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ข้อมลูส าคญัทางการเงิน 2564   
 

งบการเงินส้ินสดุ 31 ธนัวาคม ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562  
 

ข้อมูลเก่ียวกบัหุ้นสามญั 
 

ราคาพารต่์อหุน้ (บาท) 0.25  0.25 0.25  
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้เฉพาะส่วนของบรษิทัใหญ่ 
(บาท) 

0.29  0.28 0.27  

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.001  0.021 (0.013)  
 

ผลการด าเนินงาน (พนับาท) 
 

รายไดจ้ากการขาย  484,274  447,861 391,996  
รายไดร้วม 486,559 449,490 394,248  
ก าไรสุทธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่) 0.553  14,390   (9.942)   
 

ข้อมูลเก่ียวกบังบดลุ (พนับาท) 
 

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 255,966 228,714 217,257  
สนิทรพัยร์วม 626,706 461,886 423,984  

 
หน้ีสนิหมุนเวยีน 190,627 220,946 201,229  
หน้ีสนิรวม 397,949 254,882 244,151  

 
ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ 167,860 167,860           167,860  

ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่  228,757   195.320   179.995  
 

อตัราส่วนทางการเงิน 
 

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (%) 0.28%  7.67%   (4.53%)   
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 7.86% 17.65%  6.64%   
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 0.10%  3.25%   (1.98%)  
ก าไรขัน้ต้น (%) 31.53% 34.37% 33.35%  
อตัราส่วนสนิทรพัยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสนิหมุนเวยีน  
(เท่า) 

1.34 เท่า 1.04 เท่า 1.08 เท่า 

อตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องตวั (เท่า)  0.80 เท่า 0.62 เท่า 0.61 เท่า 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.74 เท่า 1.23 เท่า 1.36 เท่า 
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สาสน์จากประธานกรรมการบริษทั 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานับเป็นอีกหน่ึงปีที่การบริหารงานของภาคธุรกิจยงัคงได้รบัผลกระทบจากการ
ระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบมาตัง้แต่ปี 2563 รวมถึงความผนัผวนของราคาต้นทุนวตัถุดิบสินค้าที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างมากในช่วงปีทีผ่่านมา ซึง่นบัเป็นอกีหน่ึงความท้าทายในการบรหิารและจดัการต่อสถานการณ์ที่เป็น
วกิฤตดงักล่าว 

ทางบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารปรบัตวัเพื่อรองรบัต่อสถานการณ์การระบาดของ 
โควดิ-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างทัว่ประเทศ และสามารถน าพาบรษิทัและพนักงานทุกคนให้ผ่านสถานการณ์การ
ระบาดหนักในช่วงปีที่ผ่านมาได้ และยงัมกีารปรบัตวัต่อสถานการณ์ความผนัผวนของต้นทุนวตัถุดบิหลกั เช่น เหลก็, 
ทองแดง และพลาสติก ซึ่งมกีารปรบัตวัขึน้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัยงัได้ขยายธุรกจิในส่วนของโรงไฟฟ้า ทัง้
การเพิม่ฐานที่ตัง้และก าลงัการผลติให้มากขึ้น ถึงแม้จะได้รบัผลกระทบจากความล่าช้าในการประสานงานด้านต่างๆ 
บ้าง แต่กย็งัสามารถฝา่ฟนัอุปสรรคทัง้หลายมาไดด้ว้ยด ี

ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการขอขอบคุณพนักงานทุกคน และผู้บรหิารทุกท่านที่ได้ร่วมมอืร่วมใจกนัฝ่า
ฟนัอุปสรรคจนผ่านวิกฤติในปีที่ผ่านมา ตลอดจนขอขอบคุณไปยงัพนัธมิตรและคู่ค้าของบริษัททุกท่านที่ให้การ
สนบัสนุนบรษิทัดว้ยดเีสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดเ้หน็ความร่วมมอืร่วมใจจากทมีงาน และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิัทใน
การผลกัดนัให้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ในปีน้ี ทัง้น้ี ข้าพเจ้าขอให้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายในสากลโลกโปรด
ประทานพรและความสุขความเจรญิแด่ทุกท่าน 

 
 
 
 

                  (ดร.ธนู กุลชล) 
                ประธานกรรมการ 
            บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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สาสน์จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากวกิฤตการณ์ โควดิ-19 ในปีที่ผ่านมานัน้ ผมในฐานะผูบ้รหิารและเป็นตวัแทนของทมีบรหิาร  ขอขอบคุณ
ทมีบรหิารและพนักงานทุกท่านที่ช่วยกนัทุ่มเทก าลงักายก าลงัใจในการบรหิารจดัการและน าพาใหบ้รษิทัผ่านพ้นวิกฤต
ในช่วงปี 2564 ทีผ่่านมาได ้ 

ทัง้น้ี สถานการณ์การระบาดของ โควดิ-19 นัน้ ได้ส่งผลกระทบออกไปเป็นวงกว้างและมผีลกระทบต่อการ
บรหิารจดัการในทุกๆ ด้าน อาท ิการขนส่ง และการผลติ รวมถึงการบรหิารจดัการด้านการตลาด ซึ่งได้ทมีงานทุกคน
ร่วมกนัทุ่มเทก าลงัใจก าลงักายจนผ่านพน้ปญัหาต่างๆ ในปีทีผ่่านมา 

ผมจงึขอขอบคุณทมีงานทุกๆ ท่านที่ได้เสยีสละและทุ่มเทให้กบับรษิทัอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ผมหวงัเป็น
อย่างยิง่ว่าในปี 2565 น้ีจะเป็นปีทีด่ ีทีบ่รษิทัจะไดเ้ตบิโตและประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายทีเ่ราไดว้างไวร้่วมกนั 

สุดท้ายน้ีผมขอขอบคุณผูม้อุีปการคุณที่คอยสนับสนุนบรษิทัด้วยดีตลอดมา และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบรษิทัจะ
ไดร้บัความสนบัสนุนดว้ยดอีย่างน้ีตลอดไป 
 
 
 

 
 
 

   (นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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ส่วนท่ี 1
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การประกอบธุรกจิของบรษิทั สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

1. ธุรกจิออกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่าย อุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึง่ประกอบดว้ยผลติภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

1) หลอดไฟฟ้าและหลอดแอลอดี ี
2) โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์ 

2. ธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
โดยบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ

ดงัต่อไปน้ี 
1) รักษ าแล ะ ข ย าย ฐ านลู กค้ า  ใ นกลุ่ ม

ผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเน้นการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ และการรักษาความสัมพันธ์กบั
ลกูคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้ารายย่อยทัว่ประเทศ 

2) รกัษาฐานลูกค้าองค์กรที่ส าคญั ได้แก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เป็นต้น 

3) เพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยการ
น าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาประยุกต์ใช้ในธุรกจิเดมิ และ น า
เทคโนโลยมีาพฒันาให้การผลติ และการจดัจ าหน่าย สนิคา้ 
และ อุปกรณ์มคีวามแน่นอน  

4) รักษาระดับก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้า
ภายใต้การบรหิารจดัการของบรษิทั ใหไ้ดส้ม ่าเสมอ 

5) ศกึษาและหาช่องทางขยายการลงทุนใน 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจเดิม (อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และ โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน) 

ส าหรบัธุรกิจออกแบบ ผลิต และ จดัจ าหน่าย 
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างนั ้น  ทางบริษัทยังคงด าเนิน
นโยบายในการผลติ และจดัจ าหน่ายสนิค้า ที่มเีทคโนโลยี
ทนัสมยั โดยบรษิทัเน้นการผลติสนิค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่สูง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอัตราผลก าไร 
(Margin) ที่ด ีโดยพยายามรกัษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่ม
ฐานลกูคา้ใหม่ เพื่อจ าหน่ายสนิคา้ใหม้ากขึน้ และเน่ืองจาก
แสงสว่างเป็นสิง่จ าเป็นในชวีติของมนุษย์และยงัต้องการ
การพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยจะต้องให้ความส าคญัในเรื่อง
ประสทิธภิาพของแสง อาท ิความถูกต้องของส ีและความ
สว่างของหลอดเมื่อเทยีบกบัระดบัการใช้ไฟฟ้า ตลอดจน
ความสะดวกในการตดิตัง้และการหาซือ้สนิคา้  

ส าหรบัธุรกจิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
นัน้ ปจัจุบนับรษิทัได้วางเป้าหมายให้มโีรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เมกะวตัต์ ภายในปี 2566 ซึง่บรษิทั
จะเน้นขยายในส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพและโรงไฟฟ้าชวี
มวลเป็นหลกั ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 

 

 
 
  

โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
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1.1.1 ความเป็นมา 
 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
(Teera-Mongkol Industry Public Company Limited) ได้
จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2543 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท
ถ้วน) เพื่อประกอบธุรกจิผูอ้อกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่าย 
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง 
รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ 
 บรษิทัเริม่ก่อตัง้โดยกลุ่มนักธุรกจิคนไทย น าโดย
นายประวทิย์ ประสทิธิร์ตันพร ในฐานะประธานกรรมการ
บริษัทในขณะนัน้ ด้วยความคิดริเริม่ในการด าเนินธุรกจิ
ตั ้งแต่ ปี  2520 โดยเริ่มจากการผลิตบัลลาสต์ส าหรับ
หลอดไฟฟลูออ เรสเซนต์  และบัลลาสต์ส าหรับไฟ
กระแสตรงส าหรบัใชก้บัแบตเตอรีข่องรถบสั เรอื และ 

รถเขน็ ในนามธรีพลการไฟฟ้า ต่อมาไดด้ าเนินการยกเลิก
และจดัตัง้หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธรีะมงคลการไฟฟ้า พรอ้มกบั
การขยายประเภทของสนิค้าที่ผลติเพิม่ขึ้น อาทิ บลัลาสต์
ส าหรบัไฟถนน เพื่อทดแทนการน าเข้าเน่ืองจากช่วงเวลา
ดังกล่าว บัลลาสต์ส าหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์มีการ
แข่งขนักนัอย่างรุนแรง นอกจากน้ียงัเริม่ผลิตผลิตภณัฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงส าหรบัหลอดฮาโลเจน 
และสตาร์ทเตอร์ส าหรบัไฟถนน เป็นต้น จนกระทัง่ในปี  
2543 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ธรีะมงคลการไฟฟ้า ได้ย้ายการ
ผลิตไปที่โรงงานในจงัหวดัสมุทรสาคร และได้ก่อตัง้นิติ
บุคคลใหม่เป็น บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั และ
เมื่อปี 2549 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ขึ้นเพื่อ
รองรบัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ 

 
ปจัจุบนั บรษิทัมสี านักงานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 46/67 - 69 ซอยมัง่มทีรพัย์ หมู่ที่ 3 ถนนเลยีบคลองสี่วาพาสวสัดิ ์

ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
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โดยบรษิทัมสี านกังานสาขา 2 แห่ง ดงัน้ี 
 
ส านกังานสาขาแห่งที ่1 เลขที ่260/2 ถนนเจรญินคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 

โดยส านกังานแห่งน้ีใชเ้ป็นส่วนของฝา่ยบรหิารงานทัว่ไปและโกดงัเกบ็สนิคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานสาขาแห่งที ่2 เลขที่ 9/20 ซอยมัง่มทีรพัย ์หมู่ที่ 5 ถนนเลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ต าบลคอกกระบอื 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 โดยส านักงานแห่งน้ีใช้เป็นโรงงานเพื่อการ
ผลติ ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

  10   

1.1.2 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางการด าเนินธรุกิจ 
 

วิสยัทศัน์  
มุ่งมัน่สู่การเป็นผู้น าการออกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่าย ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และเป็นผู้น าการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานทดแทนในภูมภิาคอาเซยีน   
 

พนัธกิจ 
 สร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาสิทธิประโยชน์

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และองคก์ร อย่างยัง่ยนื 
 มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดบัภูมิภาค

อาเซยีนในทุกธุรกจิทีบ่รษิทัด าเนินการ 
 พฒันาเทคโนโลยีข ัน้ตอนและกระบวนการ

ผลติ ควบคุมคุณภาพของสนิคา้ และบรกิาร 
 ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคในทุก

ระดบัทัง้ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นการบรกิาร 
 มุ่งมัน่ วจิยั พฒันา เทคโนโลยพีลงังาน 

สะอาด และผลติภณัฑป์ระหยดัพลงังาน เพื่อลด
การใชท้รพัยากรโลก 

 ส่งเสริมวฒันธรรมการสร้างระบบธรรมาภิบาล 
ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุม
ภายในทีด่ ี

 เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถของบุคลากร 
ใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อองคก์ร และสงัคม 

 ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั และรกัษาไว้
ซึง่จารตีประเพณีอนัดงีามของสงัคมไทย 

 
 

ทิศทางการด าเนินธุรกิจ 
 เป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่าย ผลติภณัฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างชัน้น าในภูมภิาคอาเซยีน และเป็นผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนชัน้น าในภูมภิาคอาเซยีน 
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1.1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทั 
 

    การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทั โดยสงัเขปมีดงัน้ี 
 
ปี 2543  - วนัที่ 9 พฤศจกิายน 2543 ก่อตัง้ บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั ด้วยทุนจดทะเบียน

เริม่แรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
เรยีกช าระเต็มมูลค่า โดยในส่วนของส านักงานและโรงงานตัง้อยู่เลขที่ 46/67 - 69 ซอยมัง่มี
ทรพัย ์หมู่ที ่3 ถนนเลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร 74000 มขีนาดพืน้ที ่3 งาน 38 ตารางวา 

ปี 2549  - วนัที่ 25 เมษายน 2548 บรษิทัได้เริม่เปิดด าเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมขีนาดเน้ือที่รวม 5 
ไร่ ตัง้อยู่เลขที่ 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวสัดิ ์อ าเภอเมือง จังหวดั
สมุทรสาคร 

 - วนัที่ 19 ธนัวาคม บรษิทัได้ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบียนจากเดมิ 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น 60,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุน้สามญัจ านวน 600,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 100 บาทโดยเรยีกช าระเตม็มลูค่า เพื่อใช้
เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

ปี 2552  - วนัที่ 5 กนัยายน 2552 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2552 มมีติพเิศษให้แปรสภาพจาก
บรษิทัจ ากดั เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิทั 
จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงมมีติพเิศษให้
เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 60,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
320,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นทุนจดทะเบียนที่เรยีกช าระแล้ว มูลค่า 60,000,000 ล้าน
บาท จ านวน 240,000,000 หุ้น และมจี านวนหุ้นที่ยงัไม่ได้เรยีกช าระจ านวน 80,000,000 หุ้น 
ซึ่งในส่วนของหุ้นเพิม่ทุนที่ยงัไม่ได้เรยีกช าระจ านวน 80,000,000 หุ้นนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มตใิหจ้ดัสรรไวส้ าหรบัการเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไป (IPO) 

 - วนัที่ 11 กนัยายน 2552 บรษิทัได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็น
บรษิทัมหาชนจ ากดั และเปลีย่นแปลงชื่อเป็น บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2553  - วนัที ่14 พฤษภาคม 2553 บรษิทัไดเ้ปิดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย ์ เอม็ เอ ไอ 
เป็นวนัแรก และไดม้กีารช าระค่าหุน้เพิม่เตมิครบตามจ านวนที่ 80,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เท่ากบั 20,000,000 บาท ท าให้บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ทัง้สิน้
เท่ากบั 80,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 

ปี 2554 - เดอืนมถุินายน 2554 บรษิทัได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่ 260/2 ถนนเจรญินคร แขวงส าเหร่ เขต
ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 โดยส านักงานแห่งน้ีจะใช้เป็นส่วนของฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป 
และใชเ้ป็นโกดงัแห่งใหม่  

ปี 2555  - วันที่  18 พฤษภาคม  2555 บริษัทได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  80,000,000 บาท เป็น 
95,999,997 บาท โดยวธิกีารจดัสรรหุน้ปนัผลในอตัรา 5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปนัผล 

 - วนัที่ 5 ตุลาคม 2555 บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบรษิทั 
จ านวน 191,999,994 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวธิกีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิใน
อตัรา 2 หุ้นเดมิต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิและได้จดทะเบียนเพิม่ทุนเพื่อรองรบัการใชส้ทิธซิือ้
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หุ้นของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยการเพิ่มทุนยงัไม่ได้เรียกช าระจาก  95,999,997 บาท เป็น 
143,999,995.50 บาท 

ปี 2556  - วนัที ่29 พฤศจกิายน 2556 บรษิทัไดเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จาก 95,999,997 บาท เป็น 
98,930,347 บาท จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครัง้ที่ 1 จ านวน 11,721,400 หน่วย ตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั (TMI-W1) 

ปี 2557  - วนัที่ 10 มิถุนายน และ วนัที่ 3 ธนัวาคม 2557 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 
99,597,047 และ 111,608,072 บาท ตามล าดบั จากการใช้สทิธิซื้อหุ้นสามญัครัง้ที่ 2 และ 3  
จ านวนทัง้สิ้น 50,710,900 หน่วย ตามใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั (TMI-
W1) 

ปี 2558  - วนัที่ 5 มิถุนายน 2558 และ 13 ตุลาคม 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 
131,358,341 บาท และ 167,860,222.50 บาท ตามล าดบั จากการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัครัง้ที่ 4 
และ 5 (ครัง้สุดท้าย) จ านวนทัง้สิ้น 128,842,605 หน่วย ตามใบส าคญัแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้น
สามญัของบรษิทั (TMI-W1) 

ปี 2559  - วันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ร ับรางวัล INNOVATIVE ORGANIZATION จากส านักงาน
นวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ร่วมกบั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2560  - วนัที ่25 เมษายน 2560 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัย่อย บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอร์
ยี จ ากดั (TMGE) โดยบริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า โดยมทีุนจดทะเบยีนเท่ากบั 1,000,000 บาท 

ปี 2561 - วนัที่ 24 มกราคม 2561 บรษิทัได้จดทะเบียนจดัตัง้บรษิทัย่อย บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอร์ย ี
จ ากดั (TME) โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุ้นร้อยละ 99.98 เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้า โดยมทุีนจดทะเบยีนเท่ากบั 1,000,000 ลา้นบาท 

 - วนัที่ 15 มถุินายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ได้มมีติให้บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอน
เนอร์ย ีจ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยร้อยละ 100.00 เข้าซื้อหุ้นสามญัของบรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอน
เนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั (GSET) ซึง่ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค ในสดัส่วนรอ้ยละ 100  

ปี 2562   - วนัที่ 15 มนีาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ได้มมีติให้บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ี
จ ากดั (TME) เข้าซื้อหุ้นสามญัเพื่อลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 100.00 ในบรษิทั กรนีเอิร์ธ เอ็น
เนอรจ์ ีจ ากดั (GEE) ซึง่ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ปี 2563   - วนัที ่13 สงิหาคม 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตใิหบ้รษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ี
จ ากดั เขา้ลงทุนก่อสรา้งและปรบัปรุงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ขนาดก าลงัการผลติ 0.99 
เมกะวตัต์ ทีอ่ าเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร  

ปี 2564  - เดอืนมถุินายน 2564 บรษิทัได้ออกหุ้นกู้มีหลกัประกนั ครัง้ที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
2566 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน  

- เดอืนพฤศจกิายน 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กูม้หีลกัประกนั ครัง้ที ่2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 
2566 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน 
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1.1.4 การใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุน   
 

ในปี 2564 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู ้2 ครัง้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1) หุ้ นกู้ มีประกันของบริษัท  ธีระมงคล 
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) คร ัง้ ท่ี  1/2564 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน (TMI236A) อายุ 2 
ปี อตัราดอกเบี้ยคงทีร่้อยละ 6.75 ต่อปี ช าระดอกเบี้ยทุก 
3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  จ านวนที่ เสนอขายไม่เกิน 
150,000 (หน่ึงแสนหา้หมื่น) หน่วย คดิเป็นมลูค่าทัง้สิ้นไม่
เกนิ 150,000,000 (หน่ึงรอ้ยหา้สบิลา้น) บาท มลูค่าทีต่รา
ไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 
บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ โดยออกตราสารหนี้เมื่อวนัที ่16 มถุินายน 2564 
และเสนอขายได ้จ านวน 98,400,000 บาท 

