายในปี 2563 โดยทางบริ ษัท จะได้ เ ริ มศึก ษาเรื องการผลิตไฟฟ้ าจากวัตถุดิบ
ประเภทต่างๆ เพือทีจะบริ หารงานให้ ได้ เต็มประสิทธิ ภาพ และมีรายได้ เข้ าสู่บริ ษัทอย่าง
ต่อเนือง
ในส่วนของธุรกิ จไฟฟ้ าและแสงสว่างทีปั จจุบันยังเป็ นธุรกิ จ หลัก ของบริ ษั ท
บริ ษัทได้ มีการปรับเปลียนโครงสร้ างทางธุรกิจเพือให้ แข่งขันได้ ในสภาวะการณ์ปัจจุบนั โดย
แบ่งเป็ นส่วนของการรับจ้ างผลิตสินค้ าตามคําสังซื 7อจากลูกค้ า และส่วนของการจัดจําหน่ายสินค้ าให้ กบั ผู้ค้าทัวไปในประเทศ
และต่างประเทศภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ซึงหลังจากทีมีการปรับโครงสร้ างการบริ หารแล้ ว ผลประกอบการมีแนวโน้ มดีขึ 7น
ตามลําดับ ซึงจะทําให้ บริ ษัทสามารถเติบโตอย่างมันคงต่อเนืองไปในอนาคต
ทังนี
7 7 ข้ าพเจ้ าใคร่ ขอขอบคุณไปยังพันธมิตรคู่ค้าผู้บริ หารบริ ษัทและพนักงานทุกท่านทีได้ ร่วมกันนําพาบริ ษัทฝ่ า
ฟั นปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ตลอดปี 2562 ทีผ่านมา ซึงเป็ นปี ทีมีการปรับปรุงและเปลียนแปลงในหลายหลายด้ าน สุดท้ ายนี 7
ข้ าพเจ้ าหวังเป็ นอย่างยิงทีจะได้ เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงานของบริ ษัท ในการผลักดันให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทีตังไว้
7 ในปี นี 7และขอให้ สงศั
ิ กดิ=สทิ ธิ=ทงหลายในสากลโลกโปรดประทานพรความสุ
ั7
ขความเจริ ญแด่ทกุ ท่าน

(นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
มุง่ มันสูก่ ารเป็ นผู้นําการออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าแสงสว่าง และเป็ นผู้นาํ การผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน
พันธกิจ
•
•
•
•
•
•
•
•

สร้ างมูลค่าเพิมและรักษาสิทธิประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และองค์กร อย่างยังยืน
มุง่ สูค่ วามเป็ นผู้เชียวชาญในระดับภูมิภาคอาเซียนในทุกธุรกิจทีบริ ษัทดําเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีขนตอนและกระบวนการผลิ
ั7
ต ควบคุมคุณภาพของสินค้ า และบริ การ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในทุกระดับทังด้
7 านผลิตภัณฑ์และด้ านการบริ การ
มุง่ มัน วิจยั พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานสะอาด และ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เพือลดการใช้ ทรัพยากรโลก
ส่งเสริ มวัฒนธรรมการสร้ างระบบธรรมาภิบาล ระบบบริ หารความเสียง และระบบควบคุมภายในทีดี
เพิมศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ให้ มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม
ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรักษาไว้ ซงจารี
ึ ตประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทย

เป้าหมายระยะยาว
เป็ นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าแสงสว่างชันนํ
7 าในภูมิภาคอาเซียน และเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานทดแทนชันนํ
7 าในภูมิภาคอาเซียน
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ข้ อมูลทัวไปของบริษัท
ชือบริ ษัทภาษาไทย
ชือบริ ษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ทีตังสํ
7 านักงานใหญ่

:

ทีตังสํ
7 านักงานสาขา

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:

Homepage

ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว

มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชือนายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีตัง7
โทรศัพท์
ผู้สอบบัญชี
ชือผู้สอบบัญชี

ทีตัง7
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
Teera– Mongkol Industry Public Company Limited (TMI)

0107552000189
ผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง และผู้ผลิตไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน
เลขที 46/67–69 ซอยมังมีทรัพย์ หมูท่ ี 3 ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ=
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที 1 เลขที 260/2 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600
โดยสํานักงานแห่งนี 7ใช้ เป็ นส่วนของฝ่ ายบริ หารงานทัวไปและโกดัง
เก็บสินค้ า
สาขาที 2 เลขที 9/20 ซอยมังมีทรัพย์ หมูท่ ี 5 ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ=
ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โดยสํานักงานแห่งนี 7ใช้ เป็ นโรงงานเพือการผลิต
0-2877-9510, 034-854629
0-2877-9522-23, 034-854630
www.thaiballast.com
167,860,222.50 บาท
(หนึงร้ อยหกสิบเจ็ดล้ านแปดแสนหกหมืนสองร้ อยยีสิบสองบาท
ห้ าสิบสตางค์)
0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)

:
:
:

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

:
:

:
:
:

บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ หรือ
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรื อ นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ=
`ab/de ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขมุ วิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2714-8842-3, 0-2185-0342
0-2185-0225
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ข้ อมูลของบริษัทย่ อย
บริษัทย่ อยทีบริษัทถือหุ้น
โดยตรง

ชือย่ อ ประเภทธุรกิจ

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

1. บจก ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี TMGE ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน

จํานวน
หุ้นทีถือ
(หุ้น)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(%)

41,000,000

250,000

100

249,998

100.00

1,000,000

10,000

100

9,010

90.10

2. บจก ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี

TME

บริษัทย่ อยทีบริษัทถือหุ้นโดย
อ้ อม

ชือย่ อ ประเภทธุรกิจ

3. บจก กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี
ไทยแลนด์
4.บจก กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี

GSET ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานก๊ าซชีวภาพ

41,000,000

410,000

100

409,998

100.00

GEE

50,000,000

500,000

100

499,998

100.00

1,000,000

2,500

25

9,998

100.00

5.บจก โกลบอล ยูทิลติ ี 7 ซัพพลาย GUS

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทุกประเภท

จํานวนหุ้น มูลค่ าที
ทีชําระแล้ ว ตราไว้
(หุ้น)
หุ้นละ
(บาท)

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานก๊ าซชีวภาพ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายก๊ าซชีวภาพ
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จํานวนหุ้น มูลค่ าที
ทีชําระแล้ ว ตราไว้
(หุ้น)
หุ้นละ
(บาท)

จํานวน
หุ้นทีถือ
(หุ้น)

สัดส่ วน
การถือหุ้น
(%)

โครงสร้ างบริษัทและบริษัทย่ อย

TMI
100%

90.1%

TMGE

TME
100%

100%

GSET

GEE
100%

GUS
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (Teera – Mongkol Industry Public Company Limited) ได้ จด
ทะเบียนก่อตังบริ
7 ษัทขึ 7น เมือวันที a พฤศจิกายน elmn ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก 1,000,000 บาท (หนึงล้ านบาทถ้ วน) เพือ
ประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมทีเกียวข้ อง รวมทังหลอดไฟ
7
และโคม
ไฟ
บริ ษัทเริ มก่อตังโดยกลุ
7
ม่ นักธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริ ษัทใน
ขณะนัน7 ด้ วยความคิดริ เริ มในการดําเนินธุรกิจตังแต่
7 ปี eleb โดยเริ มจากการผลิตบัลลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
และบัล ลาสต์ สํา หรั บ ไฟกระแสตรงสํา หรั บ ใช้ กับ แบตเตอรี ของรถบัส เรื อ และรถเข็ น ในนามธี ร พลการไฟฟ้ า ต่อ มาได้
ดําเนินการยกเลิกและจัดตัง7 ห้ างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคลการไฟฟ้ า พร้ อมกับการขยายประเภทของสินค้ าทีผลิตเพิมขึ 7น อาทิ
บัลลาสต์สาํ หรับไฟถนน เพือทดแทนการนําเข้ าเนืองจากช่วงเวลาดังกล่าว บัลลาสต์สาํ หรับหลอดฟลูออเรสเซนต์มีการแข่งขัน
กันอย่างรุ นแรง นอกจากนี 7ยังเริ มผลิตผลิตภัณฑ์อืนๆ ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ หม้ อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน และสตาร์ ทเตอร์
สําหรั บไฟถนน เป็ นต้ น จนกระทังในปี elmn ห้ างหุ้นส่วนจํากัดธี ระมงคลการไฟฟ้ าได้ ย้ายการผลิตไปทีโรงงานในจังหวัด
สมุทรสาคร และได้ ก่อตังนิ
7 ติบคุ คลใหม่เป็ น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (ปั จจุบนั ทางห้ างหุ้นส่วนจํากัดธีระมงคล
การไฟฟ้ า อยู่ระหว่างการชําระบัญชีเพือปิ ดกิจการ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการห้ างหุ้นส่วน ครัง7 ที e/elle เมือวันที s
พฤศจิกายน elle) และเมือปี elma บริ ษัทได้ ก่อสร้ างโรงงานแห่งที e ขึ 7นเพือรองรับยอดขายทีเพิมขึ 7น
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาํ นักงานใหญ่ ตังอยู
7 เ่ ลขที ms/s` – sa ซอยมังมีทรัพย์ หมูท่ ี n ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ= ตําบล
คอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร `mbbb และมีสาํ นักงานสาขา e แห่ง ดังนี 7
สํานักงานสาขาแห่งที d เลขที esb/e ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร dbsbb
โดยสํานักงานแห่งนี 7ใช้ เป็ นส่วนของฝ่ ายบริ หารงานทัวไปและโกดังเก็บสินค้ า
สํานักงานสาขาแห่งที e เลขที a/eb ซอยมังมีทรัพย์ หมู่ที l ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ= ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร `mbbb โดยสํานักงานแห่งนี 7ใช้ เป็ นโรงงานเพือการผลิต
การประกอบธุรกิจของบริษัท
การประกอบกิจการของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) สามารถจําแนกออกได้ เป็ นดังต่อไปนี 7
1) ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมทีเกียวข้ อง รวมทังหลอดไฟ
7
และโคม
ไฟ ให้ แก่ลกู ค้ าทังใน
7 และต่างประเทศ ซึงส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าในประเทศ โดยกลุม่ ลูกค้ าหลัก แบ่งเป็ น กลุม่ ลูกค้ า
ประเภทร้ านค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้ า ตลาดค้ าส่งทัวไป และกลุม่ ลูกค้ าโครงการ ประกอบด้ วยกลุม่ สินค้ าหลัก n กลุม่ ได้ แก่
1.1 หลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์สว่ นควบ
1.2 โคมไฟฟ้ า
1.3 ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์อํานวยความสะดวก
ทังนี
7 7ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจะเน้ นการเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายหลอดไฟและโคมไฟเป็ นสําคัญ
โดยผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์ทีบริ ษัทผลิตจะครอบคลุมถึงได้ แก่ หลอดไฟนีออน หลอดประหยัดไฟ หลอดไฟแอลอีดี และ
หลอดไฟถนน ผลิตภัณฑ์ทงบั
ั 7 ลลาสต์และหลอดไฟฟ้ าจะจัดจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ า “GATA” และ “CROSS” ซึง
เป็ นตราสินค้ าหลักของบริ ษัท
2) ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนดําเนินธุรกิจทีเน้ นการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยเน้ น
โครงการทีเกียวข้ องกับโรงไฟฟ้ าประเภท ชีวมวล และ ชีวภาพเป็ นหลัก ทังในประเทศ
7
และต่างประเทศ
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี 7
กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้ จากการขาย

2560
(BOI)
ล้ านบาท

2560
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

2561
(BOI)

%

ล้ านบาท

2561
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

2562
(BOI)

%

ล้ านบาท

2562
(NON-BOI)
%

ล้ านบาท

2562
(รวม)

%

ล้ านบาท

%

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

ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และ อุปกรณ์ส่วน
ควบ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์อํานวยความ
สะดวก
ส่วนลดจ่าย
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รายได้ จากการขาย – สุทธิ
รายได้ อืน ๆ*
รายได้ รวม

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

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

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

-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

-

-

-

-

15.23

19.16

-

-

44.50

79.03

-

-

44.50

11.29

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

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

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: *รายได้ อืน ได้ แก่ การขายเศษวัตถุดิบ รายได้ รับคืนการส่ งออก – เงินสด/บัตรภาษีรายได้ ดอกเบียรั บ – เงินฝาก
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บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทการขาย ดังนี 7
2560
(BOI)
ล้ านบาท %

ประเภทการขาย
รายได้ จากภายในประเทศ
รายได้ จากต่างประเทศ
รายได้ รวม

2560
(NON-BOI)
ล้ านบาท %

2561
(BOI)
ล้ านบาท %

2561
(NON-BOI)
ล้ านบาท %

2562
(BOI)
ล้ านบาท %

2562
(NON-BOI)
ล้ านบาท %

2562
(รวม)
ล้ านบาท %

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

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

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

บริ ษัทมีโครงสร้ างรายได้ แยกตามลักษณะการดําเนินการก่อนจัดจําหน่าย ดังนี 7
ประเภทกลุ่มลูกค้ า
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
- ร้ านจําหน่ายเครื องใช้ ไฟฟ้าทัวไป
- ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่
รวมรายได้ จากการขาย

2560
(BOI)
ล้ านบาท
%

2560
(NON-BOI)
ล้ านบาท %

2561
(BOI)
ล้ านบาท %

2561
(NON-BOI)
ล้ านบาท %

2562
(BOI)
ล้ านบาท %

2562
(NON-BOI)
ล้ านบาท %

2562
(รวม)
ล้ านบาท %

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

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

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

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

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
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ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทประกอบไปด้ วย ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายไฟฟ้ าส่องสว่างและธุรกิจผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน รายละเอียดมีดงั นี 7
1) ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ ายไฟฟ้าส่ องสว่ าง
ผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้ าส่องสว่างของบริษัท ประกอบด้ วยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 3 กลุม่ หลักได้ แก่
1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ หลอดไฟ และ อุปกรณ์ ส่วนควบ
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และ จัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟ และ อุปกรณ์สว่ นควบ (Control Gear) ซึงเป็ นส่วนประกอบ
ในวงจรไฟฟ้ าแสงสว่างซึงจะประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์หลักหลายประเภท โดยมีประเภทหลัก ๆ ที บริ ษัทผลิตและจัดจําหน่าย
ดังต่อไปนี 7
(ก) ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟฟ้าแบบปล่ อยประจุความเข้ มสูง (HID)
บริ ษั ท เป็ นผู้ผ ลิตหลอดไฟฟ้ าแบบปล่อยประจุค วามเข้ ม สูง (HID) เพี ย งรายเดี ยวในประเทศไทย โดย
ผลิตภัณฑ์ทีได้ ดําเนินการผลิตได้ แก่ หลอดไฟโซเดียมความดันสูง และหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ ทังนี
7 7ตลอดระยะเวลาที
ผ่านมา ทางบริ ษัทได้ นําเข้ าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากต่างประเทศมาจําหน่าย ทางบริ ษัทได้ ลงทุนในเครื องจักร รวมถึง
อุปกรณ์ ทีใช้ ในการผลิต โดยได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ รวมถึงมีการเรี ยนรู้ วิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนืองด้ วยตัวเอง โดยบุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถของบริ ษัท ผลิตภัณฑ์หลอดไฟทีทางบริ ษัทจะ
เป็ นผู้ดําเนินการผลิต แบ่งออกเป็ น n ประเภท ดังนี 7
หลอดไฟแสงจันทร์ (High Pressured Mercury Vapor Lamp)
หลอดไฟแสงจันทร์ เป็ นหลอดไฟความดันสูงทีเดิมนิยมใช้ ตามถนนหนทาง ตรอกซอยต่างๆ โรงงาน
อุตสาหกรรม และสนามกีฬา เป็ นหลอดไฟทีพัฒนาขึ 7นมาให้ ส่องสว่างโดยมีค่าความสว่างมากกว่าหลอดไส้ และ
อายุการใช้ งานยาวนานกว่ามาก ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ ทําการจัดจําหน่ายหลอดแสงจันทร์ ให้ กบั ลูกค้ า โดยหลอด
แสงจันทร์ นี 7เป็ นหนึงในหลอดความดันสูงทีทางบริ ษัทดําเนินการผลิต
ภาพตัวอย่ างผลิตภัณฑ์

หลอดไฟแสงจันทร์ : High Pressured Mercury Vapor Lamp

หลอดไฟโซเดียมความดันสูง
หลอดไฟโซเดียมความดันสูง คือหลอดไฟถนนแสงสีเหลืองทีมักจะใช้ งานตามถนนหนทางทัวประเทศ
เนืองจากแสงสีเหลืองเป็ นแสงทีเห็นได้ ชดั เจน เมือมีสงเคลื
ิ อนไหว เช่น เมือคนวิงผ่านถนน หรื อรถวิงผ่าน ภายใต้
แสงนี 7จะช่วยให้ เห็นได้ ชดั นอกจากนี 7หลอดยังให้ แสงมากเมือเปรี ยบเทียบต่อวัตต์ได้ สงู ถึง dl` ลูเมนต่อวัตต์ ซึง
เมือเทียบกับหลอดแสงจันทร์ ทีมีคา่ ความสว่างเพียง lb-sb ลูเมนต่อวัตต์ (ค่าลูเมนคือ หน่วยสําหรับวัดปริ มาณ
แสงทีเปล่งออกจากดวงไฟ ซึงหากมีค่าลูเมนมาก เท่ากับค่าแสงทีออกมามีมาก) หลอดไฟโซเดียมนี 7ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายพร้ อมอุปกรณ์และโคมไฟ โดยผลิตภัณฑ์หลอดไฟโซเดียมความดันสูงทีบริ ษัทผลิตเป็ น
ส่วนผลิตภัณฑ์ทีได้ รับการรับรองมาตรฐานเยอรมนี ซึงสินค้ าของบริ ษัทจะมีคณ
ุ ภาพของสินค้ าและภาพลักษณ์ที
ดีกว่าสินค้ าจากประเทศจีนทีจําหน่ายอยูโ่ ดยทัวไปในตลาด และจะใช้ การรับประกันคุณภาพของสินค้ า d ปี เต็ม
เป็ นจุดขายทีสําคัญ
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หลอดโซเดียมความดันสูง
หลอดไฟเมทัลฮาไลด์
หลอดไฟเมทัลฮาไลด์เป็ นหลอดไฟใช้ กนั อย่างแพร่หลายในอาคารขนาดใหญ่ สนามกีฬา และใน
ถนนหลวงของประเทศไทย หลอดเมทัลฮาไลด์เป็ นหลอดความดันสูงทีให้ คา่ ความถูกต้ องของสีได้ ดีทีสุดเมือ
เทียบกับหลอดแสงจันทร์ และหลอดโซเดียมความดันสูง ในปั จจุบนั หลอดเมทัลฮาไลด์เป็ นทีนิยมมีการใช้ งาน
อย่างแพร่หลาย บริ ษัทได้ จําหน่ายหลอดไฟเมทัลฮาไลด์มาหลายปี จนมีความรู้และความชํานาญในหลอด
ประเภทนี 7อย่างมาก
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หลอดเมทัลฮาไลด์
b

ปั จจุบนั บริ ษัทมีกําลังการผลิตของหลอดไฟปล่อยประจุความเข้ มสูงตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
ประเภท

กําลังการผลิต(ชิน/เดือน)

หลอดไฟเมทัลฮาไลด์

30,000

(ข) ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟฟ้าแบบใช้ ภายในอาคาร
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน)
หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึงทีบริ ษัทได้ นําเข้ ามาเพือจัดจําหน่าย และเป็ นหลอดไฟทีให้
แสงสว่างมากและมีค่าสีทีดี ซึงมีทัง7 สีขาว (Daylight) และสีเหลืองส้ ม (Warm White) โดยบริ ษัทได้ คัดเลือก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ทีมีคุณภาพจากโรงงานทีมีคุณภาพเยียมเพือนําเข้ ามาจัดจําหน่ายและข้ อมูลจากการ
สํารวจแนวโน้ มของผู้บริ โภคในปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะพบว่า ผู้บริ โภคนิยมซื 7อโคมไฟสําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
แบบพร้ อมติดตัง7 หรื อทีเรานิยมเรี ยกกันว่า รางนีออนประกอบเสร็ จพร้ อมหลอด แทนการจัดซื 7อเพียงบัลลาสต์
หรื อรางนีออนแยกกัน (รางนีออนประกอบเสร็ จพร้ อมหลอด มีสว่ นประกอบคือ โคม (รางนีออน), หลอดฟลูออ
เรสเซนต์, สตาร์ ทเตอร์ , บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ การนําเข้ าเพือจัดจําหน่ายหลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ จึงถือเป็ นการเพิมช่องทางการขายและเพิมรายได้ อีกทางหนึง นอกจากนันการเพิ
7
มผลิตภัณฑ์รางนีออน
ประกอบเสร็ จพร้ อมหลอด ก็มีสว่ นช่วยให้ บริ ษัทสามารถขายบัลลาสต์และโคมไฟเพิมขึ 7นอีกด้ วย
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หลอดฟลูออเรสเซนต์
หลอดไฟแอลอีดี
แอลอีดี หรื อ Light Emitting Diode คือ อุปกรณ์สารกึงตัวนําจําพวกหนึง (Semi-Conductor) โดย
จัดเป็ นสารกึงตัวนําประเภท pn-Diode สามารถเปล่งแสงได้ เมือได้ เมือจ่ายไฟทีเหมาะสมซึงถื อเป็ น Light
Source หรื อแหล่งกําเนิดแสงประเภทหนึงผลิตภัณฑ์ LED ได้ ถูกพัฒนาเรื อยมาและถูกนํามาประยุกต์ใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ เป็ นไฟสัญญาณ ไฟกระพริ บ ไฟจราจร จนกระทังมีการคิดค้ น high brightness blue LED*
ในปี daan โดย Shuji Nakamura, Isamu Akasaki และ Hiroshi Amano ซึงนํามาสูก่ ารพัฒนาหลอดไฟ LED
ชนิด High Lumen ทีจัดจําหน่ายอยูใ่ นท้ องตลาดปั จจุบนั

หลอดไฟแอลอีดีเกิดจากการนํา Diode เปล่งแสงมาประกอบเป็ นหลอดเพือใช้ ในโคมไฟทัวไป ปั จจุบนั
มีการนําหลอดไฟแอลอีดีมาทดแทนหลอดไฟหลากหลายประเภท อาทิ ทดแทนหลอดไส้ หลอดคอมแพคฟลูออ
เรสเซนต์ หรื อ หลอดตะเกี ยบประหยัดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรื อ หลอดนีออน หรื อ แม้ แต่การทดแทน
หลอดไฟถนนบางประเภท หลอดไฟแอลอีดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง หลอดไฟแอลอีดีทีขายอยูใ่ นปั จจุบนั มัก
มีค่าความสว่างอยูท่ ีราว dbb Lumen/Watt ซึงสว่างกว่าหลอดไฟทีมีขายอยู่ในท้ องตลาดโดยทัวไป หลอดไฟ
แอลอีดีจึงจัดอยู่ในประเภทหลอดไฟทีมีประสิทธิ ภาพสูงเมือเทียบกับหลอดไฟโดยทัวไป กล่าวคือ หลอดไฟ
แอลอีดีประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟทัวไปในท้ องตลาด นอกจากการประหยัดไฟแล้ ว หลอดไฟแอลอีดียงั
มี อ ายุก ารใช้ งานที ยาวนานกว่าหลอดไฟโดยมาก อายุก ารใช้ ง านของหลอดแอลอีดี อยู่ที 15,000-50,000
ชัวโมงโดยเมือเทียบกับหลอดไส้ หลอดไฟแอลอีดีมีอายุการใช้ มากกว่าถึง „ เท่าขึ 7นไป (หลอดไส้ มีอายุการใช้ งาน
เพียง e,000-4,000 ชัวโมง) และมีอายุการใช้ งานมากกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรื อ หลอดตะเกียบ
ประหยัดไฟมากกว่า n-m เท่าขึ 7นไป (หลอดตะเกียบโดยทัวไปมีอายุการใช้ งาน 6,000-8,000 ชัวโมง)
นอกเหนือจากข้ อดีเรื องการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้ งานทียาวนานแล้ ว หลอดแอลอีดียงั มี
ข้ อดีในเรื องต่อไปนี 7
• หลอดแอลอีดีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อม เนืองจากหลอดแอลอีดีไม่มีสารปรอทเจือปน (ส่วนใหญ่ใน
ท้ องตลาด)
• หลอดแอลอีดีปล่อยรังสี UV และ Infrared ในระดับทีตํากว่าหลอดไฟทัวไป
• หลอดแอลอีดีมีห ลากหลายสีให้ เลือ ก หลอดไฟแอลอี ดีบ างชนิดยังสามารถเปลียนสีได้ ตาม
ต้ องการ
• ขณะใช้ งานหลอดแอลอีดีไม่ปล่อยความร้ อนออกมาเหมือนหลอดไส้
• ให้ ความสว่างทันที (Rapid Start) เมือเทียบกับหลอดไฟสมัยก่อน
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หลอดไฟแอลอีดี
*ข้ อมูล high brightness blue LED เป็ นข้ อมูลทีได้ จากเว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode ณ วันที e` กุมภาพันธ์ elsn ซึงข้ อมูลอาจมี
ความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลียนแปลงได้

f

ในปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการนําเข้ าสินค้ าผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี เข้ ามาจัดจําหน่าย หลากหลายรุ่ น ซึง
เป็ นหลอดไฟคุณภาพสูง และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีอายุการใช้ งาน db,bbb ถึง dl,bbb ชัวโมงขึ 7นไป
เมือเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาดทีปั จจุบนั มีการนําสินค้ าอายุการใช้ งานตํากว่า „,bbb ชัวโมงเข้ ามาจัดจําหน่าย
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ สินค้ าของผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดีทีบริ ษัทจัดจําหน่ายมีมาตรฐานสูงกว่า ผลิตภัณฑ์ทีจัด
จําหน่ายอยูใ่ นท้ องตลาดทัวไป นอกจากนี 7บริ ษัทยังได้ มีการนําเข้ าผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี คุณภาพสูงทีมีคา่ ความ
สว่างสูงกว่า dnb lumen/Watt และมีอายุการใช้ งานกว่า 50,000 ชัวโมง เข้ ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยด้ วย
(ค) บัลลาสต์ สาํ หรับหลอดไฟฟ้าปล่ อยประจุความเข้ มสูง (HID) หรือหลอดไฟถนน
กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ บัล ลาสต์ สํา หรั บ หลอดไฟฟ้ าปล่อ ยประจุค วามเข้ ม สูง (HID) หรื อ หลอดไฟถนน เป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ ที ใช้ ร่ ว มอยู่ใ นวงจรหลอดไฟถนน หลอดไฟสนามกี ฬ า หลอดไฟส่อ งป้ าย ส่อ งอาคาร หรื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึงต้ องใช้ ความสว่างในระดับความเข้ มสูงสําหรับกลุม่ ลูกค้ าของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี 7 จะครอบคลุมถึง
กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มลูกค้ าทีเป็ นหน่วยงานราชการนัน7 บริ ษัทจะเป็ นผู้จําหน่าย
สินค้ าโดยตรงให้ กบั บริ ษัทผู้ยืนซองประกวดราคา ซึงในส่วนของการเข้ าประมูลโครงการราชการโดยตรงนัน7 บริ ษัทยัง
มีสดั ส่วนการเข้ าประมูลงานราชการในสัดส่วนค่อนข้ างน้ อย นอกจากนี 7ยังมีกลุม่ ลูกค้ าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
คลังสินค้ า เรื อประมง อาคารสถานทีเฉพาะ อาทิ สนามกี ฬา ห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ นโดยผลิตภัณ ฑ์ ในกลุ่ม นี 7
ประกอบด้ วย
บัลลาสต์สาํ หรับหลอดไฟโซเดียม (High Pressure Sodium)
เป็ นบัล ลาสต์ ที ใช้ งานกั บ หลอดไฟโซเดี ย มความดัน สูง ซึ งเป็ นหลอดไฟที ใช้ สารโซเดี ย มเป็ น
สารประกอบหลัก ซึงจะให้ แสงสีเหลืองซึงแสงสีเหลืองเป็ นสีทีช่วยให้ เห็นการเคลือนไหวของวัตถุได้ ชดั เจนทีสุด
ทําให้ เป็ นหลอดไฟทีนิยมใช้ ตามถนนหนทางทัวประเทศทังนี
7 7บัลลาสต์ทีจะได้ รับเลือกให้ ใช้ งานกับหลอดไฟถนน
นันจะต้
7
องผ่านการตรวจสอบจากกรมทางหลวง ซึงบัลลาสต์ของบริ ษัทได้ รับการคัดเลือกในการใช้ งาน และ
ปั จจุบนั บัลลาสต์ทีผลิตภายในประเทศไทย และผ่านการรับรองดังกล่าวมีเพียง 2-3 รายเท่านัน7 โดยผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มนีข7 องบริ ษัท สามารถใช้ งานในราชการของกรมทางหลวง และการไฟฟ้ านครหลวง โดยบริ ษัทมีรุ่น
ประหยัดไฟพิเศษสําหรับการไฟฟ้ านครหลวงโดยเฉพาะ
บัลลาสต์สาํ หรับหลอดไฟเมทัลฮาไลด์
เป็ นบัล ลาสต์ สํ า หรั บ หลอดไฟที ใช้ งานโดยทัวไปภายในโรงงานอุต สาหกรรม สํ า นัก งาน และ
ห้ างสรรพสินค้ า เนืองจากเป็ นหลอดไฟประเภทใหม่ทีให้ ค่าความถูกต้ องของสีมากกว่าหลอดไฟประเภทอืน ๆ
(โดยจะให้ แสงทีใกล้ เคียงกับแสงแดดมาก) และให้ แสงสว่างกว่าเมือเทียบกับหลอดแสงจันทร์ ซึงหลอดไฟ
ประเภทนี 7กําลังได้ รับความนิยมในการใช้ งานอย่างแพร่ หลายส่งผลให้ บลั ลาสต์ประเภทนี 7เป็ นทีนิยมใช้ งานมาก
ขึ 7นเช่นกัน
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บัลลาสต์ สาํ หรับหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ : Metal Halide Ballast
เนืองจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตบัลลาสต์ไฟถนนเพียงไม่กีรายในประเทศทีมีความหลากหลายในรุ่ นและประเภทต่างๆ ของบัล
ลาสต์มากทีสุดในประเทศไทย จึงทําให้ มีหลายโครงการได้ ติดต่อเข้ ามาเพือขอให้ ทางบริ ษัทผลิตบัลลาสต์หรื อหม้ อแปลงเฉพาะ
ให้ กบั โครงการต่าง ๆ เช่น บัลลาสต์ลดระดับกําลังไฟฟ้ าสําหรับกรมทางหลวง บัลลาสต์สาํ หรับหลอดพิเศษทีใช้ ตามทางแยกต่างๆ
ทีต้ องการแสงพิเศษ นอกจากนี 7ยังเป็ นผู้ทีมีประสบการณ์มากในการแก้ ปัญหาเกียวกับเรื องแสงสว่าง ทําให้ มีลกู ค้ าติดต่อเข้ ามา
เพือขอให้ เข้ าไปแก้ ไขปั ญหาในระบบและสังซื 7อผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัทไปใช้ ในโครงการ โดยบริ ษัทมีการรับประกันคุณภาพของ
สินค้ าเพือสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่งขัน โดยสินค้ าของบริ ษัทจะมีระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ ตังแต่
7 d ปี – l ปี
(ง) ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (Control Gear)
บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศทีมีสนิ ค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ Control Gear ครบทุกรุ่น ตังแต่
7 รุ่นเล็ก ถึงรุ่น
ใหญ่ ซึงถือเป็ นจุดเด่นทีสําคัญของบริ ษัท โดยประโยชน์และการทํางานของบัลลาสต์ เพือเป็ นส่วนประกอบหนึงของหลอด
ไฟฟ้ านัน7 จะมีการทํางานดังนี 7
ผลิตภัณฑ์ อิกไนเตอร์ (Ignitor)
อิกไนเตอร์ คือ สตาร์ ทเตอร์ สาํ หรับไฟถนน เป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเพียงไม่กีรายในประเทศไทยมา
ยาวนานกว่า eb ปี (โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นรายแรกทีผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม) ทางบริ ษัทได้ ผลิต
อิกไนเตอร์ ออกมามากมายหลายรุ่ นจนทําให้ ได้ รับความเชือถือและไว้ วางใจในตลาดโลก จนเป็ นสินค้ าทีสามารถ
ทดแทนการนําเข้ าภายในประเทศและยังสามารถส่งออกไปจําหน่ายในประเทศแถบอาเซียนอีกหลายประเทศ
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Ignitor

h

1.2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โคมไฟฟ้า
ในปั จจุบันทางบริ ษัทได้ มีการจัดจําหน่ายโคมไฟฟ้ าเพือเป็ นการสร้ าง Value Added (การเพิมมูลค่าของสินค้ า)
ให้ กบั กลุม่ ผลิตภัณฑ์เดิมของบริ ษัทและเพือเป็ นการเพิมการให้ บริ การแก่กลุม่ ลูกค้ าทีต้ องการใช้ โคมไฟด้ วย โดยทางบริ ษัทจะ
สังซื 7อโคมไฟโดยส่วนใหญ่จากผู้ผลิตหรื อตัวแทนจําหน่ายทังจากภายในประเทศและต่
7
างประเทศ
(ก) ผลิตภัณฑ์ โคมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน
ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้ าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน เป็ นโคมไฟฟ้ าทีใช้ ในอุตสากรรม เนืองจากให้ กําลังไฟทีสูง และมี
ความสว่างมาก จึงเหมาะกับใช้ ในงานอุตสาหกรรม และไม่นิยมใช้ ในบ้ านเรื อน โดยโคมไฟฟ้ าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน
สามารถแบ่งประเภทย่อยๆ ได้ ดงั ต่อไปนี 7
โคมไฟสาดแสง (โคมฟลัดไลท์) เป็ นประเภทโคมไฟฟ้ าทัวไปทีใช้ ในการส่องป้ายขนาดใหญ่ หรื อส่องพื 7นทีบริ เวณกว้ าง
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โคมไฟไฮเบย์หรื อโคมไฟโรงงาน เป็ นโคมไฟทีใช้ ในอาคารทีมีหลังคาสูง เช่น คลังสินค้ า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
กีฬา เป็ นต้ น
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(ข) ผลิตภัณฑ์ รางนีออน
รางนีออนเป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทได้ ผลิตขึ 7น เพือใช้ งานกับหลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) เป็ น
หลัก โดยรางนีออนทีบริ ษัทผลิตสามารถนําไปใช้ ร่วมกับหลอดไฟ LED ทีเข้ ามาทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ อกี ด้ วย

o
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1.3 ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก
ผลิตภัณฑ์อํานวยความสะดวกภายในบ้ านเป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทคิดค้ นขึ 7นเพือตอบสนอง Life style ของผู้บริ โภค
สมัยใหม่ เป็ นอุปกรณ์ทีช่วยอํานวยความสะดวกเหมาะสําหรับบ้ านเรื อน และคอนโดมิเนียมสมัยใหม่
(ก) ผลิตภัณฑ์ สวิตช์ แสงแดด
เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ แทนสวิตช์เปิ ด ปิ ด โดยอาศัยแสงแดดเป็ นตัวกําหนดและควบคุมการเปิ ด ปิ ดสวิตช์เองโดย
อัตโนมัติ
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สวิตช์ แสงแดด
(ข) ผลิตภัณฑ์ สวิตช์ ความร้ อนและการเคลือนไหว
เป็ นอุปกรณ์ทีใช้ ควบคุมการเปิ ด ปิ ด โดยใช้ การเคลือนไหวของมนุษย์ เช่น เมือเดินเข้ ามาภายในห้ องไฟฟ้ า
จะสว่างขึ 7นเองโดยอัตโนมัติ และเมือเดินออกจากห้ อง ไฟฟ้ าจะดับลงเอง เมือไม่มีการเคลือนไหวเกิดขึ 7น
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สวิตช์ ความร้ อนและการเคลือนไหว
p