 2) หุ้ น กู้ มี ป ร ะกันข อ งบ ริ ษัท  ธี ร ะ ม ง คล 
อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) คร ัง้ ท่ี  2/2564 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน (TMI238A) อายุ 1 
ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ  6.75 ต่อปี ช าระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดอืน ตลอดอายุหุน้กู ้จ านวนทีเ่สนอขายไม่
เกิน 100,000 (หน่ึงแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าทัง้สิ้นไม่
เกิน 100,000,000 (หน่ึงร้อยล้าน) บาท มูลค่าที่ตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
เสนอขายใหแ้ก่ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ 
โดยออกตราสารหน้ีเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ
เสนอขายไดเ้ตม็จ านวน 100,000,000 บาท 

 
 ทัง้น้ี การออกหุ้นกู้ทัง้ 2 ครัง้ ในปี 2564 (TMI236A และ TMI238A) อยู่ภายใต้ข้อก าหนดสิทธิและกฎหมายที่
บังคบัใช้ตีความตามกฎหมายไทย ส าหรบัการใช้เงินที่ได้จากการออกตราสา iหน้ีทัง้ 2 ครัง้ ดงักล่าว มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
หุ้นกู้ TMI236A 

การใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้
เงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด/ความคืบหน้าของการใช้
เงิน/เหตุผลและมาตรการด าเนินการ 
กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

เพ่ืออระดมทุนให้กบับรษิทั 
กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 
(GEE) ซึง่เป็นบรษิทัย่อย 
เพื่อใชใ้นการก่อสรา้ง
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชวีภาพ ทีอ่ าเภอด่านชา้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุร ี

3.55 ภายในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 

ช าระค่าด าเนินการออกหุน้กู ้TMI236A 

94.85 ภายในปี พ.ศ. 
2564 

ช าระค่าเครื่องจกัรและด าเนินการก่อสรา้ง
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพทีอ่eเภอด่าน
ชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
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หุ้นกู้ TMI238A  

การใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้
เงิน

โดยประมาณ 

รายละเอียด/ความคืบหน้าของการใช้
เงิน/เหตุผลและมาตรการด าเนินการ 
กรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

1) เพื่อระดมทุนใหก้บับรษิทั 
กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ี
จ ากดั (GEE) ซึง่เป็น
บรษิทัย่อย เพื่อใชใ้นการ
ก่อสรา้งโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซชวีภาพ ที ่อ าเภอด่าน
ชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้น
บาท   

2) เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุน
หมุนเวยีนภายในบรษิทั 
จ านวนไม่เกนิ 50 ลา้น
บาท 

3.55 ภายในเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 

2564 

ช าระค่าด าเนินการออกหุน้กู ้TMI238A 

96.45 ภายในเดอืน
มนีาคม ปี พ.ศ. 

2565  

ช าระค่าเครื่องจกัรและด าเนินการก่อสรา้ง
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพทีอ่ าเภอด่าน
ชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
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1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทั 
 

บรษิทัมโีครงสรา้งรายไดแ้ยกตามประเภทของผลติภณัฑ ์ดงัน้ี  

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
2562 
(BOI) 

2562 
(NON-BOI) 

2563 
(BOI) 

2563 
(NON-BOI) 

2564 
(BOI) 

2564  
(NON-BOI) 

2564  
(รวม) 

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

1. ธุรกจิไฟฟ้าแสงสว่าง 11.73 20.83 335.76 99.36 5.48 13.34 406.78 99.60 1.52 4.74 450.05 99.02 451.57 92.81 

1.1. ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และ อุปกรณ์
ส่วนควบ 

0.00 0.00 178.39 52.79 0.00 0.00 182.92 44.79 0.00 0.00 191.04 42.03 191.04 39.26 

1.2. ผลติภณัฑโ์คมไฟฟ้า 12.38 21.99 141.76 41.95 5.91 14.40 215.61 52.79 1.85 5.77 254.62 56.02 256.47 52.71 

1.3. ผลติภณัฑอ์ุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 

0.00 0.00 28.28 8.37 0.00 0.00 28.02 6.86 0.00 0.00 31.89 7.02 31.89 6.55 

ส่วนลดจ่าย -0.65 -1.16 -12.67 -3.75 -0.43 -1.05 -19.77 -4.84 -0.33 -1.03 -27.50 -6.05 -27.83 -5.72 

2. ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 44.50 79.03 - - 35.59 86.66 0.00 0.00 30.40 94.89 2.30 0.51 32.70 6.72 

รายได้จากการขาย – สุทธิ 56.23 99.86 335.76 99.36 41.07 100.00 406.78 99.60 31.92 99.63 452.35 99.52 484.27 99.53 

รายได้อ่ืนๆ* 0.08 0.14 2.17 0.64 0.00 0.01 1.62 0.40 0.12 0.37 2.17  0.48 2.29  0.47 

รายได้รวม 56.31 100.00 337.93 100.00 41.07 100.00 408.40 100.00 32.04 100.00 454.52  100.00 486.56 100.00 
 
 

หมายเหต:ุ *รายได้อ่ืน ได้แก่ การขายเศษวตัถดิุบ รายได้รบัคืนการส่งออก – เงินสด/บตัรภาษีรายได้ดอกเบีย้รบั – เงินฝาก 
  

1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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บรษิทัมโีครงสรา้งรายไดแ้ยกตามประเภทการขาย ดงัน้ี  

ประเภทการขาย 

2562 
(BOI) 

2562 
(NON-BOI) 

2563 
(BOI) 

2563 
(NON-BOI) 

2564 
(BOI) 

2564  
(NON-BOI) 

2564  
(รวม) 

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

รายไดจ้ากภายในประเทศ 56.23 100.00 331.09 98.61 41.07 100.00 392.59 96.51 31.92 100.00 436.56 96.51 468.48 96.74 

รายไดจ้ากต่างประเทศ 0.00 0.00 4.67 1.39 0.00 0.00 14.19 3.49 0.00 0.00 15.79 3.49 15.79 3.26 

รายได้รวม 56.23 100.00 335.76 100.00 41.07 100.00 406.78 100.00 31.92 100.00 452.35 100.00 484.27 100.00 

 
บรษิทัมโีครงสรา้งรายไดแ้ยกตามลกัษณะการด าเนินการก่อนจดัจ าหน่าย ดงัน้ี  

ประเภทกลุ่มลูกค้า 

2562 
(BOI) 

2562 
(NON-BOI) 

2563 
(BOI) 

2563 
(NON-BOI) 

2564 
(BOI) 

2564  
(NON-BOI) 

2564  
(รวม) 

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

ภาครฐั 44.50 79.14 5.63 1.68 35.59 86.65 5.11 1.26 30.40 95.23 4.22 0.93 34.62 7.15 

ภาคเอกชน 11.72 20.86 330.14 98.32 5.48 13.35 401.67 98.74 1.52 4.77 448.13 99.07 449.65 92.85 

- รา้นจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าทัว่ไป 1.95 3.48 279.39 83.21 0.48 1.17 313.21 77.00 0.56 1.76 355.05 78.49 355.61 73.43 

- รา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ 9.77 17.38 50.75 15.11 5.00 12.18 88.46 21.75 0.96 3.01 93.08 20.58 94.04 19.42 

รวมรายได้จากการขาย 56.23 100.00 335.76 100.00 41.07 100.00 406.78 100.00 31.92 100.00 452.35 100.00 484.27 100.00 
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1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 
 

 ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

การประกอบกจิการของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มธุรกจิ คอื 
กลุ่มธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และกลุ่มธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่เน้นการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนทุกประเภท 
 

1) ธรุกิจผลิตและจดัจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

บรษิทัเป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้หลอดไฟ 
และโคมไฟ ใหแ้ก่ลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้น้ี ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ในประเทศ โดยกลุ่มลกูคา้หลกั แบ่งเป็น 
กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลาดค้าส่งทัว่ไป และกลุ่มลูกค้าโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสนิค้าหลกั 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

 

 

หลอดไฟแสงจนัทร ์(High Pressured 
Mercury Vapor Lamp) 

หลอดไฟแสงจนัทร์ เป็นหลอดไฟความ
ดันสูงที่เดิมนิยมใช้ตามถนน ตรอกซอย ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และสนามกีฬาต่างๆ ซึ่ง
บรษิทัไดพ้ฒันาหลอดไฟชนิดน้ีใหม้ค่ีาความสว่าง
มากกว่าหลอดไส้และมอีายุการใช้งานที่ยาวนาน
มากขึ้น โดยหลอดแสงจันทร์ น้ี เป็นห น่ึง ใน
หลอดไฟความดนัสูงที่ทางบรษิทัด าเนินการผลิต
และจดัจ าหน่ายให้กบัลูกค้า 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลอดไฟแสงจนัทร์  : High Pressured Mercury Vapor Lamp 

1.1) กลุ่มผลิตภณัฑห์ลอดไฟ และ อปุกรณ์
ส่วนควบ 

บรษิทัผลติและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์หลอดไฟ 
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส่ ว น ค ว บ  ( Control Gear) ซึ่ ง เ ป็ น
ส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยประกอบด้วย
ผลติภณัฑห์ลกัหลายประเภท ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าแบบปล่อย
ประจุความเข้มสูง (High Intensity 
Discharge: HID) 
บรษิทัเป็นผู้ผลติหลอดไฟฟ้าแบบปล่อย

ประจุความเข้มสูง  (HID) เพียงรายเดียวใน
ประเทศไทย โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดด้ าเนินการผลติ 

ได้แก่ หลอดไฟโซเดยีมความดนัสูง และหลอดไฟเมทลั
ฮาไลด์ ทัง้น้ี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้
น าเข้าผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจากต่างประเทศมาจ าหน่าย  
ทางบรษิทัได้ลงทุนในเครื่องจกัร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การผลติ โดยไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติจาก
ต่างประเทศ รวมถึงมกีารเรยีนรู้ วจิยัและพฒันาอย่าง
ต่ อ เ น่ื อ ง ด้ ว ย ตั ว เ อ ง  โ ดย บุ คล าก รที่ มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถของบริษัท ผลิตภัณฑ์หลอดไฟที่ทาง
บรษิทัจะเป็นผูด้ าเนินการผลติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดงัน้ี 
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ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลอดโซเดียมความดนัสูง 

 

หลอดไฟโซเดียมความดนัสงู 
หลอดไฟโซเดียมความดันสูง คือหลอดไฟถนนแสงสี

เหลอืงที่มกัจะใช้งานตามถนนทัว่ประเทศ เน่ืองจากแสงสเีหลอืงเป็น
แสงทีเ่หน็ไดช้ดัเจน เมื่อมสีิง่เคลื่อนไหว เช่น เมื่อคนวิง่ผ่านถนน หรอื
รถวิง่ผ่าน ภายใต้แสงน้ีจะช่วยให้เหน็ได้ชดั นอกจากน้ี หลอดชนิดน้ี
ยงัมค่ีาความสว่างสูงเมื่อเปรยีบเทยีบต่อวตัต์ โดยมค่ีาสูงถึง  157 ลู
เมนต่อวตัต์ และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัหลอดแสงจนัทร ์มค่ีาความสว่าง
เพียง 50 - 60 ลูเมนต่อวตัต์ (ค่าลูเมนคือ หน่วยส าหรบัวดัปริมาณ
แสงที่เปล่งออกจากดวงไฟ ซึ่งหากมีค่าลูเมนมาก เท่ากบัค่าแสงที่
ออกมามีมาก) หลอดไฟโซเดียมน้ีทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายพรอ้มอุปกรณ์และโคมไฟ โดยหลอดไฟชนิดน้ีของบรษิทัเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากเยอรมนี อีกทัง้ ยงัเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีกว่าสินค้าจากประเทศจีนที่
จ าหน่ายอยู่โดยทัว่ไปในตลาด โดยมใีบรบัประกนัคุณภาพสนิค้า 1 ปี
เตม็ อนัเป็นจุดขายทีส่ าคญั 

 

หลอดไฟเมทลัฮาไลด ์
ปจัจุบนัหลอดไฟเมทลัฮาไลด์เป็นหลอดไฟที่นิยม

ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ทัง้ในอาคารขนาดใหญ่ สนามกีฬา 
และในถนนหลวงของประเทศไทย หลอดเมทลัฮาไลด์เป็น
หลอดความดนัสูงที่ให้ค่าความถูกต้องของสีได้ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับหลอดแสงจนัทร์และหลอดโซเดียมความดันสูง 
บรษิทัได้วจิยัศกึษา ผลติและจ าหน่ายหลอดไฟเมทลัฮาไลด์
มาเป็นเวลาหลายปี จนมคีวามรูค้วามช านาญเกีย่วกบัหลอด
ประเภทน้ีอย่างมาก 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลอดเมทลัฮาไลด ์

(ข)  ผลิตภณัฑห์ลอดไฟฟ้าแบบใช้ภายในอาคาร 
 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 

 

หลอดฟลูออเรสเซนต ์
 

 
ผลิตภณัฑห์ลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ (หลอดนีออน) 

หลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นอีกผลิตภัณฑ์หน่ึงที่
บรษิทัไดน้ าเขา้มาเพื่อจดัจ าหน่าย และเป็นหลอดไฟทีใ่หแ้สง
สว่างมากและมค่ีาสทีี่ด ีซึง่มทีัง้สขีาว (Daylight) และสเีหลอืง
สม้ (Warm White)  
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หลอดไฟแอลอีดี 
แอลอีดี หรือ Light Emitting Diode คือ อุปกรณ์

สารกึ่งตัวน าจ าพวกหน่ึง (Semi-Conductor) โดยจัดเป็น
สารกึง่ตวัน าประเภท pn-Diode สามารถเปล่งแสงได้เมื่อได้
เมื่อจ่ายไฟที่ เหมาะสม  ซึ่งถือเ ป็น Light Source หรือ
แหล่งก าเนิดแสงประเภทหน่ึง ผลติภณัฑ ์LED ไดถู้กพฒันา
เรื่อยมาและถูกน ามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โดยใช้เป็น
ไฟสญัญาณ ไฟกระพรบิ ไฟจราจร จนกระทัง่มกีารคิดค้น 
high brightness blue LED* ใ น ปี  1993 โ ด ย  Shuji 
Nakamura, Isamu Akasaki และ Hiroshi Amano ซึ่งน ามา
สู่การพฒันาหลอดไฟ LED ชนิด High Lumen ทีจ่ดัจ าหน่าย
อยู่ในทอ้งตลาดปจัจุบนั  

หลอดไฟแอลอีดเีกดิจากการน า Diode เปล่งแสง
มาประกอบเป็นหลอดเพื่อใช้ในโคมไฟทัว่ไป ปจัจุบนัมกีาร
น าหลอดไฟแอลอดีมีาทดแทนหลอดไฟหลากหลายประเภท 
อาท ิทดแทนหลอดไส ้หลอดคอมแพคฟลอูอเรสเซนต์ หรอื 
หลอดตะเกียบประหยัดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ 
หลอดนีออน หรือ แม้แต่การทดแทนหลอดไฟถนนบาง
ประเภท หลอดไฟแอลอีดีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ใน
ปจัจุบันหลอดไฟแอลอีดีมกัมีค่าความสว่างอยู่ที่ราว 100 
Lumen/Watt ซึ่งสว่างกว่าหลอดไฟที่ขายอยู่ในท้องตลาด
โดยทัว่ไป หลอดไฟแอลอดีจีงึจดัอยู่ในประเภทหลอดไฟที่มี
ประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ หลอดไฟแอลอีดีประหยัด
พลงังานมากกว่าหลอดไฟทัว่ไปในทอ้งตลาด นอกจากการ
ประหยัดไฟแล้ว หลอดไฟแอลอีดีย ังมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานกว่าหลอดไฟโดยมาก อายุการใช้งานของหลอด
แอลอีดีอยู่ที่ 15,000 - 50,000 ชัว่โมง โดยเมื่อเทียบกับ
หลอดไส ้หลอดไฟแอลอดีมีอีายุการใช้มากกว่าถงึ 8 เท่าขึ้น
ไป (หลอดไส้มอีายุการใช้งานเพยีง 2,000 - 4,000 ชัว่โมง) 
และมีอายุการใช้งานมากกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรส
เซนต์ หรอื หลอดตะเกยีบประหยดัไฟมากกว่า 3 - 4 เท่า
ขึ้นไป (หลอดตะเกียบโดยทัว่ไปมีอายุการใช้งาน 6,000 - 
8,000 ชัว่โมง) 

นอกเหนือจากขอ้ดเีรื่องการประหยดัพลงังาน และ
อายุการใชง้านทีย่าวนานแลว้ หลอดแอลอดียีงัมขีอ้ดใีนเรื่อง
ต่อไปน้ี 

 หลอดแอลอีดี เ ป็ นมิต ร ต่ อสิ่ ง แวดล้อม 
เน่ืองจากหลอดแอลอดีไีม่มสีารปรอทเจอืปน 

(ส่วนใหญ่ในทอ้งตลาด) 
 หลอดแอลอดีปีล่อยรงัส ีUV และ Infrared 

ในระดบัทีต่ ่ากว่าหลอดไฟทัว่ไป 
 หลอดแอลอีดีมีหลากหลายสีให้เลือก 

หลอดไฟแอลอีดีบางชนิดยังสามารถ
เปลีย่นสไีดต้ามต้องการ 

 ขณะใช้งานหลอดแอลอีดีไม่ปล่อยความ
รอ้นออกมาเหมอืนหลอดไส ้

 ให้ความสว่างทันที (Rapid Start) เมื่อ
เทยีบกบัหลอดไฟสมยัก่อน 

 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หลอดไฟแอลอีดี 
 
* ข้อมู ล  high brightness blue LED เ ป็ นข้อมู ลที่ ได้จ าก

เว็บไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode ณ วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ งข้อมูลอาจมีความไม่แน่นอน และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้

 

ในปจัจุบัน บริษัทได้น าเข้าผลิตภัณฑ์
หลอดไฟแอลอดีเีขา้มาจดัจ าหน่ายหลากหลายรุ่น ซึง่
เป็นหลอดไฟที่มีคุณภาพสูง และมีมาตรฐานสากล
รบัรอง โดยมอีายุการใช้งาน 10,000 - 15,000 ชัว่โมง
ขึ้นไป ทัง้น้ี ปจัจุบนัผลติภณัฑ์ในท้องตลาดมกีารน า
สนิค้าที่มีอายุการใช้งานต ่ากว่า 8,000 ชัว่โมง เข้ามา
จัดจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟแอลอีดีของบริษัทมีมาตรฐานสูง กว่ า 
นอกจากน้ี บริษัทยังได้น าเข้าผลิตภัณฑ์หลอดไฟ
แอลอีดีคุณภาพสูง ที่มีค่าความสว่างสูงกว่า 130 - 
150 Lumen/Watt และมีอายุการใช้งานกว่า 50,000  
ชัว่โมง เขา้มาจดัจ าหน่ายในประเทศไทยดว้ย 

 
 

ภาพตวัอย่างผลิภาพตวัอย่างผลิภาพตวัอย่างผลตภณัฑ์

หลอดไฟแอลอีดี
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(ค)  บลัลาสต์ส าหรบัหลอดไฟฟ้าปล่อยประจคุวามเข้มสงู (HID) หรือหลอดไฟถนน 
 

 
 
กลุ่มผลติภณัฑ์บลัลาสต์ส าหรบัหลอด

ไฟฟ้าปล่อยประจุความเข้มสูง  (HID) หรือ
หลอดไฟถนน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมอยู่ ใน
วงจรหลอดไฟถนน หลอดไฟสนามกีฬา 
หลอดไฟส่องป้าย ส่องอาคาร หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้ความสว่างในระดับ
ความเขม้สงู ส าหรบักลุ่มลกูคา้ของผลติภณัฑ์ใน
กลุ่มน้ีจะครอบคลุมถึง กรมทางหลวง การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็น
หน่วยงานราชการ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จ าหน่าย
สินค้าโดยตรงให้กับบริษัทผู้ยื่นซองประกวด
ราคา ส าหรบัการเข้าประมูลโครงการราชการ
โดยตรงนัน้ บริษัทยงัมีสดัส่วนการเข้าประมูล
งานราชการในสดัส่วนค่อนข้างน้อย นอกจากน้ี 
ยังมีกลุ่มลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
คลงัสนิคา้ เรอืประมง อาคารสถานทีเ่ฉพาะ อาท ิ
สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า เ ป็นต้น โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม น้ีประกอบด้วยบัลลาสต์
ส าหรับหลอดไฟโซเดียม (Ballast for High 
Pressure Sodium Lamp) และ บลัลาสต์ส าหรบั
หลอดไฟเมทลัฮาไลด ์(Ballast for Metal Halide 
Lamp)  

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 

 
 
 

บลัลาสต์ส าหรบัหลอดไฟถนน 
 

เน่ืองจากบรษิทัเป็นผู้ผลติบลัลาสต์ไฟถนนเพยีง
ไม่กีร่ายในประเทศไทย ซึง่บรษิทัผลติบลัลาสต์ชนิดน้ีหลา
หลายประเภทและรุ่นมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทจงึ
ได้รบัการติดต่อจากหลายโครงการเพื่อให้ผลิตบัลลาสต์
หรอืหม้อแปลงที่มคีวามเฉพาะให้กบัโครงการต่างๆ เช่น 
บัลลาสต์ลดระดบัก าลงัไฟฟ้าส าหรบักรมทางหลวง บัล
ลาสต์ส าหรับหลอดพิเศษที่ใช้ตามทางแยกต่างๆ ที่
ต้องการแสงพเิศษ นอกจากน้ี บรษิทัยงัเป็นผู้ที่มากด้วย
ประสบการณ์ในการแก้ปญัหาเกี่ยวกบัเรื่องแสงสว่าง จงึ
ท าให้ลูกค้าติดต่อบรษิัทเข้ามาเพื่อขอให้แก้ไขปญัหาใน
ระบบ และสัง่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในโครงการ 
โดยบริษัทมีการรบัประกนัคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้าง
ความแตกต่างจากคู่แข่งข ัน โดยบริษัทได้ก าหนด
ระยะเวลาการรบัประกนัคุณภาพสนิคา้ไวต้ัง้แต่ 1 - 5 ปี 

 
(ง) ผลิตภณัฑอ์ปุกรณ์ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส ์(Control Gear) 

 

บริษัทเ ป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวใน
ประเทศที่มีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Control 
Gear ครบทุกรุ่น ตัง้แต่รุ่นเลก็ ถึงรุ่นใหญ่ ซึ่งถอื
เป็นจุดเด่นที่ส าคญัของบริษัท โดยการท างาน
และประโยชน์ของบลัลาสต์ทีใ่ชเ้ป็นส่วนประกอบ
หน่ึงของหลอดไฟฟ้านัน้ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ผลิตภณัฑอิ์กไนเตอร ์(Ignitor) 
อกิไนเตอรค์อื สตารท์เตอรส์ าหรบัไฟ  

ถนน เป็นผลติภณัฑ์ที่บรษิทัเป็นผู้ผลติเพยีงไม่กี่รายใน
ประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี (โดยผลติภณัฑ์ของ
บริษัท เ ป็นร ายแรกที่ ผ่ านการ รับ รองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม) ทางบริษัทได้ผลิตอิกไนเตอร์ออกมา
หลากหลายรุ่นจนท าให้ได้รบัความเชื่อถือและไว้วางใจ
ในตลาดโลก และเป็นสนิคา้ทีส่ามารถทดแทนการน าเข้า
ภายในประเทศได ้
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ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

 
 

 
 
 
 
 

Ignitor 
 

1.2) กลุ่มผลิตภณัฑ์โคมไฟฟ้า 
 

ปจัจุบนับรษิทัไดจ้ดัจ าหน่ายโคมไฟฟ้าเพื่อสรา้ง Value Added (การเพิม่มลูค่าของสนิค้า) ใหก้บักลุ่มผลติภณัฑ์
เดมิของบรษิทั และเป็นการเพิม่การใหบ้รกิารที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลกูค้าต่อการใช้โคมไฟดว้ย ทัง้น้ี โดยปกติ
บรษิทัจะสัง่ซือ้โคมไฟจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

(ก) ผลิตภณัฑโ์คมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและโคมไฟถนน 
 

ผลติภณัฑโ์คมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน 
เป็นโคมไฟฟ้าทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม เน่ืองจากมกี าลงัไฟสูง
และมีความสว่ างมาก จึง เหมาะกับการใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม และไม่นิยมใช้ในบ้านเรอืนทัว่ไป โดยโคม
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนนสามารถแบ่งเป็น
ประเภทย่อยๆ ไดด้งัต่อไปน้ี  

 โคมไฟสาดแสง (โคมฟลดัไลท์)เป็นประเภท
โคมไฟฟ้าทัว่ไปที่ใช้ในการส่องป้ายขนาด
ใหญ่ หรอืส่องพืน้ทีบ่รเิวณกวา้ง  

              ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 

   
 

 
 
 
 
 

         โคมฟลดัไลท์ 
ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์

 
 
 
 

 
 
 

 
โคมไฟโรงงาน 

 
 

 โคมไฟไฮเบย์หรือโคมไฟโรงงาน เป็นโคมไฟที่ใช้ใน
อาคารที่ มีหลัง คาสู ง  เ ช่ น  คลัง สินค้ า  โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรม อาคารกฬีา เป็นต้น 

 

 

Ignitor

ตภณัฑ์โคมไฟฟ้า

จจุบนับรษิทัไดจ้ดัจ าหน่ายโคมไฟฟ้จจุบนับรษิทัไดจ้ดัจ าหน่ายโคมไฟฟ้จจุบนับรษิทัไดจ้ดัจ าหน่ายโคมไฟฟาเพื่อสรา้ง Value Added (การเพิม่มลูค่าของสนิค้า) ใหก้บักลุ่มผลติภณัฑ์
เพิม่การใหบ้รกิารที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลกูค้า

บรษิทัจะสัง่ซือ้โคมไฟจากผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายทัง้จากภายในประเทศและต่างประเทศ
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(ข) ผลิตภณัฑร์างนีออน 

 
 
รางนีออนเป็นผลติภณัฑ์ที่บริษทัได้ผลิต

ขึ้นเพื่อใช้งานกบัหลอดไฟประเภทหลอดฟลอูอเรส
เซนต์ (หลอดนีออน) เป็นหลัก โดยรางนีออนที่
บริษัทผลิตสามารถน าไปใช้ร่วมกับหลอดไฟ
แอลอีดี ที่เข้ามาทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
อกีดว้ย 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

รางนีออน 
 
1.3) ผลิตภณัฑอ์ปุกรณ์อ านวยความสะดวก 
 

ผลิตภัณฑ์อ านวยความสะดวกภายในบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ ของ
ผูบ้รโิภคสมยัใหม่ เป็นอุปกรณ์ทีช่่วยอ านวยความสะดวกเหมาะส าหรบับ้านเรอืน และคอนโดมเินียมสมยัใหม่ 
 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

สวิตชแ์สงแดด 

 
 

(ก) ผลิตภณัฑส์วิตช์แสงแดด 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แทนสวติชเ์ปิด ปิด โดย

อาศยัแสงแดดเป็นตวัก าหนดและควบคุมการเปิด 
ปิดสวติชเ์องโดยอตัโนมตั ิ

 

 
 

 (ข) ผลิตภณัฑส์วิตช์ความร้อนและการ
เคล่ือนไหว 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการเปิด ปิด 
โดยใช้การเคลื่อนไหวของมนุษย์ เช่น เมื่อเดนิ
เข้ามาภายในห้องไฟฟ้าจะสว่างขึ้นเองโดย
อตัโนมตัิ และเมื่อเดนิออกจากหอ้ง ไฟฟ้าจะดบั
ลงเอง เมื่อไม่มกีารเคลื่อนไหวเกดิขึน้ 

ปจัจุบนัสนิค้าดงักล่าวยงัมยีอดการจดั
จ าหน่ายไม่สูงนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท
คาดการณ์ว่าในอนาคตความต้องการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น เ น่ืองจาก
ผลติภณัฑด์งักล่าวเป็นสนิคา้ทีม่แีนวโน้มจะตอ้ง 

ภาพตวัอย่างผลิตภณัฑ ์
 
 
 
 
 
 
 

สวิตชค์วามร้อนและการเคล่ือนไหว 

 
ใช้งานในทุกสถานที่ จากแนวโน้มการพัฒนา Home 
Automation หรือ บ้านอัจฉริยะซึ่งจะมีการใช้ สวิตช์
อตัโนมตั ิเพิม่มากขึน้ 
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ทัง้น้ี ก าลงัการผลติผลติภณัฑไ์ฟฟ้าส่องสว่างของบรษิทั มรีายละเอยีดดงัน้ี 
ผลิตภณัฑ ์ ก าลงัการผลิต (ช้ินต่อปี) 

1) หลอดไฟ และอปุกรณ์ส่วนควบ  
    HID  

 แสงจนัทร ์ 120,000 

 โซเดยีมความดนัสงู 120,000 

 เมทลัฮาไลด์ 360,000 

     บลัลาสต์  
 ส าหรบัหลอดไฟโซเดยีม 480,000 

 ส าหรบัหลอดไฟเมทลัฮาไลด์ 480,000 

     Control Gear  
 Ignitor 360,000 

2) โคมไฟฟ้า  

 โคมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน 600,000 

 รางนีออน 300,000 

3) อปุกรณ์อ านวยความสะดวก  

 สวติชแ์สงแดด 300,000 

 สวติชค์วามรอ้นและการเคลื่อนไหว 100,000 
 
 

สนิคา้ประเภทต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัผลติและจดัจ าหน่ายภายใต้ตราสนิคา้ของบรษิทัเอง ไดแ้ก่  
“GATA”: ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าส าหรับ

ผลติภณัฑ์หลอดไฟ โคมไฟ บลัลาสต์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ 
อิกไนเตอร์คาปาซิเตอร์ (หรือคอนเดนเซอร์) และสวติช์
แสงแดด ส าหรบั “GATA” นัน้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาง
บริษัทได้สร้างตราสินค้าขึ้นมาเอง จนเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก โดยจะมกีารรบัประกนัคุณภาพสนิค้าสูงสุดถึง 
5 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าดังกล่าวหลาย
รายการที่ผ่านการรบัรองคุณภาพมาตรฐานรายเดยีวใน
ประเทศไทย  

“CROSS” : ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า
ส าหรบัผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อการส่งออก แต่
ส าหรับในประเทศจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็น
ผู้ผลติให้กบักลุ่มลูกค้าที่สนใจในผลติภณัฑ์ที่มรีาคา
ที่ต ่ ากว่ า  และมีคุณภาพในระดับที่ รองลงมา 
(Fighting Model)  

โดยตราสนิค้าแต่ละประเภทจะมคีวามโดด
เด่นและแตกต่างกนัในการด าเนินกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาด ซึง่มกีลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั 

 
ภาพตราสินค้า “GATA” และ “CROSS” 
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ทัง้ น้ี  สินค้าของบริษัทได้ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานต่างๆ ทัง้มาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน
ความปลอดภยัทัง้จากภายในและต่างประเทศ และสินค้า
บางรายการของบริษัทยังผ่านการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเพียงรายเดียวในประเทศ ท าให้มีความ
ได้เปรียบทางด้านการตลาดในการน าเสนอผลิตภัณฑ์สู่
ตลาด ปจัจุบัน บริษัทได้ผ่านการรบัรองระบบคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 นอกจากน้ีสนิค้าของบรษิทัยงัผ่าน
การรบัรองมาตรฐานอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

 มาตรฐ านอุตสาหกรรม  ห ม า ย ถึ ง 
ข้ อ ก า หนดทา ง วิช าก า รที่ ส า นั ก ง าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
ได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตใน
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ในระดับที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ม า ก ที่ สุ ด 
ประกอบด้วยเน้ือหาที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติ
ผลิตภัณฑ์นั ้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค 
คุณสมบัติที่ส าคัญ ประสิทธิภาพของการ
น าไปใช้งานคุณภาพของวตัถุที่น ามาผลติ 
และวธิกีารทดสอบ เป็นต้น 

 มาตรฐานความปลอดภยั (Safety S) เป็น
มาตรฐานที่ควบคุมความปลอดภัยของ
ผลติภณัฑท์ีม่คีวามเสีย่งอนัตรายทีอ่าจจะ 

เกดิขึ้นต่อผู้ใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลติภณัฑ์
ที่เกี่ยวข้องกบัชีวติประจ าวนัของผู้บริโภค ได้แก่ 
การป้องกนัการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้า การเกดิความร้อน กระแสไฟฟ้า
รัว่และความทนทานไฟฟ้าทีอุ่ณหภูมทิ างาน ความ
ต้านทานต่อความชื้น การป้องกนัการโหลดเกิน
ของหมอ้แปลงไฟฟ้า เป็นต้น 

 มาตรฐานความปลอดภัย (Safety EMCS: 
Safety Electromagnetic Compatibility 
Standard) หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้ าน
ความเข้ากนัได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยมาตรฐาน 
EMC ประเภทน้ี เป็นมาตรฐานดา้นความเขา้กนัได้
ทางแม่ เหล็กไฟฟ้า ซึ่ ง ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก าหนดขึ้นเพื่อให้
การรับรองกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการ
ป้องกนัและคงทนต่อการรบกวนทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานน้ี ได้แ ก่  
อุปกรณ์ส่องสว่าง  เครื่ อ ง ใช้ไฟฟ้าตามบ้าน 
ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรสาร โทรศพัท์มือถือ รวมไปถึง
เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางด้าน
วทิยาศาสตร ์เป็นต้น โดยจะแตกต่างจากมาตรฐาน 
Safety S ซึง่เป็นมาตรฐานความปลอดภยัทัว่ไป 

 
 

ส าหรบัมาตรฐานทีบ่รษิทัไดร้บัการรบัรองจากส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม มตีวัอย่างดงัต่อไปน้ี 
มอก. 1955-2551 บรภิณัฑส์่องสว่างและบรภิณัฑท์ีค่ลา้ยกนั: ขดีจ ากดัสญัญาณรบกวนวิทยุ 

โดยมาตรฐานประเภทน้ีจดัเป็นมาตรฐาน Safety EMC ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ของ อุปกร ณ์ที่ ส ามารถท า งานอยู่ภ ายใต้ สิ่ง แวดล้อมของคลื่ น
แม่เหลก็ไฟฟ้าใด ๆ โดยไม่ท าใหเ้กดิการรบกวนเกนิระดบัทีย่อมรบัได ้

มอก. 344-2549  ขัว้รบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์และขัว้รบัสตารท์เตอร์ 
มอก. 2234-2557 หลอดมบีลัลาสต์ในตวัส าหรบัการใหแ้สงสว่างทัว่ไป 
มอก. 956-2557 หลอดฟลอูอเรสเซนต์เฉพาะดา้นความปลอดภยั 
มอก. 183-2547 โกลวส์ตารต์เตอรส์ าหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 

 

นอกจากมาตรฐานดงักล่าวขา้งต้นแลว้ ทางบรษิทั
ยัง ได้พัฒนาและวิจัย ในอีกหลายผลิตภัณฑ์  อาทิ  
ผลติภณัฑห์ลอดไฟถนน หลอดไฟใต้น ้า รวมถงึผลติภณัฑ์
อกีหลายรายการทีท่างบรษิทัไดอ้อกแบบ วจิยั พฒันา  

และอยู่ ในขัน้ตอนการรอการผลิตเพื่อจ าหน่ายสู่
ท้องตลาด เช่น หลอดไฟฆ่าเชื้อ และเครื่องผลิตก๊าซ
โอโซน เป็นต้น 
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2) ธรุกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
 
บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เน้นการผลิตจากพลงังานทดแทนทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานชวีมวล และพลงังานชวีภาพ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
ส าหรบัโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพ เป็นโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากผลิตผลทางการเกษตร โดยน าผลิตผล

ทางการเกษตร มาหมกัให้เกดิก๊าซและน าก๊าซชวีภาพที่ได้ไปปรบัปรุงคุณภาพ ก่อนน าเข้าเครื่องยนต์ส าหรบัผลติไฟฟ้า 
โดยมรีายละเอยีดของโครงการดงัต่อไปน้ี 

 
2.1) บริษทั กรีน เซฟว่ิง เอนเนอรย่ี์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอร์ย ีจ ากดั (ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีน) 

ไดเ้ขา้ท าการซือ้หุน้ของบรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั โดยมรีายละเอยีดโครงการโรงไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
 ก าลงัการผลติ    : 1.4 เมกะวตัต์ 
 ทีต่ัง้โครงการ    : อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
 วตัถุดบิ     : น ้าเสยีจากโรงปาลม์ในพืน้ที่ 
 จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั   : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 เริม่จ าหน่ายไฟฟ้า   : เมษายน 2558  
 วนัสิน้สุดสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า : 19 เมษายน 2578 
 สถานะปจัจุบนัของโครงการ  : ด าเนินการผลติเชงิพาณิชยแ์ลว้ 

 
 

ภาพโรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพของบริษทั กรีนเซฟว่ิง เอนเนอรย่ี์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
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2.2) บริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรยี์ จ ากดั 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั ถอืหุน้รอ้ยละ 65.00 ของทุนจดทะเบยีน) ไดเ้ขา้

ท าการซือ้หุน้ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรย์ ีจ ากดั ซึง่มใีบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
(1) โรงไฟฟ้าท่ีอ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ก าลงัการผลติ      : 0.99 เมกะวตัต ์
 ทีต่ัง้โครงการ      : อ าเภอบ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
 วตัถุดบิ      : น ้ากากส่าจากโรงงานในพืน้ที่ 
 จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั    : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 สถานะปจัจุบนัของโครงการ   : ด าเนินการผลติเชงิพาณิชยแ์ลว้ 
 วนัเริม่จ่ายไฟฟ้าในเชงิพาณิชย ์(Commercial Operation Date) : 28 พฤศจกิายน 2557  

 
บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ี จ ากดั (GEE) ไดเ้ขา้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอบ้านแพว้ 

จงัหวดัสมุทรสาคร มกี าลงัการผลติไฟฟ้าเท่ากบั 0.99 เมกะวตัต์ ซึง่ในการผลติไฟฟ้าจะใชว้ตัถุดบิจากน ้ากากส่าจาก
โรงงานในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าระยะห่างประมาณ 20 - 70 กโิลเมตร โดยทีบ่รษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 
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(GEE) ไดท้ าสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) เมื่อวนัที ่28 พฤศจกิายน 2555 มรีะยะเวลาสญัญา 5 
ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดยอตัโนมตั ิซึง่ในปจัจุบนับรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ี จ ากดั (GEE) ไดด้ าเนินการปรบัปรุง
โรงไฟฟ้าดงักล่าวเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และกลบัมาด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(COD) เมื่อเดอืนกนัยายน ปี 
2564  
 

ภาพโรงไฟฟ้ากา๊ซชีวภาพของบริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรจี์ จ ากดั 
อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

28 

(2) โรงไฟฟ้าท่ีอ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรี – อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 

 ก าลงัการผลติ    : 2.97 เมกะวตัต ์
 ทีต่ัง้โครงการ    : อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี 
 วตัถุดบิ    : น ้ากากส่าจากโรงงานในพืน้ที่ 
 จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบั  : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
 ความคบืหน้าโครงการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 : 79.59% 
 คาดว่าจะเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ : ไตรมาสที ่2/2565  