ในปั จจุบัน สินค้ าดังกล่าวยังมียอดการจัดจํ าหน่ายไม่สูงนัก แต่อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทคาดการณ์ ว่า ใน
อนาคตความต้ องการใช้ งานผลิตดภัณฑ์ดงั กล่าวจะเพิมสูงขึ 7น เนืองจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นสินค้ าทีมีแนวโน้ ม
จะต้ องใช้ งานในทุกสถานที จากแนวโน้ มจากพัฒนา home automation หรื อ บ้ านอัจฉริ ยะซึงจะมีการใช้ สวิตช์
อัตโนมัติ เพิมมากขึ 7น
สําหรับสินค้ าประเภทต่าง ๆ ข้ างต้ น บริ ษัทผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเอง ได้ แก่
GATA ใช้ เป็ นเครื องหมายการค้ าสําหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟ โคมไฟ บัลลาสต์ไฟฟ้ า สตาร์ ทเตอร์ อิกไนเตอร์ คาปาซิ
เตอร์ (หรื อคอนเดนเซอร์ ) และสวิตช์แสงแดด
สําหรับ GATA นัน7 จะเป็ นผลิตภัณฑ์ทีทางบริ ษัทได้ สร้ างตราสินค้ าขึ 7นมาเอง จนเป็ นทียอมรับในตลาดว่าเป็ นสินค้ า
ทีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก โดยจะมีการรับประกันคุณภาพสินค้ าสูงสุดถึง l ปี โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตรา
สินค้ าดังกล่าวหลายรายการทีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายเดียวในประเทศไทย
CROSS ใช้ เป็ นเครื องหมายการค้ าสําหรับผลิตภัณฑ์ทกุ ประเภทเพือการส่งออก แต่สําหรับในประเทศจะใช้ สาํ หรับ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟทางบริ ษัทจะใช้ เครื องหมายการค้ าดังกล่าว สําหรับผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าทีสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ทีมีราคาทีตํากว่า และมีคณ
ุ ภาพในระดับทีรองลงมา (Fighting Model)
โดยตราสินค้ าแต่ละประเภทจะมีความโดดเด่นและแตกต่างกันในการดําเนินกลยุทธ์ ทางด้ านการตลาดโดยมีกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายทีแตกต่างกัน
ภาพตราสินค้ า “GATA” และ “CROSS”

ทังนี
7 7สินค้ าของบริ ษัทได้ ผา่ นการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ ทังมาตรฐานอุ
7
ตสาหกรรม และมาตรฐานความปลอดภัยทัง7
จากภายในและต่างประเทศ และสินค้ าบางรายการของบริ ษัทยังผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเพียงรายเดียวในประเทศ
ทําให้ มีความได้ เปรี ยบทางด้ านการตลาดในการนําเสนอผลิตภัณฑ์สตู่ ลาด นอกจากนี 7บริ ษัทยังให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อ
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีหน่วยวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึงตลอดระยะเวลาทีผ่านมาบริ ษัทสามารถพัฒนาบัลลา
สต์ออกมาเป็ นจํานวนกว่า dbb รุ่น และทุกรุ่นสามารถผ่านการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ทงหมด
ั7
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ผา่ นการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

ISO

abbd นอกจากนี 7สินค้ าของบริ ษัทยังผ่านการรับรอง

มาตรฐานอืน ๆ โดยแบ่งออกเป็ น n ประเภท ได้ แก่
• มาตรฐานอุตสาหกรรม หมายถึง ข้ อกําหนดทางวิชาการทีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้
กําหนดขึ 7นเพือเป็ นแนวทางแก่ผ้ ผู ลิตในการผลิตสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ ในระดับทีเหมาะสมกับการใช้ งานมากทีสุด

q

ประกอบด้ ว ยเนื อ7 หาที เกี ยวข้ อ งกับ การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน7 ๆ เช่ น เกณฑ์ ท างเทคนิ ค คุ ณ สมบัติ ที สํ า คัญ
ประสิทธิภาพของการนําไปใช้ งานคุณภาพของวัตถุทีนํามาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็ นต้ น
• มาตรฐานความปลอดภัย (Safety S) เป็ นมาตรฐานทีควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทีมีความเสียง
อันตรายทีอาจจะเกิดขึ 7นต่อผู้ใช้ งาน โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องกับชีวิตประจําวันของผู้บริ โภค
ได้ แก่ การป้องกันการเข้ าถึงส่วนทีมีไฟฟ้ า กําลังไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ า การเกิดความร้ อน กระแสไฟฟ้ ารัวและ
ความทนทานไฟฟ้ าทีอุณหภูมิทํางาน ความต้ านทานต่อความชื 7น การป้องกันการโหลดเกินของหม้ อแปลงไฟฟ้ า
เป็ นต้ น
• มาตรฐานความปลอดภัย (Safety EMCS: Safety Electromagnetic Compatibility Standard) หรื อมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้ านความเข้ ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า โดยมาตรฐาน EMC ประเภทนี 7 เป็ นมาตรฐานด้ านความ
เข้ ากันได้ ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า ซึงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) กําหนดขึ 7นเพือให้ การรับรอง
กับผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ สมบัติในการป้องกันและคงทนต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องกับ
มาตรฐานนี 7 ได้ แ ก่ อุป กรณ์ ส่อ งสว่าง เครื องใช้ ไ ฟฟ้ าตามบ้ าน ผลิต ภัณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่น
คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงเครื องมือทางการแพทย์ เครื องมือทางด้ านวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
โดยจะแตกต่างจากมาตรฐาน Safety S ซึงเป็ นมาตรฐานความปลอดภัยทัวไป
สําหรับมาตรฐานทีบริ ษัทได้ รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มีตวั อย่างดังต่อไปนี 7
มอก. 1955-2551

บริ ภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและบริ ภณ
ั ฑ์ทีคล้ ายกัน: ขีดจํากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
โดยมาตรฐานประเภทนี 7จัดเป็ นมาตรฐาน Safety EMC ซึงเป็ นมาตรฐานของ
อุปกรณ์ทีสามารถทํางานอยู่ภายใต้ สิงแวดล้ อมของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าใด ๆ
โดยไม่ทําให้ เกิดการรบกวนเกินระดับทียอมรับได้

มอก. 344-2549

ขัวรั
7 บหลอดฟลูออเรสเซนต์และขัวรั
7 บสตาร์ ทเตอร์

มอก. 2234-2557

หลอดมีบลั ลาสต์ในตัวสําหรับการให้ แสงสว่างทัวไป

มอก. 956-2557

หลอดฟลูออเรสเซนต์เฉพาะด้ านความปลอดภัย

มอก. 183-2547

โกลว์สตาร์ ตเตอร์ สาํ หรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

นอกจากมาตรฐานดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ทางบริ ษัทยังได้ พัฒนาและวิจัยในอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟถนน บัลลาสต์ลดระดับกําลังไฟฟ้ า รวมถึงผลิตภัณฑ์อีกหลายรายการทีทางบริ ษัทได้ ออกแบบ วิจยั พัฒนา และอยูใ่ น
ขัน7 ตอนการรอการผลิตเพือจําหน่ายสู่ท้องตลาด เช่น หลอดไฟถนนความเข้ มสูง บัลลาสต์ สําหรับหลอดไฟประมงโคมไฟ
แอลอีดีและหลอดประหยัดพลังงานต่าง ๆ เป็ นต้ น
2) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซชีวภาพ – เป็ นโรงงานทีผลิตไฟฟ้ าจากผลิตผลทางการเกษตร โดยนําผลิตผลทางการเกษตร
มาหมักให้ เกิ ด ก๊ าซและนํา ก๊ าซชี วภาพทีได้ ไ ปปรั บ ปรุ งคุณภาพก่อนนํ าเข้ าเครื องยนต์ สําหรั บ ผลิตไฟฟ้ า โดยมี
รายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี 7
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2.1 บริษัท กรีนเซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด
บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด (ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย ทีบริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ dbb ของทุนจดทะเบียน) ได้ เข้ าทํา
การซื 7อหุ้นโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ ของบริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
• กําลังการผลิต : 1.4 เมกกะวัตต์
• ทีตังโครงการ
7
: อําเภอท่าแซะ จังหวัด ชุมพร
• วัตถุดิบ : นํ 7าเสียจากโรงปาล์มในพื 7นที
• จําหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั : การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
• เริ มจําหน่ายไฟฟ้ า : เมษายน ell„
2.2 บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด (ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย ทีบริ ษัท ถือหุ้นร้ อยละ ab.a ของทุนจดทะเบียน) ได้ เข้ าทําการ
ซื 7อหุ้น บริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด ซึงถือใบอนุญาตโรงไฟฟ้ า ตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
1) โรงไฟฟ้ าทีอําเภอบ้ านแพ้ ว – สถานะหยุดดําเนินการ เนืองจาก อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงเครื องจักรผลิตไฟฟ้ า
• กําลังการผลิต : b.aa เมกกะวัตต์
• ทีตังโครงการ
7
: อําเภอบ้ านแพ้ ว จังหวัดสมุทรสาคร
• วัตถุดิบ : นํ 7าเสียจากโรงสุราหรื อโรงเอธานอลในพื 7นที
2) โรงไฟฟ้ าทีอําเภอบ้ านโป่ ง จังหวัดราชบุรี - ยังไม่ได้ ก่อสร้ าง
• กําลังการผลิต : e.a` เมกกะวัตต์
• ทีตังโครงการ
7
: อําเภอบ้ านแพ้ ว จังหวัดชุมพร
• วัตถุดิบ : นํ 7าเสียจากโรงเอธานอลในพื 7นที หรื อ พืชพลังงาน
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ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่ งขัน
ในปี 2562 ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่างและธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
เมือพิจารณาถึงภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน มีการเปลียนแปลงดังต่อไปนี 7
ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่ าย อุปกรณ์ ไฟฟ้าส่ องสว่ าง
1) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีสําคัญ
1.1 ด้ านผลิตภัณฑ์และการให้ บริการ (Product & Service)
ด้ านผลิตภัณฑ์ทางบริ ษัทได้ มีการพัฒนาและมีแนวโน้ มในการเพิมรายการสินค้ าทีเกียวข้ องในระบบแสงสว่างมาก
ขึ 7น โดยเฉพาะสินค้ าทีเกียวข้ องกับการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดประหยัดไฟประเภทต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์อืนทีเกียวข้ อง
กับการประหยัดไฟซึงเป็ นแนวโน้ มและทิศทางการขยายตัวของตลาดในอนาคต ในด้ านผลิตภัณฑ์ทีไม่เกียวข้ องกับในระบบ
แสงสว่างทางบริ ษัทเองก็ได้ มีการพัฒนาและเพิมสินค้ ามากขึ 7นเพือรองรับการขยายตัวของตลาดในหลายๆ สินค้ าทีมีโอกาส
หรื อศักยภาพในอนาคต
ผลิตภัณฑ์สินค้ าประเภทโคมไฟฟ้ าจัดเป็ นสินค้ าหลักของทางบริ ษัท ทางบริ ษัทยังมีการพัฒนาสินค้ าเพิมขึ 7นอย่าง
ต่อเนืองโดยปั จจุบันสินค้ าประเภทบัลลาสต์ มีมากกว่าร้ อยประเภททีทางบริ ษัทได้ ผลิตเพือตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภคและยังมีการผลิตสินค้ าทีเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ ใหม่ๆ โดยเฉพาะสินค้ าเฉพาะ
ทางเพือขยายฐานลูกค้ าให้ มีเพิมขึ 7นโดยในกลุม่ ต่างๆ เช่น สนามกีฬาหรื อเรื อประมง เป็ นต้ น ในส่วนของสินค้ าใหม่ทีได้ รับการ
ขยายเพิมเติมแต่ยงั คงอยู่ในกลุ่มของระบบแสงสว่างได้ แก่ โคมไฟฟ้ าและหลอดไฟ ซึงในปี else ทางบริ ษัทได้ เพิมสินค้ า
ประเภทผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานโดยหลอดไฟแอลอีดี มีจํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า dbm รายการ และโคมไฟแอลอีดี มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า dme รายการ
ในส่ว นของผลิตภัณ ฑ์ ที นอกเหนือ จากกลุ่มผลิต ภัณฑ์ ประเภท โคมไฟหลอดไฟ และบัล ลาสต์ ท างบริ ษัทยังได้
จําหน่ายสินค้ าทีช่วยในการอํานวยความสะดวกเกียวกับระบบแสงสว่างด้ วย สําหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทีได้ เพิมขึ 7นนี 7ทางบริ ษัทมี
การจัดจําหน่ายและเพิมช่องทางการขยายโดยเน้ นกลุ่ม ModernTrade และกลุ่มของ Retail เป็ นหลัก การผลิตอุปกรณ์
ควบคุมทีเกียวข้ องกับระบบแสงสว่างนี 7เป็ นผลิตภัณฑ์ทีตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ผู้บริ โภคทีเน้ นความสะดวกสบายซึง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกดังกล่าวนี 7ช่วยตอบโจทย์ผ้ ูบริ โภคในกลุม่ ของ End User ได้ เป็ นอย่างดี โดย
กลุม่ ผู้บริ โภคกลุม่ นี 7เป็ นกลุม่ ผู้บริ โภคทีจะซื 7อสินค้ าผ่านตลาด ModernTrade เป็ นหลัก
ในด้ านของการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ทางบริ ษัทได้ มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที
เกียวข้ องโดยตรงกับระบบแสงสว่างและผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้ องกับเทคโนโลยีการพัฒนาความสะดวกสบายภายในบ้ านมากขึ 7น
และในสินค้ าอีกหลายๆ รายการทีไม่ได้ เกียวข้ องกับระบบแสงสว่างเป็ นหลัก
ทางบริ ษัทได้ มีการพัฒนาและออกแบบสินค้ า รวมทังประยุ
7
กต์ใช้ เทคโนโลยีทีดีขึ 7นเรื อยๆ เพือพัฒนาคุณภาพของ
สินค้ าในระบบสายการผลิตและเพือหลีกเลียงตลาดทีต้ องแข่งขันในด้ านราคาเป็ นหลัก โดยทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการ
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ทดสอบหรื อการวิจัยโดยการส่งขอมาตรฐานจากต่างประเทศเพือรับรองผลิตภัณฑ์ของสินค้ าทีผลิตจากทางบริ ษัทและเพือ
เสริ มความมันใจให้ กบั ลูกค้ าในการใช้ ผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัท
1.2 ด้ านการกําหนดราคาขาย (Price)
ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ กําหนดราคาขายสินค้ าโดยมีการแบ่งสินค้ าออกเป็ น e ประเภทหลัก ๆ คือ
ประเภทที เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพดี โดยการกําหนดราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทที e โดยกลุม่ นี 7จะเน้ น
การขายสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานทีรับรองจากต่างประเทศหรื อมาตรฐานทีสูงกว่าท้ องตลาดเป็ นตัวกําหนดราคา
ประเภทที 2 เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพเท่ากับท้ องตลาด ซึงสามารถนําไปแข่งขันกับตลาดระดับกลางและล่าง
ทีมีกลไกการตลาดด้ านราคา โดยบริ ษัทมีแผนกติดตามสถานการณ์ ความเคลือนไหวและทิศทางการตลาดของคู่แข่งอยู่
ตลอดเวลาซึงนํามาสูก่ ารพัฒนาและเปลียนแปลงให้ ทนั กับสถานการณ์ได้ ดียิงขึ 7น ทังนี
7 7 นโยบายการปรับราคาหรื อการกําหนด
ราคาสินค้ าจะถูกกําหนดให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารการขาย โดยมีการส่งเสริ มการขายหรื อโปรโมชันทีเหมาะสมกับ
ช่วงเวลาและสถานการณ์ของตลาด ณ ขณะนัน7 ๆ นอกจากนี 7 ในปั จจุบนั บริ ษัทกําลังเพิมกลุม่ ผลิตภัณฑ์อีกหนึงกลุม่ ซึงจะเป็ น
กลุ่มทีเข้ าถึงผู้บริ โภคโดยตรง และยังเป็ นกลุ่มพิเศษทีช่วยเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้ าให้ มากขึ 7น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เมือเทียบกับตลาดอาจมีราคาสูง แต่มีคณ
ุ ภาพทีดีกว่าและมีความหลากหลายของสินค้ าทีมากกว่า
1.3 ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ มีการขยายส่วนแบ่งการตลาดโดยเน้ นให้ มีการจัดจําหน่ายให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าทุกกลุม่ รวมถึง
กลุม่ ผู้บริ โภคทีเป็ นผู้ใช้ โดยตรง เนืองจากบริ ษัทมีความคิดในเรื องของการทําการตลาดในเชิง Demand-pull หรื อการทีลูกค้ ามี
ความต้ องการทีจะได้ สินค้ าโดยตรงและ Demand-push หรื อการเน้ นการกระจายสินค้ าแบบเดิมทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิต แต่เดิม
สินค้ าของทางบริ ษัทเน้ นหนักในการอุตสาหกรรม ซึงจะต้ องใช้ ผ้ ขู ายทีมีความเชียวชาญทางด้ านไฟฟ้ าเป็ นผู้อธิบายลักษณะ
ของอุปกรณ์ เช่น บัลลาสต์ หรื อ สตาร์ ทเตอร์ ความดันสูงให้ กบั ลูกค้ าปลายทางอีกครัง7 หนึง ปั จจุบนั พฤติกรรมของผู้บริ โภคได้
เปลียนไปในเรื องของการซื 7อสินค้ าสําเร็ จรู ปมากขึ 7น บริ ษัทเองก็ได้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในลักษณะดังกล่าว
ด้ วย โดยการขายสินค้ าผ่านช่องทางการขายทีเป็ น Modern Trade หรื อ Retail ซึงแนวโน้ มการขยายตัวของกลุม่ ดังกล่าวมี
มากขึ 7นเรื อยๆ ทําให้ บริ ษัทได้ มีแนวความคิดทีจะกระจายสินค้ าให้ ครบทุกกลุม่ ในขณะเดียวกันทางบริ ษัทก็ไม่ได้ ละเลยการ
กระจายสินค้ าในลักษณะเดิมโดยผ่านช่องทางการขายทีผ่านร้ านค้ าปลีกหรื อค้ าส่งทัวไปซึงเป็ น Dealer หรื อเป็ นผู้ทีมีการ
ติดต่อค้ าขายกับทางบริ ษัทเป็ นระยะเวลานานมาแล้ ว โดยทางบริ ษัทเองได้ พยายามจัดสัดส่วนให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม ซึงมี
การเน้ นในส่วนของผู้บริ โภคทีเป็ นผู้บริ โภค m กลุม่ หลักๆ ประกอบด้ วย
1.3.1 กลุ่มผูบ้ ริ โภคทัวไปประเภทร้านค้า ปั จจุบนั ได้ เพิมจํานวนให้ กบั ร้ านค้ าส่งซึงในช่วงก่อนมีประมาณ lb-sb ราย
ในปั จจุบนั ได้ เพิมเป็ น `b-„b ราย และในกลุม่ ร้ านค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้ าในแต่ละจังหวัดประมาณ lbb-sbb ราย และกลุม่ ร้ านค้ า
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลประมาณ ebb-nbb รายปั จจุบันในกลุ่มผู้บริ โภคปลายทางทีเป็ นกลุ่มผู้บริ โภค
ประเภทโครงการ โดยทีทางบริ ษัทพยายามเข้ าถึงในส่วนของลูกค้ ากลุ่มดังกล่าวซึงจะมีประโยชน์ต่อการสร้ างตราสินค้ าใน
อนาคตของทางบริ ษัท หากสามารถทําให้ ลกู ค้ ามีการยอมรับในตัวสินค้ าแล้ วในอนาคตจะมีการสังซื 7อสินค้ าและมีความเชือมัน

b

ในตราสินค้ าหรื อ Brand Loyalty กับผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัทมากและจะมีผลต่อการสังซื 7อผ่านทางร้ าน Modern Trade
หรื อผ่านทางร้ านทีเป็ นการกระจายลักษณะเดิม เช่น ร้ านค้ าปลีกหรื อค้ าส่ง
1.n.e กลุ่มผู้บริ โภคประเภทผู้ประมู ลโครงการ,ผู้รับเหมาโครงการ,กลุ่มผู้บริ โภคที ใช้ผลิ ตภัณฑ์ ดงั กล่ าวภายใน
บ้านเรื อนของตัวเอง หรื อในโครงการ,อาคาร,โรงงานอุตสาหกรรมหรื อเจ้ าของอาคาร ทีผ่านมาทางบริ ษัทมีสดั ส่วนการ
จําหน่ายสินค้ าให้ ลกู ค้ ากลุ่มโครงการเป็ นสัดส่วนทีน้ อย ทางบริ ษัทจึงได้ พยายามเพิมสัดส่วนการขายสินค้ าในลูกค้ ากลุม่
ประเภทโครงการทังภาครั
7
ฐและภาคเอกชนให้ เพิมมากขึ 7น ทังนี
7 7ถ้ าผู้บริ โภคกลุม่ นี 7มีแนวโน้ มการตอบรับในผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
ดีขึ 7น จะทําให้ บริ ษัทมีแนวโน้ มในการกระจายสินค้ าดีขึ 7น ทังยั
7 งสามารถสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นทีรู้ จักและขยายตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เพิมมากขึ 7น
1.3.3 กลุ่มผู้ผลิ ตโคมไฟ ปั จจุบนั มีอยู่ประมาณ 20–25 ราย บริ ษัทได้ พยายามเพิมรายการสินค้ าและอุปกรณ์ ที
เกียวกับโคมไฟ โดยเฉพาะอย่างยิงประเภทหลอดไฟทีบริ ษัทเน้ นเป็ นพิเศษ เพือให้ กลุม่ ผู้ผลิตโคมไฟสามารถซื 7อหลอดไฟของ
ทางบริ ษัทและนําไปติดตังพร้
7 อมกับโคมไฟได้ มากขึ 7น
1.n.m กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ปั จจุบนั มีอยูป่ ระมาณ e-n ราย สาเหตุทีมีจํานวนลูกค้ าไม่มากนักเพราะทางบริ ษัท มี
นโยบายเรื องการค้ าต่างประเทศ แบบ d ตัวแทนจําหน่ายต่อ d ประเทศ โดยสัดส่วนดังกล่าวทางบริ ษัทมีการส่งออกไปใน
ประเทศหลายประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย, กัมพูชา และ พม่า โดยบริ ษัทได้ ทําการประเมินปั จจัยความเสียงจากอัตรา
แลกเปลียนเป็ นสิงสําคัญ และแม้ ว่าบริ ษัทจะมีการซื 7อสัญญาซื 7อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) แล้ ว
แต่บริ ษัทก็ยงั คงควบคุมการส่งออกให้ อยูใ่ นสัดส่วนทีเหมาะสม
1.4 ด้ านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
ปั จจุบนั บริ ษัทพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า เฉพาะในกลุม่ ลูกค้ าทีมีการติดต่อซื 7อขายกันอย่างต่อเนือง โดยหาก
เป็ นลูกค้ าใหม่จะต้ องซื 7อสินค้ าเป็ นเงินสดเท่านัน7 หลังจากนัน7 จะมีการตรวจสอบหลักฐานเกียวกับฐานะทางการเงิน เพือ
พิจารณาข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ องแล้ ว ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางการเงินหรื อข้ อมูลพื 7นฐานทีได้ รับจากข้ อมูลทัวไปในการติดต่อกับ
ลูกค้ ารายนัน7 ๆ ทางบริ ษัทจะพิจารณากําหนดวงเงินให้ โดยในช่วงแรกจะอยู่ที el,bbb-nb,bbb บาท และหลังจากนันจะ
7
พิจารณาขยายเครดิตหากมีการซื 7อขายกันอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ ารายใหม่นนั 7
วงเงินพิจารณาจะถูกกําหนดไว้ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือให้ ง่ายต่อควบคุม
บริ ษัทจะพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ านับตังแต่
7 สง่ มอบสินค้ าเป็ นทีเรี ยบร้ อยรวมจํานวน sb วัน ถึงสูงสุดไม่เกิน
deb วัน โดยกลุม่ ลูกค้ าส่วนใหญ่จะได้ รับการพิจารณาให้ เครดิตเทอมในช่วง sb วัน ถึง ab วัน โดยทีผ่านมาทางบริ ษัทประสบ
ปั ญหาเรี ยกเก็ บเงิ นไม่ได้ หรื อหนีส7 ูญน้ อยมากโดยรู ปแบบการจ่ายชําระเงินจะเน้ นเป็ นเช็ คมากกว่าเงิ นสด สําหรั บลูกค้ า
ต่างประเทศนัน7 โดยส่วนใหญ่จะเน้ นการจําหน่ายในเงือนไขจ่ายชําระเงินแบบ L/C at Sight นอกจากนี 7จะเป็ นรู ปแบบ L/C
Term หรื อ การจ่ายเงินสดแบบให้ เครดิตเทอม หรื อการจ่ายเงินสดล่วงหน้ า
สําหรับการได้ รับเครดิตเทอมจากเจ้ าหนี 7การค้ าของบริ ษัทนัน7 จะได้ รับเครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน deb วัน แต่เนืองจาก
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปลียนนโยบายการสังซื 7อวัตถุดิบเป็ นการสังซื 7อโดยตรงจากต่างประเทศมากขึ 7น โดยเฉพาะวัตถุดิบเหล็ก ซึง
ทางบริ ษัทไม่ได้ รับเครดิตเทอมจากผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะเป็ นการสังซื 7อแบบ L/C at Sight
2) แนวโน้ มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่ งขัน
bf

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างเป็ นอุตสาหกรรมทีมีอตั ราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจและอัตรา
การขยายตัวของอสังหาริ มทรัพย์ภายในประเทศเป็ นสําคัญ โดยในปี else บริ ษัทยังคงประเมินมูลค่ารวมของธุรกิจไฟฟ้ าแสง
สว่างรวมไว้ ที en,bbb - el,bbb ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับตลาดในปี elsd ซึงบริ ษัทฟิ ลิปส์อิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด
ได้ ประเมินมูลค่าตลาดรวมไว้ ที es,bbb ล้ าน* โดยบริ ษัทได้ ประเมินจาก มูลค่ารวมการนําเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
ย้ อนหลัง n ปี (เป็ นการประมาณการจากข้ อมูลสถิติการนําเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่างของประเทศไทย) **ซึงส่วนใหญ่
เป็ นการติดตังโคมไฟและหลอดไฟใหม่
7
เพือใช้ เป็ นสาธารู ปโภคพื 7นฐานทังภายในและภายนอกอาคาร
7
และการจากการติดตัง7
โคมไฟและหลอดไฟเพือทดแทนผลิตภัณฑ์ เดิมทีชํ ารุ ดหรื อหมดอายุการใช้ งาน นอกจากนี 7 การติดตัง7 ในบางองค์ กรหรื อ
หน่วยงาน อาจเป็ นไปเพือทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม เพือประโยชน์ ในการประหยัดพลังงาน โดยติดตังผลิ
7 ตภัณฑ์ใหม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ทีให้ ประสิทธิภาพแสงทีดีกว่าเดิม และทําให้ องค์กรสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ า ซึงเป็ นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงาน ทีภาครัฐให้ การส่งเสริ มมาอย่างสมําเสมอ
*ข้ อมูลจาก เวบไซด์ข่าวธุรกิจการตลาดของหนังสือพิมพ์ Forbes Thailandวันที d„ พฤษภาคม elsd ซึงข้ อมูลเป็ นเพียงการวิเคราะห์
จากทางบริ ษัทฟิ ลิปส์อิเล็กทรอนิคส์เท่านัน7 โดยมีรายละเอียดดังนี 7 http://www.forbesthailand.com/news-detail.php?did=2450
**ข้ อมูลการนําเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็ นตัวเลขทีได้ จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวง
พาณิชย์ ณ วันที eb กุมภาพันธ์ elsn ซึงข้ อมูลอาจมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลียนแปลงตามทีกระทรวงพาณิชย์ได้ ประกาศ

โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่าง แบ่งตามประเภท และรายการทีมีความสําคัญได้ ดงั รายการดังต่อไปนี 7
2.2 อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ ส่วนควบ และภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้ าเป็ นส่วนหนึงในผลิตภัณฑ์ทีทางบริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และนําเข้ าเพือจําหน่ายภายในประเทศซึง
มีแนวโน้ มชะลอตัวลงต่อเนือง โดยผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนได้ เข้ ามาจัดจําหน่าย และ แข่งขัน ทังในตลาดภายในประเทศไทย
7
และตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงรักษาระดับรายได้ ไว้ ได้ เนืองจากบริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจต่อ
คุณภาพของหลอดไฟฟ้ าทีผลิต นําเข้ า และจัดจําหน่ายออกสูต่ ลาดมาอย่างยาวนาน
ทังนี
7 7จากข้ อมูลของการนําเข้ าและส่งออกสินค้ าหลอดไฟฟ้ าของประเทศไทยแยกตามผลิตภัณฑ์(*) ในปี else การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ ลดลงอย่างต่อเนืองและมีนยั สําคัญ โดยปี else ประเทศไทยมีการส่งออกหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ไปต่างประเทศ ทังสิ
7 7น s.ld ล้ านหลอด หรื อคิดเป็ นมูลค่า dba.m ล้ านบาท ซึงลดลงจากปี elsd และปี ellb ซึง
มีการส่งออกหลอดฟลูออเรสเซนต์ที s.ss ล้ านหลอด หรื อคิดเป็ นมูลค่า dmn.„ ล้ านบาท และ db.am ล้ านหลอดหรื อคิดเป็ น
มูลค่า eed.n ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีการลดลงของมูลค่าการส่งออกหลอดฟลูออเรสเซนต์ กว่าร้ อยละ lb.ls จากปี elsb
ถึงปี else ซึงตัวเลขดังกล่าวเป็ นผลจากการเข้ ามาแข่งขันของคู่แข่งขันจากประเทศจีนทีสามารถผลิตสินค้ าได้ ราคาถูกกว่า
และยังเป็ นผลจากการเปลียนแปลงเทคโนโลยีเป็ นหลอดไฟแอลอีดี ซึงประเทศจีนเป็ นผู้นําตลาดหลอดไฟแอลอีดีของโลก ทํา
ให้ ผ้ ูผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันราคากับผู้ผลิตสินค้ าจากจีนได้ จนทําให้ ผ้ ูประกอบการบางรายต้ องปิ ดตัวลง และไม่
สามารถแข่งขันในตลาดหลอดไฟระดับโลกได้
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สําหรับข้ อมูลการนําเข้ าสินค้ าหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดคอมแพคฟลูอเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบประหยัดไฟ)
ในปี else มีจํานวนลดลงจากปี elsd โดยในปี else ปริ มาณการนําเข้ าหลอดฟลูออเรสเซนต์ อยู่ทีd„.le ล้ านหลอดลดลง
จากปี elsd ที ea.nm ล้ านหลอด โดยมีมลู ค่าลดลงจากปี elsd ที ab„.l ล้ านบาท เป็ น lnn.e ล้ านบาทในปี else ขณะที
หลอดไฟแอลอีดี มีจํานวนเพิมขึ 7น จาก ded.„b ล้ านชิ 7นในปี elsd เป็ น ed„.ba ล้ านชิ 7น ในปี else และมีมลู ค่าลดลงเล็กน้ อย
จาก 3,611.3 ล้ านบาท เป็ น n,lbb.d ล้ านบาท ในปี else และปี elsd ตามลําดับ นอกจากนี 7 โคมไฟถนนและโคมไฟสาดแสง
มีจํานวนเพิมขึ 7นจาก dn.ne ล้ านชิ 7นในปี elsd เป็ น dl.„s ล้ านชิ 7น ในปี else และมีมลู ค่าเพิมขึ 7นจาก m,eae.a ล้ านบาทเป็ น
m,sm„.l ล้ านบาทในปี else หรื อเพิมขึ 7น „.e„ เปอร์ เซนต์
ทังนี
7 7 หากดูรายละเอียดตัวเลขเฉพาะประเทศ จะพบว่าการนําเข้ าหลอดไฟฟ้ าทุกประเภทรวมกัน เป็ นการนําเข้ าจาก
ประเทศจีนกว่า sa.ns%(*) ของมูลค่าการนําเข้ าในผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ าทุกประเภท เนืองจากประเทศจีนเป็ นผู้ผลิตและ
ส่งออกสินค้ าทางด้ านหลอดไฟฟ้ ามากเป็ นอันดับหนึงของโลกในปั จจุบนั ทังนี
7 7 สาเหตุหลักทีทําให้ การนําเข้ าหลอดไฟฟ้ าจาก
ประเทศจีนมาจากการทําความตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศจีน ซึงทําให้ อตั ราภาษี นําเข้ าจากประเทศ
จีนเป็ น b% และทําให้ มีผ้ ูจดทะเบียนนําเข้ าผลิตภัณฑ์ หลอดไฟฟ้ ากว่า lbb รายทําให้ มีผ้ ูประกอบการทีนําเข้ าสินค้ าจาก
ประเทศจีนเข้ ามาแข่งขันจํานวนมาก
โดยปั จจุบนั ผู้นําเข้ ารายใหญ่ของประเทศไทย ได้ แก่
• บริ ษัท ฟิ ลปิ ส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจัดจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างทุกประเภท
ภายใต้ ตราสินค้ า “Philips” ซึงเป็ นตราสินค้ าอันดับหนึงของโลกทีได้ รับความนิยมอย่างมาก และเป็ นทีรู้จกั
กันดีในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่าง โดยมียอดขายกว่า lb% ของตลาดไฟฟ้ าแสงสว่าง
• บริ ษัท ไลท์ติ 7ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้ านไฟฟ้ าแสงสว่างอย่างครบวงจร เป็ น
บริ ษัทเพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่าง ทีได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ผลิตและจัดจําหน่ายหลอดไฟฟ้ าภายใต้ ตราสินค้ า “L&E” และ “Lumax”
จากข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ น ทางบริ ษัทพิจารณาว่า การทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายหลอดไฟเองนัน7 จะช่วยสร้ าง
ความหลากหลายด้ านผลิตภัณฑ์ทีผลิต และจําหน่ายให้ มีจํานวนรายการเพือสนองตอบความต้ องการของผู้บริ โภคได้ มากขึ 7น
กว่าเดิม นอกจากนี 7บริ ษัทจึงได้ คิดค้ นและพัฒนา หลอดไฟฟ้ าแบบปล่อยประจุความเข้ มสูง (HID อาทิ หลอดไฟเมทัลฮาไลด์
และโซเดียมความดันสูง) หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี
* ข้ อมูลการนําเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็ นตัวเลขทีได้ จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ ของกระทรวง
พาณิชย์ ณ วันที en กุมภาพันธ์ elsn ซึงข้ อมูลอาจมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลียนแปลงตามทีกระทรวงพาณิชย์ได้ ประกาศ