 
(2.1) รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
โครงการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั โครงการน้ีใช้ก๊าซชวีภาพจาก

น ้าเสยี เพื่อผลติเชื้อเพลงิส าหรบัการผลติพลงังานไฟฟ้าก าลงัการผลติขนาด 2.97 เมกะวตัต์ ซึ่งใช้น ้าเสยีจากโรงงานเอ
ทานอลเป็นเชื้อเพลิง และไฟฟ้าที่ผลิตได้จะส่งเข้าโครงข่ายสายส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมส่งเสริมให้มีการใช้
ทรพัยากรธรรมชาติภายในประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพและลดปญัหามลพษิของน ้าเสยีที่เกดิจากภาคอุตสาหกรรมเอทา
นอล โดยโรงไฟฟ้าตัง้อยู่บนที่ดนิขนาดเน้ือที่ ประมาณ 28 ไร่ และจะมพีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการประมาณร้อยละ 28 
ของพืน้ทีแ่ปลงทีด่นิทีย่ ื่นขออนุญาต 

 

(2.2) ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าท่ีอ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสพุรรณบุรี 
ภายหลงัจากทีบ่รษิทัระดมเงนิผ่านการออกและเสนอขายหุน้กู้มปีระกนัของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564 และครัง้ที ่2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กู้ก่อน
ครบก าหนดเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว บรษิทัได้เริม่ด าเนินการลงนามสัง่ซื้อเครื่องจกัร และลงนามในสญัญาสัง่ผลติอุปกรณ์
ระบบผลติไบโอก๊าซ ซึง่รวมถงึการลงนามในเอกสารปรบัปรุงพื้นที ่และการก่อสร้าง โดยสถานะการก่อสรา้ง ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 บรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการลงนามว่าจา้งบรษิทัออกแบบระบบไบโอก๊าซเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และบรษิทัไดเ้ริม่
ด าเนินการก่อสรา้งในไตรมาสที ่3 ของปี 2564 ซึง่การก่อสรา้งจะแลว้เสรจ็ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565  

 

(2.3) เทคโนโลยีท่ีใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า 
2.3.1 การเตรยีมพืน้ทีก่่อสรา้งและโครงสร้างอาคาร บรษิทัต้องด าเนินการปรบัปรุงพื้นที ่ เพื่อใชใ้นการ

ก่อสรา้งบ่อผลติก๊าซและอาคารส าหรบัเครื่องผลติไฟฟ้า 
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  2.3.2 เครื่องสบูน ้า 
  การเกดิปฏกิริยิาจ าเป็นต้องมกีารกวนผสมและการถ่ายเทของแบคทเีรยีในระบบ เพื่อใหป้ระสทิธภิาพ
ในการผลติก๊าซชวีภาพดขีึน้ โดยใชเ้ครื่องสบูน ้าทีส่ามารถสบูน ้าทีม่ขีองแขง็ในปรมิาณสงูได ้การท างานของระบบทัง้หมด
จะมีอุปกรณ์ที่สามารถติดตามและตรวจวัดผลการท างานของแบคทีเรียใน รูปแบบออนไลน์ และเก็บข้อมูลไว้ใน
คอมพวิเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.3 บ่อผลติก๊าซชวีภาพ 
  ระบบบ่อมขีนาดใหญ่และปิดคลุมบ่อด้วยแผ่น PVC เพื่อใช้ในการผลติและใช้กกัเกบ็ก๊าซชวีภาพไป
ควบคู่กนั การท างานมกีารวางแผนและควบคุมโดยระบบคอมพวิเตอร์ 
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  2.3.4 ระบบบ าบดัก๊าซชวีภาพ 
  ก๊าซชีวภาพที่เกิดน ้าเสียจากบ่อหมกัมีปริมาณเฉลี่ยวนัละ  35,000 - 36,000 ลูกบาศก์เมตร จะถูก
ปรบัปรุงคุณภาพก๊าซดว้ยระบบบ าบดัก๊าซชวีภาพ (Scrubber) เพื่อก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟต์ 
 

 
 

 
2.3.5 เครื่องผลติกระแสไฟฟ้า (Biogas Generator) 
โครงการใชก๊้าซชวีภาพทีผ่ลติไดเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า 
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2.3.6 งานเดนิระบบและวเิคราะหต์วัอย่าง 
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1.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 
 

1) ธรุกิจออกแบบ ผลิต และจดัจ าหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

1.1)  การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีส าคญั 
(1) ด้านผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ 

(Product & Service) 
ด้านผลติภณัฑ์ บรษิทัได้วจิยั พฒันาและ

เพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัระบบแสงสว่างมาก
ขึ้น โดยเฉพาะสนิค้าประเภทการประหยดัพลงังาน เช่น 
หลอดประหยดัไฟประเภทต่างๆ และผลิตภัณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้องกบัการประหยดัไฟ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวโน้ม
และทิศทางการขยายตัวของตลาดในอนาคต ส าหรบั
ผลติภณัฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัระบบแสงสว่าง บรษิทัก็ได้
พฒันาและเพิม่รายการสนิค้าใหม่มากขึน้เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของตลาด โดยผลติภณัฑห์ลายรายการมโีอกาส
และศกัยภาพทางการแข่งขนัในอนาคตอย่างยิง่ 

ทัง้น้ี ผลติภณัฑป์ระเภทโคมไฟฟ้าจดัเป็น
สินค้าหลกัของทางบริษัท ซึ่งบริษัทได้วิจยัและพฒันา
คุณภาพสนิค้าให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยปจัจุบนับรษิัท
ได้ผลิตสินค้าประเภทบัลลาสต์มีมากกว่าร้อยประเภท
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
หลากหลาย และยงัผลติสนิค้าใหม่ออกมาอย่างต่อเน่ือง
เพื่อตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้ากลุ่ มใหม่
เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะสินค้าเฉพาะทางในกลุ่มต่างๆ 
เช่น สนามกฬีาหรอืเรอืประมง เป็นต้น ส าหรบัสนิคา้ใหม่
ในกลุ่มของระบบแสงสว่าง ได้แก่ โคมไฟฟ้าและ
หลอดไฟ ซึง่ในปี 2564 บรษิทัไดเ้พิม่ผลติภณัฑป์ระเภท
ประหยดัพลงังาน 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มหลอดไฟแอลอดี ี
มจี านวนผลติภณัฑใ์หม่กว่า 81 รายการ และกลุ่มโคมไฟ
แอลอดี ีมผีลติภณัฑใ์หม่กว่า 175 รายการ 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟหลอดไฟและบัลลาสต์
แล้ว บริษัทยังได้จ าหน่ายสินค้าที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกบัระบบแสงสว่างด้วย ส าหรบัผลติภณัฑ์
รายการใหม่ในกลุ่มน้ี บรษิทัไดจ้ดัจ าหน่ายและขยายฐาน
ลูกค้าโดยเน้นกลุ่ม ModernTrade และกลุ่มของ Retail 
เป็นหลกั การผลติอุปกรณ์ควบคุมทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

ระบบแสงสว่างน้ี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บรโิภคที่เน้นความสะดวกสบายเป็น
อย่างด ีซึง่เป็นผูบ้รโิภคในกลุ่มของ End User โดยกลุ่ม
ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้สนิคา้ผ่านตลาด 
ModernTrade เป็นหลกั  

ในดา้นของการพฒันาและวจิยัผลติภณัฑ์ 
บริษัทได้มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัระบบแสงสว่างและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีการพฒันาความ
สะดวกสบายภายในบ้านมากขึ้น  และในสินค้าอื่นอีก
หลายรายการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัระบบแสงสว่างเป็น
หลกั 

บริษัทได้พัฒนาและออกแบบสินค้ า 
รวมทัง้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยรีะดบัสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อพฒันาคุณภาพของสนิค้าในระบบสายการผลติและ
เพื่อหลกีเลี่ยงตลาดที่ต้องแข่งขนัในด้านราคาเป็นหลกั 
โดยทางบริษัทให้ความส าคญักบัการทดสอบหรือการ
วจิยั โดยด าเนินการขอมาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อ
รบัรองผลติภณัฑ์ที่บรษิทัผลติและเพื่อเสรมิความมัน่ใจ
ใหก้บัลกูคา้ในการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั 

 
(2) ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
ปจัจุบันทางบริษัทได้ก าหนดราคาขาย

สนิคา้โดยมกีารแบ่งสนิคา้ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คอื 
ประเภทท่ี  1 เ ป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพด ีซึ่งบรษิทัจะก าหนดราคาของผลติภณัฑ์กลุ่ม
น้ีสูงกว่าผลติภณัฑ์ประเภทที่ 2 โดยสนิค้ากลุ่มน้ีจะเน้น
จุดขายด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ ร ับรองจาก
ต่างประเทศหรอืมาตรฐานทีส่งูกว่าทอ้งตลาด 

ประเภทท่ี  2 เ ป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพเท่ากบัท้องตลาด ซึ่งสามารถน าไปแข่งขนักบั
ตลาดระดบักลางและล่าง ที่มกีลไกการตลาดด้านราคา 
โดยบรษิทัมแีผนกติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
และทศิทางการตลาดของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ซึง่น ามาสู่
การพฒันาและเปลีย่นแปลงทีส่อดคลอ้ง และทนักบั 
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สถานการณ์ได้ดยีิง่ขึ้น ทัง้น้ี นโยบายการปรบัราคาหรอื
การก าหนดราคาสินค้าจะถูกก าหนดให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารการขาย โดยบริษัทจะจดัรายการ
ส่งเสรมิการขายหรอืโปรโมชัน่ที่เหมาะสมกบัช่วงเวลา
และสถานการณ์ของตลาด ณ ขณะนัน้ นอกจากน้ี ใน
ปจัจุบนับรษิทัก าลงัเพิม่กลุ่มผลติภณัฑ์อีกหน่ึงกลุ่ม ซึ่ง
เป็นกลุ่มสนิคา้ทีเ่ข้าถงึผูบ้รโิภคโดยตรง และยงัเป็นกลุ่ม
พเิศษทีช่่วยเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิคา้ใหม้ากขึ้น 
โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงักล่าว เมื่อเทียบกบัตลาดอาจมี
ราคาสูง  แ ต่มีคุณภาพที่ดีกว่ าและสินค้ามีคว าม
หลากหลายมากกว่า 

 
(3) ด้านช่องทางการจัดจ าห น่ าย 

(Place) 
ปจัจุบนัทางบรษิทัไดม้กีารขยายส่วนแบ่ง

การตลาดโดยเน้นให้มีการจดัจ าหน่ายให้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้โดยตรง  
(End User) เน่ืองจากบรษิทัมคีวามคดิในเรื่องของการ
ท าการตลาดในเชิง Demand-pull หรือการที่ลูกค้ามี
ความต้องการที่จะได้สนิค้าโดยตรงและ Demand-push 
หรือการเน้นการกระจายสินค้าแบบเดิมที่บริษัทเป็น
ผู้ผลิต แต่เดิมสินค้าของทางบริษัทเน้นหนักในการ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องใช้ผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านไฟฟ้าเป็นผู้อธิบายลกัษณะของอุปกรณ์ เช่น 
บัลลาสต์ หรือ สตาร์ทเตอร์ความดันสูงให้กับลูกค้ า
ปลายทางอีกครัง้หน่ึง ปจัจุบนัพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้เปลี่ยนไปในเรื่องของการซื้อสินค้าส าเรจ็รูปมากขึ้น 
บรษิทัเองกไ็ด้ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคใน
ลักษณะดังกล่าวด้วย โดยการขายสินค้าผ่านช่อง
ทางการขายที่เป็น Modern Trade หรือ Retail ซึ่ง
แนวโน้มการขยายตวัของกลุ่มดงักล่าวมมีากขึ้นเรื่อยๆ 
ท าให้บรษิทัได้มแีนวความคดิที่จะกระจายสนิค้าให้ครบ
ทุกกลุ่ม  ในขณะเดยีวกนัทางบรษิัทก็ไม่ได้ละเลยการ
กระจายสนิคา้ในลกัษณะเดมิโดยผ่านช่องทางการขายที่
ผ่านรา้นคา้ปลกีหรอืคา้ส่งทัว่ไปซึง่เป็น Dealer หรอืเป็น
ผู้ที่มกีารติดต่อค้าขายกบัทางบรษิทัเป็นระยะเวลานาน
มาแล้ว โดยทางบรษิทัเองได้พยายามจดัสดัส่วนให้อยู่
ในระดบัทีเ่หมาะสม ซึง่มกีารเน้นในส่วนของผูบ้รโิภคที่ 

เป็นผูบ้รโิภค 4 กลุ่มหลกัๆ ประกอบดว้ย 
(3.1) กลุ่มลูกค้าทัว่ไปประเภทร้านค้า 

ปจัจุบันได้เพิม่จ านวนให้กบัร้านค้าส่งซึ่งในช่วงก่อนมี
ประมาณ 50 - 60 ราย ในปจัจุบันได้เพิ่มเป็น 70 - 80 
ราย และในกลุ่มร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละจงัหวดั
ประมาณ 500 - 600 ราย และกลุ่มรา้นคา้อุปกรณ์ไฟฟ้า
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 200 - 300 ราย
ปจัจุบันในกลุ่มผู้บริโภคปลายทางที่เป็นกลุ่มผู้บริโภค
ประเภทโครงการ โดยที่ทางบริษัทพยายามเข้าถึงใน
ส่วนของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการ
สร้างตราสนิค้าในอนาคตของทางบริษทั หากสามารถ
ท าใหล้กูค้ามกีารยอมรบัในตวัสนิค้าแล้ว ในอนาคตจะมี
การสัง่ซื้อสินค้าและมีความเชื่อมัน่ในตราสินค้าหรือ 
Brand Loyalty กบัผลติภณัฑข์องทางบรษิทัมาก และจะ
มผีลต่อการสัง่ซือ้ผ่านทางรา้น Modern Trade หรอืผ่าน
ทางรา้นทีเ่ป็นการกระจายลกัษณะเดมิ เช่น รา้นคา้ปลกี
หรอืคา้ส่ง 

(3.2) กลุ่ มลูก ค้าประเภทผู้ประมูล
โครงการ ผู้ ร ับเหมาโครงการ กลุ่มลูกค้าที ่ใช้
ผลิตภณัฑด์งักล่าวภายในบ้านเรือนของตวัเอง หรือ
ในโครงการ อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
เจ้าของอาคาร ที่ผ่านมาบรษิทัมสีดัส่วนการจ าหน่าย
สนิคา้ใหล้กูคา้กลุ่มโครงการเป็นสดัส่วนที่น้อย บรษิทัจงึ
พยายามเพิม่สดัส่วนการขายสนิคา้ในลกูคา้กลุ่มประเภท
โครงการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนให้เพิม่มากขึ้น ทัง้น้ี 
ถ้าผู้บริโภคกลุ่มน้ีมีแนวโน้มการตอบรบัในผลิตภณัฑ์
ของบรษิทัดขีึน้ จะท าใหบ้รษิทัมแีนวโน้มในการกระจาย
สนิคา้ดขีึน้ อกีทัง้ยงัสามารถสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั
และขยายตวัผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพิม่มากขึน้ 

(3.3) กลุ่มผู้ผลิตโคมไฟ ปจัจุบนัลูกค้า
กลุ่มน้ีมีประมาณ 20 - 25 ราย บริษัทได้เพิ่มรายการ
สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโคมไฟให้หลากหลาย
รายการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเภทหลอดไฟ 
เพื่อใหก้ลุ่มผูผ้ลติโคมไฟสามารถซือ้หลอดไฟของบรษิทั
และน าไปตดิตัง้พรอ้มกบัโคมไฟไดม้ากขึน้ 

(3.4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ปจัจุบัน
ลูกค้ากลุ่ ม น้ีมีประมาณ  2 - 3 ราย  ป ัจ จุบันลูกค้า
ต่างประเทศเป็นลกูคา้ทีส่ ัง่สนิคา้ประเภทโคมไฟเฉพาะ 
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โดยสดัส่วนดงักล่าวบรษิัทได้ส่งออกไปหลายประเทศ 
ไดแ้ก่ ซาอุดอิาระเบยี สหรฐัอเมรกิา เป็นต้น โดยบรษิทั
ไดท้ าการประเมนิปจัจยัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน
เป็นสิ่งส าคัญ และแม้ว่าบริษัทได้ซื้อสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) อยู่
แลว้ แต่บรษิทักย็งัคงควบคุมการส่งออกใหอ้ยู่ในสดัส่วน
ทีเ่หมาะสม 

 

(4) ด้านการควบคุมและพิจารณา
เครดิตของลกูค้า 

ปจัจุบนับรษิทัพจิารณาใหเ้ครดติเทอมแก่
ลกูคา้ เฉพาะในกลุ่มลกูค้าที่มกีารติดต่อซือ้ขายกนัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยหากเป็นลกูค้าใหม่จะต้องซือ้สนิค้าเป็นเงิน
สดเท่านั ้น หลังจากนั ้นจะมีการตรวจสอบหลักฐาน
เกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิ เพื่อพจิารณาข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงนิหรอืข้อมลู
พื้นฐานที่ได้รบัจากข้อมูลทัว่ไปในการติดต่อกบัลูกค้า
รายนัน้ๆ ทางบรษิทัจะพจิารณาก าหนดวงเงินให้ โดย
ในช่วงแรกจะอยู่ที่ 25,000 - 30,000 บาท และหลงัจาก
นัน้จะพจิารณาขยายเครดติหากมีการซื้อขายกนัอย่าง
ต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม ในการพจิารณาให้เครดติเทอม
แก่ลูกค้ารายใหม่นัน้ วงเงนิพจิารณาจะถูกก าหนดไวใ้น
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อใหง้่ายต่อการควบคุม 

บริษัทจะพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่
ลูกค้านับตัง้แต่ส่งมอบสนิค้าเป็นที่เรยีบร้อยรวมจ านวน 
60 วนั ถงึสงูสุดไม่เกนิ 120 วนั โดยกลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่
จะได้รบัการพจิารณาให้เครดติเทอมในช่วง 60 วนั ถึง 
90 วนั โดยที่ผ่านมาทางบรษิัทประสบปญัหาเรยีกเก็บ
เงนิไม่ได้หรอืหน้ีสูญน้อยมากโดยรูปแบบการจ่ายช าระ
เงินจะเ น้นเป็นเช็คมากกว่าเงินสด ส าหรับลูกค้า
ต่างประเทศนัน้ โดยส่วนใหญ่จะเน้นการจ าหน่ายใน
เงื่อนไขจ่ายช าระเงินแบบ L/C at Sight นอกจากน้ีจะ
เป็นรูปแบบ L/C Term หรือ การจ่ายเงินสดแบบให้
เครดติเทอม หรอืการจ่ายเงนิสดล่วงหน้า 

ส าหรบัการได้รบัเครดติเทอมจากเจ้าหน้ี
การค้าของบรษิทันัน้ จะได้รบัเครดติเทอมสูงสุดไม่เกนิ 
120 วนั แต่เน่ืองจากปจัจุบนั บรษิทัได้เปลี่ยนนโยบาย
การสัง่ซือ้วตัถุดบิเป็นการสัง่ซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ 

มากขึ้น โดยเฉพาะวตัถุดบิเหลก็ ซึ่งทางบรษิทัไม่ไดร้บั
เครดติเทอมจากผู้จดัจ าหน่ายวตัถุดบิจากต่างประเทศ 
โดยจะเป็นการสัง่ซือ้แบบ L/C at Sight 

 