2.3 อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้ า เป็ นส่วนหนึงในอุปกรณ์หรื อวงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง ตลาดอุตสาหกรรมโคมไฟฟ้ ามีการแข่งขัน
สูง มีผ้ ูผลิตและผู้นําเข้ าสินค้ าหลายรายในประเทศ บริ ษัทได้ เริ มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้ า เพือต่อยอดธุรกิจบัล
ลาสต์ และตอบสนองต่อผู้บริ โภคทีต้ องการโคมไฟเพือนําไปใช้ คกู่ บั หลอดไฟแอลอีดี ทีทางบริ ษัทได้ จดั จําหน่าย การผลิตโคม
ไฟฟ้ านอกจากจะเพิมยอดจําหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้ าโดยตรงแล้ ว ทางบริ ษัทจึงได้ รับประโยชน์จากการนําโคม
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ไฟฟ้ ามาประกอบเป็ นวงจรสําเร็ จรู ปก่อนจัดจําหน่าย (นําโคมไฟฟ้ ามาประกอบรวมกับหลอดไฟฟ้ า และอุปกรณ์ ส่วนควบ
ต่างๆ) ทําให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคทีนิยมซื 7อสินค้ าสําเร็ จรูปโดยตรง
สําหรับผู้ผลิตโคมไฟฟ้ ารายสําคัญในประเทศ คือ บริ ษัท ไลท์ติ 7ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ผลิตราย
ใหญ่ของประเทศไทย และเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเพียงรายเดียวทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
(SET) โดยมีกําลังการผลิตและจัดจําหน่ายโคมไฟฟ้ ากว่า ปี ละกว่า 4,000,000 หน่วย
3) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการขยายฐานลูกค้ าให้ เพิมขึน7 อย่างต่อเนืองโดยได้ วางแผน
เกียวกับการจัดหากลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท สามารถแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี 7
3.1 กลุม่ หลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์สว่ นควบ
3.2 กลุม่ โคมไฟฟ้ า
3.3 กลุม่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทพยายามทีจะเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละกลุม่ ให้ ได้ มากทีสุด เนืองจากสินค้ าไฟฟ้ าและ
แสงสว่างเป็ นอุปกรณ์จําเป็ นต่อการดํารงชีวิตประจําวันของทุกครัวเรื อน ซึงถ้ าสามารถเข้ าถึงลูกค้ าในแต่ละกลุม่ ได้ จะทําให้
สามารถขยายช่องทางการจําหน่ายได้ มากขึ 7นโดยเฉพาะการนําเสนอสินค้ าทีสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ ง่ายอาทิหลอดไฟ
และโคมไฟฟ้ าบางประเภท จะช่วยให้ ง่ายต่อการดําเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดนอกจากนี 7บริ ษัทยังได้ วางแผนเตรี ยมการขยาย
ฐานลูกค้ ามากขึ 7นผ่านการเพิมช่องทางการจําหน่าย รวมถึงการเพิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ มากขึ 7นโดยจะเน้ นใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เพืออํานวยความสะดวกในบ้ านและสํานักงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
1) การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีสําคัญ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนทีเปิ ดดําเนินการอยูจ่ ํานวน 1 โครงการ ขนาดกําลัง
การผลิตไฟฟ้ ารวม 1.4 เมกกะวัตต์ คือ โรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ บริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด
สัญญาซื 7อขายไฟฟ้ า : ขนาด 1.4 เมกกะวัตต์
คูส่ ญ
ั ญา : การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
อัตราการรับซื 7อไฟฟ้ า: โครงการโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพของบริ ษัท กรี นเซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด เป็ น
สัญญาซื 7อขายไฟฟ้ าประเภท Feed-in Tariff ทีมีระยะเวลารับซื 7อ 20 ปี โดยรับซื 7อทีราคา 3.76 บาทต่อหน่วย และ
ได้ รับส่วนเพิมราคารับซื 7อไฟฟ้ า (Adder) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาจากพลังงานหมุนเวียนในอัตรา 0.50
บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันทีเริ มต้ นโครงการ ซึงจะสิ 7นสุดในวันที 19 เมษายน 2578
โครงการนี 7ได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนโดยได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบคุ คลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเริ มมีรายได้ และภายหลังจากระยะเวลา
8 ปี ดังกล่าว จะได้ รับการลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปรกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
2) แนวโน้ มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่ งขัน
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ภาพรวมธุรกิจพลังงานทดแทน มีแนวโน้ มเติบโตขึ 7นเรื อย ๆ โดยปั จจัยสําคัญทีสนับสนุนการเติบโตหลักได้ แก่
การสนับสนุนของภาครั ฐ และ การลดลงของราคาต้ นทุนการผลิต ไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลัง งาน
แสงอาทิตย์ ทําให้ อตุ สาหกรรมพลังงานทดแทนในภาพรวม มีแนวโน้ มทีจะขยายตัวเพิมขึ 7นอย่างชัดเจน ซึงเป็ นไปตาม
แนวโน้ มการพัฒนาและการเติบโตของพลังงานสะอาดของทัวโลก ในการพยายามลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทีผลิตจาก
เชื 7อเพลิงฟอซซิล เช่น นํ 7ามัน ถ่านหิน และ ก๊ าซธรรมชาติ ซึงเป็ นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด และเป็ นการ
ลดปั ญหามลภาวะทีอาจเกิดขึ 7นจากการเผาไหม้ พลังงานฟอซซิลลงด้ วย
ในส่วนของการสนับสนุนของภาครัฐในประเทศไทย ได้ กําหนดนโยบายโดยกระทรวงพลังงาน ซึงได้ ประกาศ
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ซึงเป็ นแผนระยะยาว eb ปี ไว้ เป็ นโครงสร้ างการพัฒนา
พลังงานทดแทนภายในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการรับซื 7อพลังงานทดแทนในแผนล่าสุด (AEDP 2018)* ตาม
ข้ อมูลดังต่อไปนี 7
ประเภทโรงไฟฟ้า

กําลังผลิตไฟฟ้าใหม่ (MW)

โรงไฟฟ้ าชีวมวล

5,786

โรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ

928

โรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์

15,574

โรงไฟฟ้ าพลังงานลม

2,989

โรงไฟฟ้ าขยะอุตสาหกรรม

75

โรงไฟฟ้ าขยะชุมชน

900

โรงไฟฟ้ าพลังงานนํ 7าขนาดเล็ก

188

โรงไฟฟ้ าพลังงานนํ 7าขนาดใหญ่

2,918

รวม

29,358

* ข้ อมูลแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ จากเว็บไซต์ https://www.prachachat.net/economy/news-ns`e„d
ณ วันที ea กุมภาพันธ์ elsn

จากข้ อมูลข้ างต้ น จะพบว่า ธุรกิจพลังงานทดแทนยังมีแนวโน้ มเติบโตขึ 7นอีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง ในส่วน
ของโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพ ซึงมีปริมาณโครงการทีจะเปิ ดรับซื 7อไฟฟ้ า SPP/VSPP ชีวมวล ลม ก๊ าซชีวภาพ รวม l,mb` เมกะวัตต์
ในอนาคต
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ปั จจัยความเสียง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัท นักลงทุนควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาปั จจัยความเสียงอย่าง
รอบคอบทังข้
7 อมูลในเอกสารฉบับนี 7 และปั จจัยความเสียงอืนเพิมเติม โดยความเสียงทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี 7 อ้ างอิงจาก
ข้ อมูลปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าทีสามารถระบุได้ ซึงปั จจัยความเสียงทีมีนยั สําคัญบางประการ อาจมีผลกระทบ
ต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัท และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสียงอืนทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทได้ นอกจากนี 7 ข้ อความในลักษณะการคาดการณ์ทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า
“เชื อว่า ” “คาดการณ์ ว่า ” “คาดหมายว่า ” “มี แ ผนจะ” “ตัง7 ใจ” หรื อ “ประมาณ” เป็ นต้ น หรื อ การคาดการณ์ เ กี ยวกับ ผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นโยบายของ
รัฐ และอืน ๆ ซึงเป็ นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ทังนี
7 7ผลทีเกิดขึ 7นจริ ง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการ
คาดการณ์หรื อคาดคะเนก็ได้
ความเสียงในด้ านกลยุทธ์
1) ความเสียงจากการพึงพิงผู้จัดจําหน่ ายวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็จรูปรายใหญ่
ธุรกิจไฟฟ้าส่ องสว่ าง
ปั จจุบนั วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตและสินค้ าสําเร็ จรู ปหลายรายการของบริ ษัทมาจากการสังซื 7อจากผู้ผลิต หรื อผู้จดั
จําหน่ายมากกว่า 2–n รายขึ 7นไปซึงตลาดผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรูปสําคัญทีใช้ ในการผลิตของบริ ษัท
เป็ นตลาดประเภทคูแ่ ข่งขันหลายราย ทางบริ ษัทจึงได้ มีการติดต่อกับผู้ผลิตวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรูปบางประเภทดังกล่าวใน
ต่างประเทศโดยตรง เพือทําการเปรี ยบเทียบราคาระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา ซึงจะทําให้ ทราบ
ถึงความเคลือนไหวของราคา และพิจารณาเลือกสังซือ7 วัตถุดิบในราคาทีจะก่อให้ เกิ ดความได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนทีดีทีสุด
นอกจากนี 7การสังซื 7อวัตถุดิบทุกประเภท รวมถึงสินค้ าสําเร็ จรู ปประเภทต่าง ๆ บริ ษัทจะดําเนินการจัดซื 7อหรื อจัดหากับผู้ผลิต
หรื อผู้จดั จําหน่ายหลายรายทังในและต่
7
างประเทศ เพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทจะไม่มีความเสียงใด ๆ หากผู้ผลิตและผู้จดั จําหน่ายไม่
สามารถส่งมอบวัตถุดิบและสินค้ าให้ ทางบริ ษัทได้ ตามระยะเวลาทีกําหนด อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษัทมิได้ มีการลงนามสัญญา
ด้ านการสังซื 7อวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรู ปกับผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรายใดเป็ นสําคัญ ทังนี
7 7เพือให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาซื 7อขายวัตถุดิบสําหรับโรงไฟฟ้ ากับผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ซงเป็
ึ นโรงงานผลิตสินค้ า
การเกษตรในพื 7นทีรอบโรงไฟฟ้ า เนืองจากวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน โดยเฉพาะในส่วนของพลังงาน
จากชีวมวล และ ก๊ าซชีวภาพ จะพึงพิงโรงงานทีผลิตสินค้ าเกษตรทีอยูใ่ นพื 7นทีรอบโรงงานในรัศมีไม่เกิน lb กิโลเมตร ซึงสถาน
ทีตังของโรงไฟฟ้
7
าพลังงานทดแทน จะอยู่ห่างจากแหล่งวัตถุดิบในระยะไม่เกิน lb กิโลเมตร เพือให้ มีค่าขนส่งทีไม่สงู เกินไป
และบริ ษัทได้ เลือกสถานทีตังโรงงานที
7
มีแหล่งวัตถุดิบมากกว่า d แห่ง เพือไม่ให้ เกิดกรณีขาดแคลนวัตถุดิบในพื 7นที ในกรณีที
โรงงานการเกษตรทีได้ สญ
ั ญาซื 7อขายวัตถุดิบไว้ ไม่สามารถดําเนินการส่งมอบวัตถุดิบให้ กบั ทางบริ ษัทได้ บริ ษัทจะสามารถ
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จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอืนมาทดแทนได้ และในการทําสัญญาซื 7อขายวัตถุดิบของทางบริ ษัทนัน7 บริ ษัทจะเจรจากับผู้จัด
จําหน่ายวัตถุดิบเพือทําสัญญาซื 7อขายวัตถุดิบในระยะยาว (มากกว่า e ปี ขึ 7นไป) กับโรงงานการเกษตรเพือลดความเสียงในการ
จัดหาวัตถุดิบในพื 7นทีลง
นอกจากนี 7 สินค้ าการเกษตรมีฤดูการผลิตทีชัดเจน และมีช่วงทีโรงงานผลิตสินค้ าการเกษตรไม่ได้ ดําเนินการ หรื อ ลด
กําลังการผลิตลงซึงในช่วงนอกฤดูการผลิตนัน7 ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการลดกําลังการผลิตลงบางส่วน และดําเนินการซ่อมบํารุ ง
หลักในช่วงเวลาดังกล่าว เพือถนอมเครื องจักรให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานสําหรับการเปิ ดฤดูการผลิตใหม่ในรอบถัดไป ในระยะ
ยาวบริ ษัทยังมีการพิจารณาเพือนําเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้ าจากพืชพลังงาน มาใช้ ในกิจการเพือลดความเสียงการพึงพา
วัตถุดิบจากโรงงานผลิตสินค้ าเกษตรในพื 7นทีลง และ ลดความเสียงทางด้ านวัตถุดิบในช่วงนอกฤดูการผลิตของโรงงานผลิต
สินค้ าการเกษตรทีบริ ษัทได้ ทําสัญญาซื 7อขายวัตถุดิบไว้
2) ความเสียงจากการขายสินค้ าเงินเชือแก่ ลูกค้ า
ธุรกิจไฟฟ้าส่ องสว่ าง
เนืองจากลักษณะการจําหน่ายสินค้ าโดยส่วนใหญ่ของบริ ษัท เป็ นการจําหน่ายในลักษณะทีให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า
โดยเฉพาะอย่างยิงกลุม่ ลูกค้ าภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ และกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศบางส่วน โดยในช่วงปี else ทีผ่านมา
บริ ษัทมีการขายสินค้ าแบบให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า คิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ am.bn ของรายได้ จากการจําหน่ายทังหมด
7
หรื อ
คิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ nes.`m ล้ านบาท โดยบริ ษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลักผ่านลูกค้ าประเภทร้ านค้ าทัวไป ซึงแบ่งออกเป็ น
e กลุม่ คือ กลุม่ ร้ านค้ าส่งทัวไป และกลุม่ ร้ านค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัวไป ซึงโดยส่วนมากจะเป็ นการจําหน่ายแบบให้ เครดิตเทอม
ระหว่าง sb–ab วัน แบบไม่มีการขอหลักประกันเพือใช้ ประกอบการให้ เครดิตเทอม โดยในปี else บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่าย
ผ่านช่องทางการจําหน่ายดังกล่าว คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71.77 ของรายได้ จากการจําหน่ายทังหมด
7
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่า
บริ ษัทจะจําหน่ายสินค้ าเงินเชือแก่ลกู ค้ าในสัดส่วนทีสูง แต่ทีผ่านมา บริ ษัทได้ กําหนดมาตรการป้องกันปั ญหาหนี 7สูญหรื อหนี 7ที
ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพือใช้ ประกอบการพิจารณาให้ เครดิตเทอมแก่ลกู ค้ า โดยหากเป็ นลูกค้ าใหม่ที
เพิงเริ มการติดต่อซื 7อขาย ทางบริ ษัทจะกําหนดนโยบายการจําหน่ายเป็ นเงินสดเท่านัน7 โดยหลังจากเริ มติดต่อซื 7อขายสินค้ าไป
ได้ ระยะหนึง ทางบริ ษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้ อมูลเกียวกับงบการเงิน (Financial Statements) และข้ อมูลอืน ๆ ทีสําคัญของ
ลูกค้ าจากเว็บไซต์ Business Online (BOL) ทีบริ ษัทได้ สมัครเป็ นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้ อมูลเกียวกับรายชือผู้ถือหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น รายชือกรรมการ รวมถึงวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทีเกียวข้ อง นอกจากนี 7ร้ านค้ าอุปกรณ์ไฟฟ้ าดังกล่าวต้ อง
เป็ นร้ านทีตกแต่งโชว์อปุ กรณ์ ไฟฟ้ าทีมีลกั ษณะการลงทุนไม่ตํากว่า lbb,bbb บาท (จะดําเนินการประเมินมูลค่าโดยหัวหน้ า
ฝ่ ายขายของบริ ษัท) โดยในช่วงแรกจะพิจารณาให้ เครดิตเทอมที el,bbb บาท ก่อน หลังจากนันจะมี
7
การปรับระยะเวลาหรื อ
วงเงิ นเครดิตเทอมตามระยะเวลาในการติดต่อซื 7อขาย ประวัติการจ่ายชําระเงินในช่วงทีผ่านมา รวมถึงการพิจารณาโดย
ผู้บริ หารทีรับผิดชอบเรื องการให้ เครดิตเทอม ทังนี
7 7เพือป้องกันปั ญหาหนี 7สูญทีอาจจะเกิดขึ 7นได้
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานของบริ ษัท ได้ มีการทําสัญญาซื 7อขายไฟฟ้ า กับทางการไฟฟ้ าฝ่ ายจําหน่าย โดยบริ ษัทได้
จําหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ซึงถือเป็ นรัฐวิสาหกิจทีมีความมันคงสูงของประเทศไทย ทําให้ แม้ วา่ ในการรับชําระ
เงินตามสัญญาซื 7อขายไฟฟ้ า จะเป็ นระยะเวลาเครดิตเทอมไม่เกิน sb วัน แต่ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา ทางการไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาคไม่เคยมีประวัติ การผิดนัดชําระหนี 7แต่อย่างใด
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ดังนัน7 ความเสียงในการรับชําระเงินเชือจากธุรกิจพลังงานทดแทน จึงไม่มีแต่อย่างใด
3) ความเสียงจากการเปลียนแปลงไปของเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่ าง
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างได้ เกิ ดการเปลียนแปลงครั ง7 ใหญ่ จากการคิดค้ นและพัฒนาเทคโนโลยี LED (Light
Emiting Diode) โดยศาสตราจารย์ชาวญีปุ่ นในการผลิต LED ทีให้ แสงเป็ นสีขาว มีอายุการใช้ งานทียาวนานและมีค่าลูเมน
ต่อวัตต์ทีสูงมาก (ค่าความสว่าง) และในปั จจุบนั เทคโนโลยีด้านหลอดไฟ LED ได้ มีการคิดค้ นและพัฒนาอย่างต่อเนืองจน
ผู้ผลิตบางรายสามารถผลิตหลอดไฟ และโคมไฟชุด LED ได้ ในราคาทีย่อมเยา รวมถึงได้ มาตรฐานในระดับสากล ทางบริ ษัท
ได้ ทราบถึงแนวโน้ มการเปลียนแปลงไปของเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี และได้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าเกียวกับผลิตภัณฑ์ LED มา
อย่างต่อเนือง
ในรอบปี elsd ทีผ่านมา ผู้ผลิตหลอดไฟ LED หลายรายยังคงมีการปรับราคาลงอย่างรวดเร็ ว แม้ ว่าสถานการณ์
การปรับตัวลดลงของราคาหลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมือนกับทีเกิดขึ 7นในอดีตก็ตาม แต่ผลของการลดลงอย่างรวดเร็ วของ
ราคาตลาด ยังคงทําให้ บริ ษัทต้ องปรับมานําเข้ าสินค้ าหลอดไฟ LED หลายรายการเพือจัดจําหน่าย ภายใต้ ตราสินค้ าเดิมของ
ทางบริ ษัททีบริ ษัทได้ จดทะเบียนไว้ โดยมีมลู ค่าการนําเข้ าสินค้ าลดลงจากปี elsd โดยในปี else มีการนําเข้ าสินค้ ามาจัด
จําหน่ายทังหมด
7
des.bd ล้ านบาท ลดลงจาก ปี elsd ที dln.bb ล้ านบาท หรื อลดลง d`.sm เปอร์ เซ็นต์ โดยการนําเข้ า
สินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์หลักทีทางบริ ษัทได้ นําเข้ ามาจัดจําหน่ายและยังคงมีสดั ส่วนการ
นําเข้ าอยู่ในระดับทีสูงอย่างต่อเนือง ทังนี
7 7นอกจากการทีบริ ษัทนําเข้ าสินค้ ามาเพือจัดจําหน่ายแทนสินค้ าทีบริ ษัทผลิตและจัด
จําหน่ายอยูเ่ ดิมแล้ ว ทางบริ ษัทยังได้ เริ มกระบวนการผลิตและประกอบชิ 7นส่วน LED ตังแต่
7 ปี ell` เรื อยมานอกจากนี 7บริ ษัท
ยังคงวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้ าน LED อย่างต่อเนือง ทําให้ บริ ษัทเชือมันว่า แม้ อตุ สาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างจะมีการ
เปลียนแปลงเทคโนโลยีครัง7 ใหญ่ แต่บริ ษัทยังคงสามารถปรับตัว และรับมือต่อสถานการณ์การเปลียนแปลงไปของเทคโนโลยี
ด้ า นไฟฟ้ าแสงสว่า งได้ อ ย่า งทัน ท่ว งที สํา หรั บ สัด ส่ว นรายได้ จ ากผลิต ภัณ ฑ์ LED ของทางบริ ษั ท นัน7 มี ส ัด ส่ว นที เพิ มขึน7
ตามลําดับ โดยในปี elsd ผลิตภัณฑ์ LED มีสดั ส่วนรายได้ ร้อยละ n„.mb และเพิมขึ 7นเป็ นร้ อยละ ma.el ในปี else
4) ความเสียงจากภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าแสงสว่ าง มีการแข่ งขันสูง
ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์เป็ นส่วนหนึงของธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่าง ซึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีมลู ค่ารวมของ
ธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่างประมาณ em,bbb– es,bbb ล้ านบาท ธุรกิจไฟฟ้ าแสงสว่างปั จจุบนั เป็ นธุรกิจทีผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถเข้ ามาทํากิจการได้ โดยง่าย เนืองจากผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนําเข้ าสินค้ าจากประเทศจีนได้ โดยตรงแม้ มี
ปริ มาณไม่มาก ซึงสินค้ าจากประเทศจีนสามารถนําเข้ าได้ โดยมีอตั ราภาษี b เปอร์ เซนต์ เป็ นผลมาจากการทําข้ อตกลงการค้ า
ระหว่างอาเซียน กับประเทศจีน
ทังนี
7 7 ทางบริ ษัทได้ ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันทีรุ นแรงมากขึ 7นในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าแสงสว่างใน
ปั จจุบนั เป็ นอย่างดี ทางบริ ษัทจึงได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนือง รวมทังได้
7 เตรี ยมวางแผนเพือรองรับกับ
สถานการณ์การแข่งขันดังกล่าว โดยได้ เริ มผลิตและจัดจําหน่ายสินค้ าประเภท อืน ๆ อาทิ การผลิตและจัดจําหน่ายโคมไฟและ
หลอดไฟ ซึงรวมถึงการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ LED เพือรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันทีสูง และเป็ นการเพิมช่องทางในการ
จําหน่ายให้ มากกว่าการจําหน่ายบัลลาสต์ไฟฟ้ า หรื อหลอดไฟฟ้ าเพียงอย่างเดียว เนืองจากสามารถจําหน่ายเป็ นอุปกรณ์โคม
ไฟและหลอดไฟชุดสําเร็ จรู ปให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถนําไปติดตังและใช้
7
งานได้ ทนั ทีนอกจากนี 7บริ ษัทยังได้ มีการขยายสินค้ าไปใน

ส่วนของสวิชท์ควบคุมด้ วยรี โมท สวิชท์ความร้ อน สวิชท์แสงแดด รวมถึงสินค้ าประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยจุดแข็งในเรื อง
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) เป็ นอย่างดี ซึงบริ ษัทมีห้องวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีสามารถทดสอบผลิตภัณฑ์ได้
เอง เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างแท้ จริ ง ซึงนโยบายดังกล่าวจะเป็ น
ปั จจัยสําคัญทีจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถดํารงอยูไ่ ด้ ทา่ มกลางสภาวะการแข่งขันทีรุนแรงของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแสงสว่างใน
ปั จจุบนั
5) ความเสียงจากการแข่ งขันกับสินค้ าราคาถูกจากประเทศคู่แข่ งขันทีสําคัญ
สําหรับความเสียงจากการแข่งขันกับสินค้ าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันทีสําคัญนัน7 ทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญ
เป็ นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทได้ ผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับคุณภาพใกล้ เคียงกันหรื อ Fighting Model โดยจะเป็ น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทีผลิตออกมาในระดับคุณภาพเท่ากับทีกําหนดไว้ ใน มอก. โดยขณะนี 7 บริ ษัทมีสนิ ค้ าทีผลิตในระดับดังกล่าวอยู่
หลายรายการซึงคุณภาพสินค้ าเป็ นไปตามทีระบุในมาตรฐานทังระดั
7 บในประเทศและต่างประเทศบริ ษัทยังได้ กําหนดกลยุทธ์
การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี 7 ผ่านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channel) ทีเน้ นการเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภค (EndUser) โดยตรงเพือลดต้ นทุนด้ านการจําหน่าย ส่งผลให้ สามารถกําหนดราคาขายทีจะสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ทีดีกว่า นอกจากนี 7ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะถูกออกแบบและกําหนดคุณภาพมาตรฐานการผลิตไว้
ในระดับทีสูงกว่าทีกําหนดไว้ ใน มาตรฐาน มอก. ซึงผลิตภัณฑ์ทีผลิตในรูปแบบ Fighting Model นัน7 เป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทีทาง
บริ ษัทออกแบบมาเพือการแข่งขันในตลาดทีมีการแข่งขันด้ านราคาสูง และมีคณ
ุ ภาพในระดับทีพอดีกบั มาตรฐาน มอก.เพือ
ประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้ าออกไปให้ ครอบคลุมได้ ถึงทุกกลุม่
อย่า งไรก็ ต าม ในผลิต ภัณ ฑ์ ที บริ ษั ท ไม่ส ามารถแข่ง ขัน ราคากับ ประเทศคู่แ ข่งขัน ได้ บริ ษั ท จะดํ า เนิ น นโยบาย
ปรับเปลียนการผลิต เป็ นการนําเข้ าสินค้ ามาเพือจัดจําหน่าย เพือรักษาระดับราคาสินค้ าให้ สามารถแข่งขันในตลาด และรักษา
ฐานลูกค้ าของบริ ษัทไม่ให้ คแู่ ข่งขันของบริ ษัท สามารถชิงความได้ เปรี ยบเรื องราคาสินค้ าได้ โดยในการปรับเปลียนนี 7บริ ษัทจะ
คํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทในแต่ละรายการสินค้ า เป็ นหลัก
ความเสียงด้ านการปฏิบัติการ
1) ความเสียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็จรูปทีเปลียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
ในกระบวนการผลิตหลอดไฟและอุปกรณ์สว่ นควบ ราคาวัตถุดิบ และสินค้ าสําเร็ จรูปมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และโคมไฟแอลอีดี ทีราคาปรับลดลงอย่างรวดเร็ ว การเก็บสินค้ าเป็ นระยะเวลานาน จะส่งผล
ให้ บริ ษัทเกิดความเสียงในด้ านสินค้ าล้ าสมัย ทางบริ ษัทจึงมีความจําเป็ นต้ องนําระบบบริ ษัทมาประยุกต์ เพือให้ สินค้ าคงคลัง
อยู่ในปริ มาณทีเหมาะสมต่อการใช้ งาน โดยได้ นําระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึงเป็ นระบบสารสนเทศของ
องค์ กร ทีนําแนวคิดและวิธีการบริ หารแบบ ERP มาใช้ เป็ นระบบเชิงปฏิบัติการในองค์กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ
(integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่าง ๆ ในบริ ษัททังหมด
7
ได้ แก่ การจัดซื 7อ การผลิต การจัดการคลังสินค้ า
การขาย การบัญชี และการบริ หารบุคลากร เข้ าด้ วยกันเป็ นระบบทีสัมพันธ์กนั และสามารถเชือมโยงกันอย่างรวดเร็ วด้ วยระบบ
Real Time จึงช่วยเพิมประสิทธิภาพด้ านการควบคุมปริ มาณสต็อคสินค้ าให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมและทําให้ สามารถคํานวณ
และวางแผนควบคุมการใช้ วตั ถุดิบ หรื อสต็อคสินค้ าสําเร็ จรู ป โดยได้ ทําการคํานวณการสังซื 7อจากนําข้ อมูล lead time การสัง

b

ผลิต safety stock และ จํานวนการสังซื 7อขันตํ
7 า (MOQ) มาประมวลผลรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
7 7ระบบ ERP สามารถ
คาดการณ์ปริ มาณวัตถุดิบและสินค้ าสําเร็ จรูป ให้ เพียงพอต่อความต้ องการในการขาย ซึงจะช่วยลดความเสียงในการเก็บสต๊ อ
คสินค้ าปริ มาณมาก และทําให้ บริ ษัทสามารถรับมือกับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของราคาสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี
สําหรับภาพรวมปี else ทีผ่านมา ราคาเฉลียของผลิตภัณฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และโคมไฟแอลอีดียงั มีแนวโน้ มลดลง
จากปี else อย่างรุ นแรงแต่ทางบริ ษัทได้ ปรับประมาณการและคาดการณ์ การผลิตลง โดยมีแนวโน้ มในการนําเข้ า สินค้ า
ผลิตภัณฑ์ แอลอีดีมาจัดจําหน่ายเพิมขึ 7น บริ ษัทจึงมีควาดจําเป็ นต้ องติดตามสถานการณ์ ราคาผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดี
และ โคมไฟแอลอีดีอย่างใกล้ ชิด รวมถึงยังมีเพิมมาตรการจัดการคลังสินค้ า สินค้ าล้ าสมัย เพือให้ สินค้ าคงคลังเป็ นสินค้ าทีมี
ระดับราคาทีเหมาะสมในการจัดจําหน่ายอย่างสมําเสมอ
2) ความเสียงจากการชําระค่ าสินค้ าล่ วงหน้ า
ในปี elsd มูลค่าการนําเข้ าสินค้ าได้ ลดลงจาก dln.bb ล้ านบาท ในปี elsd เป็ น des.bd ล้ านบาท โดยในปี else มี
สินค้ าหลายรายการทีทางบริ ษัทได้ ทําการจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ าให้ กบั ผู้จดั จําหน่ายตามข้ อตกลงการจัดจําหน่ายสินค้ า
เพือให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายดําเนินการจัดส่งสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัท ซึงทางบริ ษัทจะดําเนินการจ่ายชําระค่าสินค้ า ตามเทอมการซื 7อ
ขายสินค้ าทีทางบริ ษัทได้ ตกลงกับทางผู้จดั จําหน่ายไว้ ลว่ งหน้ าแล้ วเท่านัน7 ทังนี
7 7 การจ่ายชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ าดังกล่าว ทําให้
บริ ษัทต้ องเตรี ยมวงเงินหมุนเวียนในการซื 7อสต๊ อกสินค้ าดังกล่าว ซึงการชําระค่าสินค้ าล่วงหน้ านัน7 อาจทําให้ บริ ษัทเกิดปั ญหา
สภาพคล่องขึ 7นได้ ทางบริ ษัทจึงได้ เพิมมาตรการเฝ้ าระวัง ดูแล ติดตามและควบคุมปริ มาณสต๊ อคให้ อยูใ่ นระดับทีเหมาะสม
3) ความเสียงจากการควบคุมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า
การดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าประเภทโรงไฟฟ้ า ชี วมวล และ โรงไฟฟ้ าก๊ าซชี วภาพ เป็ นการเดินเครื องจัก รผลิต
กระแสไฟฟ้ าตลอด em ชัวโมง และมีช่วงเวลาการซ่อมบํารุ ง สําหรับเครื องจักร ตามระยะเวลาทีเหมาะสม ประสิทธิภาพของ
โรงไฟฟ้ า จึงขึ 7นอยูก่ บั ความสามารถในการดําเนินงาน และการบริ หารจัดการ ให้ โรงไฟฟ้ าสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ อย่างต่อเนือง
ตลอด em ชัวโมงโดยไม่ประสบปั ญหาใด ๆ และไม่ต้องหยุดพักเครื องจักร จากอุบตั ิเหตุอืนใด โรงไฟฟ้ าจึงมีความจําเป็ นที
จะต้ องเฝ้ าระวังปั จจัยต่างๆ ทีอาจเกิดขึ 7นได้ ทังทางตรง
7
และ ทางอ้ อม รวมถึงการซ่อมบํารุงเครื องจักรอย่างสมําเสมอ และการ
ตรวจสอบ สภาพเครื องจักร รวมถึง การทดสอบประสิทธิ ภาพของเครื องจัก ร อย่างถูกวิธี จะช่วยให้ เครื องจักรสามารถ
เดินเครื องได้ อย่างต่อเนือง โดยปราศจากเหตุอืนใด ทังนี
7 7การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต อาจวัดได้ จาก รายได้ เทียบ
กับ รายได้ สูง สุด ที โรงไฟฟ้ าสามารถผลิต ได้ ใ นสภาพที โรงไฟฟ้ าได้ ทํ า การซ่อ มบํ า รุ ง อย่า งถูก ต้ อ ง ซึงประสิท ธิ ภ าพของ
กระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ าเทียบกับประสิทธิภาพสูงสุด*
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
93.35%
81.75%
66.53%
d. บริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด
*ประสิทธิ ภ าพสูงสุด – เป็ นประสิทธิ ภ าพที สูงสุดในกรณี ทีโรงไฟฟ้ าได้ มีการหยุดเพือซ่อมบํารุ งอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานโรงงานผลิตไฟฟ้ า และ มาตรฐาน
เครื องจักร

ความเสียงด้ านการบริหาร การจัดการ
1) ความเสี ยงกรณี ที บริ ษั ท มี ผ้ ู ถือ หุ้ น รายใหญ่ คิ ด เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 71.92
ทางบริ ษัทจะมีโครงสร้ างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิ=รัตนพรร่ วมถือหุ้นในบริ ษัท คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ
ร้ อยละ 71.92 ของจํ า นวนหุ้ น ที จํ า หน่า ยได้ แ ล้ ว ทั 7งหมดของบริ ษ ัท ซึ งทํ า ให้ ผู้ ถ ือ หุ้ น รายใหญ่โ ดยกลุ ่ม ครอบครัว
ประสิทธิ= รัตนพร มีอํานาจในการควบคุมมติทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทั 7งหมด โดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีให้ ถือคะแนน
เสีย งในที ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้ อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทั 7งหมดของผู้ถือหุ้นที เข้ าร่ วมประชุมและมีสิท ธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ซึงการถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัวเช่นนี 7จะทําให้ บริ ษัทไม่สามารถตัดสินใจดําเนินการใดๆ โดยปราศจากการ
ยินยอมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอืนจะเห็นโอกาสทีจะทําให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทก็ตาม
2) ความเสี ยงจากการทีผู้บริหารทังหมดเป็ นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท อาจมี ค วามเสี ยงในเรื องการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ และการบริ ห ารงาน เนื องจากบริ ษั ท มี ก ลุ่ม ครอบครั ว
ประสิท ธิ= รั ต นพร เป็ นผู้บ ริ ห ารทัง7 หมด และเป็ นชุด เดี ย วกัน กับ คณะกรรมการโดยส่ว นใหญ่ อย่างไรก็ตาม เพือให้ เกิด
การถ่วงดุลในการบริ หารจัดการในระดับหนึง ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการ ดังนี 7
2.) แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบที
7
มีความเป็ นอิสระ จํานวน n ท่าน เข้ ามาตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษัท
ซึงจะทําให้ เกิดการถ่วงดุลของการบริ หารจัดการได้ ในระดับหนึง
3.) คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการของบริ ษัท จะไม่มีอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบในการมี
อํานาจ และ/หรื อ มอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
(ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีขัดแย้ งกับบริ ษัท
ซึงการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
เพือพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
4.) จัดให้ มีหน่วยงานเพือทําหน้ าทีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ของบริ ษัท ทีสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานทีทําหน้ าที
ดังกล่าว จะสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการบริ หารงานภายในบริ ษัททังหมด
7
เป็ นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ความเสียงทางด้ านการเงิน
1) ความเสี ยงจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี ยนเงิน ตราต่ า งประเทศ
เนืองจากบริษัทมีการนําเข้ าวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตสินค้ าและสินค้ าสําเร็ จรูปจากต่างประเทศหลายรายการเป็ นเงินสกุล
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา แต่รายได้ ของบริ ษัทโดยส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท ดังนันบริ
7 ษัทจึงมีความเสียงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลียน หากเกิดสถานการณ์ทีอัตราแลกเปลียนค่าเงินบาทเปลียนแปลงไปในทิศทางทีปรับตัวอ่อนค่าลง จะส่งผลให้
บริ ษัทมีต้นทุนด้ านการนําเข้ าสินค้ าเพิมสูงขึ 7น อย่างไรก็ตาม ณ วันที nd ธันวาคม else บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์และหนี 7สิน โดยมี
มูลค่าเจ้ าหนี 7การค้ า ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ จํานวน ml„,d„s.„m เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐเงินกู้ยมื ระยะสัน7 sl„,ed`.`s
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เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐซึงการทีบริ ษัทมีทงส่
ั 7 วนทีรับและจ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศนัน7 สามารถช่วยป้องกันความเสียง
(Hedging) จากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีจะเกิดขึ 7นได้ ในระดับหนึงด้ วยเช่นกัน ทังนี
7 7ในช่วง 12 เดือนของปี 2562 ที
ผ่านมาบริ ษัทมีมลู ค่านําเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ คิดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ m,elb,eea.dl เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
ในขณะทีมีมลู ค่าการส่งออกสินค้ าคิดเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ „m,ab`.nmเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เตรี ยมเครื องมือสําหรับการบริ หารความเสียงเพือลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลียนดังกล่าว โดยบริ ษัทมีการจัดเตรี ยมวงเงินสัญญาซื 7อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) เท่ากับ
4,000,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ เพือลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนทีอาจจะเกิดขึ 7นได้ ในระดับหนึงและ
ทางบริ ษัทยังมีการติดตามข่าวสาร ความเคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนอย่างใกล้ ชิดอยู่ตลอดเวลา เพือจะได้ ประเมิน
สถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิ ดขึ 7นผ่านการทําสัญญา Forward Contract ได้ ทัน เพือเป็ นการลด
ปั ญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปลียนทีอาจจะเกิดขึ 7นได้
2) ความเสี ยงจากจากการพึ งพิ ง เงิน กู้ ยืม จากสถาบั น การเงิน
เนืองจากปั จจุบนั บริ ษัทมีการใช้ บริ การวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงิน โดยเป็ นรู ปแบบของวงเงินหมุนเวียนระยะสัน7
จํานวนเงิน ebl ล้ านบาท เพือใช้ หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ ดังนันจึ
7 งอาจมีความเสียงจากอัตราดอกเบี 7ยทีเปลียนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี 7บริ ษัท ได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบี 7ยเงินกู้สําหรับลูกค้ าชัน7 ดี (MLR และ MOR)
และบริ ษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวน lb ล้ านบาท สัญญาเงินกู้ดงั กล่าวได้ กําหนดการดํารงสัดส่วนทางการเงินทีสําคัญ
คือ
- สัดส่วนหนี 7สินต่อทุน ( D/E Ratio) กรณีรวมเงินกู้กรรมการ/เงินกู้ยืมบริ ษัททีเกียวข้ อง เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ 7น
งวดบัญชี ไม่เกิน 1.0 เท่า ตลอดระยะเวลาเงินกู้
- สัดส่วน DSCR ไม่ตํากว่า d.mb เท่า เริ มปี else
ความเสียงด้ านปั จจัยภายนอก
1) ความเสี ยงจากภัย ธรรมชาติ
ในปั จจุบนั ภัยธรรมชาติ เป็ นปั จจัยทีอาจส่งผลกระทบเชิงธุรกิจได้ อย่างมากมายมหาศาล ทางฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท
ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของภัยธรรมชาติเป็ นอย่างดี และได้ ทําการประเมินภัย
ธรรมชาติในแต่ละประเภท ซึงทางฝ่ ายบริ หารได้ จัดความพร้ อมในอุปกรณ์ เครื องมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ 7น และยังได้ ทํา
ประกันภัยให้ ครอบคลุมทรัพย์สนิ ของบริ ษัทเพิมมากขึ 7นด้ วย
สําหรับในปี else ไม่มีภยั ธรรมชาติทีส่งผลกระทบต่อบริ ษัทโดยตรง และโดยอ้ อม แต่อย่างใด
2) ความเสี ยงจากปั จจั ย ทางการเมื อ ง
จากปั ญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปี ทีผ่านมา ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทังทางตรงและทางอ้
7
อม
ปั จจัยทางการเมืองส่งผลต่อความเชือมันทังในและต่
7
างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงสถานการณ์ทางการเมืองทีสําคัญ
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ทางบริ ษัทมิได้ รับผลกระทบทางตรง จากการชุมนุมทางการเมืองตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่านมา ทังนี
7 7 เนืองจากสถานทีตังทั
7 ง7
สํานักงานและโรงงาน มิได้ อยู่ในสถานทีทีมีการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงประสบปั ญหา
เล็กน้ อย จากการทีคู่ค้าโดยเฉพาะคู่ค้าจากต่างประเทศขาดความเชือมันในการเดินทาง และมักส่งผลให้ คู่ค้ายกเลิกการ
เดินทางทีสําคัญกับทางบริ ษัท ทางผู้บริ หารบริ ษัทตระหนักถึงปั ญหาดังกล่าว และมีการส่งเอกสารยืนยันสถานภาพของบริ ษัท
ให้ กับคู่ค้าอย่างสมําเสมอแม้ ในยามทีเกิดวิกฤติการณ์ ทางการเมือง สําหรั บผลกระทบทางอ้ อมนันทางบริ
7
ษัทยังคงได้ รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึงเป็ นผลกระทบทีเกิดขึ 7นจากความไม่มนคงทางการเมื
ั
อง
สําหรั บในส่วนของนโยบายนัน7 ทางผู้บริ หารมีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง และสนับสนุนกิจกรรมทีรักษาซึง
จริ ยธรรมและจารี ตประเพณีอนั ดีงามของประเทศทีได้ ยึดถือปฏิบตั ิมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนการทุจริ ต
และการประพฤติมิชอบ ซึงยังผลเสียหายต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ

h

TMI กับการพัฒนาอย่ างยังยืน
บริ ษัทมีความมุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาล และเพือการเติบโตอย่างยังยืน บริ ษัทให้ ความสําคัญ
กับการกํากับดูแลกิจการทีดีในการทํางานทุกขันตอนและทุ
7
กระดับการบริ หาร คrวบคู่กบั การดําเนินธุรกิจทีรับผิดชอบต่อการ
ดูแลรักษาสิงแวดล้ อม ดูแลพัฒนาชุมชนและสังคม มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสีย พร้ อมทังยั
7 งพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ ยึดมันในหลักการและแนวปฏิบตั ิทีดีเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ ตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ กําหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็ น l หมวด ดังนี 7
1) สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทจะให้ ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี 7จะกําหนดนโยบายในการกํากับ
ดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จํากัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิทีกฎหมายกําหนดไว้ เท่านัน7 โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี 7
• บริ ษัทจะดูแลให้ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
7
เกียวข้ องกับ
เรื องทีต้ องตัดสินใจในทีประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะถือปฏิบตั ิให้ จดั ส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้ อมทังข้
7 อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่าง
น้ อย dm วัน ซึงเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ ` วัน แล้ วแต่เรื องทีจะพิจารณา และหรื อ เป็ นไปตามที
กฏหมายกําหนด โดยกํ าหนดให้ ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการ
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
• บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีใช้ ในการประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
7
ยงลงมติ รวมถึงการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนทีจะจัดส่งเอกสาร เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริ ษัท
• บริ ษัทจะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที และจะละเว้ น
การกระทําใด ๆ ทีอาจจะเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
• ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตังคํ
7 าถามต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัทได้
• บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงความคืบหน้ าจากการดําเนินงานอย่างสมําเสมอ โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ เพือให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถสือสารกับทางบริ ษัทได้ โดยตรง โดย
สามารถติดต่อสอบถามได้ ทีอีเมล์ IR@thaiballast.comหรื อโทรศัพท์ be-„``-aldb ต่อ nlb

o

นอกจากนี 7 บริ ษัทยังได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคนได้ มีส่วนร่ วมในการเสนอวาระเข้ าสู่ ทีประชุมสามัญ และเสนอ
รายชื อบุ ค คลเพื อเข้ ารั บ การคั ด เลื อ กเป็ นกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง การส่ ง คํ า ถามเป็ นการล่ ว งหน้ าทางเว็ บ ไซต์
http://www.thaiballast.com ของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี โดยในปี else บริ ษัทได้ ประกาศบนหน้ าเว็บไซต์ ตงแต่
ั 7 วนั ที
กันยายน else – en ธันวาคม else (aa วัน) ซึงเมือพ้ นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เสนอวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี elsn รวมถึงการส่งคําถามล่วงหน้ าและเสนอชือบุคคลเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษัท แต่อย่างใด
สําหรับการประชุมสามัญในรอบปี elsn ทีจะถึงนี 7 ทางบริษัทได้ วา่ จ้ างทางบริ ษัทควิดแลบจํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีมี
ประสบการณ์ทางด้ านบริ การในส่วนของการนับคะแนนเสียงของผู้เข้ าร่วมการประชุม เพือดําเนินการเก็บคะแนนและคํานวณ
คะแนนในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึงตัวแทนของบริ ษัท ควิดแลบ จํากัด จะเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
เสียงของการประชุมในรอบปี elsn และมีทีปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัดเป็ นผู้
สังเกตการณ์การนับคะแนน เช่นเดียวกันกับการนับคะแนนเสียงของการประชุมในรอบปี else ทีผ่านมา
2) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
7 ้ ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็ นผู้บริ หาร จะได้ รับการปฏิบตั ิทีเท่าเทียมกันและเป็ น
ธรรม และจะสร้ างความมันใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม โดยได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนพื
ั 7 7นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทได้ จดั กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะทีสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื อบุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
นอกจากนี 7 ยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตัวเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยทางบริ ษัทจะเสนอชือกรรมการอิสระอย่างน้ อย d คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้นด้ วย
ทางบริ ษัทมีมาตรการป้องกันกรณีทีกรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูลภายในเพือหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อืน
ในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยนโยบาย
และวิธีการติดตามดูแลในการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนนัน7 บริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีทีมีกรรมการ และ/หรื อ ผู้บริ หารมีการใช้ ข้อมูลภายในเพือประโยชน์สว่ นตัว และ
มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษทีเป็ นไปตามมติทีประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษัท หากพนักงานของบริ ษัทกระทําความผิดดังกล่าว
กรรมการและผู้บริ หารจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้เกียวข้ อง เพือให้ คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริ ษัททีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริ ษัทโดยรวม ทังนี
7 7
กรรมการและผู้บริ หารทีมีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมทีทํากับบริ ษัทจะไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทําธุรกรรมดังกล่าว

p

ทังนี
7 7เพือเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผู้บริ หารและผู้ทีเกียวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตนดังนี 7
• รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - จะต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะต้ องเห็นชอบด้ วยกับรายการระหว่างกันนัน7 ทังนี
7 7 การอนุมตั ิการเข้ าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็ นไปตามเงือนไขและราคา
ตลาด นอกจากนี 7 ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในรายการระหว่างกัน จะไม่
สามารถมี ส่ว นร่ ว มในการอนุมัติ ร ายการระหว่า งกัน ในลัก ษณะดังกล่า วได้ เพื อความเป็ นธรรม และเพื อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและหากเป็ นรายการระหว่างกันทีเข้ าข่ายตามข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง ข้ อกําหนด
หรื อกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
• การดูแลเรื องการใช้ข้อมู ลภายใน - ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลทีเกียวข้ องตามมาตรา el„ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. elnl ของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในซึงยังมิได้ เปิ ดเผยเพือทําการซื 7อ ขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์
ของบริ ษัท เป็ นระยะเวลา dl วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรื อก่อนทีข้ อมูลนันจะเปิ
7
ดเผยต่อสาธารณชน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสีย จะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยจะไม่กระทําการใด ๆ ทีเป็ นการ
ละเมิดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงทีมีกับบริ ษัท โดยคณะกรรมการได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการ
ส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความมังคัง ความมันคงทางการเงิน และความยังยืน
ของกิจการ ดังนี 7
ทางบริ ษัทจะปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสม
การซื 7อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ า รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคูค่ ้ า
การปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลง
เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าทังในด้
7 านคุณภาพของสินค้ าและการให้ บริ การทีดี
ได้ มาตรฐาน
• การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันทีดี หลีกเลียงวิธีการทีไม่สจุ ริ ต เพือทําลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
• มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม
นอกจากนี 7คณะกรรมการได้ กําหนดให้ เกิดกลไกการมีสว่ นร่ วมของผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างเสริ มผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัท เพือสร้ างความมันคงอย่างยังยืนให้ กบั กิจการ และเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญทีเกียวข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสียเหล่านันให้
7
ได้ รับทราบอย่างเพียงพอ เพือให้ สามารถทําหน้ าทีในการมีสว่ นร่วมดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
•
•
•
•
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4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญทีเกียวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
7 อมูลทางการเงินและข้ อมูลทีมิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึงข้ อมูลต่าง ๆ ได้ แก่ รายงานทางการเงิน
ข้ อมูลเกียวกับการทําหน้ าทีในรอบปี ทีผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกียวกับการดูแล
สิงแวดล้ อมและสังคม และการปฏิบตั ิตามนโยบายต่าง ๆ
บริ ษัทจะดูแลให้ คณ
ุ ภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทีได้ รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี 7ยังได้ กําหนดมาตรการในการแจ้ งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกียวกับการทําผิดกฎหมาย ความ
ถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี 7
• นอกจากบริ ษัทจะเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ทีกําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี และรายงานประจําปี แล้ ว คณะกรรมการจะจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย โดยจะปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมําเสมอ
• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีได้ ให้ ความเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวผ่านรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริ ษัท
• คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าทีของคณะกรรมการ จํานวนครัง7 ของการประชุม และ
จํานวนครัง7 ทีกรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ทีผ่านมา
• คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงทีสะท้ อนภาระหน้ าที
และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการทีดีโดยกําหนดเป็ นนโยบาย
เพือให้ การดําเนินธุรกิจบริ ษัทมีการกํากับดูแลกิจการทีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิมความเชือมันให้ แก่ผ้ ลู งทุน บริ ษัท
จะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ กบั สาธารณะ และผู้ถือหุ้นอย่างสมําเสมอ นอกจากนี 7บริ ษัทยังให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริ หารความเสียงบริ ษัทจะพยายามควบคุม และบริ หารความเสียงอย่างใกล้ ชิด และยังคํานึงถึง
เรื องจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ ซงความเป็
ึ
นธรรมต่อคูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียทุก ๆ กลุม่
คณะกรรมการมีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
โดยรวมโดยได้ จดั ให้ มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้ าที ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน และ
ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบงานทีให้ ความเชือมันได้ วา่ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัทได้ ดําเนินไปในลักษณะทีถูกต้ องตามกฎหมายและ
และมีจริ ยธรรม เพือให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการทีดี ในเรื องดังต่อไปนี 7
• กําหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท
• กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารอย่างสมําเสมอ ให้ เป็ นไปตามแผนงาน เพือบรรลุ
เป้าหมายทีวางไว้
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• ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอและติดตามอย่างสมําเสมอ โดย บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึงเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้ ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ในการตรวจสอบ
บัญชีประจําปี และไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องทีสําคัญในระบบดังกล่าว
• ดูแลให้ มีมาตรการบริ หารความเสียงทีเหมาะสม และติดตามอย่างสมําเสมอ เพือให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุด
• ดูแลสนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัทเข้ ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการได้ กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวน n ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการ
ทังหมด
7
` คน ซึงคิดเป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า d ใน n ของกรรมการทังคณะ
7
โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจํ
7
านวน n ท่าน และมีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเข้
7
ามาแทน
กรรมการทีหมดวาระไป อีก d ท่าน เมือวันที es เมษายน else ซึงกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ n ปี เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําอย่างน้ อยไตรมาสละ d ครัง7 และจะจัดให้ มีการประชุมเป็ น
พิเศษในกรณีทีมีวาระเร่งด่วน
2. คณะกรรมการได้ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ n ปี
3. คณะกรรมการได้ พิจารณาความเหมาะสมของการกํ าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ อย่างรอบคอบ
รวมถึ ง ให้ ความสํ า คัญ กั บ ความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดย
คณะกรรมการบริ ษัทชุดปั จจุบนั มีความหลากในด้ านต่างๆ เช่น เพศ ความเชียวชาญเฉพาะด้ าน เป็ นต้ น
4. บริ ษัทมีเลขานุการบริ ษัท* ซึงทําหน้ าทีให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ทีคณะกรรมการ
จะต้ องทราบและปฏิบตั ิหน้ าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
7
มีการปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการ รวมถึงการดําเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
5. กรณี ป ระธานกรรมการและกรรมการผู้จัด การเป็ นบุค คลคนเดี ย วกัน ทางบริ ษั ท ได้ ดํ าเนิ น การให้ มีการ
แบ่งแยกอํานาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่ละชุด เพือให้ เกิดความถ่วงดุล และมีการสอบทาน
อย่ า งชัด เจน เพื อความโปร่ ง ใส และมี ร ะบบบริ ห ารจัด การที ดี ทัง7 นี ท7 างประธานกรรมการบริ ษั ท ให้
ความสําคัญและเข้ าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ และถ่วงดุลใน
องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็ นอย่างดี ทังนี
7 7บริ ษัทมีการกําหนดหลักเกณฑ์ และ
ขั น7 ตอนการพิ จ ารณา อํ า นาจอนุ มั ติ และอํ า นาจดํ า เนิ น การของกรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานกรรมการบริ ษัท ซึงเป็ นการจํากัดขอบเขตอํานาจการดําเนินการไว้
อย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จึงทําให้ เชือมันได้ วา่ การทีประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
เป็ นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เกิดปั ญหาในการมีอํานาจโดยไม่จํากัดแต่อย่างใด ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทยัง
สามารถแบ่ง แยกอํ า นาจกรรมการรวมทัง7 คณะกรรมการ และอํ า นาจการบริ ห ารงาน ออกจากกันได้
ตามปกติตอ่ ไป
6. ในปี else บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทั ง7 สิ น7 „ คน โดยเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบ m คน
คณะกรรมการบริ หาร m คน ทังนี
7 7 กรรมการตรวจสอบ d ท่านได้ หมดวาระลงในปี นี 7 จึงมีกรรมการท่านใหม่
f

7.

ดํ า รงตํ า แหน่ ง แทน คณะกรรมการตรวจสอบจะดํ า รงตํ า แหน่ ง คณะกรรมการทัง7 ชุด โดยมี ป ระธาน
คณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้กําหนดนโยบายการบริ หารงาน เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และนําเสนอแนว
ทางการบริ หาร ให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัทให้ พิจารณาและอนุมตั ิเป็ นสําคัญ
คณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการทีได้ รับการแต่งตังสามารถดํ
7
ารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (ใน
วาระ) ได้ ไม่เกิน l แห่ง
บริ ษัทฯ มีนางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล ซึงผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่ นที „`/ebd„ จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทยเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทตังแต่
7 วนั ที es มกราคม elsd

บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจะทํา หน้ าที พิ จารณาและให้ ค วามเห็ นชอบในเรื องที สําคัญเกี ยวกับ การดํ าเนิ น งานของ
บริ ษั ท เช่ น วิ ส ัย ทัศ น์ แผนธุ ร กิ จ ภารกิ จ กลยุท ธ์ เป้ าหมายทางการเงิ น ความเสี ยง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็ นต้ น ทัง7 นี จ7 ะมี ก ารพิ จ ารณาทบทวน เรื องต่ า งๆ ที กล่ า วไว้ ข้ างต้ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง7 ที d ของทุกปี ในเดือนมกราคม คณะกรรมการจะทําหน้ าทีกํากับ ควบคุม ดูแลให้
ฝ่ ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการได้ จัด ให้ มีน โยบายการกํ ากับ ดูแ ลกิ จการของบริ ษัท เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และให้ ค วาม
เห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา อย่าง
น้ อยปี ละ d ครัง7
3. คณะกรรมการได้ จด
ั ให้ มีการทําจรรยาบรรณธุรกิจทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมทีบริ ษัทใช้ ในการดําเนินธุรกิจ และจะติดตามให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริ งจัง
4. คณะกรรมการจะพิ จ ารณาเรื องความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่า งรอบคอบ โดยได้ กํ า หนดนโยบาย
เกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการทียึดถือผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และถือ
เป็ นหน้ าทีของบุคลากรทุกระดับทีจะหลีกเลียงการมีสว่ นเกียวข้ องทางการเงิน และ/หรื อ ความสัมพันธ์กบั
บุคคลภายนอกอืน ๆ ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทต้ องเสียผลประโยชน์หรื อก่อให้ เกิดความขัดแย้ งโดยกําหนดให้ ผ้ ู
ทีมีสว่ นเกียวข้ องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรื อการเกียว
โยงของตนในรายการดังกล่าวและต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิในธุรกรรม
นัน7 ๆ
5. คณะกรรมการได้ จัด ให้ มีร ะบบการควบคุม ด้ านการดําเนิน งาน ด้ า นรายงานทางการเงิ น และด้ า นการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานทีมีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้ าที เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้ อยปี ละ d
ครัง7
6. คณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการทุกท่านทีได้ รับแต่งตัง7 ต้ องมีสดั ส่วนการเข้ าร่ วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ `l ของการประชุมทังปี
7 และการลงมติในการประชุมทุกครัง7 จะต้ องมีองค์ประชุมของกรรมการไม่น้อย
กว่า e ใน n ของจํานวนกรรมการทังหมด
7

fb
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คณะกรรมการกําหนดให้ กรรมการทุกท่านทีได้ รับแต่งตังมี
7 หน้ าทีต้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
การซือ7 -ขาย หลักทรั พย์ ของบริ ษัทของกรรมการ คู่สมรส รวมถึงบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะให้ ทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบทุกครัง7

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย n เดือนต่อครัง7 และมีการประชุมพิเศษเพิม
ตามความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ประจํ า โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ น
ระยะเวลาล่วงหน้ า ` วัน ก่อนวันประชุม เพือให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วม
ประชุม และในการประชุมทุกครั ง7 กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยและเสรี มีการจดบันทึก
ประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองแล้ วจากคณะกรรมการ เพือให้
กรรมการและผู้ทีเกียวข้ องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง7 จะใช้ เวลาประมาณ
2 – n ชัวโมง
สถิติการเข้ าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2562 (ณ วันที 31 ธันวาคม 2562)
d.

นายธีระชัย

รายชือกรรมการ
ประสิทธิ=รัตนพร

e.

นายธีรยุทธ์

ประสิทธิ=รัตนพร

6/6

n.

นายธีระพงษ์

ประสิทธ์รัตนพร

6/6

m.

ดร.ธีรศักดิ=

ประสิทธ์รัตนพร

6/6

l.

พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล

6/6

s.

นายทรงพล

จันทร์ ผอ่ งแสง

3/3

`.

นางชลลดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

6/6

„.

นายอภิชาติ

ชาญเกียรติก้อง

3/3

หมายเหตุ:

จํานวนครังในการเข้ าร่ วมประชุม
6/6

พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล และนายทรงพล จันทร์ ผ่องแสงได้ รับการแต่งตังเป็
7 นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ เมือครัง7 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง7 ที d/elle วันที ` เมษายน elle และได้ เข้ าร่ วมการประชุมครัง7 แรกเมือวันที ed เมษายน
elle

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจะจัดให้ มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัดให้ มีแบบ
ประเมินผล e แบบ ได้ แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทังคณะ
7
และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล

f

(ประเมินตนเอง) เพือช่วยให้ คณะกรรมการได้ พิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในปี ทีผ่านมา และ
นําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการและนําข้ อเสนอแนะมาปรับปรุ งและพัฒนาการ
ดําเนินงานต่อไป โดยกําหนดให้ มีการประเมินตนเองทังรู7 ปแบบของคณะกรรมการ และการประเมินรายบุคคล ปี
ละ d ครัง7 และให้ มีการรับรองผลการประเมินโดยกําหนดให้ ประธานคณะกรรมการ เป็ นผู้รับรองในรูปแบบของ
รายคณะ และให้ แต่ละบุคคลลงรายมือชือรับรองผลการประเมินตนเอง โดยหัวข้ อในการประเมินมีดงั ต่อไปนี 7
-

โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน้ าทีของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลงานของกรรมการผู้ จั ด การทางบริ ษั ท จะจั ด ให้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผลการดําเนินงานบริ ษัท เพือไปใช้ ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการ
ผู้จดั การ และนําผลการประเมินของกรรมการผู้จดั การไปเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การทังในระยะสั
7
นและระยะยาว
7
การประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ จะจัดขึ 7นปี ละ d ครัง7
โดยคณะกรรมการเป็ นผู้รับรองผลการประเมินพร้ อมกับวาระการรับรองผลการดําเนินงานรายปี และให้ ฝ่าย
เลขานุการเป็ นผู้จดั เก็บผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับ
เดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอทีจะดึงดูดและรักษากรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีทางบริ ษัทต้ องการ โดย
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติทีได้ รับการอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ทัง7 นีร7 ายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หาร ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อการจัดการ เรื องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารข้ างต้ น
แล้ ว
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทางบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร ดังนี 7
1. คณะกรรมการจะส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ีเกียวข้ องในระบบ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ได้ แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร เพือให้ มีการปรับปรุ งการ
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ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนือง การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ โดยการจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษัท หรื อจัดส่งอบรม
ภายนอกตามหลักสูตรทีเห็นสมควร
2. ทุกครัง7 ทีมีการเปลียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทให้ แก่กรรมการใหม่ (การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่)
3. คณะกรรมการจะกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเพือทราบเป็ นประจําถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งาน ซึงกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงจะมีการเตรี ยมแผนงานทีต่อเนืองถึงผู้สบื ทอดงานในกรณีที
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้
4. คณะกรรมการจะจัดให้ มีโครงการสําหรับพัฒนาผู้บริ หาร โดยให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเป็ นประจําทุกปี
ถึงสิงทีได้ ดําเนินงานไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคูก่ นั ไป เมือพิจารณาแผนสืบทอดงาน
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility เป็ นสิงทีบริ ษัทให้ ความสําคัญ และยึดมันในพันธ
กิจเพือสังคมมาอย่างสมําเสมอ บริ ษัทจึงได้ กําหนดแนวนโยบายเพือการพัฒนาอย่างยังยืน โดยมีแนวทางส่งเสริ มและพัฒนา
สังคมควบคูไ่ ปกับการพัฒนาบริ ษัท เพือให้ เติบโตไปพร้ อมกันอย่างมันคง โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังต่อไปนี 7
การดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้ วยความเป็ นธรรมเป็ นปั จจัยทีส่งผลให้ การดําเนินธุรกิจมีความยังยืน คณะกรรมการบริ ษัท จึง
ประกาศนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมปราศจากการเอารัดเอาเปรี ยบ ดําเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลทีดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อืนใดมากกว่าหลักปฏิบตั ิสากล ให้ ความเป็ นธรรมกับคู่ค้าทุกฝ่ าย โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิ คณะกรรมการจึงได้ มอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี 7
1) จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ทีคู่ค้าควรจะได้ รับ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ เพือ
ประกาศให้ ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้ านการจัดหา และ จัดซื 7อแก่ค่คู ้ าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดช่องทางการ
ร้ องเรี ยนสําหรับลูกค้ าทุกราย จัดให้ มีการทําแบบสอบถามสําหรับลูกค้ าโดยวิธีการสุม่ เพือให้ ลกู ค้ ามีอิสระในการให้ ข้อมูลต่อ
บริ ษัทโดยตรง ข้ อมูลแบบสอบถามถูกนํามาวิเคราะห์ และวิจยั ตามหลักวิชาการโดยปราศจากอคติ นอกจากนี 7ในกรณีทีคูค่ ้ า
ต้ องการร้ องเรี ยน เรื องสินค้ า หรื อได้ รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม อาทิ การเรี ยกสินบน คูค่ ้ าทุกรายสามารถส่งเรื องร้ องเรี ยน
เข้ ามายังบริ ษัทได้ โดยตรง
2) ปฏิบตั ิตามเงือนไข ข้ อตกลง สัญญาทีเป็ นธรรม ตามทีได้ ตกลงไว้ กบั คู่ค้าอย่างเคร่ งครัด บนพื 7นฐานของความ
เป็ นธรรมตามหลักจริ ยธรรมทีดีของสังคม
3) กําหนดนโยบายเพือความโปร่งใส โดยห้ ามพนักงาน รับ จัดหา หรื อจัดซื 7อ ซึงทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อืนใด ที
จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทีมิได้ เกิดจากการดําเนินการโดยสุจริ ต หรื อทําให้ เกิดความไม่โปร่งใสในการดําเนินกิจการ
เพือป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ตต่อหน้ าทีและป้องกันความไม่โปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกับคูค่ ้ าทุกราย นอกจากนี 7ทางบริ ษัทยัง
เปิ ดช่องทางให้ พนักงานสามารถรายงานความไม่โ ปร่ งใสในการปฏิบัติห น้ าทีของพนักงานทุกระดับต่อผู้บริ หารและต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ โดยตรงโดยพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียทุกรายสามารถรายงานการฉ้ อโกงทีน่าสงสัย, การทุจริ ตต่อ
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หน้ าที, การปฏิบตั ิงานทีไม่สจุ ริ ต หรื อการดําเนินการทีขัดต่อระเบียบปฏิบตั ิทีดีทางจริ ยธรรม ศีลธรรม หรื อขัดต่อข้ อกฎหมาย
ต่อกรรมการบริ ษัท, กรรมการตรวจสอบและฝ่ ายเลขานุการได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี 7
ผู้รับเรืองร้ องเรียน
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นอกจากนี 7ผู้ร้องเรี ยนยังสามารถส่งเอกสารการทุจริ ตได้ โดยตรงต่อกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ได้ ที ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท เลขที 260/2 ถ.เจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร dbsbb โดยมีฝ่ายเลขานุการเป็ น
ผู้รับเรื องร้ องเรี ยน และนําเรี ยนต่อกรรมการบริ ษัท, กรรมการตรวจสอบ และผู้เกียวข้ องในลําดับถัดไป
4) กําหนดนโยบาย Whistle Blower เพือสนับสนุนให้ เกิดการตรวจสอบการกระทําการอันไม่โปร่ งใส และเพือให้
ความมันใจว่า ผู้รายงานความไม่โปร่ งใส การทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิ หรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าทีของพนักงาน จะได้ รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมเพือปกป้องการตอบโต้ กลับจากผู้มีเจตนาไม่ดี และทําการฝึ กอบรมพนักงานเพือให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
ในการต่อต้ านการทุจริ ตต่อหน้ าที ซึงเป็ นหนึงในความพยายามของบริ ษัททีจะกระตุ้นให้ พนักงานตระหนักถึงการควบคุมและ
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิพื 7นฐานในความเป็ นมนุษย์ ซึงมีทงสิ
ั 7 ทธิทีกฎหมายกําหนดและสิทธิทีมิได้ ระบุไว้ เป็ นกฎหมาย
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัททีจัดให้ มีการส่งเสริ ม สนับสนุน และ พัฒนา สิทธิมนุษยชนสําหรับ
บุคลากรภายในองค์ กรอย่างต่อเนือง บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อ แรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการพัฒ นา
สวัสดิการ และการรักษาสิทธิ ประโยชน์ของพนักงาน คุ้มครองสิทธิ ของผู้ด้อยโอกาส และเปิ ดโอกาสความเท่าเทียมกันของ
พนักงานทุกระดับ จัดกิจกรรมเพือสร้ างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสร้ างแรงจูงใจในการทํางานให้ กบั องค์กร โดยไม่ปิด
โอกาสการแสดงออกซึงความคิดสร้ างสรรค์อนั เป็ นส่วนหนึงของการพัฒนาอย่างยังยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
1) การดูแลด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ
ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการจัดสวัสดิการเพิมเติมให้ กับพนักงานประจํ าของบริ ษัทนอกเหนือจากสวัสดิการกองทุน
ประกันสังคม ซึงเป็ นสวัสดิการพื 7นฐานสําหรับพนักงานทุกคนแล้ ว ทางบริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีการจัดทํากองทุนสํารองเลี 7ยงชีพ
เพือให้ พนักงานได้ มีหลักประกันในอนาคตสําหรับพนักงานทีทํางานกับบริ ษัทเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยบริ ษัทจะจ่ายเงิน
สมทบเข้ าสูก่ องทุนในอัตราเดียวกันกับทีพนักงานได้ จ่ายชําระเพือเป็ นการส่งเสริ มนโยบายการออมของภาครัฐ ทังนี
7 7 ทางบริ ษัท
ได้ จดั ให้ มีการอบรมรายละเอียดกองทุนสํารองเลี 7ยงชีพสําหรับพนักงานใหม่ โดยวิทยากรจากทางสถาบันการเงินทีเป็ นผู้ดแู ล
กองทุน
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นอกจากนี 7ทางบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิมเติม ซึงประกอบด้ วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สําหรับกรณีทีพนักงานเจ็บป่ วยฉุกเฉินและจําเป็ นต้ องเข้ ารักษาทีสถานพยาบาลทีมิได้ สงั กัดกองทุนประกันสังคม สวัสดิการยา
รักษาโรคพื 7นฐาน โดยจัดให้ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื 7นฐาน และการจัดสวัสดิการยาสามัญทัวไป ทังนี
7 7เพือเป็ นการส่งเสริ มให้
พนักงานมีสวัสดิภาพทีดีขึ 7น
การจัดสวัสดิการด้ านความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติหน้ าทีของพนักงาน เป็ นอีกหนึงสวัสดิการทีทางบริ ษัทได้
เล็งเห็นและให้ สาํ คัญเสมอมา ทางบริ ษัทได้ จดั ซื 7ออุปกรณ์ป้องกันอันตราย อาทิ Earplugs ซึงจัดให้ ไว้ กบั พนักงานทีต้ องทํางาน
กับเครื องจักรอุตสาหกรรมทีมีโอกาสเกิดเสียงดัง หรื อ การจัดอุปกรณ์ Back Support สําหรับพนักงานขนย้ ายสินค้ า เป็ นต้ น
เพือสุขภาพและอนามัยทีดีของพนักงาน
2) การพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของการพัฒนาบุค ลากร ทางผู้บริ หารของบริ ษั ท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิงการพัฒนาบุคลากรในยุคปั จจุบนั ทีการ
แข่งขันทางการตลาดต้ องอาศัยทักษะและความเชียวชาญในการดําเนินการเพือรับมือกับปั ญหาหรื ออุปสรรคต่าง ๆ ทีอาจจะ
เกิดขึ 7นได้ ทางผู้บริ หารจึงได้ ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาด้ านบุคลากร ทังในระดั
7
บปฏิบตั ิการ หัวหน้ าส่วนงาน และระดับ
ผู้บริ หาร โดยครอบคลุมถึงตังแต่
7 การจัดทํา การอบรมฝึ กสอนระหว่างช่วงทีเริ มเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที (Probation Period Training)
การฝึ กอบรมระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที (On the Job Training) การฝึ กอบรมประจําปี เพือเป็ นการทบทวนการปฏิบตั ิหน้ าที
อย่างถูกต้ องสมําเสมอ (Scheduled Training) และการฝึ กอบรมพิเศษเพือเพิมเติมความรู้ ความสามารถในการดําเนินงาน
(Specific Training) ให้ แก่พนักงานในตําแหน่งต่าง ๆ ทีมีความจําเป็ นเฉพาะ ทังนี
7 7การฝึ กอบรมนอกจากจะเป็ นการเพิมพูน
ความรู้ให้ กบั พนักงาน ยังเป็ นการเปิ ดวิสยั ทัศน์ ในการมองปั ญหาในรูปแบบทีแตกต่างออกไป เพือให้ สามารถดําเนินการแก้ ไข
ปั ญหาทีเกิ ดขึน7 ได้ อย่างทันท่วงที ทัง7 นีใ7 นส่วนของการฝึ กอบรม บริ ษัทได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมทัง7 แบบภายใน (In-house
Training) และมีการส่งฝึ กอบรมกับสถาบันภายนอก เพือให้ สามารถนําความรู้ความสามารถทีพนักงานได้ รับจากการฝึ กอบรม
มาใช้ พฒ
ั นา และเพิมประสิทธิภาพภายในองค์กรได้ อย่างเต็มที
3) การส่ งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม
บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน โดยมีการบรรจุคนพิการเข้ าเป็ น
พนักงานของบริ ษัทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดั เลือกโดยการเลือกสรรพนักงานพิการทีมิได้ มีผลกระทบต่อการจ้ าง
งานเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที เพือเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานพิการได้ รับสิทธิอนั เท่าเทียมกับพนักงานทัวไป นอกจากนี 7 ทางบริ ษัทยังมี
นโยบายส่งเสริ ม และสนับสนุนองค์กรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทังทางตรงโดยการจั
7
ดงานให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสได้ มีโอกาสฝึ กทักษะ
ฝี มือ และความชํานาญ โดยมีทีมงานทีมีทกั ษะฝี มือของทางบริ ษัทเป็ นผู้ฝึกสอน และ การสนับสนุนทางอ้ อมผ่านทางการ
บริ จาคให้ กบั มูลนิธิทีส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสได้ มีโอกาสในการพัฒนา ทักษะ ฝี มือ และความชํานาญเฉพาะทาง
ให้ มากขึน7 ทัง7 นีก7 ารส่งเสริ มทักษะการทํางานของคนพิการเป็ นส่วนหนึงในมาตรการส่งเสริ มสิทธิ มนุษยชนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลทีทางบริ ษัทได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิตอ่ เนืองกันมาอย่างสมําเสมอ
4) การสร้ างแรงจูงใจในการทํางาน
ทางบริ ษัท ธีระมงคล อุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) นําโดยกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงส่งเสริ มให้ มีการ
สร้ างแรงจูงใจในการทํางานโดยการปรั บปรุ งและพัฒนาตัวชีว7 ดั (Performance Indicator) สําหรั บแต่ละหน่วยงานเพือใช้
วัดผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุ งและพัฒนาตัวชี 7วัดอย่างสมําเสมอ เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที
เปลียนแปลงไปอย่างสมําเสมอ บริ ษัทได้ จดั ให้ แผนกทีมีผลการประเมินดีเยียมจากตัวชี 7วัดทีได้ กําหนดไว้ ได้ รับรางวัลเพือสร้ าง
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แรงจูงใจในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมาย นอกจากนี 7ทางบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
โดยจัด ให้ มีก ารบริ ห ารและการตรวจสอบตามหลักการ Participatory Governance ซึงเป็ นหลัก ปกครองที ผู้ถูก ปกครอง
สามารถแสดงออกซึงความเห็นต่อการบริ หารงานอย่างมีเหตุมีผล พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ มีสว่ น
ร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานต่างๆ ในเชิงลึก
5) การส่ งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ ความรู้สาํ หรับองค์ กร (Organizational Knowledge Management)
การจัดการองค์ความรู้เป็ นส่วนหนึงของการพัฒนาการขององค์กรอย่างยังยืน ผู้บริ หารบริ ษัทธีระมงคล อุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) ได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้ วยการส่งเสริ มให้ มีกระบวนการพัฒนาองค์
ความรู้ในองค์กรอย่างสร้ างสรรค์ โดยมีการจัดทําในหลายลักษณะดังต่อไปนี 7
1. Information Center – เป็ นการจัดทําศูนย์กลางองค์ความรู้ สําหรับข้ อมูลข่าวสารภายในองค์กร ข่าวสารทีถูก
ประกาศให้ รับทราบจะถูกนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ ในระบบผ่านทาง Information Center เพือประกาศให้ รับรู้ อย่าง
ทัวถึง และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็นในประกาศทีมีผลกระทบต่อพนักงานอย่างมีเหตุมีผล
2. Creativity Center – ศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะภายในองค์กร เป็ นช่องทางสําหรับพนักงานทุกระดับใน
การนําเสนอความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเห็นทีถูกนํามาปฏิบตั ิจะได้ รับรางวัลด้ านการมีสว่ นร่ วมต่อการ
พัฒนาของบริ ษัท การจัดทําศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะนอกจากเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ ยังเป็ นการตรวจสอบความโปร่ งใสของการทํางานตามหลัก Participatory Governance ซึงช่วยให้
กระบวนการบริ หารเป็ นไปอย่างมีเอกภาพตามหลักการประชาธิปไตย
3. Organizational Learning Process – ทางบริ ษัทได้ นําแนวทางการเรี ยนรู้ ในรู ปแบบขององค์กรมาประยุกต์ใช้
โดยเริ มต้ นการเรี ยนรู้ จาก Individual Learning ฝึ กการเรี ยนรู้ แบบกลุ่ม Team Learning และนําไปปฏิบตั ิตามรู ปแบบของ
Organizational Learning เพือให้ การเรี ยนรู้เกิดจากทักษะของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการไปจนถึงหัวหน้ าส่วนงาน ผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูง โดยกระบวนการเรี ยนรู้มีรายละเอียดดังต่อไปนี 7
3.1 Individual Lea rning – ส่ง เสริ ม การพัฒนาการทางด้ านการปฏิ บต
ั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยฝึ กฝนและ
ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ ผ่านทาง Digital Multimedia Learning ซึงประกอบไปด้ วยการเรี ยนรู้ ผ่านทางวีดีโอเทป และสือดิจิตอล
ประเภทอืน ๆ ทีได้ บนั ทึกระเบียบปฏิบตั ิในการทํางานของแต่ละแผนกเอาไว้ และอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนือง
เพือให้ พนักงานสามารถเรี ยนรู้และเข้ าใจได้ อย่างสมําเสมอ
3.2 Team Learning – ฝึ กฝนให้ พ นัก งานรู้ จัก การทํ างานเป็ นกลุ่ม โดยจัด การอบรมในเชิ งกลุ่ม ให้ โอกาส
พนักงานในการเข้ าฝึ กฝนตามกลุม่ คณะ การแสดงออกซึงความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรับฟั งความคิดเห็นของบุคคลใน
กลุม่ รวมถึงมารยาท และทักษะในการประชุม สัมมนา และการเข้ าร่วมกิจกรรมระหว่างพนักงาน ทังนี
7 7กิจกรรมทีทางบริ ษัทได้
จัดเป็ นประจําอยูท่ กุ ปี เพือสนับสนุนการเรี ยนรู้การเข้ ากลุม่ และฝึ กฝนทักษะการทํางานเป็ นทีมได้ แก่ กิจกรรม Team Building
ประจําปี ซึงเป็ นกิจกรรมทีพนักงานประจําของบริ ษัทจะได้ มีโอกาสทําความรู้ จกั ร่ วมทํากิจกรรมฝึ กฝนทักษะการทํางานเป็ น
ทีมของพนักงานประจําทุกระดับ
3.3 Organizational Learning – ส่ง เสริ ม ทัก ษะการจัด การในรู ป แบบองค์ ก รภาพรวม โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ เรี ยนรู้ การจัดการในส่วนงานอืน ๆ ทีมิใช่สว่ นงานทีรับผิดชอบ เพือให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าทีในรู ปแบบองค์กร ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ดงั กล่าว พนักงานข้ ามสายงานจะมีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าที
ของพนักงานสายงานอืน เพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจของลักษณะงานอืน ๆ ทีมีอยู่ภายในบริ ษัท โดยมีผ้ ูจัดการ รวมถึง
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ผู้บริ หารเป็ นผู้กํากับดูแล ทังนี
7 7การส่งเสริ มทักษะการจัดการดังกล่าว นอกจากจะเป็ นการเรี ยนรู้ ขอบข่ายการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
พนักงานแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างความสามัคคีภายในองค์กร ให้ มีความเป็ นเอกภาพในการปฏิบตั ิหน้ าทีอีกด้ วย
6) การส่ งเสริมเรืองสิงแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ตามนโยบายคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้ อม ของบริ ษัทฯได้ กําหนดให้ ผ้ บู ริ หาร
ทุกระดับในบริ ษัทฯ รับผิดชอบและเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาและธํารงไว้ ซึงระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิงแวดล้ อม โดยสนับสนุนทรั พยากรอย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริ มให้ พนักงานมีความตระหนักเรื องความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้ อม โดยจัดอบรมพนักงานของบริ ษัทฯ หลากหลายหลักสูตรการอบรม ได้ แก่
1.จัดหลักสูตรอบรมพนักงาน Staff Orientation สําหรับพนักงานใหม่ของบริ ษัทฯ โดยทุกคนจะได้ รับการอบรมใน
หัวข้ อ Safety-Health-Environment (SHE) ครึงวัน
e. จัดอบรมจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พลังงานและสิงแวดล้ อม ในระดับหัวหน้ าหน่วยผลิต และช่างเทคนิค
n. จัดอบรมความรู้เกียวกับกฏหมายการอนุรักษ์ พลังงาน ในระดับผู้จดั การส่วน และพนักงานทีมีสว่ นเกียวข้ อง
m. จัดอบรมผู้ปฏิบตั ิงานสิงแวดล้ อม ในด้ านกากอุตสาหกรรม รวมถึงด้ านนํ 7าและอากาศ
โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ฝึ กอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนือง และได้ รวบรวมประเมินผลการเข้ าร่วมการอบรมของพนักงาน โดย
พนัก งานที มี ส่วนเกี ยวข้ อง เข้ า ร่ ว มการอบรมร้ อยละ dbb ส่ว นหน่ว ยงานบริ ห ารและแผนกบุค คล เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบการ
ลงทะเบียนการฝึ กอบรมของพนักงาน
ทังนี
7 7 บริ ษัทได้ รวบรวมสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ และอัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางานในปี else โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี 7
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ: เกิดอุบตั ิเหตุ d ครัง7
อัตราการเจ็บป่ วยจากการทํางาน: มีพนักงานบาดเจ็บเล็กน้ อยจากการปฏิบตั ิงาน d คน
การไม่ ล่วงละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา ลิขสิทธิ‚ และสิทธิบัตร
บริ ษัทได้ กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคน มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการปกป้อง และดูแลทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบริ ษัท และเคารพลิขสิทธิ=ของเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังมี
7 การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือสารโดยใช้ สอโทรคมนาคม
ื
ทีก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทและถูกต้ องตามหลักกฎหมายทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
ลิขสิทธิ= และสิทธิบตั ร ทุกประการ
การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นปั ญหาอันร้ ายแรงไม่เพียงในระดับองค์กร ยังเป็ นปั ญหาในระดับท้ องถินและระดับประเทศ
ผู้บริ หารและคณะกรรมการของบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุกระดับ และกําหนดให้ มีนโยบายว่า
ด้ วยการต่อต้ านการทุจริ ตว่าด้ วย “การรับสิงของหรื อประโยชน์อืนใดทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิ
หน้ าที” และ “การให้ สินบน” ไว้ อย่างชัดเจน เพือให้ พนักงานและผู้เกียวข้ องได้ ทราบและยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยมี
รายละเอียดของนโยบายดังนี 7
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บริ ษัทดําเนินนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและการดําเนินงานด้ านจัดหาจัดซือ7 แก่คู่ค้าทุกรายของบริ ษัท และมี
นโยบายทีจะไม่กระทําการ หรื อเพิกเฉยต่อการทุจริ ตในองค์กรใดๆ โดยกําหนดให้ พนักงานห้ ามรับสิงของหรื อการให้ สงของใดๆ
ิ
เพือประโยชน์อืนใดจากบุคคลทีมีหน้ าทีหรื อทําธุรกิจทีเกียวข้ องกับองค์กรไม่วา่ จะเป็ นผู้ขายผู้รับจ้ างช่วงผู้รับเหมาโดยกําหนด
เป็ นแนวปฎิบตั ิอย่างชัดเจนเพือป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาความไม่โปร่ งใส และไม่เป็ นธรรมในการค้ าระหว่างผู้ขายผู้รับจ้ างช่วง
ผู้รับเหมาและเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาทุจริ ต และความไม่เป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจอย่างชัดเจนนอกจากนี 7 ทาง
บริ ษัทยังมีช่องทางหลากหลายเพือให้ พนักงานสามารถส่งเรื องราวการทุจริ ตทีพบเห็นได้ โดยตรง (Whistle Blower) อาทิ การ
ใส่ข้อมูลลงในกล่องรั บเรื องร้ องเรี ยนทีจัดไว้ ภายในบริ ษัทซึงจะสามารถร้ องเรี ยนไปทีผู้บริ หารได้ โดยตรง การส่งอีเมล์ให้
เลขานุการบริ ษัท ซึงจะนําเรี ยนเรื องดังกล่าวไปยัง กรรมการบริ หาร กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ หรื อ การส่งเรื อง
ไปยัง เว็บไซต์สว่ นกลางของทางบริ ษัท โดยทางบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีมาตรการคุ้มครองผู้รายงานการทุจริ ตอย่างเหมาะสม เพือ
มิให้ ผ้ รู ายงานพฤติกรรมทุจริ ต ได้ รับผลกระทบจากการรายงานดังกล่าว
ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ในรอบปี else บริ ษัท มิได้ มีข้อร้ องเรี ยนทีเป็ นสาระสําคัญทีผู้บริ โภคร้ องเรี ยนจากการได้ รับผลกระทบในการใช้ สนิ ค้ า
ของทางบริ ษัท ซึงตลอดระยะเวลาทีผ่านมาทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อการร้ องเรี ยนของผู้บริ โภคเป็ นอย่างยิง โดยเฉพาะ
ในส่ ว นของสิ น ค้ าที ทางบริ ษั ท เป็ นผู้ ดํ า เนิ น การผลิ ต และจั ด จํ า หน่ า ยโดยสิ น ค้ าทุ ก ชิ น7 ได้ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) โดยเฉพาะมาตรฐานด้ านความปลอดภัย ซึง
เป็ นเครื องยืนยันว่าบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสิงสําคัญลําดับต้ น ในกระบวนการออกแบบและพัฒนา
สินค้ าของทางบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญด้ านความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกเสมอมา ทังนี
7 7ความปลอดภัยต่อการใช้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท เป็ นหนึงในแนวนโยบายของทางบริ ษัททีมุง่ เน้ น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริ โภค และไม่ทําให้ เกิดอันตรายต่อการใช้ งาน
นอกจากนี 7 ในปี else บริ ษัทยังมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้บริ โภคเพือพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริ การทีทาง
บริ ษัทได้ ผลิตและจัดจําหน่ายอย่างสมําเสมอ และผลสํารวจความพึงพอใจอยูใ่ น เกณฑ์ดี ทีระดับ „l.nd เปอร์ เซนต์
การดําเนินงานด้ านสิงแวดล้ อม
ในฐานะที บริ ษั ท เป็ นผู้ผ ลิ ต และจัด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ที เกี ยวข้ อ งกั บ การใช้ พลัง งาน บริ ษั ท มี น โยบายที จะเป็ น
ผู้วิจยั และพัฒนาสินค้ าทีมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ ทรัพยากรโลก ซึงทีผ่านมาบริ ษัทได้ พฒ
ั นาสินค้ าทีได้ รับตรามาตรฐานเบอร์
5 (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ l) จากกระทรวงพลังงาน ซึงเป็ นสินค้ าทีทางบริ ษัทได้ ผลิตขึ 7นโดยความพยายามเพือช่วยอนุรักษ์
พลังงานให้ เป็ นไปตามนโยบายภาครัฐ และสังคม ทังยั
7 งส่งเสริ มให้ ผ้ ซู ื 7อได้ ประหยัดค่าไฟฟ้ า จากการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทีลดลง
สินค้ าประหยัดไฟเบอร์ l เป็ นสินค้ าทีมีคุณภาพสูง ปลอดภัย และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้ สญ
ู เสียไปในการผลิต
พลังงานนอกจากนี 7 สินค้ าทีบริ ษัทจัดจําหน่ายนันมาจากกระบวนการผลิ
7
ตทีทันสมัย มิได้ มีการสร้ างหรื อ ก่อให้ เกิดมลพิษต่อ
สิงแวดล้ อมแต่อย่างใด ซึงทําให้ มนใจได้
ั
ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมุ่งส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน เกิดจาก
กระบวนการผลิตทีสะอาดและมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน เพือรักษาสภาพแวดล้ อมทีดีของโลก
นอกจากนี 7 บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ ผ่านการรับรองว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที n
ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึงแสดงถึงการบริ หารจัดการสิงแวดล้ อมอย่างเป็ นระบบ มีการ
ติดตามผล และทบทวนเพือการพัฒนาอย่างต่อเนืองอีกด้ วย
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การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ตลอดระยะเวลากว่า mb ปี ทีผ่านมา บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีนโยบายชัดเจนทีจะมุง่ มันและ
พัฒนาสินค้ านวัตกรรมเพือตอบสนองสังคมและผู้บริ โภคตลอดมา บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าอุตสาหกรรมเพือทดแทนการนําเข้ า
สินค้ าจากยุโรป โดยเป็ นบริ ษัทไทยรายแรก และรายเดียวทีเป็ นผู้ริเริ มคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือการประหยัดพลังงาน
ทางด้ านไฟฟ้ าแสงสว่างในไทย สินค้ าหลากหลายชนิดทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศเป็ นสินค้ าทีพัฒนา
และคิดค้ นโดยวิศวกรชาวไทยทังสิ
7 7น
ตราบจนปั จจุบนั บริ ษัทยังคงไม่หยุดทีจะคิดค้ นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพือสังคมไทย โดย ณ วันที nd ธันวาคม
else บริ ษัทได้ จดทะเบียนสิทธิบตั รสินค้ าไว้ เป็ นจํานวนทังสิ
7 7น l รายการ และยังคงเป็ นผู้ผลิตสินค้ าประเภทหลอดไฟถนนราย
แรกและรายเดียวในประเทศไทย และยังได้ พัฒนานวัตกรรมเพือความสะดวกสบายของผู้ใช้ งานอีกมากมาย อาทิ สวิตช์
แสงแดด รี โมทสวิตช์ สวิตช์จบั ความเคลือนไหวของมนุษย์ และสวิตช์ระบบสัมผัส ซึงทังหมดถู
7
กคิดค้ นภายใต้ แนวนโยบายที
บริ ษัทตังมั
7 นเพือการพัฒนาสังคมไทยให้ สะดวกสบายทันสมัย และปลอดภัยเสมอมา นอกจากนวัตกรรมทีทางบริ ษัทได้ คิดค้ น
ขึ 7นนี 7 ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาบริ ษัทยังมีการวิจยั สินค้ านวัตกรรมเพือการประหยัดพลังงาน ซึงบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจําหน่าย
สินค้ าประหยัดพลังงานทีได้ รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ l จากกระทรวงพลังงานมากว่า db ปี
สินค้ านวัตกรรมทุกชนิดของบริ ษัท นอกจากจะเป็ นสินค้ าทีประหยัดพลังงาน และออกแบบเพือตอบสนองรู ปแบบ
การใช้ ชีวิตสมัยใหม่แล้ ว สินค้ าทุกชนิดจะต้ องได้ รับการรั บรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และยังได้ รับการรับรอง
คุณภาพจากมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน TÜV SÜD ประเทศเยอรมันนี ทังนี
7 7เพือให้ ผ้ บู ริ โภคมันใจถึง คุณภาพและความ
ปลอดภัย ในการใช้ งานผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษัท
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การดําเนินธุรกิ จภายใต้ ความรั บผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคมคือสิงทีบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด
(มหาชน) ได้ ยึดมันและให้ ความสําคัญอย่างต่อเนืองมาโดยตลอด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตทีดีอย่าง
ยังยืนให้ แก่ชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้ อมทังดํ
7 าเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและคํานึงถึงผลประโยขน์ของผู้ทีเกียวข้ อง
ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า รวมถึงประชาชนในสังคม โดยยึดถือตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทีทางบริ ษัทปฏิบตั ิเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริ มการบริ หารจัดการให้ องค์ กรเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน โดยในปี else ทีผ่านมา ทางบริ ษัทได้ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพือพัฒนาชุมชนและสังคม ดังต่อไปนี 7
โครงการเสริมสร้ างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค
บริ ษัทได้ เข้ าร่ วม “โครงการเสริ มสร้ างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนในภูมิภาค” จัดทําโดย สํานักงาน พล
อากาศเอก ประจิณ จันตอง โครงการนี 7 เป็ นโครงการทีเสริ มสร้ างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนในภูมิภาค ซึงดําเนิน
โครงการมานับมาตัง7 แต่ปี พ.ศ. ella โดยมีวัตถุประสงค์ เพือพัฒนาโครงสร้ างพื น7 ฐานของโรงเรี ยนทีเหมาะสม มีหลัก
โภชนาการทีดี เสริ มสร้ างสุขภาพอนามัย ยกระดับทางวิชาการ โดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือการศึกษา เพือมุ่งเน้ นให้
เกิ ดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศทีดีต่อการใช้ ชีวิตของนักเรี ยน ซึงบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญแก่ประเด็นดังกล่าวข้ างต้ น
เช่นเดียวกัน ทังนี
7 7เพือตอบจุดประสงค์ของโครงการ บริ ษัทได้ ร่วมสนับสนุนหลอดไฟแก่ โรงเรี ยนด้ อยโอกาส ในปี else นี 7เพือ
เป็ นการพัฒนาโครงสร้ างพื 7นฐานของโรงเรี ยนซึงจะช่วยเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมบรรยากาศทีเหมาะสมต่อการใช้ ชีวิตและการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนต่อไป
g

ทัง7 นีใ7 นปี else นี 7 นายธี ระชัย ประสิทธิ= รัตนพร กรรมการผู้จัดการ ได้ รับมอบโล่ และเกี ยรติบตั ร เนืองในโอกาส
สนับสนุนโครงการเสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตของนักเรี ยนในโรงเรี ยนทีด้ อยโอกาส ปี elsd เพือมุ่งเน้ นให้ เกิดสภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศทีดีต่อการใช้ ชีวิตของนักเรี ยน รวมทังเป็
7 นการเพิมโอกาสการเข้ าถึงระบบการศึกษาด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ= กระทรวงยุติธรรม เมือวันที ` พฤษภาคม else

กิจกรรมการช่ วยเหลือฟื นฟูผ้ ปู ระสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี else นี 7 ประเทศไทยได้ รับผลกระทบจากพายุโพดุล ทําให้ เกิดเหตุการณ์นํ 7าท่วมอย่างหนักในแถบภาคอีสาน
ส่งผลให้ ประชาชนเป็ นจํานวนมากได้ รับความเดือดร้ อน บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้ประสบอุทกภัย จึงได้ ร่วมมือ
กับ คณะกรรมการอํ า นวยการโครงการสมาชิ ก วุฒิ ส ภาพบประชาชน นํ า โดย พลอากาศเอก ประจิ น จันตอง ประธาน
คณะกรรมาธิ การการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา ซึงได้ จัดกิจกรรมช่วยเหลือและฟื น7 ฟูผ้ ูประสบ
อุทกภัย เมือวันเสาร์ ที da ตุลาคม else โดยทางบริ ษัทได้ ทําการส่งมอบสิงของเข้ าร่ วมกิจกรรมเพือช่วยเหลือและฟื 7น ฟูผ้ ู
ประสบอุทกกภัย ณ โรงเรี ยนดอนตะลี โรงเรี ยนดอนพันชาด อําเภอตาลสุม และโรงเรี ยนบ้ านกุดกัว อําเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี
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บริจาคหลอดไฟให้ กับโรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์ )
บริ ษัทได้ บริ จาคหลอดไฟให้ กบั โรงเรี ยนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) โดยมี นายวิรัชพล สมมาก ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
เป็ นผู้รับมอบ เนืองจากทางโรงเรี ยนขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้ า มีความจําเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้ าเพือการพัฒนาโรงเรี ยนและ
ซ่อมบํารุงหลอดไฟทีชํารุด ณ โรงเรี ยนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม เมือวันที en มีนาคม else

g

ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการทีสําคัญของบริษัท
ปี 2543

-

ปี 2549

-

ปี 2552

-

ปี 2553

-

ปี 2554

-

ปี 2555

-

วันที 9 พฤศจิ กายน ก่อตัง7 บริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรมจํ ากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก
1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เรี ยกชําระ
เต็มมูลค่าโดยในส่วนของสํานักงานและโรงงานตังอยู
7 ่เลขที 46/67 – 69 ซอยมังมีทรัพย์ หมู่ที 3
ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ= ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000 มีขนาดพื 7นที 3 งาน 38 ตารางวา
วันที 25 เมษายน บริ ษัทได้ เริ มเปิ ดดําเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึงมีขนาดเนื 7อทีรวม 5 ไร่ ตังอยู
7 ่
เลขที 9/20 ซอยมังมีทรัพย์ ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ= อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันที 19 ธันวาคม บริ ษัทได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ น 60 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 600,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาทโดยเรี ยกชําระเต็มมูลค่า เพือใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
วันที 5 กันยายน ทีประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง7 ที 2/2552 มีมติพิเศษให้ แปรสภาพจากบริ ษัท
จํากัด เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัท จากมูล
ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้ เพิมทุนจด
ทะเบียนจาก 60 ล้ านบาท เป็ น 80 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 320ล้ านหุ้น โดยแบ่ง
ออกเป็ นทุนจดทะเบียนทีเรี ยกชําระแล้ ว มูลค่า 60 ล้ านบาท จํานวน 240 ล้ านหุ้น และมีจํานวน
หุ้นทียังไม่ได้ เรี ยกชําระจํานวน 80 ล้ านหุ้น ซึงในส่วนของหุ้นเพิมทุนทียังไม่ได้ เรี ยกชําระจํานวน
80 ล้ านหุ้นนัน7 ทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ จดั สรรไว้ สาํ หรับการเสนอขายให้ กบั ประชาชนทัวไป
วันที 11 กันยายน บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพือแปรสภาพจากบริ ษัทจํ ากัดเป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัด และเปลียนแปลงชือเป็ น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
วันที 14 พฤษภาคม บริ ษัทได้ เปิ ดการซื 7อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ นวัน
แรก และได้ มีการชําระค่าหุ้นเพิมเติมครบตามจํานวนที 80 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25
บาท เท่ากับ 20 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ วทังสิ
7 7นเท่ากับ 80 ล้ านบาท
โดยแบ่งออกเป็ นจํานวนหุ้นทังหมด
7
320 ล้ านหุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
เดือนมิถุนายน บริ ษัทได้ ย้ายสํานักงานมาอยู่ที 260/2 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสํานักงานแห่งนี 7จะใช้ เป็ นส่วนของฝ่ ายบริ หารงานทัวไป และใช้ เป็ น
โกดังแห่งใหม่
วันที 18 พฤษภาคม บริ ษัทได้ เพิมทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้ านบาท เป็ น 95,999,997 บาทโดย
วิธีการจัดสรรหุ้นปั นผลในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล
วันที 5 ตุลาคม บริ ษัทได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื 7อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท จํานวน
191,999,994 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา 2 หุ้น
เดิ ม ต่อ d ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ และได้ จ ดทะเบี ย นเพิ มทุน เพิ อรองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ซื อ7 หุ้ นของ
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ปี 2556

-

ปี 2557

-

ปี 2558

-

ปี 2559

-

ปี 2560

-

ปี 2561

-

-

ปี 2562

-

ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดยการเพิ มทุ น ยั ง ไม่ ไ ด้ เรี ยกชํ า ระจาก 95,999,997 บาท เป็ น
143,999,995.50 บาท
วัน ที 29 พฤศจิ ก ายน บริ ษั ท ได้ เพิ มทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว จาก 95,999,997 บาทเป็ น
98,930,347 บาทจากการใช้ สิทธิซื 7อหุ้นสามัญครัง7 ที 1 จํานวน 11,721,400 หน่วย ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1)
วันที 10 มิถนุ ายน และ วันที 3 ธันวาคม บริ ษัทได้ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 99,597,047
และ 111,608,072 บาทตามลําดับ จากการใช้ สิทธิ ซื 7อหุ้นสามัญครัง7 ที 2 และ 3 จํานวนทังสิ
7 7น
50,710,900 หน่วย ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMI-W1)
วันที 5 มิถนุ ายน และ13 ตุลาคม บริ ษัทได้ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 131,358,341 และ
167,860,222.50 บาทตามลําดับ จากการใช้ สิทธิ ซือ7 หุ้นสามัญครั ง7 ที 4 และ 5 (ครั ง7 สุดท้ าย)
จํานวนทังสิ
7 7น 128,842,605 หน่วย ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท (TMIW1)
วันที 5 ตุลาคม บริ ษัทได้ รับรางวัล INNOVATIVE ORGANIZATION จากสํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที 25 เมษายน บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
7 ษัทย่อย บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
(TMGE) โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 100 เพือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า โดย
มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 1.00 ล้ านบาท
วันที 24 มกราคม 2561 บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
7 ษัทย่อย บริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด
(TME) โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.98 เพือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า โดย
มีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 1.00 ล้ านบาท
วันที 15 มิถุนายน ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ บริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี
จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 100 เข้ าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทย
แลนด์ จํากัด จํานวน 750,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
7 7น 79,997,500 บาท ซึงดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค มาตังแต่
7 เดือน เมษายน 2558 โดยมีสญ
ั ญาซื 7อขาย
ไฟฟ้ าขนาด 1.4 เมกกะวัตต์ เป็ นสัญญาแบบ Feed-in Tariff (FiT) ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย และ
Feed-in Tariff (Premium) ที 0.50 บาทต่อหน่วย มีอายุสญ
ั ญา 20 ปี เริ มต้ นตังแต่
7 20 เมษายน
2558 และจะสิ 7นสุดในวันที 19 เมษายน 2578 โดยโครงการได้ รับสิทธิประโยชน์การส่งเสริ มการ
ลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
(ปั จจุบนั บริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 41,000,000 บาท และ
บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00)
วันที 15 มีนาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ บริ ษัท ธี ระมงคล เอนเนอร์ ยี
จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยร้ อยละ 90.90 เข้ าซื 7อหุ้นสามัญเพือลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.9996 ใน
บริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าให้ กับ การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค และลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.98 ในบริ ษัท โกลบอล ยูทิลติ ี 7 ซัพพลาย จํากัด ซึงดําเนิน
ธุรกิจผลิตก๊ าซชีวภาพ โดยมีสญ
ั ญาซื 7อขายไฟฟ้ าขนาด 0.99 เมกกะวัตต์ และ 2.97 เมกกะวัตต์
เป็ นสัญญาแบบ Adder หน่วยละ 0.50 บาท และ 0.30 บาทตามลําดับ
gg

โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ ของบริษทั
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี 7
ทุนจดทะเบียน
จํานวน
167,860,222.50
ทุนทีเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวน
167,860,222.50
แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน
671,440,890
มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ
0.25

บาท
บาท
หุ้น
บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวนหุ้น
(หุ้น)

รายชือ

ร้ อยละของหุ้นทีเรี ยกชําระแล้ วทังหมด

. กลุ่มประสิทธิ‚รัตนพร
ประสิทธิ=รัตนพร
2. นางวิไล
ประสิทธิ=รัตนพร
โดย บล.คันทรีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

100,847,133

15.02

79,484,826

11.84

ประสิทธิ=รัตนพร
ประสิทธิ=รัตนพร

75,635,350

11.26

75,635,350

11.26

ประสิทธิ=รัตนพร
ประสิทธิ=รัตนพร

75,635,350

11.26

75,131,014

11.19

504,336

0.08

482,873,359

71.92

1. นายประวิทย์

3. นายธีระชัย
4. นายธีรยุทธ์
5. ดร. ธีรศักดิ=
6. นายธีระพงษ์

7. นางสาวสุชาดา กาญจนวาทศิลป์
รวม
e. นายวิญ™ู

เอื 7ออํานวยพร

9,147,900

1.36

n. น.ส.อรณิชา

สุวฒ
ั นพิมพ์

8,848,136

1.32

m. นายพิชยั

กิติสวุ รรณกุล

7,158,683

1.07

l. ดํารงค์

เลิศสิริโชค

6,593,740

0.98

s. น.ส.สร้ อยศรี

ภัทรประสิทธิ=

6,530,500

0.97

`. นางพาณี

พิชิตสุรกิจ

5,650,000

0.84

„. นายทิวา

จิรพัฒนกุล

4,500,000

0.67

a. นายถาวร

อึ 7งประภากร

4,301,810

0.64

db. นายอภิชยั

หิรัญตระกูล

3,452,300

0.51

รวม

56,183,069

8.37

132,384,462

19.71

671,440,890

100.00

ผู้ถือหุ้นอืนๆ จํานวน ,pox ราย
รวม
รวมทังสิน

gh

รายงานการเปลียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ในรอบปี
else
จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนหุ้นสามัญ จํานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ
ของบริษัท ณ
ของบริษัทที
รายชือกรรมการ และผู้บริหาร
วันที
วันที
เปลียนไป
1 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
ในปี 2562
75,635,350
75,635,350
1. นายธีระชัย
ประสิทธิ=รัตนพร
2.

นายธีรยุทธ์

ประสิทธิ=รัตนพร

75,635,350

75,635,350

-

3.

ดร. ธีรศักดิ=

ประสิทธิ=รัตนพร

75,635,350

75,635,350

-

4.

นายธีระพงษ์
คูส่ มรส

ประสิทธิ=รัตนพร

75,131,014

75,131,014

-

504,336

504,336

-

5.

นายธนกร

สุขกาญจนนท์

-

-

-

6.

พล.ต.ท. อัมริ นทร์

เนียมสกุล

-

-

-

7.

นายทรงพล

จันทร์ ผอ่ งแสง

-

-

-

8.

นางชลลดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

-

-

-

9.

นายอภิชาติ

ชาญเกียรติก้อง

-

-

-

หมายเหตุ: มีเพียงคูส่ มรสชองนายนายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร คือ นางสาวสุชาดา กาญจนวาทศิลป์ ทีถือหุ้นของบริ ษัท
สําหรับกรรมการและผู้บริ หารท่านอืนๆ คูส่ มรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้ ถือหุ้นของบริ ษัท

go

โครงสร้ างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คุณธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร
กรรมการผู้จดั การ

คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิ=รัตนพร

คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร

คุณธีรศักดิ= ประสิทธิ=รัตนพร

คุณธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร

รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ(รักษาการ)

ฝ่ ายปฏิบตั ิการและวิจยั

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ ายจัดการทัวไป

ฝ่ ายการขายและการตลาด
คุณธนกร สุขกาญจนนท์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ

ผจก.ฝ่ ายวางแผนการผลิต

ผจก.ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา

ผจก.ฝ่ ายเทคนิค

คุณสุภฏั ชกานต์ เปี ยมสอาด

และซ่อมบํารุง

ผจก.ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผจก.ฝ่ ายคลังสินค้ า

แผนกบุคคล

หมายเหตุ

ฝ่ ายจัดการทัวไป

แผนกจัดซื 7อ

ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด

แผนก IT

- นิยามของ “ผู้บริ หาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. d`/elld จะอยู่ในเส้ นกรอบหนา
- ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทเป็ นการว่าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้ แต่งตัง7 บริ ษัทเอล บิสซิเนส แอ็ดไวเซอร์ รี จํากัด ทําหน้ าทีดังกล่าว
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทและผู้บริ หาร ประกอบด้ วยคณะกรรมการ ` ชุด ดังนี 7
1) คณะกรรมการบริ ษัท
2) คณะกรรมการสรรหา
3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4) คณะกรรมการบริ หารความเสียง
5) คณะกรรมการตรวจสอบ
6) คณะกรรมการบริ หาร
7) ผู้บริ หารของบริ ษัท
1) คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันที
ชือ – สกุล
1. นายธีระชัย
ประสิทธิ=รัตนพร
2. นายธีรยุทธ์
ประสิทธิ=รัตนพร
3. นายธีระพงษ์
ประสิทธ์รัตนพร
4. ดร.ธีรศักดิ=
ประสิทธ์รัตนพร
5. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
6. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
7. นางชลลดา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
„. นายอภิชาติ
ชาญเกียรติก้อง
หมายเหตุ:

ธันวาคม bghb
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง และนาย
อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ=รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร และดร.ธีรศักดิ= ประสิทธิ=รัต
นพร สองในสีคนนี 7ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษัท
1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท
3) พิจารณาอนุมตั ิผงั อํานาจอนุมตั ิ
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กํากับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือเพิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ
5) พิจารณาอนุมต
ั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบการรายอืน
6) รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชี ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) แต่งตังคณะกรรมการบริ
7
หาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ทังนี
7 7กําหนดให้ กรรมการหรื อบุคคลอืนใดซึงมีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสียหรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
4)

อืนใดกับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน7
นอกจากนันในกรณี
7
ตอ่ ไปนี 7จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า n ใน m ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
7
้ ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
7
อบางส่วนทีสําคัญ
• การซื 7อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
• การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาทีเกียวข้ องกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
7
อบางส่วนทีสําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
• การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
• การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
นอกจากนี 7 คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
7
ดย่อย n ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสียง ซึงมีรายชือรวมทังหน้
7 าทีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี 7
2) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที ธันวาคม bghb
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการสรรหา
2.

นายทรงพล

จันทร์ ผอ่ งแสง

กรรมการสรรหา

3.

นางชลลดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสรรหา

4.

นายอภิชาติ

ชาญเกียรติก้อง

กรรมการสรรหา

5.