1.2) แนวโ น้มอุตสาหกรรม  และ 
สภาวะการแข่งขนัภาพรวมอตุสาหกรรม 

อุ ตสาหกรรมไฟ ฟ้ า แสงสว่ า ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีม่อีตัราการเตบิโตของธุรกจิสอดคล้องกบั
ส ภ าพ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ อั ต ร า ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง
อสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศเป็นส าคัญ โดยในปี  
2564 บรษิทัยงัคงประเมนิมลูค่ารวมของธุรกจิไฟฟ้าแสง
สว่างรวมไว้ที่ 28,000 - 30,000 ล้านบาท* เติบโตขึ้น
เมื่อเทียบกบัตลาดในปี 2563 โดยมูลค่าน าเข้าสินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างในปี 2564 มีมูลค่า
รวมเพิ่มขึ้นกว่า 3 ,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่า
น าเขา้ผลติภณัฑป์ระเภทไฟฟ้าแสงสว่างในปี 2563 โดย
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลติภณัฑ์ประเภทโคมไฟ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นการติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟใหม่ เพื่อใชเ้ป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 
และการจากการติดตัง้โคมไฟและหลอดไฟเพื่อทดแทน
ผลิตภัณฑ์ เ ดิมที่ ช า รุ ดหรือหมดอายุ การใช้ง าน 
นอกจากน้ี การติดตัง้ในบางองค์กรหรอืหน่วยงาน อาจ
เป็นไปเพื่อทดแทนผลติภณัฑ์เดมิ เพื่อประโยชน์ในการ
ประหยัดพลังงาน โดยติดตัง้ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ที่ให้
ประสทิธภิาพแสงที่ดกีว่าเดมิ และท าให้องค์กรสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
ประหยัดพลังงาน ที่ภาครัฐให้การส่งเสริมมาอย่าง
สม ่าเสมอ 

 

 

*อ้างอิงจากข้อมูลการน า เข้าและส่งออก
ผลติภณัฑแ์สงสว่างของประเทศไทย เป็นตวัเลขที่ไดจ้ากเว็บไซต์ 
http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพาณิชย์  ณ วันที่  19 
กุมภาพนัธ์ 2565 ซึ่งขอ้มูลอาจมคีวามไม่แน่นอน และอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงตามที่กระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศ 

 
โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง แบ่ง

ตามประเภท และรายการที่มคีวามส าคญัได้ดงัรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
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อตุสาหกรรมหลอดไฟฟ้า และอปุกรณ์ส่วน
ควบ และภาวะการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงใน
ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต และน าเข้าเพื่อ
จ าหน่ายภายในประเทศซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลง
ต่อเน่ือง โดยผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนได้เข้ามาจัด
จ าหน่าย และ แข่งขนั ทัง้ในตลาดภายในประเทศไทย 
และตลาดส่งออกไปยงัต่างประเทศอย่างไรกต็าม บรษิทั
ยังคงรักษาระดับรายได้ไว้ได้ เน่ืองจากบริษัทได้ร ับ
ความไวว้างใจต่อคุณภาพของหลอดไฟฟ้าทีผ่ลติ น าเข้า 
และจดัจ าหน่ายออกสู่ตลาดมาอย่างยาวนาน 

ทัง้น้ีจากขอ้มลูของการน าเขา้และส่งออกสนิค้า
หลอดไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามผลติภณัฑ(์*) ในปี 
2564 ประเทศไทยมกีารส่งออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ไป
ต่างประเทศ ทัง้สิน้ 10.47 ลา้นหลอด หรอืคดิเป็นมูลค่า 
211.3 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2563 จากยอดส่งออก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ไปประเทศสหรฐัอเมรกิา จ านวน 
6.99 ล้านหลอดคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 142.1 ล้านบาท 
ทัง้น้ี หากไม่นับรวมยอดส่งออกไปสหรฐัอเมริกา ยอด
การส่งออกหลอดฟลอูอเรสเซนต์ จะมจี านวน 3.48 ลา้น
หลอด มมีูลค่าเท่ากบั 69.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 
ที่มียอดการส่งออกอยู่ที่ 3.80 ล้านหลอด หรือคิดเป็น
มูลค่า 83 ล้านบาท และลดลงจากปี  2562 ที่มียอด
จ าหน่ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ 6.51 ล้านหลอด หรอื
คดิเป็นมลูค่า 109.2 ลา้นบาท การลดลงดงักล่าวเป็นผล
จากการเข้ามาแข่งขนัของคู่แข่งขนัจากประเทศจีนที่
สามารถผลิตสินค้าได้ราคาถูกกว่า และยงัเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นหลอดไฟแอลอีดี ซึ่ง
ประเทศจนีเป็นผู้น าตลาดหลอดไฟแอลอีดขีองโลก ท า
ให้ผู้ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขนัราคากบัผู้ผลติ
สนิค้าจากจนีได้ จนท าให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิด
ตวัลง และไม่สามารถแข่งขนัในตลาดหลอดไฟระดบัโลก
ได ้

ส าหรบัข้อมูลการน าเขา้สนิค้าหลอดฟลูออเรส
เซนต์ และหลอดคอมแพคฟลอูเรสเซนต์ (หลอดตะเกยีบ
ประหยดัไฟ) ในปี 2564 มจี านวนลดลงจากปี 2563 โดย
ในปี 2564 ปรมิาณการน าเขา้หลอดฟลูออเรสเซนต์ อยู่
ที ่15.31 ลา้นหลอดลดลงเลก็น้อยจากปี 2563 ที ่15.69   

ล้านหลอด โดยมมีูลค่าลดลงจากปี 2563 ที่ 464.3 ล้าน
บาท เป็น 452.7 ล้านบาทในปี 2564 ขณะที่หลอดไฟ
แอลอดี ีมจี านวนลดลง จาก 230.18 ลา้นชิน้ ในปี 2563 
เ ป็น  183.63 ล้านชิ้น ในปี  2564 แต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เลก็น้อยจาก 3,199.3 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็น 3,372.8 
ล้านบาทในปี 2564 สาเหตุหลักที่ปริมาณน า เข้า
หลอดไฟแอลอีดีลดลง แต่มูลค่าหลอดไฟแอลอีดีกลบั
เพิม่ขึน้มาจากราคาสนิคา้ทีป่รบัตวัสงูขึน้มาก ในปี 2564 
ส าหรบัในส่วนของผลติภณัฑป์ระเภทโคมไฟ ทัง้โคมไฟ
ส าเร็จรูป โคมไฟแอลอีดี โคมไฟถนน โคมไฟโซล่าร์
เซลล์ มจี านวนเพิม่ขึ้นอย่างชดัเจนจาก 20.26 ล้านชิ้น
ใน ปี  2563 เ ป็ น  24.1 ล้ านชิ้ น  ใน ปี  2564 และ มี
มูลค่าลเพิ่มขึ้นจาก 6,756 ล้านบาท เป็น 8,747 ล้าน
บาทในปี  2564 หรือเพิ่มขึ้น 29.47 เปอร์เซนต์ เมื่อ
เทยีบกบัปี 2563   

ทัง้น้ี หากดรูายละเอยีดตวัเลขเฉพาะประเทศ 
จะพบว่าการน าเข้าหลอดไฟฟ้าทุกประเภทรวมกนั เป็น
การน าเข้าจากประเทศจีนกว่า 85.61%(*) ของมูลค่า
การน าเข้าในผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าทุกประ เภท 
เ น่ืองจากประเทศจีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้า
ทางด้านหลอดไฟฟ้ามากเป็นอันดับหน่ึงของโลกใน
ปจัจุบนั ทัง้น้ี สาเหตุหลกัทีท่ าใหก้ารน าเข้าหลอดไฟฟ้า
จากประเทศจีนมาจากการท าความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศอาเซยีนและประเทศจนี ซึ่งท าให้อตัรา
ภาษีน าเข้าจากประเทศจีนเป็น  0% และท าให้มีผู้จด
ทะเบยีนน าเขา้ผลติภณัฑห์ลอดไฟฟ้ากว่า 500 รายการ 
ท าให้มผีู้ประกอบการที่น าเข้าสนิค้าจากประเทศจนีเขา้
มาแข่งขนัจ านวนมาก 

โดยปจัจุบันผู้น าเข้ารายใหญ่ของประเทศ
ไทย  ไดแ้ก่ 

 บ ริษัท  ฟิ ลิป ส์  อิ เ ล็ กท ร อ นิ ก ส์  
(ประเทศไทย) จ ากดั ผลติและจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
แสงสว่างทุกประเภทภายใต้ตราสนิค้า “Philips” ซึ่งเป็น
ตราสนิคา้อนัดบัหน่ึงของโลกทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมาก 
และเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมี
ยอดขายกว่า 50% ของตลาดไฟฟ้าแสงสว่าง 

 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ 
จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิดา้นไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง 
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ครบวงจร เป็นบรษิทัเพยีงแห่งเดยีวในธุรกจิไฟฟ้าแสง
สว่าง ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) ผลติและจดัจ าหน่ายหลอดไฟฟ้าภายใต้ตรา
สนิคา้ “L&E” และ “Lumax” 

จากขอ้มลูดงักล่าวข้างต้น ทางบรษิทัพจิารณา
ว่า การที่บรษิทัเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายหลอดไฟเองนัน้ 
จะช่วยสรา้งความหลากหลายดา้นผลติภณัฑท์ีผ่ลติ และ
จ าหน่ายให้มีจ านวนรายการเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากน้ี
บริษัทจึงได้คิดค้นและพฒันา หลอดไฟฟ้าแบบปล่อย
ประจุความเขม้สงู (HID อาท ิหลอดไฟเมทลัฮาไลด ์และ
โซเดียมความดันสูง) หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟ
แอลอดี ี

 

* ขอ้มูลการน าเขา้และส่งออกผลติภณัฑ์แสงสว่างของ
ประเทศไทย เป็นตวัเลขที่ไดจ้ากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/ 
ของกระทรวงพาณิชย ์ณ วนัที่ 19 กุมภาพนัธ ์2565 ซึ่งขอ้มลูอาจ
มีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวง
พาณิชยไ์ดป้ระกาศ 

 

อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้าและภาวะการ
แข่งขนั 

อุตสาหกรรมโคมไฟฟ้า เ ป็นส่วนหน่ึงใน
อุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ตลาดอุตสาหกรรม
โคมไฟฟ้ามีการแข่งขนัสูง มีผู้ผลิตและผู้น าเข้าสินค้า
หลายรายในประเทศ บริษัทได้เริ่มวิจ ัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า เพื่อต่อยอดธุรกิจบัลลาสต์ และ
ตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ต้องการโคมไฟเพื่อน าไปใช้คู่
กบัหลอดไฟแอลอีดี ที่ทางบริษัทได้จดัจ าหน่าย การ
ผลติโคมไฟฟ้านอกจากจะเพิม่ยอดจ าหน่ายในส่วนของ
ผลติภณัฑโ์คมไฟฟ้าโดยตรงแลว้ ทางบรษิทัจงึไดร้บั 

ประโยชน์จากการน าโคมไฟฟ้ามาประกอบเป็นวงจร
ส าเรจ็รปูก่อนจดัจ าหน่าย (น าโคมไฟฟ้ามาประกอบรวม
กับหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ) ท าให้
เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคทีนิ่ยมซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปูโดยตรง 
 

1.3) กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
บรษิทัตระหนกัถงึและใหค้วามส าคญัเป็นอย่าง

มากต่อการขยายฐานลกูค้าใหเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดย
บริษัทได้วางแผนการจดัหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่ม
ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 

กลุ่มลูกค้าที่แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ 
ไดแ้ก่ 

 กลุ่มหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ 
 กลุ่มโคมไฟฟ้า 
 กลุ่มอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
อย่างไรกต็าม บรษิทัพยายามเขา้ถงึกลุ่มลกูค้า

เป้าหมายในแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด เน่ืองจากสนิค้า
กลุ่มไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นอุปกรณ์จ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัของทุกครวัเรือน ซึ่งถ้าสามารถเข้าถึง
ลกูคา้ในแต่ละกลุ่มไดจ้ะท าใหส้ามารถขยายช่องทางการ
จ าหน่ายได้มากขึ้นโดยเฉพาะการน าเสนอสินค้าที่
สามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดง้่าย อาท ิหลอดไฟ และโคม
ไฟฟ้าบางประเภท จะช่วยให้ง่ายต่อการด าเนินกลยุทธ์
ด้านการตลาด นอกจากน้ี  บริษัทยังได้ว างแผน
เตรียมการขยายฐานลูกค้ามากขึ้นผ่านการเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่าย รวมถึงการเพิม่ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นโดยจะเน้นในกลุ่มผลิตภณัฑ์เพื่อ
อ านวยความสะดวกในบ้านและส านกังาน 

 
2) ธรุกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
2.1) การท าการตลาดของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีส าคญั 
ปจัจุบนับรษิทัมโีครงการโรงงานผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทีเ่ปิดด าเนินการอยู่จ านวน 2 โครงการ ขนาด

ก าลงัการผลติไฟฟ้า 1.4 เมกะวตัต์ และ 0.99 เมกะวตัต์  โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

(1) โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั (GSET) 
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า : ขนาด 1.4 เมกะวตัต์ 
คู่สญัญา : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
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อตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า:  โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพของบรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์
จ ากดั เป็นสญัญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Feed-in Tariff ที่มรีะยะเวลารบัซือ้ 
20 ปี โดยรบัซื้อที่ราคา 3.76 บาทต่อหน่วย และได้รบัส่วนเพิม่ราคารบัซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) ส าหรบัผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาจากพลงังานหมุนเวียนใน
อตัรา 0.50 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 8 ปีนับจากวนัที่เริม่ต้นโครงการ 
ซึง่สญัญาจะสิน้สุดในวนัที ่ 19 เมษายน 2578 

 โครงการนี้ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนโดยได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริ่มมีรายได้ และ
ภายหลงัจากระยะเวลา 8 ปี ดงักล่าว จะได้รบัการลดหย่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคลในอตัรารอ้ยละ 50  ของอตัราปกต ิเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
(2) โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (GEE) 

สญัญาซือ้ขายไฟฟ้า : ขนาด 0.99 เมกะวตัต์ 
คู่สญัญา : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
อตัราการรบัซือ้ไฟฟ้า:  โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพของบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั  ไดท้ า

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมื่อว ันที่  28 
พฤศจิกายน 2555 มีระยะเวลาสญัญา 5 ปี และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี โดย
อตัโนมตั ิ 

 โครงการนี้ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุนโดยได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้
จากการประกอบกจิการเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได ้

 
2.2) แนวโน้มอตุสาหกรรม และ สภาวะการแข่งขนั 

 

ภาพรวมธุรกิจพลังงานทดแทน มีแนวโน้ม
เตบิโตขึน้เรื่อยๆ โดยปจัจยัส าคญัทีส่นบัสนุนการเติบโต
หลกั ไดแ้ก่ การสนบัสนุนของภาครฐั และการลดลงของ
ราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้อุตสาหกรรม
พลงังานทดแทนในภาพรวม มีแนวโน้มที่จะขยายตัว
เพิม่ขึ้นอย่างชดัเจน ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการพฒันา
และการเติบโตของพลังงานสะอาดทัว่โลกในการ
พยายามลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลงิ
ฟอซซลิ เช่น น ้ามนั ถ่านหนิ และ ก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็น
การใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่อย่างจ ากดั และเป็น 

การลดปญัหามลภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาไหม้
พลงังานฟอสซลิลงดว้ย ทัง้น้ี แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าในประเทศไทย มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

(1) ภ าว ะอุตส าหกรรม ไฟ ฟ้ า ใน
ประเทศไทย 
   (1.1) โครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้า
ในประเทศไทย 

โครงสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ยการผลติ การส่ง การจ าหน่าย 
และผูใ้ชไ้ฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดตามภาพดงัน้ี 

 
 
 



 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

  38   

แผนภาพแสดงโครงสร้างอตุสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ระบบผลิตไฟฟ้า 
 

 
ผูผ้ลติไฟฟ้าของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
ผู้ผลติไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จ าหน่ายไฟฟ้าเกือบ
ทัง้หมดที่ผลิตและซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและ
ประเทศเพื่อนบ้านใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิ 2 แห่ง ไดแ้ก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
(กฟภ.) เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ลูกค้า
ธุรกิจ ลูกค้าอุตสาหกรรมทัว่ประเทศ และประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 
(IPP) จะจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟผ. เท่านัน้ ในขณะที่
ไฟฟ้าบางส่วนที่ผลติจากผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) 
และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สามารถ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง โดย 
ในปี 2564 มกี าลงัผลติไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ตาม
สญัญา รวมทัง้สิน้ 50,833 เมกะวตัต์ ไม่รวมขอ้มลูของ
ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) ทัง้ น้ี  ผู้ผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

(2) โ ร ง ไฟ ฟ้ าของ  กฟผ .  เ ป็ น
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้น พลงังานความรอ้นร่วม  

และพลงัน ้า เป็นหลกั โดย ในปี 2564 โรงไฟฟ้าของ กฟผ. 
มีก าลังการผลิต 16,082  เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 32 
ของก าลงัการผลติรวมในระบบไฟฟ้า 

(2) ผู้ ผ ลิต ไฟ ฟ้ าอิสร ะ  (Independent Power 
Producer: IPP) 

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเป็นผู้ผลิตที่พฒันาโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อการผลติไฟฟ้าเชงิพาณิชย ์ โดยมี
ก าลงัผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบไม่ต ่ากว่า 90 เมกะวตัต์ 
โดยมีกฟผ. เป็นผู้รบัซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ทัง้หมดภายใต้
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยในปี 2564 ผูผ้ลติ
ไฟฟ้าอิสระมกี าลงัการผลติติดตัง้รวม 15,499 เมกะวตัต์ 
คดิเป็นรอ้ยละ 31 ของก าลงัการผลติรวมในระบบไฟฟ้า 

(3) ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ร า ย เ ล็ ก  (Small Power 
Producer: SPP)  

ผู้ผลติไฟฟ้าที่ด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าโดยใช้
ระบบการผลิตพลังงานความร้อน และไฟฟ้าร่วมกัน 
(Cogeneration) หรอืการผลติไฟฟ้า โดยใช้พลงังานนอก
รูปแบบ กากหรอืเศษวสัดุเหลอืใช้เป็นเชื้อเพลงิ โครงการ 
SPP แต่ละโครงการจะจ าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มากกว่า 
10 เมกะวตัต์ แต่ไม่เกนิ 90 เมกะวตัต์ แต่เน่ืองจาก SPP 
แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภค ที่อยู่ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงไดโ้ดยตรง ก าลงัการผลติของ SPP  มกัจะอยู่ใน 
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ระดับ  120 - 150 เมกะวัตต์ โครงการ SPP 
บางโครงการมขีนาดใกลเ้คยีงกบัโครงการ IPP 
แต่ใชร้ปูแบบการผลติเป็นระบบ Cogeneration 
โดยในปี 2564 ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มกี าลงัการ
ผลติตามสญัญารวม 9,381 เมกะวตัต์ คดิเป็น
ร้อยละ 18 ของก าลังการผลิตรวมในระบบ
ไฟฟ้า 

(4) ไฟฟ้าทีน่ าเขา้จากต่างประเทศ 
นอกจากการรบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต

ไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว กฟผ. ยงั
รบัซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าในประเทศเพื่อน
บ้าน อาท ิสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว เป็นต้น โดยในปี 2564 ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศมีก าลงัการผลิตติดตัง้รวม 5,721 
เมกะวตัต์ คดิเป็นรอ้ยละ 11 ของก าลงัการผลติ
รวมในระบบไฟฟ้า 

(5) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very 
Small Power Producer: VSPP) 

ส าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก จะ
จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ระบบของ กฟน. หรอื กฟภ. 
ไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ต่อสญัญา โดยมเีงื่อนไข
ว่าต้องใชร้ะบบ Cogeneration หรอืใชพ้ลงังาน
หมุนเวยีน ทัง้น้ี ผู้ผลติไฟฟ้ารายเลก็มากไม่ได้
รวมอยู่ในระบบของ กฟผ. โดยมกี าลงัการผลติ
ตามสัญญารวม 4,201 เมกะวัตต์ (ข้อมูล ณ 
เดือนธันวาคม 2562) คิดเป็นร้อยละ 8 ของ
ก าลงัผลติรวมในระบบไฟฟ้า 

 

ระบบส่งไฟฟ้า 
กฟผ. ด าเนินการจดัส่งไฟฟ้าที่ผลติ

จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่รบัซื้อจากผู้ผลติไฟฟ้า
รายอื่นผ่านระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งมีโครงข่าย
ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยระดบัแรงดนัหลกั ไดแ้ก่ 500 
กิโลโวลต์  230 กิโลโวลต์  และ  115 กิโลโวลต์  เพื่อ
จ าหน่ายไฟฟ้าใหแ้ก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ชไ้ฟฟ้าทีร่บัซือ้
โดยตรง  นอกจากน้ี กฟผ. ยังจ าหน่ายไฟฟ้าให้การ
ไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ดว้ย
ระบบส่งไฟฟ้าแรงดนั 115 กโิลโวลต์ และ 22 กโิลโวลต์ 

และมาเลเซยีดว้ยระบบไฟฟ้าแรงสงูกระแสตรง (HVDC) 
300 กโิลโวลต์  

 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
กฟน . และ กฟภ . ท าหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้า

ให้กบัผู้บริโภคในประเทศ โดย กฟน . รบัผิดชอบการ
จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขณะที่ 
กฟภ. จะท าการจ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผูใ้ช้ไฟฟ้ารายย่อย
และลกูคา้อุตสาหกรรมในจงัหวดัอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตบรกิาร
ของ กฟน. และไฟฟ้าบางส่วน กฟผ. ท าการจ าหน่าย
ตรงใหก้บัผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายใหญ่บางรายและผูใ้ชไ้ฟฟ้าที่อยู่
ในประเทศใกล้เคยีง นอกจากน้ีผู้ผลติไฟฟ้าเอกชนบาง
รายมเีครอืข่ายไฟฟ้าของตนเองที่ส่งไฟฟ้าให้กบัลูกค้า
อุตสาหกรรมโดยตรง 

โดยในปี 2563 กฟผ. ได้จ าหน่ายไฟฟ้ารวม
ทัง้สิ้น 187,489.39 ล้านกิโลวตัต์-ชัว่โมง โดยจ าหน่าย
ให้ กฟน. 52,343.73 ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง (คดิเป็นร้อย
ละ 27.92 ของการจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมด) จ าหน่ายให้ 
กฟภ. 131,558.55 ลา้นกโิลวตัต์-ชัว่โมง (คดิเป็นรอ้ยละ 
70.17 ของการจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมด) จ าหน่ายตรงให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า 1,205.07 ล้านกโิลวตัต์-ชัว่โมง (คดิเป็นร้อย
ละ 0.64 ของการจ าหน่ายไฟฟ้าทัง้หมด) และจ าหน่าย
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศใกล้เคียง 2,001.74 ล้าน
กโิลวตัต์-ชัว่โมง (คดิเป็นร้อยละ 1.07 ของการจ าหน่าย
ไฟฟ้าทัง้หมด) 

 

(1.2) ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดยภาพรวมแล้วความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

ระบบในช่วงปี 2564 ถึง 2563 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ  19.82 ต่อปี 
ทัง้น้ี ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสุดของระบบในปี 2562  
เกดิขึ้น เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. มี
ค่าเท่ากบั 32,272.8 เมกะวตัต์ เพิม่ขึ้น 1,300.07 เมกะ
วัตต์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.20 จากเดือนพฤษภาคม 
2559 ซึ่งมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในขณะนัน้ ซึ่งมี
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสุดของระบบเกดิขึน้ ในวนัที่ 
11 พฤษภาคม 2559 เ ว ลา  14.12 น . มี ค่ า เท่ ากับ 
30,972.73 เมกะวตัต์ 
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*ทีม่า : กฟผ. 
 

 
 ส าหรบัแนวโน้มในอนาคต แผนพฒันาก าลงั
ผลิตไฟฟ้าของประ เทศไทย พ .ศ . 2561 - 2580 
(PDP2018 Revision 1) ไดป้ระมาณการว่าความต้อง 

การใชไ้ฟฟ้าจะเพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี 2561 ถงึปี 
2580 โดยคดิเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.03 ต่อ
ปี ดงัน้ี 

 

 
แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2579 

 

 
*ที่มา (1) กฟผ. (2) คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (3) ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (4) แผน PDP2018 
 
 

(2) แนวโน้มอตุสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนในประเทศไทย 
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลอืก (AEDP) ที่ได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อว ันที่  20 ตุลาคม  2563 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ(“กพช.”) ได้มี
การตัง้เป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจาก 

พลงังานทดแทนจากร้อยละ 10.04 ของปริมาณความ
ต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2561 เป็นร้อยละ 
34.23 ของปรมิาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ
ในปี 2580 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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ตารางแสดงก าลงัการผลิตติดตัง้ (เมกะวตัต)์ ของพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกในปี 2561 
และเป้าหมายในปี 2580 ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

 
เช้ือเพลิง แสงอาทิตย ์ พลงัลม พลงัน ้า ขยะ ชีวมวล กา๊ซชีวภาพ รวม 

ปี 2561 2,849 1,504 3,159 531 2,290 382  10,715 
ปี 2580 14,864 2,989 3,228 975 5,790 1,565  29,411 
เพ่ิมขึ้น 12,015 1,485 69 444 3,500 1,183  18,696  

 
 
 ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวก้ าลงัการผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืกจะเพิม่ขึ้นอีก
มาก โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะเพิ่มขึ้นถึง 
12,015 เมกะวตัต์ 
 นอกจากน้ี รายงานทีจ่ดัท าโดยองค์กรพลงังาน
หมุนเวยีนนานาชาต ิ(International Renewable Energy 
Agency - IRENA) ระบุว่า ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียนมีแนวโน้มราคาถูกกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล เน่ืองจากมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
ประกอบกบัการส่งเสรมิของรฐับาลประเทศต่างๆ และ
โครงการที่ได้รบัการพฒันาเป็นรูปธรรม จนส่งผลให้
ต้นทุนพลัง งานหมุนเวียนของโลกลดต ่ าลง เ ป็น
ประวัติการณ์ โดยในปี 2563 อาจมีแนวโน้มถูกกว่า
เชือ้เพลงิฟอสซลิ (ทีม่า : กฟผ.) 
 จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคตการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนอาจเข้ามาแทนที่การผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิลได้มากขึ้น เ น่ืองจากภาครัฐอาจ
สามารถซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน
ไดใ้นราคาที่ไม่แตกต่างจากการซือ้จากผูผ้ลติไฟฟ้าจาก
พลงังานฟอสซลิ 

 
 แนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ ผลิตไฟฟ้า
พลงังานทดแทน และ พลงังานทางเลือก 
 อุตสาหกรรมผู้ผลติไฟฟ้าพลงังานทดแทน และ 
พลงังานทางเลือก ขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของโครงสร้าง
พืน้ฐานทีจ่ะรองรบัโดยพจิารณาจากปจัจยั อาท ิความต้อง 

การใชไ้ฟฟ้าของประชาชนในพืน้ที ่ความพรอ้มของสาย
ส่งที่รองรับในพื้นที่รอบสถานีไฟฟ้า การจัดล าดับ
ความส าคัญของการรับซื้อไฟฟ้า ซึ่งจัดล าดับตาม
นโยบายของรฐับาล ตามรายงานของส านกังานนโยบาย
และแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน ซึง่ในนโยบายของ
รฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ไดใ้หค้วามส าคญัใน
การพฒันาการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน โดยได้
เพิม่สดัส่วน การผลติไฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืก ทีเ่ป็น
พลงังานจากเชือ้เพลงิจากผลติภณัฑท์างการเกษตรมาก
ขึ้นกว่าหลายรฐับาล โดยได้ปรับเป้าหมาย การผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเน้นโครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ เศรษฐกิจฐานรากที่ค านึงถึง
ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รบัทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม ก าหนดเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าระหว่างปี พ.ศ. 
2563 – 2567 ประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าที่ผลิตด้วย
เชื้องเพลิงชีวมวล 600 เมกะวตัต์ ก๊าซชีวภาพจากน ้า
เสยี 183 เมกะวตัต์ ก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 600 เม
กะวัตต์  รวมทั ้งพลัง งานแสงอาทิตย์ ในรูปแบบ
ผสมผสาน (Hybrid) กบัชวีมวล และ/หรอื ก๊าซชวีภาพ 
จากน ้าเสยี และ/หรอื ก๊าซชวีภาพ จากพชืพลงังาน 550 
เมกะวตัต์ โดยมรีายละเอยีดเป้าหมายก าลงัการผลติใหม่
ของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ เศรษฐกิจฐานรากตาม
แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2561 - 2580 (PDP 2018) โดยมรีายละเอยีดตามตาราง 
ดงัต่อไปน้ี 
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*ทีม่า ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน  กระทรวงพลงังาน 
 

  ทัง้น้ีโดยภาพรวมของธุรกิจพลงังานทดแทน 
ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่ อยๆ โดยปจัจัยส าคัญที่
สนับสนุนการเติบโตหลัก ได้แก่ การสนับสนุนของ
ภาครฐั และการลดลงของราคาต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทติย์ 
และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกจิฐานราก ท า
ให้อุตสาหกรรมพลงังานทดแทนในภาพรวม มแีนวโน้ม
ที่จะขยายตัว เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ง เ ป็นไปตาม
แนวโน้มการพฒันาและการเติบโตของพลงังานสะอาด
ของทัว่โลก ในการพยายามลดการใช้พลงังานไฟฟ้าที่
ผลติจากเชือ้เพลงฟอซซลิ เช่น น ้ามนั ถ่านหนิ และก๊าซ
ธรรมชาต ิซึง่เป็นการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่อย่าง 

จ ากดั และเป็นการลดปญัหามลภาวะที่อาจเกิดขึ้น
จากการเผาไหมพ้ลงังานฟอซซลิลงดว้ย 

ในส่วนของการสนับสนุนของภาครัฐใน
ประเทศไทย ได้ก าหนดนโยบายโดยกระทรวง
พลงังาน ซึ่งได้ประกาศแผนพฒันาพลงังานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP) ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาว 20 ปีไว้เป็นโครงสร้างการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนภายในประเทศไทย โดยมรีายละเอียดการ
รบัซื้อพลงังานทดแทนใหม่ในแผนพฒันาก าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศไทย พ .ศ. 2561 - 2580 ฉบับ
ปรับปรุงครัง้ที่ 1 (AEDP 2018 Revision 1)* ตาม
ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 
 

ประเภทโรงไฟฟ้า ก าลงัผลิตไฟฟ้าใหม่ (MW) 
โรงไฟฟ้าขยะ 444 
โรงไฟฟ้าชวีมวล 2,900 
โรงไฟฟ้าพลงังานลม 1,485 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ 8,740 
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยทุ่์นลอยน ้า 2,725 
โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ 400 
โรงไฟฟ้าชุมชน (ชวีมวล) 600 
โรงไฟฟ้าชุมชน (ก๊าซชวีภาพ (พชืพลงังาน)) 600 
โรงไฟฟ้าชุมชน (ก๊าซชวีภาพ (น ้าเสยี)) 183 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดเลก็ กฟผ. 69 
โรงไฟฟ้า Solar Hybrid โรงไฟฟ้าชุมชน 550 
รวม 18,696 

* ขอ้มูลแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศ เป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากเวบ็ไซต์ https://www.eppo.go.th ณ วนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2565  
 
 

ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 2567 

ก าลงัการผลิต (เมกะวตัต)์ รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม รายปี สะสม 
ชีวมวล  200 200 100 300 100 400 100 500 100 600 
กา๊ซชีวภาพ (น ้าเสีย/ของเสีย) 100 100 50 150 33 183 - 183 - 183 
กา๊ซชีวภาพ (พืชพลงังาน)  200 200 100 300 100 400 100 500 100 600 
พลงังานแสงอาทิตย ์(Hybrid) 200 200 100 300 90 390 80 470 80 550 

รวม 700 700 350 1050 323 1373 280 1653 280 1933 

https://www.eppo.go.th/
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จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า ธุรกิจพลังงาน
ทดแทนยัง มีแนว โ น้ม เติบ โตขึ้ นอีก ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ 

ซึ่งมีปริมาณโครงการที่จะเปิดรบัซื้อไฟฟ้า SPP/VSPP 
ชวีมวล ลม ก๊าซชวีภาพ รวม 6,168 เมกะวตัต์ในอนาคต 
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1.2.3 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละวตัถดิุบ 
 

1) ธรุกิจออกแบบ ผลิต และจดัจ าหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
ธุรกจิออกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของบรษิทันัน้ ขณะน้ีบรษิทัมโีรงงานที่ใช้เป็น

ฐานในการผลติรวม 2 แห่ง ซึง่แบ่งออกเป็น โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ดงัน้ี 
 
โรงงาน  1 ตัง้อยู่ เลขที่ 46/67-69 ซอยมัง่มี

ทรพัย ์หมู่ที ่3 ถนนเลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ต าบลคอก
กระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 โดยในส่วนของโรงงาน 1 จะเดินสายการผลิต
อุปกรณ์ทุกชนิดทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑด์้านอเิลคทรอนิกส์ 
โดยสินค้าที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยจะต้องผ่านการ
ทดสอบทุกชิ้น ซึ่งสนิค้าที่บรษิทั ผลติ และ จดัจ าหน่าย
จะพบอัตราการสูญเสีย หรือสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
ประมาณที่กลบัคืนจากลูกค้าในปี 2564  อยู่ที่ 0.29% 
เท่านัน้ ซึ่งทางบริษทัให้ความส าคญัต่อการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Control) ก่อนการจดัส่งสนิค้าให้กบั
ลกูคา้เป็นสิง่ทีส่ าคญัเป็นอนัดบัแรกเสมอ 

โรงงาน 2 ตัง้อยู่เลขที่ 9/20 ซอยมัง่มีทรพัย์ 
หมู่ที ่5 ถนนเลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ต าบลคอกกระบือ 
อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 โดย
ในส่วนของโรงงานน้ีจะเดินสายการผลติ การประกอบ
และการขึ้นรูปโลหะ ส าหรับผลิตภัณฑ์ โคมไฟ และ 
ผลติภณัฑบ์ลัลาสต์  

ทัง้ น้ี  ข ัน้ตอนในการผลิตสินค้าโดยรวมมี
กระบวนการต่างๆ ดัง น้ี (ดูแผนภาพโดยรวมของ
ขัน้ตอนการผลติสนิคา้ประกอบ) 

(1) เริ่มต้นจากการรับสินค้าเข้าจากผู้จ ัด
จ าหน่ายวัตถุดิบ หรือตัวแทนจ าหน่าย 
(Supplier)  

(2) น าสนิค้า เกบ็เข้าคลงัสนิค้า เพื่อเตรยีมใช้
เป็นวตัถุดบิในการผลติ 

(3) เมื่อมคี าสัง่ผลติ พนกังานจะเบกิจ่าย 

วัต ถุ ดิบ จ ากคลัง สิน ค้ า  เ พื่ อ น า เ ข้ า สู่
กระบวนการผลติ โดยจะมีวตัถุดิบประเภท
หน่ึงต้องผ่านการแปรรปูก่อนเขา้สู่การผลติ 

(4) วตัถุดบิที่ผ่านการแปรรูปแล้ว จะถูกเกบ็เข้า
คลงัสนิคา้ 

(5) เมื่อมคี าสัง่ผลติตามแผนผลติ พนกังานจะน า
ว ัต ถุดิบหลักและวัต ถุดิบแปรรูป เข้าสู่
กระบวนการผลติ เพื่อเป็นสนิคา้กึง่ส าเรจ็รปู  

(6) สนิคา้กึง่ส าเรจ็รปู จะถูกเกบ็เขา้คลงัสนิคา้  
(7) พนกังานจะเบกิจ่ายสนิคา้ เพื่อเขา้สู่การพมิพ์

รายละเอียดบนผลติภณัฑ์ (Print) และบรรจุ 
(Pack) เพื่อเป็นสนิคา้ส าเรจ็รปู 

(8) น าสินค้าส าเร็จรูป เก็บเข้าคลงัสินค้า เพื่อ
พรอ้มจะส่งมอบใหก้บัลกูคา้ต่อไป 

 

นอกจากน้ีบรษิทัยงัได้มกีารน าเขา้สนิค้าที่ไดร้บั
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย เข้ามาจัด
จ าหน่ายในประเทศ โดยมีการคัดเลือกบริษัทที่มี
ศกัยภาพในการผลติจากการไปเยีย่มชมงานแสดงสนิค้า 
ตรวจสอบโรงงานผลติ และตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ทีส่่ง
มาทดสอบก่อน น าเขา้สนิคา้มาจดัจ าหน่าย ทัง้น้ีสนิคา้ที่
มีการน าเข้ามาจดัจ าหน่ายในปี 2564 บริษัทได้มีการ
น าเข้าสนิค้าประเภทหลอดไฟและโคมไฟ LED ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑป์ระหยดัไฟและปราศจากสารอนัตราย โดยมี
สดัส่วนการน าเข้าสนิค้าส าเรจ็รูปประเภทหลอดไฟและ
โคมไฟฟ้า LED ต่อสินค้าส าเร็จรูปที่บริษัทน าเข้า
ทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 67.39 
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แผนภาพโดยรวมของขัน้ตอนการผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้า 
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1.1) รายละเอียดเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือวตัถดิุบเพ่ือใช้ในการผลิตของบริษทั มีดงัน้ี 
 

วตัถดิุบและสินค้าส าเรจ็รปูท่ีส าคญัท่ีใช้ในการผลิตและจดัจ าหน่ายของบริษทั ประกอบด้วย 
ประเภทวตัถดิุบ

และสินค้า
ส าเรจ็รปู 

แหล่งท่ีมา 
สดัส่วน
ปี 2564  

สดัส่วน
ปี 2563  

สดัส่วน
ปี 2562  

1. โคมไฟฟ้า บริษัทสั ง่ ซื้ อ โคมไฟและร าง นีออนจากทั ้ง ในและ
ต่างประเทศ โดยจะท าการสัง่ซื้อจากระบบ Re-Order 
Point ซึ่งจะท าการสัง่ซื้อ เมื่อสนิค้าถึงจุดสต๊อคMinimum 
ทีไ่ดต้ัง้ไวส้ าหรบัรายการนัน้ 

52.26 39.76 31.46 

2. หลอดไฟ บรษิทัจะสัง่ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปูจากต่างประเทศ
โดยประเมินจากคุณภาพของโรงงาน สถานที่ผลิต และ 
ยอดการผลิตและจัดจ าหน่ายเป็นส าคัญ โดยจะท าการ
สัง่ซือ้ทุกเดอืนจากการค านวณแผนการจดัจ าหน่าย 

15.13 28.36 36.08 

3. ลวด บรษิทัจะสัง่ซื้อจากผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย โดย
จะท าการสัง่ซื้อทุกๆ เดอืน  

11.65 10.36 4.71 

4. เหลก็ บรษิทัจะสัง่สนิค้าโดยตรงจากผู้ผลติและผู้จดัจ าหน่ายใน
ประเทศเป็นหลกั และจะท าการเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้กบั
ผูจ้ดัจ าหน่ายจากต่างประเทศ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคาวตัถุดบิ
ที่บรษิทัได้รบัจากผู้จดัจ าหน่ายเป็นราคามาตรฐานสากล 
โดยพจิารณาจากแนวโน้มการผันผวนของราคาเหล็กใน
ช่วงเวลานัน้ๆ เป็นส าคญั 

7.08 4.09 4.29 

5. อื่นๆ  13.88 17.43 23.46 
 
 

ในการสัง่ซื้อวตัถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปจาก
ผู้ผลติหรอืผู้จดัจ าหน่ายในแต่ละราย บรษิทัไม่ได้จดัท า
สญัญาซือ้ขายแต่อย่างใด 