นายธีระชัย

ประสิทธิ=รัตนพร

กรรมการสรรหา

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหา
เพือทําหน้ าทีพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือดํารงตําแหน่ง
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมทังคั
7 ดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีได้ กําหนดไว้ โดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี 7
1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับดํารง
ตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท ในกรณีทีตําแหน่ง
ว่างลงเนืองจากครบวาระ และในกรณีอืน ๆ เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ
หุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังเป็
7 นกรรมการต่อไป
3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงทบทวนคุณสมบัติ
และประเมินผลกรรมการทีกําหนดครบวาระ
4) ปฏิบตั ิการอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการสรรหาตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
2)

3) คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที ธันวาคม bghb
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
e. นายทรงพล

จันทร์ ผอ่ งแสง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

n. นางชลลดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

m. นายอภิชาติ

ชาญเกียรติก้อง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

l. นายธีระชัย

ประสิทธิ=รัตนพร

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เพือทําหน้ าทีพิจารณาหลักเกณฑ์ทีเกียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง เพือ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี 7
1) พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ทีเกียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อืน ๆ ของผู้บริ หารระดับสูง
โดยกําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีความรับผิดชอบ และสอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท
และภาวะตลาดโดยนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือขออนุมตั ิ
2) พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ทีเกียวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน ๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกําหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับหน้ าทีความรับผิดชอบ สอดคล้ องกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัท และภาวะตลาด โดยนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิ
3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท ชี 7แจง และตอบคําถามเกียวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในทีประชุมผู้
ถือหุ้น
4) ปฏิบตั ิการอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการกําหนดค่าตอบแทนทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
4) คณะกรรมการบริหารความเสียง (Risk Management Committee) ณ วันที ธันวาคม bghb
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง
e. นายทรงพล

จันทร์ ผอ่ งแสง

กรรมการบริ หารความเสียง

n. นางชลลดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการบริ หารความเสียง

m. นายอภิชาติ

ชาญเกียรติก้อง

กรรมการบริ หารความเสียง

l. นายธีระชัย

ประสิทธิ=รัตนพร

กรรมการบริ หารความเสียง

s. นายธีระพงษ์

ประสิทธิ=รัตนพร

กรรมการบริ หารความเสียง
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`. นายธนกร

สุขกาญจนนท์

กรรมการบริ หารความเสียง

„. นางสุภฏั ชกานต์

เปี ยมสอาด

กรรมการบริ หารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หารความเสียง
เพื อทํ า หน้ า ที พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ และนโยบายด้ านการบริ ห ารความเสียงให้ ค รอบคลุม ทัง7 องค์ ก ร เพื อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดและเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทโดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี 7
1) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนการจัดการบริ หาร และกํากับดูแลการบริ หารความเสียงของบริ ษัท
2) พิ จ ารณาและทบทวนแนวทางและเครื องมื อ ในการบริ ห ารความเสียงให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะความเสียงแต่ละด้ านของธุรกรรมทีบริ ษัทดําเนินการ
3) ติดตามและให้ ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและรายการผิดปกติทงหลายที
ั7
อาจเกิดขึ 7น รวมถึง
รายงานผลการดําเนินการบริ หารความเสียงต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4) ให้ ข้อเสนอแนะในด้ านทีต้ องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ของบริ ษัท
5) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที ธันวาคม bghb
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
e. นายทรงพล
จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ
n. นางชลลดา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
m. นายอภิชาติ
ชาญเกียรติก้อง
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง และและนาย
อภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1)
2)

3)
4)

5)

สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุม ภายใน(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน(Internal
Audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่งตัง7 โยกย้ า ย เลิก จ้ า งหัว หน้ า หน่วยงานภายใน หรื อ หน่ว ยงานอื นใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
7
กจ้ าง บุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
7 าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ d ครัง7
พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
7 7 เพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
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จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึงรายงานดังกล่าวต้ อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี 7
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8) ให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมี ว าระในการดํ า รงตํ า แหน่ ง n ปี และไม่ เ กิ น a ปี
ต่อเนืองกัน
9) กรรมการตรวจสอบจะจัดให้ มีการประชุมร่ วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วยทุกไตรมาส
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง7 n ท่านของบริ ษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึงมีคณ
ุ สมบัติ ตามข้ อ ds ของประกาศ
6)

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. e„/elld ดังนี 7
1)

2)

3)

4)

5)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ d ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
7
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
7 7 ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน7 ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า e ปี ทังนี
7 7
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษา ของส่วนราชการซึง
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
7 ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
7
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า e ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบ
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6)

7)
8)

9)

บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า e ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า e ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
7 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า e ปี
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
7 7นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง
เป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรั บ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ d ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
7
ษัทอืน ซึงประกอบ
กิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท

6) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที ธันวาคม bghb
ชือ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายธีระชัย
ประสิทธิ=รัตนพร
ประธานกรรมการบริ หาร
2.

นายธีรยุทธ์

ประสิทธ์รัตนพร

กรรมการบริ หาร

3.

นายธีระพงษ์

ประสิทธ์รัตนพร

กรรมการบริ หาร

4.

ดร.ธีรศักดิ=

ประสิทธ์รัตนพร

กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริ หาร ไม่มีการกําหนดค่าเบี 7ยประชุมแต่อย่างใด

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ หาร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มีอํานาจสังการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการของบริ ษัทกําหนด
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
อนุมตั ิการแต่งตังที
7 ปรึกษาด้ านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท
มีอํานาจดําเนินการซื 7อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื 7อ ถือกรรมสิทธิ= ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรื อจัดการโดยประการ
อืนซึงทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานทีคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
มีอํานาจในการอนุมตั กิ ารซื 7อทรัพย์สนิ หรื อการชําระราคาใดๆ อันสืบเนืองมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท ตาม
สัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการซื 7อ การจัดจ้ าง การเช่า
การเช่าซื 7อ ทรัพย์สนิ ใดๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงาน
ของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
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ภายในวงเงินทีคณะกรรมการได้ มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชี จากธนาคาร นิติบุคคลหรื อสถาบันการเงิ นอืนใด เพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิ จของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
9) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
ทังนี
7 7 การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน7 จะไม่รวมถึง
อํานาจ และ/หรื อการมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
(ตามทีนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือ
พิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามทีข้ อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
8)

7) ผู้บริหารของบริษัท (Management Team) ณ วันที ธันวาคม 256b
ชือ – สกุล
1. นายธีระชัย
ประสิทธิ=รัตนพร
กรรมการผู้จดั การ
2.

นายธีรยุทธ์

ประสิทธิ=รัตนพร

รองกรรมการผู้จดั การ

3.

นายธีระพงษ์

ประสิทธิ=รัตนพร

รองกรรมการผู้จดั การ

4.

ดร. ธีรศักดิ=

ประสิทธิ=รัตนพร

รองกรรมการผู้จดั การ

5.

นายธนกร

สุขกาญจนนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

ตําแหน่ ง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จดั การ
1) เป็ นผู้บริ หารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
2) ดําเนินการตามทีคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารได้ มอบหมาย
3) เป็ นผู้กําหนดและกํากับดูแลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบตั ิ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารกําหนด
4) มีอํานาจในการอนุมตั ิการซื 7อ เช่า หรื อลงทุนตามแผนงานทีได้ มีมติอนุมตั ิไว้ แล้ ว หรื อมีอํานาจในการอนุมตั ิหรื อ
ยกเลิกการซื 7อ การจ้ าง การเช่า การเช่าซื 7อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
5) มีอํานาจในการอนุมตั ิการซื 7อทรัพย์สนิ หรื อการชําระราคาหรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันสืบเนืองมาจากการดําเนินงาน
ของบริ ษัทตามสัญญา และ/หรื อ ข้ อตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ทิ ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด
6) เป็ นผู้พิจารณาเรื อง กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริ ษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารตามลําดับของความสําคัญ
7) มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง7 ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก ซึงพนักงานทุกระดับ
8) มีอํานาจดําเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพือความสะดวกใน
การดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัท เป็ นสําคัญ
9) ขออนุมตั ิการแต่งตังที
7 ปรึ กษาด้ านต่างๆ ทีจําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริ ษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท
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10)
11)
12)
13)
14)

นําเสนอแนวทางการบริ หารให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หารได้ พิจารณา
กําหนดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบให้ แก่ผ้ บู ริ หารในระดับสูง
สรุปผลการดําเนินงานเพือนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการบริ หาร
กํากับดูแลและบริ หารงานในส่วนงานการบริ หารการขายและการตลาดทังภายในประเทศและต่
7
างประเทศ
กําหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการ โดยครอบคลุมทังเรื
7 องการคัดเลือก ฝึ กอบรม การขึ 7นค่าจ้ าง เงิน
รางวัล หรื อจ่ายผลตอบแทนอืน รวมถึงการเปลียนแปลงค่าจ้ างแก่พนักงานทุกระดับชัน7
ทังนี
7 7 การมอบหมายอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นนัน7 กรรมการผู้จดั การ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและระเบียบวาระต่างๆ ทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอํานาจ และ/หรื อ
การมอบอํานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดทีตน หรื อผู้รับมอบอํานาจช่วง หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามทีนิยามไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึงการอนุมตั ิรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาอนุมตั ิ
รายการดังกล่าว ตามทีข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด
การอืนใดนอกเหนือจากทีกล่าวข้ างต้ น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายจากที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นคราวๆ ไป
หมายเหตุ: ผังอํานาจอนุมตั มิ ีรายละเอียดดังนี 7
หน่ วย:บาท
ตําแหน่ ง

ซือ/ขายต่ อครัง
คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การและ
รองกรรมการผู้จดั การ

จัดหาสินค้ าและ
จัดหาสินค้ าและ
วัตถุดบิ ต่ างประเทศ วัตถุดบิ ในประเทศ
ซือ/ขายต่ อครัง
ต่ อครัง
ต่ อครัง

สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

การกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน

5,000,000

10,000,000

10,000,000

เกิน 5,000,000

10,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

5,000,000

-

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลทีจะแต่งตังเป็
7 นกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท บริ ษัทกําหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาเพือทํา
หน้ าทีเสนอชือกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสียง ซึงบุคคลทีได้ รับ
การแต่งตังให้
7 ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา s„ แห่งพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน พ.ศ. elnl และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. e„/elld เรื องการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ฉบับลงวันที dl ธันวาคม elld โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี 7

องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1) ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทเพือดําเนินกิจการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อยห้ า (l) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดจะต้
7
องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

ก็ได้
ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
7
ษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี 7
e.d ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (d) หุ้นต่อหนึง (d) เสียง
e.e ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั7
e.d เลือกตังบุ
7 คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
e.n บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
7 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
7
ง7 นัน7 ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังในลํ
7 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
7
ง7 นัน7 ให้ เป็ นประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี 7
ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง7 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (d/n) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน7 ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับ
ส่วนหนึงในสาม (d/n) และกรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ และ
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน7 ให้ จับสลากกันส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
7 นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
7
ผลนับแต่วนั ทีใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท
ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี (n/m) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
กว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง
มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการผู้
นันจะเหลื
7
อน้ อยกว่าสอง (e) เดือน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (n/m) ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึงคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึงหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าทีตามข้ อบังคับ
ในกิจการซึงประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
7
ษัท และมี
คุณสมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า n คน ทังนี
7 7 กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย d คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
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องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึงได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
7
บริ ษัท โดยมีจํานวนตามทีคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควร และโดยทีคณะกรรมการบริ ษัท จะแต่งตังกรรมการบริ
7
หารคนหนึง
เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกในการสรรหากรรมการผู้จดั การ ดังนี 7
d) มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนดไว้
e) เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริ หารอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง
3) ตําแหน่งกรรมการผู้จด
ั การ จะสรรหาจากบุคคลทีสามารถดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียน คือ บริ ษัท ธีระมงคล
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียวเท่านัน7 และดํารงตําแหน่งอืนทีไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนอีกไม่เกิน m แห่ง ดังนี 7
- บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอืน ซึงไม่ได้ ประกอบธุรกิจด้ านอุปกรณไฟฟ้ าส่องสว่าง เช่นเดียวกับบริ ษัท รวมถึง
ไม่เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อไม่มีความขัดแข้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท และต้ องไม่ได้ ดํารงตําแหน่ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อกรรมการผู้จดั การ
- องค์กรหรื อสถานสาธารณกุศลทีทําประโยชน์เพือสาธารณะหรื อเพือการศึกษา
m) คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้สรรหาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ
ผู้จดั การ
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ข้ อมูลคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
นายธีระชัย ประสิทธิ‚รัตนพร
อายุ 46 ปี

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Business Administration
(Marketing)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 76/2008

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.26

การฝึ กอบรมในปี 2562
-

นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ‚รัตนพร
อายุ 45 ปี

วุฒิการศึกษา

Master of Science (Computer &
Engineering Management)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Engineering (Electronics)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
11.26

2552 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริ หารความเสียง
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2551 – 2543
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ ายขาย
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ปริ ญญาโท

% การถือหุ้นในบริ ษัท

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 76/2008

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การฝึ กอบรมในปี 2562
-
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2551 – 2543
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ ายผลิต
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ‚รัตนพร
อายุ 43 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.19

นายธีรศักดิ‚ ประสิทธิ‚รัตนพร
อายุ 40 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท

11.26

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Business Administration
(International Business Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 76/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การฝึ กอบรมในปี 2562
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาเอก
Doctor of Philosophy
(Information Technology)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาโท
Master of Science
(Software Engineering)
San Jose State University, USA
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Engineering(Computer)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Certificate Program (DCP)
รุ่นที 155/2012
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 76/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การฝึ กอบรมในปี 2562
หลักสูตรการบริ หารงานตํารวจในยุคดิ
จิตลั Police Administration in Digital
Age (PADA) รุ่นที 2/2562
สมาคมตํารวจ
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง “ธรรมศาสตร์
เพือสังคม” (นมธ.) รุ่นที 15/2562
หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงธรรมศาสตร์
เพือสังคมและโลก (นมธล.) รุ่น 3/2562

70

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการ กรรมการบริ หาร
รองกรรมการผู้จดั การและ
กรรมการบริ หารความเสียง
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2551 – 2543
กรรมการ และผู้ชว่ ยผู้จดั การ
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 – ปั จจุบัน
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2551 – 2543
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ าย IT และธุรการ
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
อายุ 72 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท -ไม่มี-

นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง
อายุ 54 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ปริ ญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Master of Art
University of Kansas, USA
ปริ ญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์ (ตํารวจ)
โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
ประกาศนียบัตร
Audit Committee Program (ACP)
รุ่นที 27/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 60/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2562
-

2556 – 2559
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนูลกั ษณ์
2552 – ปั จจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
อิสระ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
2556 – 2550
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. สหพัฒนพิบลู
2560 – 2549
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ 7ง
2554 – 2549
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชันเนล

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 78/2009
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2562
-
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 –2562
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความ
เสียง
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2550 – ปั จจุบัน
ทีปรึกษาด้ านบัญชีและการเงิน
กลุม่ บริ ษัท วินิจผล ออโต้ จํากัด
เคยเป็ น
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หารสินทรัพย์ กลุม่
บริ ษัทในเครื อ จีอี แคปปิ ตอล ประเทศ
ไทย
ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จํากัด
(มหาชน)

นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
อายุ 61 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท -ไม่มี-

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
อายุ 47 ปี

% การถือหุ้นในบริ ษัท -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท
MBA (Management)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริ ญญาตรี
Bachelor of Arts (Economics)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที 146/2018
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2562
-

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาโท
บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
บัญชีบริ หาร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร
การฝึ กอบรมในปี 2562
-
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ g ปี ย้ อนหลัง
2561 –ปั จจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความ
เสียง
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2561 – 2543
ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษัท เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2562 – ปั จจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความ
เสียง
บมจธีระมงคล อุตสาหกรรม .
2562 – ปั จจุบัน
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการเงิน
บริ ษัท TPBI จํากัด (มหาชน)
2561 – 2562
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริ ษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลลิตี 7 จํากัด (มหาชน)
2561 – ปั จจุบัน
ทีปรึกษาทางการเงินและธุรการ
โรงเรี ยนกรุงเทพคริ สเตียน
2560 - 2561
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและการบัญชี
บริ ษัท เครปส์ แอนด์ โคดีเวล๊ อปเม้ นท์ .
จํากัด
2542 - 2560
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบัญชีอาวุโส
บจ. ซูมิโตโม อีเล็คตริ ก (ประเทศไทย)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หารณ วันที 31 ธันวาคม 2562
ชือ-สกุล
นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร

นายธีรยุทธ์ประสิทธิ=รัตนพร
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร
และคูส่ มรส
ดร.ธีรศักดิ=ประสิทธิ=รัตนพร
พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล

นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง

นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

นายธนกร สุขกาญจนนท์
นางสุภฏั ชกานต์ เปี ยมสอาด

ตําแหน่ งปั จจุบนั
จํานวนหุ้นสามัญ
75,635,350
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การกรรมการสรรหากรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หาร
ความเสียง
75,635,350
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
75,635,350
กรรมการ กรรมการบริ หารรองกรรมการ
ผู้จดั การและกรรมการบริ หารความเสียง
75,635,350
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การ
0.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริ หารความเสียง
0.00
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสียง
0.00
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสียง
0.00
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสียง
0.00
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
0.00
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

*ร้ อยละ: คํานวณจากร้ อยละของจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที nd ธันวาคม else ทังหมด
7
s`d,mmb,„ab หุ้น
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ร้ อยละ*
11.26

11.26
11.26
11.26
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

ค่ าตอบแทน
) ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทน
ทางบริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ ปีละไม่เกิน d,lbb,bbb บาท
เบี 7ยประชุมกรรมการ
ทางบริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบว่าด้ วยค่าตอบแทนและเบี 7ย
ประชุมกรรมการของบริ ษัท โดยค่าเบี 7ยประชุมสําหรับประธานกรรมการครัง7 ละ s,bbb บาท กรรมการครัง7 ละ l,bbb
บาท ประธานกรรมการตรวจสอบครัง7 ละ eb,bbb บาท กรรมการตรวจสอบครัง7 ละ dl,bbb บาท ประธานกรรมการ
สรรหาครัง7 ละ s,bbb บาท กรรมการสรรหาครัง7 ละ 5,000 บาท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครัง7 ละ 6,000
บาท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครัง7 ละ 5,000 บาทประธานกรรมการบริ หารความเสียงครัง7 ละ s,bbb บาท และ
กรรมการบริ หารความเสียงครัง7 ละ l,bbb บาท
1.1

โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี 7
ลําดับ
รายนามคณะกรรมการ
1
นายธีระชัย
ประสิทธิ=รัตนพร

ปี 2562
76,000

2

นายธีรยุทธ์

ประสิทธิ=รัตนพร

30,000

3

นายธีระพงษ์

ประสิทธ์รัตนพร

50,000

4

ดร.ธีรศักดิ=

ประสิทธ์รัตนพร

30,000

5

พล.ต.ท. อัมริ นทร์

เนียมสกุล

428,000

6

นายทรงพล

จันทร์ ผอ่ งแสง

117,500

7

นางชลลดา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

375,000

8

นายอภิชาติ

ชาญเกียรติก้อง

257,500

9

นายธนกร

สุขกาญจนนท์

20,000

10

นางสุภฏั ชกานต์

เปี ยมสอาด

20,000

1.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริ หาร โดยคํานึงถึงความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็ น ภาระ หน้ าที
ประสบการณ์ ความรั บผิดชอบทีได้ รับมอบหมาย รวมถึงผลงาน ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ และ
สามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาด
ใกล้ เคียงกันและเหมาะสมเพียงพอทีจะดูแลและรักษาผู้บริ หาร และจูงใจให้ ผ้ ูบริ หารปฏิบตั ิงานกับบริ ษัทให้ บรรลุ
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการทีโปร่งใส
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร

ปี bghb
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รวม
หมายเหตุ:

จํานวนราย (คน)

จํานวนเงิน (บาท)

5

8,191,208

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี 7ยงชีพ

1.3 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษั ท ได้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี ใ ห้ แก่ บริ ษั ท เอเอสที มาสเตอร์ จํ า กั ด ซึ งมี นางสาว
นงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน mnnm หรื อ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน ed„ หรื อ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน aedd เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เพือทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทในรอบปี else โดยมีค่าตอบแทนเป็ น
จํานวนเงินรวม d,b„b,bbb บาท (หนึงล้ านแปดหมืนบาทถ้ วน) ซึงในปี elsd บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนการบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน sbb,bbb บาท (หกแสนบาทถ้ วน) เฉพาะบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ค่ าตรวจสอบและค่ าสอบทาน
600,000.00

บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด

50,000.00

บริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด

50,000.00

บริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด

100,000.00

บริ ษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี 7 ซัพพลาย

50,000.00

บริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด

180,000.00
รวม

1,030,000.00

ค่ าบริการอืนๆ (Non-Audit Fee)
บริ ษัทได้ จ่ายค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ในปี else จํ านวน
lb,bbb บาท (ห้ าหมืนบาทถ้ วน)
กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ค่ าตรวจสอบการปฏิบัตติ ามเงือนไขของ BOI
30,000.00

บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด

-

บริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด

-

บริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด

-

บริ ษัท โกลบอล ยูทลิ ิตี 7 ซัพพลาย

-

บริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด

20,000.00
รวม

2) ค่ าตอบแทนอืนทีไม่ ใช่ ตวั เงิน
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50,000.00

- ไม่มี –

76

การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครัง7 ที 2 เมือวันที da กุมภาพันธ์
2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทังสามท่
7
านเข้ าร่ วมประชุม นัน7 คณะกรรมการได้ ประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริ ษัทในด้ านต่าง ๆ โดยการซักถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร ซึงสามารถแบ่งแยกหัวข้ อออกได้ ดังนี 7

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมันในคุณค่ าของความซือตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิทีอยูบ่ นหลักความซือตรงและ
การรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงานทีครอบคลุมถึง
d.d.d การปฏิบตั ิหน้ าทีประจําวัน และการตัดสินใจในเรื องต่าง ๆ
d.d.e การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ลูกค้ า และบุคคลภายนอก
d.e มีข้อกําหนดทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือตรง
และรักษาจรรยาบรรณ ทีครอบคลุมถึง
d.e.d มีข้อกําหนดเกียวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริ หารและพนักงานที
เหมาะสม
d.e.e มีข้อกําหนดห้ ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึงรวมถึงการห้ ามคอร์ รัปชันอันทําให้ เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร1
d.e.n มีบทลงโทษทีเหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้ อกําหนดข้ างต้ น
d.e.m มีการสือสารข้ อกําหนดและบทลงโทษข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้ พนักงานลงนามรับทราบข้ อกําหนดและบทลงโทษ
เป็ นประจําทุกปี รวมทังมี
7 การเผยแพร่ code of conduct ให้ แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้ รับ
ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
d.n.d การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
d.n.e การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
d.n.n การประเมินโดยผู้เชียวชาญทีเป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับความซือตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
d.m.d มีกระบวนการทีทําให้ สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ ภายในเวลาทีเหมาะสม
1

บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ เหมาะสมกับความเสียงของบริ ษัท
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ใช่

ไม่ ใช่

d.m.e มีกระบวนการทีทําให้ สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้ อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
d.m.n มีการแก้ ไขการกระทําทีขัดต่อหลักความซือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีกํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
e.d มีการกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้ สงวนสิทธิ=อํานาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้ อย่างชัดเจน
e.e คณะกรรมการกํากับดูแลให้ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจทีชัดเจนและวัดผลได้ เพือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
e.n คณะกรรมการกํากับดูแลให้ บริ ษัทกําหนดบทบาทหน้ าทีของคณะกรรมการและผู้บริ หารให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึงครอบคลุมบทบาททีสําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
e.m คณะกรรมการเป็ นผู้มคี วามรู้เกียวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชียวชาญทีเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผู้เชียวชาญในเรื องนันๆได้
7
e.l คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการอิสระทีมีความรู้ ความสามารถน่าเชือถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างแท้ จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ไม่มี
ความสัมพันธ์อืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ ดลุ ยพินจิ และปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างเป็ นอิสระ ใน
จํานวนทีเหมาะสมเพียงพอ
e.s คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื องการควบคุมภายในในองค์กร ซึง
ครอบคลุมทังการสร้
7
างสภาพแวดล้ อมการควบคุม การประเมินความเสียง กิจกรรมการควบคุม
ข้ อมูลและการสือสาร และการติดตาม

ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังการและความรับผิดชอบที
เหมาะสมเพือให้ องค์ กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
n.d ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดโครงสร้ างองค์กรทีสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทังทางธุ
7
รกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้ มีการควบคุมภายในอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้ าทีในส่วนงานทีสําคัญ ซึงทําให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่าง
กัน มีงานตรวจสอบภายในทีขึ 7นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานทีชัดเจน เป็ น
ต้ น
n.e ผู้บริ หารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกียวกับ
อํานาจหน้ าที ความรับผิดชอบ และการสือสารข้ อมูล
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คําถาม
ใช่
n.n มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และพนักงาน
4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ
คําถาม
ใช่
m.d บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพือจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีมีความรู้และ
ความสามารถทีเหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ินนอย่
ั 7 าง
สมําเสมอ
m.e บริ ษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้ แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อบุคลากรทีมีผล
การปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรทีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสือสาร
กระบวนการเหล่านี 7ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทราบ
m.n บริ ษัทมีกระบวนการแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการขาดบุคลากรทีมีความรู้และ
ความสามารถทีเหมาะสมอย่างทันเวลา
m.m บริ ษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบ
ทีปรึกษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
m.l บริ ษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สบื ทอดตําแหน่ง (succession plan) ทีสําคัญ

ไม่ ใช่

ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์ กร
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
l.d คณะกรรมการและผู้บริ หารมีกระบวนการและการสือสารเชิงบังคับให้ บคุ ลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้ มกี ารปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที
จําเป็ น
l.e คณะกรรมการและผู้บริ หารกําหนดตัวชี 7วัดผลการปฏิบตั ิงาน การสร้ างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ทีเหมาะสม โดยพิจารณาทังเรื
7 องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสันและระยะยาวของบริ
7
ษัท
l.n คณะกรรมการและผู้บริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้ รางวัลอย่างต่อเนืองโดยเน้ นให้
สามารถเชือมโยงกับความสําเร็ จของหน้ าทีในการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้ วย
l.m คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ พิจารณาไม่ให้ มีการสร้ างแรงกดดันทีมากเกินไปในการปฏิบตั ิ
หน้ าทีของบุคลากรแต่ละคน

การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชัดเจนเพียงพอ เพือให้ สามารถระบุและประเมินความเสียงต่ าง ๆ ที
เกียวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
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คําถาม
s.d บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน7 โดยแสดงได้ วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้ วนแสดงถึงสิทธิหรื อภาระ
ผูกพันของบริ ษัทได้ ถกู ต้ อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้ อมูลครบถ้ วน ถูกต้ อง
s.e บริ ษัทกําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยทีสําคัญ เช่น ผู้ใช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้ มของธุรกิจ
s.n รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้ อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท
อย่างแท้ จริ ง
s.m คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสียง อนุมตั แิ ละสือสารนโยบาย
การบริ หารความเสียงให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึงของ
วัฒนธรรมขององค์กร

ใช่

ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสียงทุกประเภททีอาจกระทบต่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างครอบคลุมทัวทัง
องค์ กร
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

`.d บริ ษัทระบุความเสียงทุกประเภทซึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทังระดั
7 บองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ ายงาน และหน้ าทีงานต่าง ๆ
`.e บริ ษัทวิเคราะห์ความเสียงทุกประเภททีอาจเกิดจากทังปั
7 จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
องค์กร ซึงรวมถึงความเสียงด้ านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
`.n ผู้บริ หารทุกระดับมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสียง
`.m บริ ษัทได้ ประเมินความสําคัญของความเสียง โดยพิจารณาทังโอกาสเกิ
7
ดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบทีอาจเกิดขึ 7น
`.l บริ ษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพือจัดการความเสียง โดยอาจเป็ นการยอมรับความ
เสียงนัน7 (acceptance) การลดความเสียง (reduction) การหลีกเลียงความเสียง (avoidance)
หรื อการร่วมรับความเสียง (sharing)
8. องค์ กรได้ พิจารณาถึงโอกาสทีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสียงทีจะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม

ใช่

„.d บริ ษัทประเมินโอกาสทีจะเกิดการทุจริตขึ 7น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทํา
รายงานทางการเงินเท็จ การทําให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์ รัปชัน การทีผู้บริ หารสามารถฝ่ าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลียนแปลงข้ อมูลใน
รายงานทีสําคัญ การได้ มาหรื อใช้ ไปซึงทรัพย์สนิ โดยไม่ถกู ต้ อง เป็ นต้ น
„.e บริ ษัทได้ ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ ของ
เป้าหมายทีกําหนดแล้ ว รวมทังได้
7 พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้ สงจู
ิ งใจหรื อผลตอบแทน
แก่พนักงานแล้ วด้ วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้ พนักงานกระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตงเป
ั 7 ้ าหมาย
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ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

ยอดขายของบริษัทไว้ สงู เกินความเป็ นจริ งจนทําให้ เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ น
ต้ น
„.n คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบถามผู้บริ หารเกียวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต
และมาตรการทีบริ ษัทดําเนินการเพือป้องกันหรื อแก้ ไขการทุจริต
„.m บริ ษัทได้ สอสารให้
ื
พนักงานทุกคนเข้ าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิทกํี าหนดไว้
9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุมภายใน
คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

a.d บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงปั จจัยภายนอกองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงนันอย่
7 างเพียงพอแล้ ว
a.e บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลียนแปลงนันอย่
7 างเพียงพอแล้ ว
a.n บริ ษัทประเมินการเปลียนแปลงผู้นําองค์กร ทีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้ กําหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลียนแปลงนัน7
อย่างเพียงพอแล้ ว
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมทีช่ วยลดความเสียงทีจะไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้
คําถาม

ใช่

db.d มาตรการควบคุมของบริ ษัทมีความเหมาะสมกับความเสียง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้ อม ความซับซ้ อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอืน ๆ
db.e บริ ษัทมีมาตรการควบคุมภายในทีกําหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกียวกับธุรกรรมด้ านการเงิน การ
จัดซื 7อ และการบริ หารทัวไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที และลําดับชันการอนุ
7
มตั ิของ
ผู้บริ หารในแต่ละระดับไว้ อย่างชัดเจน รัดกุม เพือให้ สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมตั ิของผู้บริ หารแต่ละระดับ ขันตอนในการอนุ
7
มตั ิโครงการ
ลงทุน ขันตอนการจั
7
ดซื 7อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้ อมูลรายละเอียดการตัดสินใจ
จัดซื 7อ ขันตอนการเบิ
7
กจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรื อ การเบิกใช้ เครื องมือต่างๆ เป็ นต้ น โดยได้ จดั ให้ มี
กระบวนการสําหรับกรณีตา่ ง ๆ ดังนี 7
db.e.d การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทังบุ
7 คคลทีเกียวโยงกัน เพือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทํา
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ไม่ ใช่

คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

รายการระหว่างกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังมี
7 การปรับปรุงข้ อมูล
ให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
db.e.e กรณีทีบริษัทอนุมตั ธิ ุรกรรมหรื อทําสัญญากับผู้ทเกี
ี ยวข้ องในลักษณะทีมีผลผูกพัน
บริ ษัทในระยะยาวไปแล้ ว เช่น การทําสัญญาซื 7อขายสินค้ า การให้ ก้ ยู ืม การคํ 7าประกัน บริ ษัทได้
ติดตามให้ มนใจแล้
ั
วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ ตลอดระยะเวลาทีมีผลผูกพัน
บริ ษัท เช่น ติดตามการชําระคืนหนี 7ตามกําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ น
ต้ น
db.n บริ ษัทกําหนดให้ การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
db.m บริ ษัทกําหนดให้ มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทังระดั
7 บกลุม่ บริษัท หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
db.l บริ ษัทมีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบในงาน n ด้ านต่อไปนี 7 ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพือเป็ นการตรวจสอบซึงกันและกัน กล่าวคือ
(d) หน้ าทีอนุมตั ิ
(e) หน้ าทีบันทึกรายการบัญชีและข้ อมูลสารสนเทศ และ
(n) หน้ าทีในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ
11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพือช่ วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์
คําถาม
ใช่
dd.d บริ ษัทควรกําหนดความเกียวข้ องกันระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
dd.e บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้ างพื 7นฐานของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม

ไม่ ใช่

dd.n บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมด้ านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
dd.m บริ ษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้ มา การพัฒนา และการบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้ มีความเหมาะสม
12. องค์ กรจัดให้ มกี ิจกรรมการควบคุมผ่ านทางนโยบาย ซึงได้ กาํ หนดสิงทีคาดหวังและขันตอนการปฏิบตั ิ เพือให้
นโยบายทีกําหนดไว้ นันสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
de.d บริ ษัทมีนโยบายทีรัดกุมเพือติดตามให้ การทําธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว ต้ องผ่านขันตอนการอนุ
7
มตั ิทกํี าหนด เช่น ข้ อบังคับของบริ ษัท
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพือป้องกันการหาโอกาส
หรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษัทไปใช้ สว่ นตัว
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คําถาม
de.e บริ ษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผู้ทีไม่มีสว่ นได้ เสียในธุรกรรมนัน7

ใช่

ไม่ ใช่

de.n บริ ษัทมีนโยบายเพือให้ การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ น
สําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการทีกระทํากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)
de.m บริ ษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม รวมทังกํ
7 าหนด
แนวทางให้ บคุ คลทีบริ ษัทแต่งตังให้
7 เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยหรื อร่วมนัน7 ถือปฏิบตั ิ
(หากบริ ษัทไม่มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี)6
de.l บริ ษัทกําหนดหน้ าทีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดย
ผู้บริ หารและพนักงาน
de.s นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษัทได้ รับการนําไปใช้ ในเวลาทีเหมาะสม โดยบุคลากร
ทีมีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
de.` บริ ษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้ มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเกียวข้ องและมีคุณภาพ เพือสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีกําหนด
ไว้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
dn.d บริ ษัทกําหนดข้ อมูลทีต้ องการใช้ ในการดําเนินงาน ทังข้
7 อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที
มีคณ
ุ ภาพและเกียวข้ องต่องาน
dn.e บริ ษัทพิจารณาทังต้
7 นทุนและประโยชน์ทีจะได้ รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้ องของข้ อมูล
dn.n บริ ษัทดําเนินการเพือให้ คณะกรรมการมีข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอสําหรับใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้ อมูลทีสําคัญ เช่น รายละเอียดของเรื องทีเสนอให้ พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริ ษัททางเลือกต่าง ๆ
dn.m บริ ษัทดําเนินการเพือให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับหนังสือนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการ
ประชุมทีระบุข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อยภายใน
ระยะเวลาขันตํ
7 าตามทีกฎหมายกําหนด
dn.l บริ ษัทดําเนินการเพือให้ รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพือให้
สามารถตรวจสอบย้ อนหลังเกียวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้ าทีของกรรมการแต่ละราย เช่น
การบันทึกข้ อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้ อสังเกตของกรรมการในเรื องทีพิจารณา
ความเห็นของกรรมการรายทีไม่เห็นด้ วยกับเรื องทีเสนอพร้ อมเหตุผล เป็ นต้ น
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คําถาม

ใช่

ไม่ ใช่

dn.s บริ ษัทมีการดําเนินการดังต่อไปนี 7
dn.s.d มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้ อย่างครบถ้ วนเป็ นหมวดหมู่
dn.s.e กรณีทีได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีหรื อผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน บริ ษัทได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องนันอย่
7 างครบถ้ วนแล้ ว
14. องค์ กรสือสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึงรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อการควบคุมภายในทีจําเป็ น
ต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามทีวางไว้
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
dm.d บริ ษัทมีกระบวนการสือสารข้ อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสือสารที
เหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน
dm.e บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทีสําคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสมําเสมอ และคณะกรรมการ
บริ ษัทสามารถเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศทีจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที
ต้ องการ เช่น การกําหนดบุคคลทีเป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพือให้ สามารถติดต่อขอข้ อมูลอืนนอกจากทีได้ รับ
จากผู้บริ หาร รวมทังการติ
7
ดต่อสอบถามข้ อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุม
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริ หารตามทีคณะกรรมการร้ องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้ น
dm.n บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ บคุ คลต่าง ๆภายในบริ ษัท
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษัท (whistle-blower hotline)
ได้ อย่างปลอดภัย
15. องค์ กรได้ สือสารกับหน่ วยงานภายนอก เกียวกับประเด็นทีอาจมีผลกระทบต่ อการควบคุมภายใน
คําถาม
ใช่
dl.d บริ ษัทมีกระบวนการสือสารข้ อมูลกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีช่องทางการสือสารทีเหมาะสม เพือสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีหรื อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื องร้ องเรี ยน เป็ นต้ น
dl.e บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพือให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสเกียวกับการฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้
อย่างปลอดภัย

ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการควบคุมภายในยังดําเนินไปอย่ าง
ครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
ds.d บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อกําหนดห้ ามฝ่ าย
บริ หารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เช่น
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คําถาม
กําหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผู้บงั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น
ds.e บริ ษัทจัดให้ มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในทีวางไว้ โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน
ds.n ความถีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลียนแปลงของบริษัท

ใช่

ไม่ ใช่

ds.m ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ทีมีความรู้และ
ความสามารถ
ds.l บริ ษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ ขึ 7นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ds.s บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้ าทีตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)
17. องค์ กรประเมินและสือสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่ างทันเวลาต่ อบุคคลทีรับผิดชอบ ซึงรวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
ใช่
ไม่ ใช่
d`.d บริ ษัทประเมินผลและสือสารข้ อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดําเนินการเพือติดตาม
แก้ ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึ 7นแตกต่างจากเป้าหมายทีกําหนดไว้ อย่างมี
นัยสําคัญ
d`.e บริ ษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี 7
d`.e.d ฝ่ ายบริ หารต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยพลัน ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์หรื อ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริ ตอย่างร้ ายแรง มีการปฏิบตั ิทีฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อมีการกระทําทีผิดปกติอนื
ซึงอาจกระทบต่อชือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ พร้ อมแนวทางการแก้ ไขปั ญหา (แม้ วา่ จะได้ เริม
ดําเนินการจัดการแล้ ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพือพิจารณาภายใน
ระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้ าในการปรับปรุงข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
(Compliance)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับระบบควบคุมภายในของบริ ษัทเป็ นอย่างยิง และเพือให้ การตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่าง
อิสระ และรัดกุม โดยไม่มีปัญหาการขัดกันของผลประโยชน์ ทางบริ ษัทจึงได้ ว่าจ้ างนิติบคุ ลล เพือเข้ ามาทําหน้ าทีตรวจสอบ
ภายในองค์กร ทังนี
7 7 บริ ษัทได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี จํากัด โดยนายสุวิทย์ จันทร์ อําพร เข้ ามาทําหน้ าที
ตรวจสอบภายในดังกล่าว และให้ รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ กบั กรรมการตรวจสอบทราบได้ โดยตรง
โดยทุกการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตัวแทนบริ ษัท บริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี จํากัด จะไม่มีฝ่าย
บริ หารหรื อตัวแทนอืนใดของฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม เพือเปิ ดโอกาสให้ ตวั แทนของบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี จํากัด
สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบได้ อย่างเป็ นอิสระ
ทังนี
7 7 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับทราบผลการตรวสอบระบบควบคุมภายในทีทางบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไว
เซอร์ รี จํากัด ได้ ตรวจสอบประจําปี else เป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ ให้ ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ธีระมงคล
อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีระบบควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดการขัดแย้ งกันของผลประโยชน์ และ
มีธรรมาภิบาลเพียงพอ
รายละเอียดผู้ตรวจสอบภายใน
ชือ:
นายสุวิทย์ จันทร์ อําพร
ตําแหน่งปั จจุบนั :

กรรมการผู้จดั การบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์ รี จํากัด

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบ จากคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที n„bb

ประสบการณ์:

- เป็ นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็ นทีปรึ กษาด้ านกฎหมายธุรกิจ ให้ กบั บริ ษัทต่างๆ
เช่น ธุรกิจก่อสร้ าง, ธุรกิจซื 7อมาขายไป, ธุรกิจโรงงานการผลิตและธนาคาร มากว่า el ปี
- เคยทํางานให้ กบั บริ ษัทตรวจสอบบัญชี Big 4
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รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ทํางบการเงินประจําปี สิ 7นสุดวันที nd ธันวาคม else ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป โดยได้
เลือกใช้ นโยบายทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ ตลอดจนใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทํา
งบการเงิน รวมทังเปิ
7 ดเผยข้ อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้ มีประสิทธิภาพ โดยได้ แต่งตัง7
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพือรับผิดชอบดูแลเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน มีการใช้ นโยบายทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอ ตลอดจนสอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายในที
เพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเสียงของบริ ษัท เพือป้องกันหรื อลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึ 7นจากการทุจริ ตหรือ
การดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียงพอทีจะดํารงรักษาทรัพย์สนิ ของบริ ษัท
จากวิธีปฏิบตั ิและกํากับดูแลข้ างต้ น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม
จํากัด (มหาชน) ณ วันที nd ธันวาคม else แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทีถูกต้ องเชือถือได้ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และปฏิบตั ิถกู ต้ องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้ อง

(นาย ธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร)
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ mb ของกําไรสุทธิ ทีเหลือหลังจากหักเงิน
สํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงิน
ปั นผลนันไม่
7 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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รายการระหว่ างกัน
1) รายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทีเกิดขึนในปี 2562 ดังนี
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร

ความสัมพันธ์
นายธีรพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร เป็ นกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และเป็ นพีน้ องของนายธีระ
ชัย ประสิทธิ=รัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ=รัตนพร
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร และนายธีรศักดิ=
ประสิทธิ=รัตนพร ซึงทัง7 3 ท่าน เป็ นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ลักษณะและมูลค่ าของรายการ
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ ให้ เงินกู้ยืมระยะสันแก่
7
บริ ษัท
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ ให้ เงินกู้ยืมระยะสัน7 เพือ
ใช้ เป็ นวงเงินทุนหมุนเวียนและเสริ มสภาพคล่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี 7

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
สํ าหรั บรายการเงิ น กู้ยืมระยะสัน7 จากบุ ค คลที
เกียวข้ องดังกล่าว เป็ นไปเพือประโยชน์ในการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทํารายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่า
การทํารายการนีเ7 ป็ นการทํารายการทีสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
หน่ วย : ล้ านบาท
บริ ษัท
31 ธ.ค. 62
ยอด ณ วันต้ นงวด
0.00
บวก เพิมขึ 7นระหว่างงวด
7.00
หัก ลดลงระหว่างงวด
(7.00)
ยอด ณ วันสิ 7นงวด
0.00
โดยนายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ คดิ ค่าใช้ จ่าย
เกียวกับดอกเบี 7ยจากบริ ษัทในปี 2562 เท่ากับ อัตราร้ อย
ละ 5.309 ต่อปี หรื อคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายดอกเบี 7ยเท่ากับ
0.15 ล้ านบาท โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมี
ดอกเบี 7ยค้ างจ่ายเท่ากับ 0 ล้ านบาท
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b) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง7 ที d/elsn เมือวันที da กุมภาพันธ์ elsn คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง
ในทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ความเห็นว่า ไม่มีรายการระหว่างกันต่าง ๆ
) มาตรการหรือขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกัน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง7 ที e/elle เมือวันที dn พฤศจิกายน elle คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
อนุม ตั ิห ลัก การเกี ยวกับ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที มีเ งื อนไขการค้ า โดยทัวไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัท กับกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง โดยได้ อนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก
ธุรกรรมนั 7นมีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับทีวิญ™ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วย
อํานาจต่อรองทางการค้ าทีปราศจากอิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ อง ทังนี
7 7
ทางบริ ษัท จะจัด ทํา รายการสรุ ป การทํา ธุร กรรมดัง กล่า วที เกิด ขึ 7นในช่ว งเวลาที ผ่า นมา เพื อรายงานในการประชุม ของ
คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส หรื อตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับในกรณีทีมีรายการระหว่างกันไม่เป็ นรายการทางการค้ าปกติ บริ ษัทจะจัดให้ มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกียวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน7 ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ 7นบริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชียวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ ประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพืออนุมตั ิรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้ าทํารายการ ทัง7 นี 7 ในกรณี ทีมีรายการระหว่างกัน บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจําปี (ls-d) และรายงานประจําปี ของบริ ษัท (ls-e) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
7 7การพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงผู้ทีอาจ
มีความขัดแย้ งหรื อมีสว่ นได้ เสียในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนัน7 ๆ
f) นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ครัง7 ที d/elle วันที en กันยายน elle) ได้ กําหนดนโยบายการเข้ าทํารายการ
ระหว่างกันไว้ วา่ ในอนาคตหากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับบริ ษัท บริ ษัทจะกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึงสามารถอ้ างอิง
เปรี ยบเทียบได้ กับเงือนไขหรื อราคาทีเกิดขึน7 กับธุรกิจประเภทเดียวกันทีบริ ษัทกระทํากับบุคคลภายนอก ทังนี
7 7บริ ษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทังความจํ
7
าเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจ
เกิดขึ 7น บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคาอิสระ ผู้เชียวชาญอิสระเฉพาะด้ านหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
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เกียวกับการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว เพือให้ คณะกรรมการตรวจสอบใช้ ในการประกอบการตัดสินใจและให้ ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนี
7 7บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที
ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (ls-d) และรายงานประจําปี ของบริ ษัท (ls-e) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันทีอาจเกิ ดขึน7 ในอนาคตนัน7 กรรมการจะต้ องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ทีได้ กําหนดขึน7 และ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท และ
จะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึงบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี 7 บริ ษัทจะไม่
ทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัททีเกียวข้ องทีไม่ใช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
g) มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพือเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ 7นกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ ผา่ นทีประชุมคณะกรรมการ
ทีมีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม (ยกเว้ น การทําธุรกรรมรายการระหว่างกันทีมีข้อตกลงทางการค้ าทีมีเงือนไขการค้ า
โดยทัวไป ซึงทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิในหลักการให้ ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินการได้ ไว้ แล้ วเมือครัง7 การประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง7 ที e/elle เมือวันที dn พฤศจิกายน elle) ทังนี
7 7 เพือดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรม
และมีนโยบายการกําหนดราคาทีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบัติหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีสําคัญของบริ ษัท
จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
กรรมการตรวจสอบ

นางชลลดา อิศรางกูร ร อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ m ท่าน โดย
กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร พนักงาน หรื อทีปรึ กษาใดๆ ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน และได้ ปฏิบตั ิตาม
หน้ าที ความรับผิดชอบ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และตามแนวทางปฏิบตั ิซงสอดคล้
ึ
องกับแนวปฏิบตั ิที
ดีสาํ หรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี else คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวม l ครัง7 โดยผู้บริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
เข้ าร่วมประชุมในส่วนวาระทีเกียวข้ อง โดยการเข้ าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน สรุปได้ ดังนี 7

1.
2.
3.
4.

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล
นาย ทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง
นาง ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

การเข้ าร่ วมประชุม/การประชุมทังหมด (ครัง)
l/l
e/e
l/l
n/n

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคัญ ตามขอบเขต อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ ดงั นี 7
1) การให้ ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2562 รวมถึงรายงานการเงินที
เกียวข้ องเพือให้ มนใจว่
ั ารายงานงบการเงินของบริ ษัทได้ จดั ทําขึ 7นอย่างถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป นอกจากนี 7 ยังมีการสอบทานการเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ระหว่างบริ ษัท และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยการสอบทานจะ
พิจารณาถึงความถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ ความครบถ้ วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ น
สําคัญ ทังนี
7 7 การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิ น
ประจําปี 25se รวมถึงรายงานการเงินทีเกียวข้ องในแต่ละครัง7 จะไม่มีฝ่ายบริ หารหรื อตัวแทนอืนใดร่ วมในทีประชุม เพือเป็ น
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การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู รวจสอบบัญชีได้ ชี 7แจงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขัดข้ องทีไม่สามารถแสดงโดยตรงกับฝ่ ายบริ หาร
ได้ หรื อ หากผู้ตรวจสอบบัญชีพบสิงผิดปกติใดทีแจ้ งให้ ฝ่ายบริ หารรับทราบแล้ วแต่ไม่ได้ แก้ ไข
2) การให้ ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
เกียวกับการกํากับดูแลงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในนัน7 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและติดตาม
ผลการปฏิบตั ิตามข้ อเสนอแนะและแนวทางการแก้ ไข รวมถึงการสุม่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน จาก
รายงานทีนําเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึงทางบริ ษัทได้ วา่ จ้ าง บริ ษัท
เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี จํากัด ทําหน้ าทีดังกล่าว ในฐานะผู้ทําหน้ าทีตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษัท ทังนี
7 7 การ
ประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับตัวแทนของบริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี จํากัด ในแต่ละครัง7 จะไม่มีฝ่าย
บริ หารหรื อตัวแทนอืนใดร่ วมในทีประชุม เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริ ษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ รี จํากัด ได้ ชี 7แจงรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทังนี
7 7 เพือให้ ระบบควบคุมภายในทางด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทเป็ นไปในแนวทางทีถูกต้ อง
และเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในทีดี และมีการปฏิบตั ิตามอย่างสมําเสมอ นอกจากนี 7 ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ สอบทานนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสียง และความคืบหน้ าของการบริ หารความเสียงจากทาง
ผู้บ ริ ห ารบริ ษั ท ตามที ได้ นํ า เสนอ เพื อพิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารงานให้ เ ป็ นไปอย่ า งสอดคล้ อ งกับ ความเสี ยงและ
สภาพแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป และเพือให้ ทนั ต่อการรับมือกับสถานการณ์ทีอาจเกิดขึ 7นได้ อย่างทันท่วงที และเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม
3) การให้ ค วามเห็ น เกี ยวกั บ รายการระหว่ า งกั น ที เกิ ด ขึ นระหว่ า งบริ ษั ท กั บ บุ ค คลที อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินได้ พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันของบริ ษัท
กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงในทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ความเห็นว่า รายการ
ระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าว เป็ นรายการทีมีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาและเงือนไขอืน ๆ ทีเป็ นธรรม และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท และบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งดังกล่าว
4) การให้ ความเห็นเกียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายอื นที เกี ยวข้ อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า บริ ษั ท ได้ มี การปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบและข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง และไม่พบข้ อบกพร่องทีเป็ นสาระสําคัญ
5) การให้ ความเห็นเพิมเติมเกียวกับการจัดทําแผนงานประจําปี และรั บทราบปั ญหาต่ างๆ จากผู้บริ ห ารของ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมพิจารณา และให้ ความเห็นเกียวกับการจัดทําแผนงานประจําปี ทีฝ่ ายบริ หารได้
นําเสนอให้ พิจารณา รวมถึงรับทราบและเสนอแนะเกียวกับปั ญหาต่างๆ ทีเกิดขึ 7นหรื อคาดว่าจะเกิดขึ 7น ในมุมมองของผู้บริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริ ษัทได้ จดั ทําแผนงานประจําปี ขึ 7นอย่างรอบคอบและรัดกุม รวมถึงผู้บริ หารได้ พิจารณาและ
ตัดสินใจปั ญหาต่างๆทีเกิดขึ 7น หรื อคาดว่าจะเกิดขึ 7นอย่างระมัดระวัง
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6) การให้ ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับผลการประเมินความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยได้ พิจารณาความเหมาะสม
และคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ ขออนุมตั ิจากทีประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
7 ้ มีรายชือดังต่อไปนี 7
ชือผู้สอบบัญชี
นางสาวนงราม เลาหอารี ดลิ ก
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
คุณชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ=

เลขทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
4334
218
9211
7633

หรื อ
หรื อ
หรื อ

แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี elsn และเป็ นผู้ทําการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษัท

(พล.ต.ท.อัมริ นทร์ เนียมสกุล)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
1) ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่ านมา
เมือพิจารณาจากภาพรวมของบริ ษัทพบว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา ตังแต่
7 ปี 2560 – ปี 2562 บริ ษัทมีรายได้
จากการดําเนินงาน เท่ากับ 401.62 ล้ านบาท 392.21 ล้ านบาท และ 392.00 ล้ านบาท ตามลําดับ และสําหรับรายได้ รวมปี
2560 – ปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ รวมเท่ากับ 403.88 ล้ านบาท 396.07 ล้ านบาท และ 394.25 ล้ านบาท ตามลําดับ รายได้ จาก
การขายทีลดลงเนืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกําลังซื 7อภาคครัวเรื อนทีชะลอตัว สถานการณ์การแข่งขันทีสูงขึ 7น และ
การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ทําให้ ความต้ องการซื 7อในตลาดลดลงซึงไปในทิศทางเดียวกัน
ในปี elsd บริ ษัทได้ ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าผ่านการถือหุ้นในบริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด ซึง
เป็ นบริ ษัทย่อยในสัดส่วนร้ อยละ dbb ของบริ ษัท โดยบริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัดได้ เข้ าซื 7อหุ้นในบริ ษัท กรี นเซฟวิง
เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ dbb ทังนี
7 7 บริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ า ขนาด d.m เมกกะวัตต์ จังหวัดชุมพร เพือจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ ตงแต่
ั 7 ไตรมาสที
n ของปี elsd งบการเงินรวมของบริ ษัทเริ มมีรายได้ จากการขายไฟฟ้ า โดยในปี elsd บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้ าเป็ น
จํานวน dl.en ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.85 ของรายได้ จากการดําเนินงาน และในปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการ
ขายไฟฟ้ าเป็ นจํานวน 44.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.29 ของรายได้ จากการดําเนินงาน
สําหรับกําไรสุทธิ ของบริ ษัทในปี 2560 – ปี 2562 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 25.24 ล้ านบาท 18.02 ล้ านบาท
และ 8.58 ล้ านบาท จากปริ มาณขายทีลดลงทําให้ รายได้ จากการขายลดลงเป็ นสําคัญ
ผลการดําเนินงาน
รายได้
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 401.62 ล้ านบาท 392.21 ล้ านบาท และ 392.00
ล้ านบาท ตามลําดับ ในขณะทีมีรายได้ อืน ๆ เท่ากับ 2.26 ล้ านบาท 3.86 ล้ านบาท และ 2.25 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายได้
อืน ๆ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายเศษวัตถุดิบรายได้ รับคืนการส่งออก รายได้ ดอกเบี 7ยรับ เป็ นต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้
รวมปี 2560 – ปี 2562 เท่ากับ 403.88 ล้ านบาท 396.07 ล้ านบาท และ 394.25 ล้ านบาท ตามลําดับ
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ส่วนควบ
มากทีสุด กล่าวคือ มีสดั ส่วนร้ อยละ lb.e„ ร้ อยละ le.e„ และร้ อยละ 45.25 ของรายได้ รวมตามลําดับ รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มโคมไฟฟ้ า มีสดั ส่วนการจํ าหน่ายคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ md.`b ร้ อยละ n„.sn และร้ อยละ 39.10 ของรายได้ รวม
ตามลําดับ และสําหรับสัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ `.ab ร้ อยละ `.dm และร้ อยละ 7.17 ของรายได้ รวมตามลําดับ
นอกจากนี 7 ในปี elsd และ 2562 งบการเงินรวมของบริ ษัทเริ มมีรายได้ จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
จํ า นวน dl.en ล้ า นบาท และ 44.50 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นสัดส่วนร้ อยละ n.„l และร้ อยละ dd.ea ของรายได้ จากการ
ดําเนินงาน
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ทังนี
7 7 สามารถแสดงสัดส่วนโครงสร้ างรายได้ แยกตามธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2560 – ปี 2562 ได้ ดงั นี 7
ปี 2560

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ล้ านบาท

ปี 2561
%

ล้ านบาท

ปี 2562
%

ล้ านบาท

%

1. ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า
1.1 ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ าและอุปกรณ์สว่ นควบ

203.16

50.28

207.05

52.28

178.39

45.25

d.e ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้ า

168.43

41.70

153.00

38.63

154.15

39.10

31.91

7.90

28.30

7.14

28.28

7.17

(1.88)

(0.47)

(11.37)

(2.87)

(13.32)

(3.38)

-

-

15.23

3.85

44.50

11.29

401.62

99.40

392.21

99.03

392.00

99.43

2.26

0.60

3.86

0.97

2.25

0.57

396.07 100.00

394.25

100.00

d.n ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้ าแสงสว่างและ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
หัก ส่วนลดจ่าย
2. ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้า
e.d รายได้ จากการขายไฟฟ้ า
รายได้ จากการขาย - สุทธิ
รายได้ อืน
รายได้ รวม

403.88 100.00

ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการดําเนินงาน เท่ากับ 392.21 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํ านวน a.md ล้ านบาท
เนืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกําลังซื 7อภาคครัวเรื อนทีชะลอตัว ทําให้ ความต้ องการซื 7อในตลาดลดลงเช่นเดียวกัน
ประกอบกับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์การแข่งขันทีสูงขึ 7น อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ พยายามกําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงานโดยการพัฒนาประสิทธิ ภาพในการขายและการผลิตการปรั บ โครงสร้ างพนักงานเพือให้ ผ ลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทดีขึ 7นในอนาคต
นอกจากนี 7 ในไตรมาสที n ของปี elsd บริ ษัทเริ มมีรายได้ จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจํานวน dl.en
ล้ านบาท ซึงเกิดจากผลการดําเนินงานโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพของบริ ษัทย่อยทางอ้ อมของบริ ษัท คือ บริ ษัท กรี นเซฟวิงเอนเนอร์ ยี
ไทยแลนด์จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊ าซชีวภาพ ขนาด d.m เมกกะวัตต์ ตังอยู
7 ท่ ีจังหวัดชุมพร เพือจําหน่ายให้ กบั
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคในระบบ Feed-in Tariff ซึงสัญญาซื 7อขายไฟฟ้ ามีอายุ eb ปี เริ มตังแต่
7 eb เมษายน ell„ และจะ
สิ 7นสุดในวันที da เมษายน el`„
ปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการดําเนินงาน เท่ากับ 392.00 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ b.bs เมือเปรี ยบเทียบกับ
รายได้ จากการขายรวมของปี elsdซึงเท่ากับ nae.ed ล้ านบาท รายได้ จากการขายทีลดลงเนืองจาก ภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
กําลังซื 7อภาคครัวเรื อนทีชะลอตัว ทําให้ ความต้ องการซื 7อในตลาดลดลงซึงไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนรายได้ จากการขาย
ไฟฟ้ าของบริ ษัทย่อยเพิมมากขึ 7นจากปี ก่อน ซึงเป็ นไปตามทีคาดหมายไว้
สําหรับสัดส่วนรายได้ แยกตามภูมิศาสตร์ ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายแบ่ง
ออกเป็ นรายได้ จากการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี elsb มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ a` ต่อร้ อยละ n และ
สําหรับปี elsd มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ a„ ต่อร้ อยละ e และในปี 2562 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 98 ต่อร้ อยละ 2 โดย
รายได้ จากการขายในประเทศส่วนใหญ่ เป็ นการจํ าหน่ายให้ ร้านค้ าปลีกและร้ านค้ าส่งทีจํ าหน่ายอุปกรณ์ ใช้ ไฟฟ้ าซึงเป็ น
Dealer รองลงมาคือร้ านค้ า Modern Trade หรื อ Retial และมีการจําหน่ายให้ โครงการภาครัฐบาลเป็ นส่วนน้ อย และสําหรับ
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รายได้ จากการขายต่างประเทศบริ ษัทส่งออกสินค้ าไปจําหน่ายในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน และในแถบภูมิภาคตะวันออก
กลางเป็ นสําคัญ เช่น บังกลาเทศ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว ซีเรี ย ซาอุดิอาระเบีย และอียิปต์ ทังนี
7 7 บริ ษัทมียอดขายใน
ต่างประเทศลดลงเนืองจากการเปลียนแปลงไปของเทคโนโลยี LED ซึงประหยัดพลังงานมากกว่าส่งผลให้ หลอดไฟถนนที
บริ ษัทจํ าหน่ายในหลายประเทศถูกแทนทีด้ วยหลอดไฟถนนประเภท LED โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ จากประเทศจี นมี ร าคา
จําหน่ายทีถูกกว่าทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัททีส่งออกไปต่างประเทศมียอดขายทีลดลง
บริ ษั ท มี ร ายได้ อื น ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่า กับ 2.26 ล้ า นบาท 3.86 ล้ า นบาท และ 2.25 ล้ า นบาท
ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นร้ อยละ b.ls ร้ อยละ b.a„ และร้ อยละ b.l` ของรายได้ จากการดําเนินงานในแต่ละปี ตามลําดับ โดย
รายได้ อืนประกอบด้ วยรายได้ จากการขายเศษวัตถุดิบ รายได้ รับคืนการส่งออก รายได้ ดอกเบี 7ยรับ เป็ นต้ น
ต้ นทุนขายและค่าใช้ จา่ ย
บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนขายสินค้ าในกลุม่ อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่อรายได้ จากการดําเนินงาน ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562
คิดเป็ นร้ อยละ 70.09 ร้ อยละ 68.00 และร้ อยละ 58.91 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนขาย เท่ากับ 281.48 ล้ านบาท
266.71 ล้ านบาท และ 230.91 ล้ านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี elsdสัดส่วนต้ นทุนขายสินค้ าในกลุม่ อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่อรายได้ จากการขายสินค้ าปรับตัวเพิมขึ 7นเล็กน้ อยเมือ
เทียบกับปี elsb โดยสัดส่วนต้ นทุนขายสินค้ าต่อรายได้ จากการขายสินค้ าในปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 70.75 เมือเทียบกับ
สัดส่วนในปี elsb ทีเท่ากับร้ อยละ `b.ba นอกจากนี 7 ในปี elsd บริ ษัทมีต้นทุนขายไฟฟ้ าจํานวน 10.23 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
สัดส่วนต้ นทุนขายไฟฟ้ าต่อรายได้ จากการขายไฟฟ้ า เท่ากับร้ อยละ 67.17 จะเห็นได้ ว่าสัดส่วนต้ นทุนขายของธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายกระแสไฟฟ้ ามีสดั ส่วนต้ นทุนทีตํากว่าธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
สําหรับปี els2 สัดส่วนต้ นทุนขายสินค้ าในกลุม่ อุปกรณ์ไฟฟ้ าต่อรายได้ จากการขายสินค้ าลดลงเมือเทียบกับปี elsd
โดยสัดส่วนต้ นทุนขายสินค้ าต่อรายได้ จากการขายสินค้ าในปี 2562 เท่ากับร้ อยละ 66.45 บริ ษัทมีต้นทุนขายไฟฟ้ าจํานวน
30.35 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต้ นทุนขายไฟฟ้ าต่อรายได้ จากการขายไฟฟ้ า เท่ากับร้ อยละ 68.20
ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนต้ นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้
รวมจากการดําเนินงานเท่ากับร้ อยละ 36.26 ร้ อยละ 34.37 และร้ อยละ 34.23 ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่า 145.63 ล้ าน
บาท 134.81 ล้ านบาท และ 134.16 ล้ านบาท ตามลําดับ
สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายเท่ากับ 59.15 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 3.86 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ s.dn และในส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2561 เท่ากับ 75.66 ล้ านบาท ลดลงจากปี
2560 จํานวน 6.96 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 8.42 เนืองจากการปรับลดค่าล่วงเวลาทําให้ ค่าล่วงเวลาลดลง
จํานวน e.l„ ล้ านบาท และมีหนี 7สงสัยจะสูญลดลง
สําหรับปี 2562 บริ ษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่ายเท่ากับ 59.80 ล้ านบาท เพิมขึ 7นจากปี 2561 เล็กน้ อยจํานวน 0.65
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิมขึ 7นร้ อยละ 1.10 และในส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2562 เท่ากับ 74.36 ล้ านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 จํานวน 1.30 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 1.72 เนืองจากการปรับลดค่าล่วงเวลา
ในส่วนต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท ในปี elsb ปี elsd และปี 2562 มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 0.83 ร้ อยละ d.ms
และ ร้ อยละ e.m` ของรายได้ รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่าต้ นทุนทางการเงินเท่ากับ 3.34 ล้ านบาท
5.72 ล้ านบาท และ 9.69 ล้ านบาท ตามลําดับ ปี elsd ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทเพิมขึ 7นจํานวน e.n„ ล้ านบาท เมือ
เทียบกับปี elsb หรื อเพิมขึ 7นคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 71.25 ซึงเป็ นผลจากบริ ษัทมีดอกเบี 7ยจ่ายจากตัวœ สัญญาใช้ เงินและทรัสต์รี
ซีทเพิมมากขึ 7น สําหรับต้ นทุนทางการเงินในปี else เท่ากับ a.sa ล้ านบาท หรื อเพิมขึ 7นร้ อยละ sa.ne เมือเปรี ยบเทียบกับ
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ต้ นทุนทางการเงินของปี elsd ซึงเท่ากับ l.`e ล้ านบาท โดยมีผลมาจากดอกเบี 7ยจ่ายตัวœ สัญญาใช้ เงินและดอกเบี 7ยเงินกู้ยมื
ธนาคารเพิมขึ 7น
อัตรากําไรขันต้
7 น และอัตรากําไรสุทธิ
บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
7 น ในปี elsb ปี elsd และปี else คิดเป็ นร้ อยละ 29.91 ร้ อยละ ea.na และร้ อยละ nn.nl
ของรายได้ รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่ากําไรขันต้
7 น เท่ากับ 120.14 ล้ านบาท 115.28 ล้ านบาท และ
130.73 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยในปี elsd บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
7 นสูงกว่าปี 2560 เนืองจากสัดส่วนต้ นทุนขายสินค้ าต่อ
รายได้ จากการขายสินค้ าในกลุม่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ าในปี 2560 ลดลงจากปี 2560 และในปี 2562 บริ ษัทมี
อัตรากําไรขันต้
7 นเพิมขึ 7นจากปี 2561 เนืองจากบริ ษัทสามารถบริ หารต้ นทุนขายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 7น
เมือพิจารณาอัตรากํ าไรสุทธิ ของบริ ษัทพบว่า บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในปี elsb ปี elsd และปี else เท่ากับ
(25.24) ล้ านบาท (18.02) ล้ านบาท และ (8.58) ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ s.el ร้ อยละ 4.55 และร้ อยละ
2.18 ของรายได้ รวมจากการดําเนินงาน ตามลําดับ โดยปี elsd บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิ ลดลงเมือเทียบกับปี elsb คิดเป็ น
จํานวน 7.22 ล้ านบาท จากผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ าทีบริ ษัทเริ มรับรู้ รายได้ ในงบการเงินรวมตังแต่
7 ไตรมาสที n ของปี
elsd ซึงธุรกิจโรงไฟฟ้ ามีอตั รากําไรขันต้
7 นทีสูงกว่าธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้ า ประกอบกับปี elsd บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารที
ลดลงจากการปรับลดค่าล่วงเวลาทําให้ คา่ ล่วงเวลาลดลงจํานวน e.l„ ล้ านบาท และหนี 7สงสัยจะสูญลดลง 2.16 ล้ านบาท
และในปี 2562 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิลดลงเมือเทียบกับปี elsd จํานวน a.mm ล้ านบาท เนืองจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
ไฟฟ้ าเพิมขึ 7น ซึงเป็ นส่วนธุรกิจทีมีความสามารถในการทํากําไรสูงกว่าส่วนธุรกิจหลักเดิม ประกอบกับการบริ หารต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัททีมีประสิทธิภาพมากขึ 7น
หากพิ จ ารณาในส่ว นของอัตราผลตอบแทนผู้ถื อ หุ้น จะพบว่า ในปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษั ท มี อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ -dd.nm ร้ อยละ -a.bs และร้ อยละ -m.sm ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบ
เนืองจากบริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกําลังซื 7อภาคครัวเรื อนทีชะลอตัว และการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขัน ทําให้ ความต้ องการซื 7อในตลาดลดลง อย่างไรก็ดี จะสังเกตเห็นว่าแนวโน้ ม
การทํากําไรดีขึ 7นต่อเนืองตังแต่
7 ปี 2561 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นติดลบในสัดส่วนทีน้ อยลงจากผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้ า
ของบริ ษัทย่อยซึงมีผลการดําเนินงานเป็ นไปตามทีคาดหมาย
b) ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวม เท่ากับ en„.„d ล้ านบาท
emm.b` ล้ านบาท และ ed`.es ล้ านบาท ตามลําดับ โดยแบ่งออกเป็ นรายการทีสําคัญ 2 รายการ คือ รายการลูกหนี 7การค้ า
สุทธิ และสินค้ าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการดังนี 7
1. ลูกหนีการค้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else มีมูลค่าเท่ากับ dbe.`„ ล้ านบาท deb.b„ ล้ านบาท
และ db„.dn ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ nb.„l ร้ อยละ e„.m` และร้ อยละ
el.lb ตามลําดับ หากพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี 7 จะพบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลีย
เท่ากับ dd4 วัน db„ วัน และ dde วัน ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลําดับ
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ณ วันที 31 ธันวาคม 25se บริ ษัทมีรายการลูกหนี 7การค้ าและรายได้ ค้างรับรวมจํานวน db„.dn ล้ านบาท
ประกอบด้ วยลูกหนี 7การค้ า-สุทธิจํานวน aa.a„ ล้ านบาทและรายได้ ค้างรับค่าไฟฟ้ าจากธุรกิจโรงไฟฟ้ าจํานวน „.dl
ล้ านบาท โดยมูลค่าลูกหนี 7การค้ ายังไม่ถึงกําหนดชําระ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ `l.m„ ของมูลค่าลูกหนี 7การค้ ารวมซึง
กลุ่มลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มร้ านค้ าทัวไป ประเภทร้ านอุปกรณ์ไฟฟ้ าในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สําหรับข้ อมูลลูกหนี 7การค้ าแยกตามอายุหนี 7ทีค้ างชําระมีรายละเอียดดังนี 7
ตารางแสดงข้ อมูลลูกหนีการค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหนีทีค้ างชําระ ดังนี
หน่วย : ล้ านบาท

สัดส่วน

89.07

75.48%

- น้ อยกว่า 3 เดือน

10.95

9.28%

- 3 เดือน ถึง 6 เดือน

5.70

4.83%

- 6 เดือน ถึง 12 เดือน

3.75

3.18%

- มากกว่า 12 เดือน

8.53

7.23%

รวมลูกหนี 7การค้ า

118.00

100.00%

หักค่าเผือหนี 7สงสัยจะสูญ

(9.87)

ลูกหนีการค้ า – สุทธิ

108.13

มูลค่ าลูกหนีการค้ า
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ

บริ ษัทกําหนดนโยบายการตังค่
7 าเผือหนี 7สงสัยจะสูญโดยบริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี 7
ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี 7เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการตังค่
7 าเผือหนี 7
สงสัยจะสูญ โดยมีการกําหนดช่วงอายุลกู หนี 7และสถานภาพของลูกหนี 7ไว้ เป็ นเกณฑ์ในการตังค่
7 าเผือหนี 7สงสัย
จะสูญของลูกหนี 7ทีมีอายุหนี 7ค้ างชําระ ซึงบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายไว้ ดังนี 7
ลูกหนีนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ

อัตราการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนีคงเหลือสุทธิ

ตังแต่
7 0 – 1 เดือน

ร้ อยละ 0

ตังแต่
7 1 – 3 เดือน

ร้ อยละ 0

ตังแต่
7 3 – 6 เดือน

ร้ อยละ 0

ตังแต่
7 6 – 12 เดือน

ร้ อยละ 50

ตังแต่
7 12 เดือนขึ 7นไป

ร้ อยละ 100
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นอกจากนี 7 บริ ษัทยังมีนโยบายการตัดหนี 7สูญโดยพิจารณาจากลูกหนี 7ทีศาลมีคําพิพากษาตัดสินและได้
ดําเนินการตามคําพิพากษา เพือบังคับคดี รวมทังดํ
7 าเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์จนคดีถึงทีสุดแล้ วไม่
สามารถพบทรัพย์หรื อไม่สามารถอายัดทรัพย์จากลูกหนี 7ได้ บริ ษัทจะดําเนินการพิจารณาตัดลูกหนี 7ดังกล่าวเป็ น
หนี 7สูญต่อไป
2. สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else มีมูลค่าเท่ากับ ddm.ea ล้ านบาท ddd.dn ล้ านบาท
และ „a.nn ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับร้ อยละ 34.30 ร้ อยละ es.nl และร้ อยละ
ed.b` ตามลําดับ ซึงสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท ได้ แก่ วัตถุดิบทีเตรี ยมไว้ ใช้ ในการผลิต งานระหว่างทํา สินค้ า
ระหว่างทาง และสินค้ าสําเร็ จรู ปทีเก็บสต๊ อกไว้ เพือใช้ ในการจําหน่าย รวมถึงสินค้ าทีสังซื 7อเข้ ามาเพือจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็ จรู ปคิดเป็ นร้ อยละ
75.18 วัตถุดิบคิดเป็ นร้ อยละ 14.63งานระหว่างทําคิดเป็ นร้ อยละ a.ld และสินค้ าระหว่างทาง คิดเป็ นร้ อยละ
0.68 ของสินค้ าคงเหลือสุทธิ ตามลําดับโดย ณ วันที nd ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือลดลงจาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 11.43 ล้ านบาท โดยเกิดจากการลดลงของสินค้ าสําเร็ จรู ปเป็ นหลักอย่างไรก็ดี
ในปี elsb บริ ษัทบันทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับเป็ นจํานวน
`.n„ ล้ านบาทและมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือเป็ นจํานวน b.lm ล้ านบาทโดยนําไปหักจาก
มูลค่าของสินค้ าคงเหลือทีรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี elsb
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็ จรู ปคิดเป็ นร้ อยละ
77.17 วัตถุดิบคิดเป็ นร้ อยละ 11.87 งานระหว่างทําคิดเป็ นร้ อยละ s.„d และสินค้ าระหว่างทาง คิดเป็ นร้ อยละ
4.15 ของสินค้ าคงเหลือสุทธิ ตามลําดับโดย ณ วันที nd ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือลดลงจาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 2.34 ล้ านบาท โดยเกิดจากการลดลงของวัตถุดิบและงานระหว่างทําเป็ นหลัก
อย่างไรก็ดี ในปี elsd บริ ษัทบันทึกรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือให้ เป็ นมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับเป็ น
จํานวนm.eaล้ านบาทและมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือเป็ นจํานวน b.daล้ านบาทโดยนําไป
หักจากมูลค่าของสินค้ าคงเหลือทีรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในระหว่างปี elsd
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีสดั ส่วนสินค้ าคงเหลือ ประกอบด้ วย สินค้ าสําเร็ จรู ปคิดเป็ นร้ อยละ
73.41 วัตถุดิบคิดเป็ นร้ อยละ 9.34 งานระหว่างทําคิดเป็ นร้ อยละ s.n` และสินค้ าระหว่างทาง คิดเป็ นร้ อยละ
10.86 ของสินค้ าคงเหลือสุทธิ ตามลําดับโดย ณ วันที nd ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือลดลงจาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 21.80 ล้ านบาท โดยเกิดจากการลดลงของสินค้ าสําเร็ จรู ปและวัตถุดิบเป็ น
หลัก
หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย ในปี elsb ปี elsd และปี else จะพบว่า บริ ษัทมีระยะเวลาขาย
สินค้ าเฉลีย เท่ากับ 116 วัน ddd วัน และ 104 วัน ตามลําดับ โดยระยะเวลาขายสินค้ าดังกล่าว คํานวณโดยใช้
เฉพาะมูล ค่า สิน ค้ า สํา เร็ จ รูป ก่อ นหัก ค่า เผื อสิน ค้ า เสือมคุณ ภาพ เพื อแสดงให้ เ ห็น ถึง อัต ราหมุน เวีย นและ
ระยะเวลาเฉลียในการขายเฉพาะสินค้ าสําเร็ จรู ป ทั 7งนี 7จะพบว่าระยะเวลาการขายสินค้ าสําเร็ จรู ปเฉลียในปี
2560 ปี els1 และปี els2 ค่อนข้ างนาน เนืองจากอัตราการหมุนเวียนสินค้ าทีจําหน่ายลงลงจากยอดขายทีลง
ลงของบริ ษัท เนืองจากในอดีตบริ ษัทมีนโยบายตั 7งเป้ าหมายให้ มีรายได้ จากการขายเพิมขึ 7น และเน้ นการสร้ าง
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ยอดขายในกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ ามากขึ 7น ทําให้ ในอดีตบริ ษัทต้ องจัดเก็บหลอดไฟฟ้ าสําเร็ จรู ปเพิมขึ 7น
เพือให้ พร้ อมต่อการจําหน่าย อย่างไรก็ดี ปี elsd และปี else บริ ษัทพยายามบริ หารสินค้ าคงเหลือให้ ดีขึ 7น
สําหรับนโยบายต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับสินค้ าคงเหลือนั 7น ปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการตั 7งค่า
เผือสินค้ าล้ าสมัย โดยทางบริ ษัทได้ เริ มใช้ นโยบายในการตังค่
7 าเผือสินค้ าล้ าสมัย ตังแต่
7 ช่วงไตรมาสที m ปี elle
โดยสินค้ าทีเก็บสต็อกโดยส่วนใหญ่ คือ สินค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์และหม้ อแปลงไฟฟ้ า โดยเฉพาะอย่าง
ยิงผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์ขดลวดแกนเหล็กทีมีอายุการใช้ งานนานกว่า db ปี อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาทีผ่าน
มาทางบริ ษัทได้ มีนโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคลือนไหวของสินค้ าคงเหลืออย่างต่อเนือง ทั 7งนี 7หาก
เป็ นสิน ค้ า ที มีก ารเคลือนไหวช้ า บริ ษัท จะแก้ ปั ญ หาโดยการจัด ให้ มีร ายการส่ง เสริ ม การขาย เพื อเป็ นช่อ ง
ทางการระบายสิน ค้ า ทั 7งนี 7 ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษัท ได้ ตั 7งค่าเผื อสิน ค้ าเสือมคุณภาพเป็ นจํานวน
ee.„n ล้ านบาท เพิมขึ 7นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 25sb จํานวน m.db ล้ านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ 94.37 ล้ านบาท
d``.`d ล้ านบาท และ ebs.`n ล้ านบาท โดยรายการทีสําคัญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยมี
มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else เท่ากับ 86.78 ล้ านบาท 135.65 ล้ านบาท และ dns.ms ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้ อยละ 26.05 ร้ อยละ ne.ds และร้ อยละ ne.da ตามลําดับ
สํา หรับ รายการทีดิน อาคาร และอุป กรณ์ สําหรั บช่วง 3 ปี ย้ อนหลังตามทีกล่าวมา มูล ค่า การลงทุน ในปี 2560
ประกอบด้ วยการซื 7อทีดิน l.b` ล้ านบาท อาคารและสิงปลูกสร้ าง db.an ล้ านบาท รวมมูลค่า ds.bb ล้ านบาทซึงเป็ นรายการ
ซื 7อโรงงานทีบริ ษัทเคยเช่าอยู่ และได้ หมดสัญญาเช่าแล้ วซึงมีทีตั 7งอยู่เลขที ms/s`-sa หมู่ที n ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ=
ตําบลคอกกระบืออําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครซึงเป็ นโรงงานของบริ ษัท รวมถึงมีการลงทุนในเครื องตกแต่ง
และเครื องใช้ สํานักงาน จํานวน b.nd ล้ านบาท เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน จํานวน b.dl ล้ านบาทและเครื องจักรและ
อุปกรณ์ระหว่างติดตัง7 b.bn ล้ านบาท
สําหรับปี elsdบริ ษัทมีมลู ค่าทรัพย์สินทีได้ มาระหว่างปี เท่ากับ me.an ล้ านบาท โดยมูลค่าการลงทุนทีสําคัญ คือ
การซื 7อเครื องจักรและอุปกรณ์โรงงานจํานวน e.s„ ล้ านบาท และการรับโอนทรัพย์สินจากการซื 7อธุรกิจ กล่าวคือ ในเดือน
สิงหาคม elsd บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ เข้ าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี น เซฟ
วิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด (GSET) จํานวน `ma,aa„ หุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ dbb ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและ
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
7
GSET ซึง GSET ดําเนินธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้ าเพือจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค โดยมี
มูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีได้ มาจํานวน na.lm ล้ านบาท นอกจากนี 7 บริ ษัทบันทึกค่าความนิยมจากรายการซื 7อธุรกิจ
ดังกล่าว เป็ นจํานวน n`.e` ล้ านบาท
สําหรับปี els2 บริ ษัทมีมลู ค่าทรัพย์สินทีได้ มาระหว่างปี เท่ากับ 16.13 ล้ านบาท โดยมูลค่าการลงทุนทีสําคัญ คือ
การซื 7อทีดิน db.bb ล้ านบาท และการรับโอนทรัพย์สินจากการซื 7อธุรกิจ กล่าวคือในเดือน มีนาคม else บริ ษัทธีระมงคล เอน
เนอร์ ยี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ เข้ าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด จํานวน maa,aa„ หุ้น คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ dbb ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
7
ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จ จํากัด ซึง
บริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าโดยมีมูลค่า อาคารและอุปกรณ์ทีได้ มาจํานวน n.„b
ล้ านบาท และบริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด ได้ เข้ าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลบอล ยูทิลติ ี 7 ซัพพลาย จํากัด จํานวน a,aa„
หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ dbb ซึงบริ ษัท โกลบอล ยูทิลติ ี 7 ซัพพลาย จํากัด ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายก๊ าซ
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เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
เมือวันที el เมษายน elsb บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยีจํากัด เพือดําเนิน
ธุรกิจพลังงานไฟฟ้ า จํานวน a,aa„ หุ้น มูลค่าหุ้นละdbb บาท คิดเป็ นร้ อยละ aa.a„ ของหุ้นทังหมดบริ
7
ษัทได้ จ่ายชําระค่าหุ้นแล้ ว
ทังจํ
7 านวนของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วเป็ นจํานวนเงิน aaa,„bb บาท ส่งผลให้ บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด เป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทและเมือวันที em ตุลาคม elsb บริ ษัทเข้ าลงทุนเพิมในหุ้นสามัญของบริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
จํานวน mbb,bbb หุ้น มูลค่าหุ้นละ dbb บาท คิดเป็ นร้ อยละ dbb ของหุ้นทังหมด
7
โดยบริ ษัทได้ จ่ายชําระเงินเพิมทุนในอัตราร้ อยละ
sb ของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วเป็ นจํานวนเงิน em ล้ านบาท ส่งผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด มีทุนจด
ทะเบียน md.bb ล้ านบาท และมีทนุ ทีชําระแล้ ว el.bb ล้ านบาท
และเมือวันที1 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทที
จัดตังขึ
7 7นใหม่ เพือดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ า มีทนุ จดทะเบียน d.bb ล้ านบาท โดยบริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าว จํานวน9,998 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ100 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของหุ้นทังหมดบริ
7
ษัทได้ จ่ายชําระค่าหุ้นแล้ วทังจํ
7 านวนของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วเป็ น
จํานวนเงิน 999,800 บาท
นอกจากนี 7 ในเดือนสิงหาคม elsd บริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือ บริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด ได้ เข้ าซื 7อหุ้น
สามัญของบริ ษัท กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด (GSET) จํานวน `ma,aa„ หุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ dbb ของจํานวน
หุ้นสามัญทีออกและจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
7
GSET ในราคา `a.aa` ล้ านบาท โดย GSET ดําเนินธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้ าเพือ
จําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
สินทรัพย์รวม
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี el60 ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวม 333.19 ล้ านบาท 421.79 ล้ านบาท
และ 423.98 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรั พย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 25sd จํ านวน 88.60 ล้ านบาท โดยเพิมขึ 7นจาก
รายการลูกหนี 7การค้ า ทีดินอาคารและอุปกรณ์ ค่าความนิยมจากการเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าก๊ าซชีวภาพเพือจําหน่ายให้ กบั
การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคเป็ นสําคัญ และสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า เป็ นหลัก สําหรับสินทรัพย์รวม ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 เพิมขึ 7นจํานวน 2.19 ล้ านบาท โดยเพิมจากสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า เป็ นหลัก ในขณะที
ลูกหนี 7การค้ าและสินค้ าคงเหลือลดลง
สภาพคล่อง
บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที 31 ธันวาคม ปี el60 ปี els1 และปี 2562 เท่ากับ 2.08 เท่า 1.11 เท่า และ
d.08 เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพคล่องคํานวณจากรายการสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี 7สินหมุนเวียน
ณ วันที 31 ธันวาคม 256d บริ ษัทมีอตั ราสภาพคล่องทีลดลง โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากบริ ษัทมีหนี 7สินประเภทตัวœ
สัญญาใช้ เงินเพิมขึ 7นจํานวน dbb.bb ล้ านบาทเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ ารวมถึงมี
หนี 7สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงินเพือออกวัตถุดิบ วัสดุและเครื องจักรทีบริ ษัทสังซื 7อเพิมขึ 7นจํานวน `.„n ล้ าน
บาท ในขณะทีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเพิมขึ 7นจํานวน 5.26 ล้ านบาท จากรายการลูกหนี 7การค้ าและรายได้ ค้างรับเป็ นสําคัญ
เมือพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมีอตั ราสภาพคล่องทีลดลง โดยมีสาเหตุหลัก
เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนรวมลดลงจํานวน 26.81 ล้ านบาท ในขณะทีหนี 7สินหมุนเวียนลดลง จํานวน 18.93 ล้ านบาท
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นอกจากนี 7หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว พบว่าบริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว ณ วันที 31
ธันวาคม ปี 2560 ปี 25s1 และปี 2562 เท่ากับ 1.06 เท่า 0.60 เท่า และ 0.61 เท่า ตามลําดับ
หนีสิน
หนี 7สินหมุนเวียน
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมูลค่าหนี 7สินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 114.70 ล้ านบาท
220.16 ล้ านบาท และ 201.23 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ 34.42
ร้ อยละ 52.20 และร้ อยละ 47.46 ตามลําดับ โดยรายการทีสําคัญของหนี 7สินหมุนเวียนรวม คือ เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
7
น
การเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี 7สินภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีท และตัวœ สัญญาใช้ เงิน รวมถึงมีรายการเจ้ าหนี 7การค้ า
และเจ้ าหนี 7อืน โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี 7
1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบันการเงิน ณ วันที nd ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else
บริ ษัทมียอดคงค้ างมูลค่าเท่ากับ m`.a„ ล้ านบาท dl`.mb ล้ านบาท และ del.dm ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ dm.mb ร้ อยละ n`.ne และร้ อยละ ea.le ตามลําดับ ทั 7งนี 7สาเหตุ
หลักทีทําให้ ทีบริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั 7นจากสถาบันการเงินเพิมขึ 7นในปี elsb เนืองจาก
บริ ษัท มีภ าระหนี 7ตัวœ สัญ ญาใช้ เ งิน เพิ มขึ 7นจํ านวน eb.bb ล้ า นบาทเนื องจากการใช้ ตัวœ สัญ ญาใช้ เงินมีอตั รา
ดอกเบี 7ยจ่ายทีตํากว่าเงินเบิกเกินบัญชีในขณะทีไม่มีภาระหนี 7เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และมีหนี 7สินภายใต้
สัญญาทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงินลดลงจํานวน s.dl ล้ านบาท สําหรับปี elsd บริ ษัทมีภาระหนี 7ตัวœ สัญญาใช้
เงินเพิมขึ 7นจํานวน dbb.bb ล้ านบาทเพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ า รวมถึงมีหนี 7สิน
ภายใต้ สญ
ั ญาทรัสต์รีซีทเพิมขึ 7นจํานวน `.„n ล้ านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิมขึ 7นจํานวน d.sb ล้ าน
บาท สําหรับปี 2562 บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
7
นการเงินลดลง จํานวน 32.26 ล้ าน
บาท
2. เจ้ าหนี 7การค้ า ณ วันที 31 ธันวาคม ปี el60 ปี elsd และปี else มีมลู ค่าเท่ากับ 36.05 ล้ านบาท 33.75 ล้ าน
บาท และ 28.21 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้ อยละ 10.82 ร้ อยละ „.bb
และร้ อยละ s.sl ตามลําดับ บริ ษัทได้ เทอมเครดิตเจ้ าหนี 7การค้ าเฉลีย 30-60 วัน
3. เจ้ าหนี 7อืน ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else ของบริ ษัทมีมลู ค่าเท่ากับ 24.00 ล้ านบาท 21.bb
ล้ านบาท และ 27.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ `.20 และร้ อย
ละ 4.98 และร้ อยละ 6.60 ตามลําดับ โดยมีรายการทีสําคัญ คือ ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเช่น ค่าใช้ จ่ายส่งเสริ มการ
ขายค้ างจ่ายค่านายหน้ าค้ างจ่ายโบนัสค้ างจ่ายเป็ นต้ นซึงเป็ นไปตามรายได้ และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท
หนี 7สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมลู ค่าหนี 7สินไม่หมุนเวียนรวมเท่ากับ 10.59 ล้ านบาท
11.76 ล้ านบาท และ 42.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ 3.18 ร้ อยละ 2.79
และร้ อยละ 10.12 ตามลําดับ โดยรายการทีสําคัญของหนี 7สินไม่หมุนเวียนรวม คือ รายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน ซึงบริ ษัทมียอดคงค้ างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 25sb บริ ษัทมียอดคงค้ างเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เท่ากับ „.m„ ล้ านบาท (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถึงกําหนดชํ าระ
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ภายในหนึงปี ทีเท่ากับ s.sl ล้ านบาท) หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ e.lm และณ วันที 31
ธันวาคม 25sd บริ ษัทมียอดคงค้ างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงเป็ น d.sl ล้ านบาท(ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ทีเท่ากับ s.„nล้ านบาท) หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือ
หุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ b.39 ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษัทมียอดคงค้ างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึ 7นเป็ น
30.32 ล้ านบาท(ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ทีเท่ากับ 14.44 ล้ านบาท)
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ 7.15
หนี 7สินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมลู ค่าหนี 7สินรวมเท่ากับ 125.29 ล้ านบาท 231.92 ล้ าน
บาท และ 244.15 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ 37.60 ร้ อยละ 54.98 และร้ อย
ละ 57.59 ตามลําดับ ซึงหนี 7สินรวมในปี elsd เพิมขึ 7นจํานวน 106.63 ล้ านบาท จากรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
7
นการเงินทีเพิมขึ 7น หนี 7สินรวมในปี els2 เพิมขึ 7นจํานวน 12.23 ล้ านบาท จากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีมลู ค่าส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 207.89 ล้ านบาท 189.87
ล้ านบาท และ 179.83 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าหนี 7สินและผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้ อยละ 62.40 ร้ อยละ 45.02 และ
ร้ อยละ 42.41 ตามลําดับ โดยรายการทีสําคัญของส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็ น n รายการทีสําคัญ คือ ทุนจดทะเบียนและ
ทุนทีออกและชําระแล้ ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกําไร(ขาดทุน)สะสม ซึงมีรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี 7
1. ทุนจดทะเบียนและทุนทีออกและชําระแล้ ว ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีทนุ จด
ทะเบียนและมีทนุ ทีออกและชําระแล้ วเท่ากับ ds`.„s ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน s`d,mmb,„ab หุ้น
มูลค่าหุ้นละ b.el บาท
2. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else มีมลู ค่าเท่ากับ 45.29 ล้ านบาท ซึงเกิดขึ 7น
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนครัง7 แรกจํานวน 80.00 ล้ านหุ้นตังแต่
7 ปี 2553
3. กําไรสะสมทีจัดสรรเพือทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else เท่ากับ
10.51 ล้ านบาท
4. กําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม ปี elsb ปี elsd และปี else บริ ษัทมีกําไร (ขาดทุน)สะสมที
ยังไม่ได้ จดั สรร เท่ากับ ขาดทุนสะสม 15.76 ล้ านบาท ขาดทุนสะสม nn.`a ล้ านบาท และขาดทุนสะสม mn.`n
ล้ านบาท ตามลําดับ เนืองจากในปี elsb ปี 2561 และปี else บริ ษัทมีผลการดําเนินงานเป็ นขาดทุน
กระแสเงินสด สําหรับงวด 12 เดือน สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมดําเนิ นงาน
บริ ษัทมีเงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เท่ากับ 53.28 ล้ านบาท ในขณะทีบริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อน
การเปลียนแปลงในสินทรั พย์และหนีส7 ินดําเนินงาน จํ านวน 24.72 ล้ านบาท ทัง7 นีส7 าเหตุทีทําให้ บริ ษัทมีเงินสดได้ มาจาก
กิจกรรมดําเนินงานในปี els2 เนืองจากบริ ษัทมีผลขาดทุนลดลงจากปี 2561 ประกอบกับการลดลงของลูกหนี 7การค้ าและ
สินค้ าคงเหลือ
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เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมลงทุน
มีมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 44.40 ล้ านบาท โดยมีการลงทุนทีสําคัญคือ รายการเงินสดจ่ายเพือการ
รวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีได้ มาจํานวน 28.00 ล้ านบาท ซึงเกิดจากการทีบริ ษัทย่อย (บริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด) ได้
เข้ าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด จํานวน maa,aa„ หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ dbb ดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค และได้ เข้ าซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท โกลบอล ยูทิลติ ี 7 ซัพพลาย จํากัด ซึงดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายก๊ าซชีวภาพ และเงินสดจ่ายเพือซื 7อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จํานวน 15.13 ล้ านบาท ซึงเป็ นรายการซื 7อ
สินทรัพย์ประเภททีดิน จํานวน db.bb ล้ านบาท เครื องจักรและอุปกรณ์ โรงงาน จํานวน l.bd ล้ านบาท และรายการเครื อง
ตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน จํานวน b.de ล้ านบาท
เงิ นสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) ในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
บริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 5.60 ล้ านบาท โดยมีรายการทีสําคัญคือ เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
7
นการเงินลดลง ne.bd ล้ านบาท และการชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.33 ล้ าน
บาท และเงินจ่ายดอกเบี 7ยจํานวน a.ss ล้ านบาท
หากพิจารณาจากอัตราส่วน Cash Cycle จะพบว่า สําหรับปี 2562 บริ ษัทมีระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลีย เท่ากับ 112 วัน
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลียเท่ากับ 104 วัน และระยะเวลาชําระหนี 7เฉลียเท่ากับ mn วัน ส่งผลให้ บริ ษัทมี Cash Cycle เท่ากับ
d73 วัน
รายจ่ายเพือการลงทุน
รายจ่ า ยเพื อการลงทุน ของบริ ษั ท ในปี 2560 ปี elsd และปี else บริ ษั ท ได้ ล งทุน ในอาคารและสิงปลูก สร้ าง
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงาน เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สํานักงานเพิมขึ 7น โดยในปี elsb บริ ษัทได้ ลงทุนในทีดิน l.b` ล้ าน
บาท อาคารและสิงปลูกสร้ าง db.an ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่า ds.bb ล้ านบาท ซึงเป็ นรายการซื 7อโรงงานทีตังอยู
7 ่เลขที ms/s`sa หมู่ที n ถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสดิ= ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพือใช้ เป็ นโรงงาน
ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ สําหรับปี elsd บริ ษัทมีรายจ่ายเพือซื 7ออาคารและอุปกรณ์จํานวน n.na ล้ านบาท และมีรายจ่ายเพือ
การรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีได้ มาจํานวน `„.sd ล้ านบาท ซึงเป็ นการลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ าเพือจําหน่าย
ให้ กบั การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคของบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ dbb ทังนี
7 7 ในปี else บริ ษัทมีรายจ่ายเพือ
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จํานวน dl.dn ล้ านบาท โดยแยกเป็ นรายจ่ายเพือซื 7อทีดิน จํานวน db ล้ านบาท รายจ่ายประเภท
เครื องจักรและอุปกรณ์โรงงานจํานวน l.bd ล้ านบาท รายจ่ายประเภทเครื องใช้ อปุ กรณ์สํานักงานจํานวน b.de ล้ านบาท และ
บริ ษัทมีรายจ่ายเพือการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีได้ มาจํานวน e„.bb ล้ านบาท ซึงเป็ นลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
เพือจํ าหน่ายให้ กับการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคของบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถื อหุ้นโดยอ้ อมในสัดส่วนร้ อยละ dbb โดยสามารถสรุ ป
รายจ่ายเพือการลงทุนระหว่างปี elsb – ปี else ดังนี 7
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ตารางรายละเอียดรายจ่ ายเพือการลงทุน
(หน่วย : ล้ านบาท)

รายจ่ายเพือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
รายจ่ายเพือการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีได้ มา
(ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า)
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ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

16.50

3.39

15.13

-

78.61

28.00

ข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ
1) ผู้สอบบัญชีและนโยบายทางการเงินทีสําคัญ
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทีได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ระหว่าง
ปี 2560 – ปี 2562 สามารถสรุปได้ ดงั นี 7

งบการเงินรอบบัญชี
งวด 12 เดือน
สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม
2560

ผู้ตรวจสอบบัญชี

การแสดงความเห็นใน
รายงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม
รับอนุญาต เลขที 4334 จาก บริ ษัท เอเอสที จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยแสดงฐานะ
มาสเตอร์ จํากัด (อยู่ในรายชือผู้สอบบัญชีที การเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ผลการ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ 7นสุดวัน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด เดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ
หลักทรัพย์)

งวด 12 เดือน
สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม
2561

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม
รับอนุญาต เลขที 4334 จาก บริ ษัท เอเอสที จํ า กัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยแสดงฐานะ
มาสเตอร์ จํากัด (อยู่ในรายชือผู้สอบบัญชีที การเงินรวม ณ วันที nd ธันวาคม elsd ผลการ
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ 7นสุดวัน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด เดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ

งวด 12 เดือน
สิ 7นสุดวันที 31 ธันวาคม
2562

หลักทรัพย์)

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม

รับอนุญาต เลขที 4334 จาก บริษัท เอเอสที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยแสดงฐานะ
มาสเตอร์ จํากัด (อยูใ่ นรายชือผู้สอบบัญชีที

การเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ผลการ

ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

ดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ 7นสุดวัน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

เดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ

หลักทรัพย์)

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2) ตารางสรุ ปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน: บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หน่วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม / , /b
สรุ ปรายการงบแสดงฐานะ
การเงิน

31-ธ.ค.-60
ล้ านบาท

31-ธ.ค.-61

%

ล้ านบาท

31-ธ.ค.-62
%

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

14.40

4.32

4.77

1.13

8.05

1.90

102.78

30.85

120.08

28.47

108.13

25.50

4.59

1.38

6.84

1.62

7.13

1.68

114.29

34.30

111.13

26.35

89.33

21.07

-

0.00

0.82

0.20

3.80

0.90

2.75

0.82

0.44

0.10

0.82

0.19

238.81

71.68

244.07

57.87

217.26

51.24

0.73

0.22

0.94

0.22

4.31

1.02

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

86.78

26.05

135.65

32.16

136.46

32.19

เงินมัดจําค่าซื 7อทรัพย์สนิ

-

0.00

4.50

1.07

2.80

0.66

สิทธิการเช่าทีดิน

2.76

0.83

2.18

0.52

1.60

0.38

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

0.07

0.02

0.03

0.01

0.12

0.03

-

0.00

18.39

4.36

41.91

9.89

-

0.00

8.15

1.93

8.15

1.92

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

3.21

0.96

6.43

1.53

8.41

1.98

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

0.83

0.25

1.45

0.34

2.96

0.70

94.37

28.32

177.71

42.13

206.73

48.76

333.19

100.00

421.79

100.00

423.98

100.00

47.98

14.40

157.40

37.32

125.14

29.52

ลูกหนี 7การค้ า
ลูกหนี 7อืน
สินค้ าคงเหลือ
สิทธิในสินค้ าทีจะได้ รับคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากประจําทีติดภาระคํ 7าประกัน

สิทธิในการดําเนินการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้ า
ค่าความนิยม

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะ
สันจากสถาบั
7
นการเงิน
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งบการเงินรวม / , /b
สรุ ปรายการงบแสดงฐานะ
การเงิน

31-ธ.ค.-60
ล้ านบาท

31-ธ.ค.-61

%

ล้ านบาท

31-ธ.ค.-62
%

ล้ านบาท

%

เจ้ าหนี 7การค้ า

36.05

10.82

33.75

8.00

28.21

6.65

เจ้ าหนี 7อืน
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนทีครบ
กําหนดชําระภายในหนึงปี

24.00

7.20

21.00

4.98

27.98

6.60

6.65

2.00

6.83

1.62

14.44

3.41

0.02

0.01

0.00

0.00

0.02

0.01

-

0.00

1.18

0.28

5.42

1.28

114.70

34.42

220.16

52.20

201.23

47.46

8.48

2.54

1.65

0.39

30.32

7.15

-

0.00

7.04

1.67

6.33

1.49

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

1.92

0.58

2.77

0.66

5.97

1.41

ประมาณการต้ นทุนการรื อ7 ถอน
อาคาร

0.20

0.06

0.30

0.07

0.30

0.07

10.59

3.18

11.76

2.79

42.92

10.12

รวมหนีสิน

125.29

37.60

231.92

54.98

244.15

57.59

ทุนจดทะเบียน

167.86

50.38

167.86

39.80

167.86

39.59

ทุนทีออกและชําระแล้ ว

167.86

50.38

167.86

39.80

167.86

39.59

45.29

13.59

45.29

10.74

45.29

10.68

-

0.00

-

0.00

0.07

0.02

10.51

3.15

10.51

2.49

10.51

2.48

(15.76)

(4.73)

(33.79)

(8.01)

(43.73)

(10.31)

-

0.00

-

0.00

(0.16)

(0.04)

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

207.89

62.40

189.87

45.02

179.83

42.41

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

333.19

100.00

421.79

100.00

423.98

100.00

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ประมาณการหนี 7สินเงินคืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี 7สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนสัดส่วน
การถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
กําไรสะสม – เพือทุนสํารองตาม
กฎหมาย
กําไรสะสม – ทียังไม่ได้ จดั สรร
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุ: /d-เมือวันที ed เมษายน elsb บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด เพือดําเนิ นธุ รกิ จ
พลังงานไฟฟ้าจํานวน a,aa„ หุ้น มูลค่าหุ้นละ dbb บาท คิดเป็ นร้ อยละ aa.a„ ของหุ้นทังหมด
7
บริ ษัทได้ จา่ ยชําระค่าหุ้นแล้ วทัง7
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จํานวนของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วเป็ นจํานวนเงิน aaa,„bb บาท ส่งผลให้ บริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท ต่อมาเมือวันที em ตุลาคม elsb บริ ษัทเข้ าลงทุนเพิมในหุ้นสามัญของบริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
จํานวน mbb,bbb หุ้น มูลค่าหุ้นละ dbb บาท คิดเป็ นร้ อยละ dbb ของหุ้นทังหมด
7
โดยบริ ษัทได้ จ่ายชําระเงินเพิมทุนในอัตราร้ อย
ละ sb ของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วเป็ นจํานวนเงิน em ล้ านบาท ส่งผลให้ ปัจจุบนั บริ ษัท ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด มีทนุ จด
ทะเบียน md.bb ล้ านบาท และมีทนุ ทีชําระแล้ ว el.bb ล้ านบาท และ ณ วันที nd ธันวาคม elsb บริ ษัทแสดงงบการเงินเป็ นงบ
การเงินรวม
/e - เมือวันที d กุมภาพันธ์ elsd บริ ษัทเข้ าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัท ธีระมงคลเอนเนอร์ ยี จํากัด จํานวน a,aa„ หุ้น มูลค่าหุ้นละ
dbb บาท คิดเป็ นร้ อยละ dbb ของหุ้นทัง7 หมดบริ ษัทได้ จ่ายชําระค่าหุ้นแล้ วทังจํ
7 านวนของทุนทีเรี ยกชําระแล้ วเป็ นจํานวนเงิน
aaa,„bb บาท
- ในเดือนสิงหาคม elsd บริ ษัท ธี ระมงคลกรี นเอนเนอร์ ยี จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทตกลงซื 7อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี น
เซฟวิงเอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด(GSET) จํานวน `ma,aa„ หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ dbb ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและ
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
7
GSET ในราคา `a.aa ล้ านบาท โดย GSET ดําเนินธุรกิจผลิตและส่งไฟฟ้าเพือจําหน่ายให้ กบั การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งผลให้ บริ ษัท กรี นเซฟวิงเอนเนอร์ ยี ไทยแลนด์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อม
- บริ ษัท ธีระมงคล กรี น โซล่าร์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีบริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อมได้ จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์เมือ
วันที l พฤศจิกายน elsd ดังนัน7 ในการนํ าเสนองบการเงินรวมบริ ษัทจึงได้ จัดทํางบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมงบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม โดยรวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทย่อยดังกล่าวตังแต่
7 วันที d
มกราคม elsd จนถึงวันที l พฤศจิกายน elsd

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินรวม
สรุ ปงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายไฟฟ้ า

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
401.62
100.00
376.98
96.12
347.49
88.65
-

0.00

15.23

3.88

44.50

11.35

รวมรายได้ จากการขายและการขายไฟฟ้า

401.62

100.00

392.21

100.00

392.00

100.00

ต้ นทุนขาย

281.48

70.09

266.71

68.00

230.91

58.91

-

0.00

10.23

2.61

30.35

7.74

120.14

29.91

115.28

29.39

130.73

33.35

2.26

0.56

3.86

0.98

2.25

0.57

122.40

30.48

119.13

30.37

132.99

33.93

ต้ นทุนในการจัดจําหน่าย

63.01

15.69

59.15

15.08

59.80

15.26

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

82.62

20.57

75.66

19.29

74.36

18.97

145.63

36.26

134.81

34.37

134.16

34.23

(23.23)

(5.78)

(15.68)

(4.00)

(1.18)

(0.30)

3.34

0.83

5.72

1.46

9.69

2.47

(26.57)

(6.62)

(21.40)

(5.46)

(10.86)

(2.77)

(1.32)

(0.33)

(3.38)

(0.86)

(2.29)

(0.58)

(25.24)

(6.29)

(18.02)

(4.60)

(8.58)

(2.19)

ต้ นทุนขายไฟฟ้ า
กําไรขันต้ น
รายได้ อืน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

รวมค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
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งบกระแสเงินสด : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
สรุ ปงบกระแสเงินสด
ปี 2560
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้ จา่ ย/รายได้ ภาษีเงินได้

ปี 2561

ปี 2562

(26.57)

(21.40)

(10.86)

ขาดทุน (กําไร)จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึ 7น

(0.10)

(0.81)

(0.37)

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

11.09

12.71

17.00

2.41

0.25

4.08

(4.01)

(4.12)

รายการปรับผลกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิได้ มา(ใช้ ไปใน)กิจกรรม
ดําเนินงาน

หนี 7สูญและหนี 7สงสัยจะสูญ
ประมาณการสิทธิในสินค้ าทีจะได้ รับคืน
ประมาณการหนี 7สินเงินคืน

0.05

5.73

5.89

ขาดทุนจากสินค้ าเสือมสภาพ

6.84

4.10

1.91

ขาดทุน (กําไร)จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ

0.02

(0.02)

0.07

ผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ

0.49

0.63

1.27

-

5.72

9.85

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

(2.42)

2.89

24.72

ลูกหนี 7การค้ า

35.73

(11.17)

7.87

ลูกหนี 7อืน

(1.59)

(2.19)

1.00

4.71

(1.80)

19.90

สิทธิในสินค้ าทีจะได้ รับคืน

-

4.05

1.15

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

-

(0.10)

(0.38)

1.47

(0.53)

(0.82)

เจ้ าหนี 7การค้ า

(9.80)

(2.28)

(5.51)

เจ้ าหนี 7อืน

(2.87)

(5.85)

7.01

(5.78)

(1.64)

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 7ยและค่าตัดจําหน่ายทรัพย์สนิ

สินค้ าคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

ประมาณการหนี 7สินเงินคืน
เงินสดรับ (จ่ าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

25.23

(22.75)

53.29

จ่ายภาษี เงินได้

(0.05)

(0.19)

(0.01)
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งบการเงินรวม
สรุ ปงบกระแสเงินสด
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

25.18

(22.95)

53.28

เงินฝากประจําทีติดภาระคํ 7าประกันเพิมขึ 7น

(0.11)

(0.21)

(3.38)

เงินสดจ่ายมัดจําค่าซื 7อทรัพย์สนิ

(2.50)

(2.00)

1.70

เงินสดจ่ายเพือการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีได้ มา

-

(80.00)

(28.00)

เงินสด ณ วันซื 7อบริษัทย่อย

-

1.39

0.44

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริ ษัทย่อย

-

-

0.10

0.01

0.02

0.00

(16.50)

(3.39)

(15.13)

-

(0.01)

(0.14)

(19.10)

(84.19)

(44.40)

8.86

109.90

(32.01)

-

-

(1.55)

รับเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

10.00

-

50.00

จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(5.36)

(6.65)

(12.33)

-

-

-

จ่ายดอกเบี 7ย

(3.27)

(5.75)

(9.66)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(4.02)

(0.00)

(0.05)

6.20

97.50

(5.60)

12.28

(9.64)

3.28

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

2.12

14.40

4.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ 7นปี

14.40

4.77

8.05

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื 7อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซื 7อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
7
นการเงินเพิมขึ 7น (ลดลง)
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายในเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

จ่ายชําระหนี 7สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) – สุทธิ
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3) ตารางแสดงอัตราการเงินทีสําคัญ
ปี 2560

อัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ

ปี 2561

ปี 2562

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

2.08

1.11

1.08

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

1.06

0.60

0.61

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

0.22

(0.17)

0.21

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 7การค้ า (เท่า)

3.15

3.33

3.21

ระยะเวลาเก็บหนี 7เฉลีย (วัน)

114

108

112

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าสําเร็ จรูปคงเหลือ (เท่า)

3.11

3.23

3.46

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย (วัน)
116
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี 7 (เท่า)
6.87
ระยะเวลาชําระหนี 7 (วัน)
52.38
CASH CYCLE (วัน)
178
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขันต้
7 น (%)
29.91
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
(5.78)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
(6.25)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
(11.34)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)
(7.27)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
(16.61)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
1.16
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี 7สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.60
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี 7ย (เท่า)
8.14
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)
0.97
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
-

111
7.94
45.37
174

104
8.43
42.69
173

29.39
(4.00)
(4.55)
(9.06)

33.35
(0.30)
(2.18)
(4.64)

(4.77)
(4.33)
1.05

(2.03)
5.01
0.93

1.22
(4.60)
(0.32)
-

1.36
5.25
0.76
-
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบการเงิน
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