นอกจากในกระบวนการผลิตและขัน้ตอนการ
สัง่ซื้อที่ทางบริษัทให้ความสนใจในการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบ
ให้กบับริษัทแล้ว บริษัทยงัให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการ
บ ารุ ง ร ักษา (Ma in tenance)  เครื่ อ งจักรที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลิต โดยจะเน้นการบ ารุ งร ักษาให้มี
ประสทิธภิาพการใชง้านที่ดอีย่างต่อเน่ือง เพื่อลดปญัหา
ด้านการสูญเสียให้มีส ัดส่วนน้อยที่สุด บริษัทมีการ
ทดสอบสนิคา้ส าเรจ็รปูทุกชิน้เพื่อใหม้ัน่ใจว่า สนิคา้ทีไ่ด ้

สัง่ซื้อจากทางผู้จดัจ าหน่ายเป็นสนิค้าที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมของไทย 

นอกจากน้ี ในกระบวนการควบคุมสินค้ า
คงเหลือภายในโกดังสินค้า บริษัทได้ใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์เป็นตวัควบคุมการสัง่จ่ายวตัถุดบิ และการ
เบิกของที่ใช้ในการผลิตเพื่อควบคุมปญัหาเรื่องการสูญ
หายของวตัถุดบิที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงช่วยในเรื่องการ
วางแผนเพื่อสัง่ซื้อวตัถุดบิและสินค้าส าเร็จรูปให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ และลดต้นทุนด้านการจดัเกบ็สินค้า
คงเหลอื 

บรษิทัมพีนักงานที่อยู่ในส่วนของการผลิต ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 75 คน 
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1.2) สภาพปัญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ และ 
สต๊อคสินค้า 

ทีผ่่านมาบรษิทัมสีภาพปญัหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ 
โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  
 (1) ปัญหาความขาดแคลนวตัถดิุบและ
ขาดแคลนสินค้าส าเรจ็รปูเพ่ือการจดัจ าหน่าย 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคย
ประสบปญัหาเรื่องการขาดแคลนวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ 
เน่ืองจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละประเภทไม่ได้
จดัเป็นวตัถุดบิที่หายาก ท าให้สามารถจดัซื้อวตัถุดิบได้
จากผูข้ายทัง้ในและต่างประเทศ อกีทัง้ปรมิาณการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิรวมถึงสนิค้าส าเรจ็รูปของบรษิทั กม็ไิด้มจี านวน
มากอย่างมนีัยส าคญัเมื่อเทยีบกบัปรมิาณการผลิตของผู้
จ ัดจ าหน่ายแต่อย่างใด จึงท าให้บริษัทไม่เคยประสบ
ปญัหาเรื่องการขาดแคลนวตัถุดบิ หรอืขาดแคลนสินค้า
ส าเรจ็รปูเพื่อการจดัจ าหน่ายแต่อย่างใด 
 (2) ปั ญ ห าก า ร พ่ึ ง พิ งผู้ ผ ลิ ต / ผู้ จ ัด
จ าหน่ายวตัถดิุบและสินค้าส าเรจ็รปู 
 บรษิทัไม่มปีญัหาเรื่องการพึ่งพงิผู้ผลิต/ผู้
จดัจ าหน่ายวตัถุดบิรายใดรายหน่ึงเป็นพเิศษ เน่ืองจาก
ตลาดของผู้ผลิต/ผู้จ ัดจ าหน่ายวัตถุดิบ และสินค้า
ส าเรจ็รูปนัน้ จดัอยู่ในประเภทตลาดที่มคีู่แข่งขนัหลาย
ราย ซึ่งทางบรษิทัสามารถเปรยีบเทยีบราคา คุณภาพ
ของสินค้า รวมถึงความพึงพอใจในการให้บรกิารจาก
ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจ าหน่าย 
 โดยวัตถุดิบที่บริษัทจะต้องสัง่ซื้อจาก
ผู้ผลติ/ผู้จ าหน่ายในต่างประเทศ จะมวีตัถุดบิและสนิคา้
ส าเรจ็รูป 3 ประเภท หลกัได้แก่ หลอดไฟและอุปกรณ์
ส่วนควบ และ โคมไฟฟ้าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 บริษัทมีผู้จดัจ าหน่ายในประเทศทัง้สิ้น 143 ราย 
และผู้จ ัดจ าหน่ายต่างประเทศทัง้สิ้น  19 ราย โดยมี
สดัส่วนมูลค่าการสัง่ซื้อวตัถุดบิและสนิค้าส าเรจ็รปู จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ เท่ากบัร้อยละ 29.29 : 
70.71 ตามล าดบั 

(3) ปัญหาเรื่องความผันผวนทางด้าน
ราคาวัตถุดิบและสินค้าส า เร็จรูป เ พ่ือการจัด
จ าหน่าย 

ความผนัผวนทางด้านราคาของวตัถุดบิ และ 
สนิคา้ส าเรจ็รปูเพือ่การจดัจ าหน่าย 

ในปี 2564 ระดับราคาสินค้าส าเร็จรูปเพื่อ
การจดัจ าหน่ายที่บรษิทัได้น าเขา้ มรีาคาที่เพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะสนิค้าประเภทหลอด
แอลอีด ีและโคมไฟแอลอีด ีมกีารปรบัราคาขึ้นในหลาย
รายการ ซึ่งเป็นผลจากการปรบัราคาขึน้ของผลภณัฑปิ์
โตรเคมี เหล็ก ทองแดง และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส าคญั
ของโลก 

ทัง้น้ี จากการที่ทางบริษัทได้มีการติดตาม
ราคาวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป และมีการประเมิน
ความผนัผวนของราคาอย่างต่อเน่ือง ท าให้บรษิทัไดร้บั
ผลกระทบน้อยกว่าความเปลี่ยนแปลงของราคาที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งทางผู้บ ริหารได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของการประเมินราคาวัตถุดิบ และราคา
สินค้าเร็จรูป โดยมีการเพิ่มมาตรการทบทวนราคา
วตัถุดบิเป็นรายวนั รายสปัดาห์ รวมถึงรายเดอืน และมี
การประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ ท าให้
บริษัทยงัคงรกัษาระดบัราคาสินค้า และสามารถปรบั
ราคาสนิคา้ของบรษิทั ใหอ้ยู่ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม 

(4) ปัญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบและ
สินค้าส าเรจ็รปู 

ในปี 2564 สถานทีท่ีใ่ชใ้นการจดัเกบ็วตัถุดบิ 
รวมถึงสนิค้าส าเรจ็รูปของบรษิทั มทีัง้หมด 3 แห่ง คอื
โรงงานสมุทรสาคร 2 แห่ง คลงัสนิคา้ทีถ่นนเจรญินคร 1 
แห่ง ซึ่งปจัจุบนัมขีนาดพื้นที่เพยีงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน อย่างไรกต็าม ทางฝ่ายบรหิารจะมกีารประเมิน
สถานที่จ ัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูปอย่าง
สม ่าเสมอ และมกีารท าส ารวจเพื่อให้แน่ใจว่าคลงัสนิคา้
ที่จ ัดเก็บสามารถรองรับปริมาณวัตถุดิบและสินค้า
ส าเรจ็รปู ไดอ้ย่างเหมาะสม 
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1.3) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลิตของบริษัทมิได้สร้างหรือ

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึมไิดส้รา้งหรอื
ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมแต่อย่างใด และในฐานะ
ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงาน ทางผู้บริหารจึงได้ประกาศนโยบายในการ
ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาสนิค้าที่มปีระสทิธภิาพ และ
สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิคา้ทีบ่รษิทัไดข้อรบัฉลากประหยดั
ไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลงังานซึ่งเป็นสนิค้าที่บรษิทั
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอนุรักษ์ ตามนโยบายภาครัฐ 
นอกจากน้ีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบรษิทัมไิด้มขี้อรอ้งเรยีน
หรือข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกบักฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
และได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดรวมทัง้ข้อกฎหมายด้าน
สิง่แวดลอ้ม อย่างต่อเน่ือง 

 
2) ธรุกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

 ปจัจุบนับรษิทัมโีครงการโรงงานผลติไฟฟ้าจาก 

พลงังานทดแทนที่ด าเนินการผลิต 2 โครงการ ขนาด
ก าลงัการผลติไฟฟ้า 1.4 เมกะวตัต์ และ 0.99 เมกะวตัต์ 
และโครงการที่อยู่ระหว่างก าลังด าเนินก่อสร้าง  1 
โครงการ ขนาดก าลงัการผลติ 2.97 เมกะวตัต์ 

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ของ
บริษัท กรีน เซฟว่ิง เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จ ากดั 
ตัง้อยู่เลขที่ 110/2 หมู่ที่ 2 ต าบลหนิแก้ว อ าเภอท่าแซะ 
จงัหวดัชุมพร  

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ของ
บริษทั กรีน เอิรธ์ เอน็เนอรจี์ จ ากดั ตัง้อยู่เลขที ่40/4 
หมู่  6 ต าบลหลักสอง  อ า เภอบ้ านแพ้ว  จัง หวัด
สมุทรสาคร 

ทัง้น้ี โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จะ
เดนิสายการผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ โดยใช้น ้าเสีย
จากโรงงานเกษตร อาท ิน ้าเสยีจากโรงสกดัน ้ามนัปาล์ม 
น ้ากากส่าจากโรงงานผลติเอทานอล น ้ากากน ้าตาล น ้า
ส่าเหล้า เป็นวัตถุดิบตัง้ต้น โดยมีกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพมรีายละเอยีดเบื้องต้นดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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(1) น าวตัถุดิบที่ได้จากโรงงานผลติภณัฑ์
การเกษตร วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในพื้นที่ รอบ
โรงไฟฟ้า มาเป็นวตัถุดบิของการผลติ โดยวตัถุดบิที่ใช้
ในการผลิต ได้แก่ น ้าเสียจากโรงงานเกษตร หรือ น ้า
จากการย่อยสลายพชืพลงังาน 

(2) น าวตัถุดบิเขา้ไปพกัในบ่อหมกัหรอืบ่อ
บ าบดั เพื่อหมกัใหเ้กดิก๊าซชวีภาพจากกระบวนการย่อย
สลายสารอนิทรยีใ์นสภาวะไม่ใชอ้ากาศจุลนิทรยี์ชนิดไม่
เติมอากาศจะท าการย่อยสลายวตัถุดบิทางการเกษตร
นั ้น  และคาย ก๊าซมีเทนเ ป็นผลผลิตออกมาจ าก
กระบวนการหมกัดว้ยบ่อหมกั (บ่อบ าบดั) 

(3) น าก๊าซชีวภาพที่ได้จากบ่อบ าบัดมา
ผ่านกระบวนการปรบัปรุงก๊าซ ซึ่งจะท าการดัก ก๊าซ 
H2S และ NH3 ซึง่เป็นส่วนหน่ึงทีอ่ยู่ในวตัถุดบิ ใหม้ค่ีาที่
ต ่าลงจากนัน้ท าการลดความชื้นและปรบัระดบั O2 และ 
CO2 ใหเ้หมาะสม 

(4) ก๊าซที่ได้จากการปรบัปรุงในข้อ 3 มา
เขา้เครื่องป ัน่ไฟ (Biogas Engine) 

(5) กระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่อง Biogas 
Engine จะถูกเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟของการ
ไฟฟ้า เพื่อน าไปจ าหน่ายใหก้บัประชาชนต่อไป 

 
กระบวนการผลิตกา๊ซชีวภาพ 
ปจัจุบนัน ้าเสยีจากโรงงานทางการเกษตร

นิยมใช้ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบไม่ใช้อากาศ เน่ืองจาก
ระบบบ าบัดไม่ใช้อากาศสามารถบ าบัดน ้ าเสียที่มี
สารอินทรีย์ในระดบัความเข้มข้นอินทรยี์สูงได้ และได้
ก๊าซชวีภาพ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมเีทนร้อยละ 60 - 80 
สามารถน ามาใชเ้พื่อเป็นพลงังานทดแทนได ้ 

กระบวนการเกิดก๊าซชวีภาพ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นสภาวะไม่ใชอ้ากาศ
ดว้ยแบคทเีรยี 2 กลุ่ม คอื แบคทเีรยีกลุ่มผลติกรด (Acid 
forming bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน 
(Methane producing bacteria) โดยแบคทเีรยีกลุ่มผลติ
กรด จะท าการย่อยสลายสารอนิทรยีท์ีม่โีครงสรา้ง 

โมเลกุลใหญ่ ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้าง
โมเลกุลเล็กลง จากนัน้แบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทนจะใช้
สารอนิทรยีท์ีม่โีครงสร้างโมเลกุลเลก็เป็นสารอาหารและ
ย่อยสลายใหผ้ลผลติหลกัเป็นก๊าซมเีทน (CH4) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมก๊ีาซอื่นๆ เกดิขึ้นใน
ปริมาณเล็กน้อย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) 
หรือ ก๊าซไข่เน่า และก๊าซแอมโมเนีย (NH3) เป็นต้น 
โดยมีข ัน้ตอนการย่อยสลายหลายขัน้ตอนที่มีความ
ซบัซอ้นดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ตอนที  ่1 กระบวนการไฮโดรไลซีส 
(Hydrolysis) เป็นขัน้ตอนของการย่อยสลายสารอินทรยี์
โครงสร้างโมเลกุลใหญ่ ทัง้ที่ละลายน ้าและไม่ละลายน ้า 
เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมนั เป็นต้น ให้มี
ขนาดโครงสร้างโมเลกุลเลก็ที่สามารถละลายน ้าได้ ผล
ของปฏิกิริยา จะได้สารประกอบอินทรยี์ที่มีโครงสร้าง
โมเลกุลเลก็ เช่น น ้าตาลกลูโคส กรมอะมโิน กรดไขมนั 
เป็นต้น 

ขัน้ตอนที ่2 กระบวนการอะซิโดเจนีซีส 
(Acidogenensis) สารประกอบอินทรีย์โครงสร้าง
โมเลกุลเล็กที่ละลายน ้ า ซึ่งถูกสร้างโดยกระบวนการ
ไฮโดรไลซสี จะถูกแบคทเีรยีที่ด ารงชพีอยู่ไดท้ัง้สภาพที่
มแีละไม่มอีากาศ (Facultative bacteria) ใช้เป็นแหล่ง
อาหารและพลงังาน โดยในช่วงแรกของการย่อยสลาย
ขัน้ตอนน้ี ผลของปฏิริยาจะได้กรดอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile fatty acid) ต่อมากรดอินทรีย์ระเหยง่ายที่
เกดิขึ้นดงักล่าวข้างต้นจะถูกแบคทเีรยีกลุ่มอะซิโตเจน
นิค (Acetogenic bacteria) เปลีย่นใหเ้ป็นอะซเิตต ฟอร์
เมต ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่เป็น
สารประกอบทีส่ าคญัในการผลติก๊าซมเีทน 

ขัน้ตอนที ่3 กระบวนการผลิตก๊าซมีเทน 
(Methanogenesis) กระบวนการผลิตก๊าซมีเทน เป็น
ขัน้ตอนสุดท้ายของการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้
สภาวะแบบไม่ใช้อากาศ ผลผลติสุดท้าย คอื ก๊าซมเีทน 
(CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น ้า และก๊าซอื่นๆ ใน
ปรมิาณเลก็น้อย 
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ภาพกระบวนการผลิตกา๊ซชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1) สภาพปัญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ และ 
สต๊อคสินค้า 

ทีผ่่านมาบรษิทัมสีภาพปญัหาเกีย่วกบัวตัถุดบิ
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 (1) ปัญหาความขาดแคลนวตัถดิุบจาก
ฤดกูารผลิต 
 เน่ืองจากโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก ชีวมวล และ 
ชวีภาพ จะต้องใชว้ตัถุดบิทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก 
ทางบรษิทัจงึจ าเป็นต้องท าสญัญาซือ้ขายวตัถุดบิกบัผู ้

ขายวตัถุดิบรายใหญ่ ซึ่งจะเป็นการประกันวตัถุดิบให้
เพยีงพอต่อการผลติในรอบปี ทัง้น้ีโรงงานการเกษตรที่
บริษัทได้ท าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบนั ้นเป็นโรงงาน
การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งจะท าให้บรษิัทมี
ค่าขนส่งว ัตถุดิบที่น้อยลง ในกรณีที่บริษัทอยู่ติดกับ
โรงงานการเกษตร บรษิทัจะท าการเจรจาเพื่อท าระบบส่ง
วตัถุดบิอตัโนมตัจิากทางโรงงานการเกษตร เพื่อประหยดั
ค่าขนส่งทีจ่ะเป็นภาระในอนาคต 
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังประสบปญัหา
เลก็น้อย โดยในช่วงที่โรงงานการเกษตรไม่ได้ด าเนินการ
ผลติ (นอกฤดูการผลติ) บรษิทัจ าเป็นต้องเดนิเครื่องจกัร 
เพียงบางช่วงเวลาเน่ืองจากวตัถุดิบไม่เพียงพอ ซึ่งจะ
เป็นเพยีงช่วงนอกฤดูการผลติของโรงงานการเกษตรใน
พื้นที่ ในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทได้แก้ปญัหาเบื้องต้น
โดยการก าหนดช่วงเวลาท าการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรใหม่ 
ให้ตรงกบัช่วงนอกฤดูการผลิต ทัง้น้ี เพื่อลดผลกระทบ
จากปญัหาขาดแคลนวตัถุดบิในช่วงนอกฤดูการผลติ และ
ยงัเป็นการเตรียมพร้อมส าหรบัการผลิตในช่วงฤดูการ
ผลติของโรงงานการเกษตรในพื้นทีด่ว้ย 
 
 (2) ปัญหาการ พ่ึง พิงผู้ จ ัดจ าห น่ าย
วตัถดิุบ 
 โรงงานผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และ 
ชีวภาพ จ าเป็นต้องพึ่งพิงผู้จดัจ าหน่ายวตัถุดิบที่เป็น
โรงงานการเกษตรในพื้นที ่ซึง่จะท าใหบ้รษิทัจ าเป็นต้อง
ท าสญัญาระยะยาว (มากกว่า 2 ปี) กบัโรงงานการผลติ
สนิคา้เกษตรเพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการขาดแคลน 

วตัถุดบิ อย่างไรกต็าม เน่ืองจากโรงงานผลติไฟฟ้าของ
บริษัทตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มีวตัถุดิบเป็นจ านวนมาก ท าให้
ในช่วงทีโ่รงงานการผลติสนิคา้เกษตรไม่สามารถส่งมอบ
วัตถุดิบให้กับทางบริษัทได้นัน้ บริษัทสามารถจัดหา
วตัถุดบิการเกษตรจากโรงงานอื่นในพืน้ที ่เพื่อมาชดเชย
วตัถุดบิหลกัทีบ่รษิทัใชไ้ดบ้างส่วน  
 นอกจากน้ีบริษัทยังอยู่ในระหว่างด าเ นิน
การศึกษา การท าสัญญาการเกษตรกับเกษตรกรใน
พื้นที่ เพื่อปลูกพชืพลงังานบางชนิด ที่สามารถน ามาใช้
ในกระบวนการ การผลติของทางบรษิทัได้ 
 
 (3) ปัญหาเรื่องการจดัเกบ็วตัถดิุบและผล
พลอยได้จากการผลิต 
 ปจัจุบันการจดัเก็บวตัถุดิบ ไม่มีปญัหาแต่
อย่างใด เน่ืองจาก บริษัทได้ท าการต่อเชื่อมระบบกบั
ทางโรงงานการเกษตรเพื่อน าวตัถุดิบเข้ามาโดยตรง 
และ น ้าที่เกดิขึ้นภายหลงัจากการผลติไฟฟ้า สามารถ
น าไปใช้เป็นปุ๋ ยทางการเกษตร ท าให้มเีกษตรกรในพื้น
ทีม่ารบัน ้าไปใส่พืน้ทีท่างการเกษตรของตนเอง 
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1.2.4 ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
  1) สินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัย่อย  
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัยท์ี่ใชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ประเภท
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
มูลค่าสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรพัยสิ์น 
บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั )มหาชน(  

1. ทีด่นิ โฉนดเลขที ่606 ต.คอก
กระบอื อ.เมอืงสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร 
ขนาดเน้ือที ่5-0-3.4 ไร่ 

เป็นเจา้ของ จ านองเป็นประกนั
กบัสถาบนัการเงนิ
แห่งหน่ึงในวงเงนิ
จ านอง 150 ลา้น
บาท 

23,547,123.71 ทีต่ัง้อาคาร
โรงงาน 
(ส่วนปรบัปรงุ
ทีด่นิ) 

2. อาคาร
โรงงาน 

 แห่งที่  1 

เลขที ่46/67 - 69 หมู่ที ่3  
ซ.มัง่มทีรพัย ์ 
ถ.เลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์
ต.คอกกระบอื อ.เมอืง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ จ านองเป็นประกนั
กบัสถาบนัการเงนิ
แห่งหน่ึงในวงเงนิ
จ านอง 10 ลา้นบาท 

7,430,964.84 
 

 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

3. อาคาร
โรงงาน 

 แห่งที่  2 

เลขที ่9/20 หมู่ที ่5 ซ.มัง่มี
ทรพัย ์ 
ถ.เลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ 
ต.คอกกระบอื อ.เมอืง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ จ านองเป็นประกนั
กบัสถาบนัการเงนิ 
แห่งหน่ึงในวงเงนิ
จ านอง 150 ลา้น
บาท 

19,914,464.55 
 
 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

4. ทีด่นิ
ส านกังาน 
และโกดงั
เกบ็สนิคา้ 

เลขที ่260/2 ถ.เจรญินคร 
แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600 
ขนาดเน้ือที ่1-3-64 ไร่ 

เป็นผูเ้ช่า ไม่ม ี - เพื่อใชเ้ป็นพืน้ที่
ส านกังานและ
โกดงัสนิค้า 

5. อาคาร
ส านกังาน 
และโกดงั
เกบ็สนิคา้ 

พืน้ทีใ่ชส้อยขนาด 2,569 
ตารางเมตร 
เลขที ่260/2 ถ.เจรญินคร 
แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร  
ขนาดเน้ือที ่1-3-64 ไร่ 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 1,427,913.26 
 
 

เพื่อใชเ้ป็นโกดงั
เกบ็สนิคา้และ
ส านกังาน 

6. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 4,184,144.48 
 

เพื่อใชใ้น
โรงงาน 
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ประเภท
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
มูลค่าสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรพัยสิ์น 
7. เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์
ส านกังาน รวมถงึคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 528,263.83 
 
 

เพื่อใชใ้น
โรงงาน /
ส านกังาน 

8. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 7,112,930.62 
 
 

เพื่อใชใ้นการ
ตดิต่อและการ
ขนส่ง 

9. เครื่องจกัร/อุปกรณ์ระหว่างตดิตัง้ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี - เพื่อใชใ้น
โรงงาน 

บริษทั ธีระมงคล เอนเนอรยี์ จ ากดั 
1. อาคาร
ส านกังาน 

อาคารส านกังานเคลื่อนที่ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 242,626.56 
 

เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังาน 

2. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 9,236,213.31 เพื่อจ าหน่าย/
ใหเ้ช่า 

3. เครื่องจกัร/อุปกรณ์ระหว่างตดิตัง้ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 49,837,845.40 
 

เพื่อจ าหน่าย/
ใหเ้ช่า 

บริษทั กรีน เซฟว่ิง เอนเนอรย่ี์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
1. ทีด่นิ
ส านกังาน 
และ 
โรงไฟฟ้า 

เลขที ่16 ต.หนิแกว้ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร ขนาดเน้ือที ่
12-0-60 ไร ่
เลขที ่52 ต.หนิแกว้ อ.ท่า
แซะ จ.ชุมพร  
ขนาดเน้ือที ่10-2-59 ไร่ 

เป็นผูเ้ช่า ไม่ม ี - เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังาน และ
ใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

2. อาคาร
ส านกังาน 

เลขที ่110/1 หมู่ที ่2 ต.หนิ
แกว้ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

เป็นเจา้ของ 

จ านองเป็นประกนั
กบัสถาบนัการเงนิ
แห่งหน่ึงในวงเงนิ

จ านอง  
50 ลา้นบาท 

524,490.64 
 

เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังาน 

3. อาคาร
โรงงาน 

เลขที ่110/1 หมู่ที ่2 ต.หนิ
แกว้ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

เป็นเจา้ของ 18,558,195.73 
 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

4. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ 11,643,623.78 
 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

5. ระบบไบโอแก๊ส  และระบบไฟฟ้า เป็นเจา้ของ 5,169,155.28 
 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 
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ประเภท
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 
มูลค่าสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรพัยสิ์น 
6. เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์

ส านกังาน รวมถงึคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 65,055.30 
 
 

เพื่อใชใ้น
โรงงาน  /
ส านกังาน 

7. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 1.00 เพื่อใชใ้นการ
ตดิต่อ 

8. เครื่องจกัร/อุปกรณ์ระหว่างตดิตัง้ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 122,579.55 เพอืใชใ้น
กระบวน 
การผลติ 

บริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรจี์ จ ากดั 
1. ทีด่นิ
ส านกังาน 
และ 
โรงไฟฟ้า 

โฉนดเลขที ่45655, 
91858, 86001 ขนาดเน้ือ
ที ่30-3-17 ไร่ ต.เขาขลุง 
อ.บ้านโป่ง  
จ.ราชบุร ี

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 10,000,000.00 เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังานและ
ใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

2. ทีด่นิ
ส านกังาน
และ
โรงไฟฟ้า 

โฉนดเลขที ่181, 148  
ขนาดเน้ือที ่29-1-24 ไร่ 
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่าน
ชา้ง จ.สุพรรณบุร ี

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 11,711,855.78 
 

เพื่อใชเ้ป็น 
ส านกังานและ 
ใชใ้น
กระบวนการ 
ผลติ 

3. ทีด่นิ
ส านกังาน
และ 
โรงไฟฟ้า 

โฉนดเลขที ่39802                    
ขนาดเน้ือที ่10-0-00 ไร่  
ต.หลกัสอง อ.บ้านแพว้  
จ.สมุทรสาคร 

เป็นผูเ้ช่า ไม่ม ี - เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังานและ
ใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

4. ทีด่นิ
ส านกังาน 
และ 
โรงไฟฟ้า 

โฉนดเลขที ่37276, 42810 
ขนาดเน้ือที ่หน้ากวา้ง 6 
ม. 
ยาว 10 ม.  ต.หลกัสอง  
อ.บ้านแพว้ จ.สมุทรสาคร 

เป็นผูเ้ช่า ไม่ม ี - เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังานและ
ใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 

5. ทีด่นิ
ส านกังาน 
และ 
โรงไฟฟ้า 

โฉนดเลขที ่34949  
ขนาดเน้ือที ่หน้ากวา้ง 6 
ม. ยาว 200 ม. 
ต.หลกัสอง อ.บ้านแพว้  
จ.สมุทรสาคร 

เป็นผูเ้ช่า ไม่ม ี - เพื่อใชเ้ป็น
ส านกังานและ
ใชใ้น
กระบวนการ
ผลติ 
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ประเภท
ทรพัยสิ์น 

ลกัษณะทรพัยสิ์น 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

มูลค่าสทุธิ  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงคใ์น
การถือครอง
ทรพัยสิ์น 

6. อาคาร
โรงงาน 

เลขที ่40/4 หมู่ที ่6    
ต.หลกัสอง อ.บ้านแพว้  
จ.สมุทรสาคร 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 3,288,905.18 
 
 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการผลติ 

7. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 5,409,248.10 เพื่อใชใ้น
กระบวนการผลติ 

8. ระบบไบโอแก๊สและระบบไฟฟ้า เป็นเจา้ของ  27,352,302.73 
 

เพื่อใชใ้น
กระบวนการผลติ 

9. เครื่องตกแต่งตดิตัง้และอุปกรณ์
ส านกังาน รวมถงึคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 427,822.60 
 
 

เพื่อใชใ้นโรงงาน/
ส านกังาน 

10. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 2,039,024.49 เพื่อขนสง่วตัถุดบิ 
11. อาคารระหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 10,743,597.84 โรงผลติไฟฟ้า 
12. เครื่องจกัร/อุปกรณ์ระหว่างตดิตัง้ เป็นเจา้ของ ไม่ม ี 63,783,381.16 

 
เครื่องจกัรและระบบ
ผลติไฟฟ้า 

รวม 294,301,729.72  
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  2) สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธรุกิจ 
 
2.1) สญัญาท่ีส าคญัของบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

  (1) สญัญาเช่าท่ีดินส านักงานและโกดงัสินค้า 
 

คู่สญัญา : บริษทั หวัง่หลี จ ากดั ซ่ึงมิได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
วนัท าสญัญา : 25 มนีาคม 2553 
ระยะเวลาของสญัญา : 1 เมษายน 2553 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2565 (12 ปี 6 เดอืน) 
วธิกีารก าหนดราคา : ก าหนดระยะเวลาปลอดค่าเช่า 6 เดอืน หลงัจาก 6 เดอืน คดิอตัรา

ค่าเช่า 80,000 บาท ปรบัเพิม่อตัราค่าเช่าในอตัราร้อยละ 5 โดยให้
เริม่ขึ้นค่าเช่าในเดอืนที่ 19 ของการเช่าเป็นต้นไป และปรบัเพิม่ใน
อตัรารอ้ยละ 5 ทุก 12 เดอืนถดัไป 

สรุปสาระส าคญัของสญัญา  - ผูใ้หเ้ช่า ตกลงใหผู้เ้ช่า ท าสญัญาเช่าที่ดนิไวเ้พื่อตัง้เป็นส านักงาน
และโกดงัแห่งใหม่ตามที่ผู้เช่าได้จดทะเบียนตามวตัถุประสงค์กบั
กรมพฒันาธุรกจิการคา้เท่านัน้ 

  - เมื่อครบก าหนดสญัญาแล้ว ผู้ให้เช่าตกลงให้สทิธแิก่ผู้เช่าก่อนใน
การต่ออายุสญัญาเช่าออกไปอกี 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขว่าผูเ้ช่าตกลง
ให้ค่าเช่ามากกว่า หรอืเท่ากบับุคคลภายนอกที่เสนอราคาค่าเช่า
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า โดยผูเ้ช่าจะต้องแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดอืนก่อนระยะเวลาเช่าสิน้สุดลง 

 

   
(2) สญัญาประกนัภยัท่ีส าคญั 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี : 521-01551-2272  
คู่สญัญา : บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั )มหาชน(  

ประเภทการประกนัภยั : ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั 1  : เลขที ่9/20 หมู่ที ่5 ซ.มัง่มทีรพัย ์ถ.เลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ต.

คอกกระบอื อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 
  (1) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมอาคาร ส่วน

ปรับปรุงและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของตัว
อาคาร และระบบสาธารณูปโภค (ไม่รวมเต้นท์) ทุนประกนั 
47,000,000 บาท 

  (2) เฟอรนิ์เจอรเ์ครื่องตกแต่งตดิตัง้ตรงึตรา เครื่องใช ้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ รวมเครื่องใช้ส านักงานคอมพิวเตอร์ และส่วน
ควบ ทุนประกนั 850,000 บาท 

  (3) สต๊อกสนิค้าวตัถุดบิ สนิค้าระหว่างผลติ สนิค้าส าเรจ็รูป และ
วสัดุหบีห่อ ทุนประกนั 60,000,000 บาท 
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  (4) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กบัการประกอบการ 
ทุนประกนั 29,500,000 บาท 

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั 2 : เลขที ่46/67- 69 หมู่ที ่3 ซ.มัง่มทีรพัย ์ถ.เลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์
ต.คอกกระบอื อ.เมอืงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 

  (1) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมอาคาร ส่วน
ปรบัปรุง และระบบสาธารณูปโภค ทุนประกนั 11,000,000 
บาท 

  (2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมเครื่องใชส้ านกังาน คอมพวิเตอร ์และ
ส่วนควบ ทุนประกนั 300,000 บาท 

  (3) สต๊อกสนิค้าวตัถุดบิ สนิค้าระหว่างผลติ สนิค้าส าเรจ็รูป และ
วสัดุหบีห่อ ทุนประกนั 22,000,000 บาท 

  (4) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบการ 
ทุนประกนัภยั 1,900,000 บาท 

ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั 3 : เลขที ่260/2 ถ.เจรญินคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 10600 
  (1) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมส่ วนต่อเติมอาคาร ส่วน

ปรับปรุงและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของตัว
อาคาร และระบบสาธารณูปโภค (ไม่รวมเต้นท์) ทุนประกนั 
21,600,000 บาท 

  (2) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมเครื่องใชส้ านกังาน คอมพวิเตอร ์และ
ส่วนควบ ทุนประกนั 5,050,000 บาท 

  (3) สต๊อกสนิคา้วตัถุดบิ สนิคา้ระหว่างผลติ สนิคา้ส าเรจ็รปู รวมถงึ
สินค้าที่อยู่ในความดูแลของผู้เอาประกนัภัยในฐานะผู้รกัษา
ทรพัย ์ทุนประกนั 50,000,000 บาท 

  (4) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบการ 
ทุนประกนัภยั 1,800,000 บาท 

ความคุม้ครองของกรมธรรม ์ : ความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่อทรพัย์สินที่เอาประกนัภยั 
อนัมสีาเหตุโดยตรง จากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลมพายุ ภยั
จากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยเน่ืองจากน ้ า ภัยไฟป่า ภัย
แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรอืการกระท าอันมเีจตนาร้าย ภยัจากลูกเหบ็ และ
อุบตัเิหตุทีไ่ม่ไดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์ความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
(GIA Form) โดยจ ากดัวงเงนิความรบัผดิต่อเหตุการณ์และตลอด
ระยะเวลาทีเ่อาประกนัภยั ส าหรบัภยัดงัน้ี 

  - ภยัน ้าท่วม วงเงนิภยัละ 20,000,000 บาท 
- ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ วงเงินภัยละ 

50,000,000 บาท 
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- ภยัจลาจลและนดัหยุดงานหรอืการกระท าอนัมเีจตนารา้ย วงเงนิ
ภยัละ 200,000,000 บาท 

ระยะเวลาประกนัภยั : 1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 1 พฤศจกิายน 2565 

วงเงนิเอาประกนัภยั : 251,000,000 บาท 

ผูร้บัผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์ : บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั )มหาชน(  
 
 

2.2) สญัญาท่ีส าคญัของบริษทัย่อย 
 

  (1) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคของบริษทัย่อย 
 

 (1.1) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทั กรีน เซฟว่ิง เอนเนอรย่ี์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
สญัญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (ส าหรบัผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวยีน) ของบรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีบ่รษิทัย่อยถอื
หุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

 
คู่สญัญา : การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
จ านวนสญัญา : 1 ฉบบั 
ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสุด : 1.4 เมกะวตัต์ 
ทีต่ัง้โครงการ : อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

รายละเอยีดสญัญา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ตกลงซื้อขายไฟฟ้า ที่ระดบั
แรงดนั 22,000 โวลต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสญัญารบัซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

เงื่อนไขในการซือ้ขาย : ผูผ้ลติไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้า ภายในวนัทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
สญัญา )วนัทีก่ าหนดจะขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค(  

ระยะเวลาของสญัญา : ระยะเวลา 20 ปี นบัตัง้แต่วนัทีเ่ริม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ 

การสิน้สุดของสญัญา : (1) ผูผ้ลติไฟฟ้ายื่นหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการไฟฟ้าแสดง
ความประสงคท์ีจ่ะยุตกิารซือ้ขายไฟฟ้า โดยการยกเลกิสญัญา 

  (2) หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อหน่ึงข้อ
ใด ใหอ้กีฝา่ยหน่ึงนัน้ด าเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขใหอ้ีกฝ่าย
หน่ึงมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

 
 

 (1.2) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรจี์ จ ากดั 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับผลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานหมุนเวยีน) ของบรษิทั กรนีเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ ีจ ากดั โดยเป็นบรษิทัที่บรษิทั ธรีะ
มงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 
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คู่สญัญา : การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
จ านวนสญัญา : 1 ฉบบั 
ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสุด : 0.99 เมกะวตัต์ 
ทีต่ัง้โครงการ : อ.บ้านแพว้ จ.สมุทรสาคร 

รายละเอยีดสญัญา : การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและบรษิทั ตกลงซือ้ขายไฟฟ้า ทีร่ะดบัแรงดนั 
22,000 โวลต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสญัญารบัซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

เงื่อนไขในการซือ้ขาย : ผู้ผลติไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ภายในวนัที่ได้ระบุไวใ้น
สญัญา )วนัทีก่ าหนดจะขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค(  

ระยะเวลาของสญัญา : ระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที่ลงนามสญัญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี 
โดยคู่สญัญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสญัญาออกไป แจง้หนงัสอืเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนัก่อนครบก าหนดอายุสญัญา 

การสิน้สุดของสญัญา : หากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาข้อหน่ึงขอ้ใด ให้
อีกฝ่ายหน่ึงท าหนงัสอืแจ้งให้ฝ่ายนัน้ด าเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไข
ใหอ้กีฝา่ยหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้

 
 (1.3) สญัญาซ้ือขายไฟฟ้าของบริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรจี์ จ ากดั 
  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ส าหรับผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีน) ของบรษิทั กรนีเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ ีจ ากดั โดยเป็นบรษิทัที่บรษิทั ธรีะ
มงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

 

คู่สญัญา : การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 
จ านวนสญัญา : 1 ฉบบั 
ปรมิาณรบัซือ้ไฟฟ้าสงูสุด : 2.97 เมกะวตัต์ 
ทีต่ัง้โครงการ : อ.ด่านชา้ง จ.สุพรรณบุร ี

รายละเอยีดสญัญา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท ตกลงซื้อขายไฟฟ้า ที่ระดบั
แรงดนั 22,000 โวลต์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสญัญารบัซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก 

เงื่อนไขในการซือ้ขาย : ผูผ้ลติไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้า ภายในวนัทีไ่ดร้ะบุไวใ้น
สญัญา )วนัทีก่ าหนดจะขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค(  

ระยะเวลาของสญัญา : ระยะเวลา 5 ปีนับจากวนัที่ลงนามสญัญา และต่อเน่ืองครัง้ละ 5 ปี 
โดยคู่สญัญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสญัญาออกไป แจ้งหนังสอื
เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนครบก าหนดอายุสญัญา 

การสิน้สุดของสญัญา : หากคู่สญัญาฝา่ยหน่ึงฝา่ยใด ไม่ปฏบิตัติามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด ให้
อีกฝ่ายหน่ึงท าหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนัน้ด าเนินการแก้ไข หากไม่
แกไ้ขใหอ้กีฝา่ยหน่ึงมสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้
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(2) สญัญาเช่าท่ีดินของบริษทัย่อย 
(2.1) สญัญาเช่าท่ีดินของบริษทั กรีน เซฟว่ิง เอนเนอรย่ี์ ไทยแลนด ์จ ากดั 

 

คู่สญัญา : บริษทั มิตรเจริญ ปาลม์ออยล ์จ ากดั  
ซ่ึงมิได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

วนัท าสญัญา : 17 สงิหาคม 2561 

ระยะเวลาของสญัญา : วนัที ่23 มถุินายน 2561 ถงึวนัที ่3 กรกฎาคม 2586 (25 ปี)  
วธิกีารก าหนดราคา : ช าระค่าเช่าเป็นรายปี ปีละ 13,600 บาทต่อปี 

ส รุ ป ส า ร ะ ส า คัญของ
สญัญา 

: ผูใ้หเ้ช่า ตกลงใหผู้เ้ช่า ท าสญัญาเช่าที่ดนิไวเ้พื่อด าเนินการโรงไฟฟ้า
จากก๊าซชวีภาพ ตามที่ผู้เช่าได้จดทะเบียนตามวตัถุประสงค์กบักรม
พฒันาธุรกจิการคา้เท่านัน้ 

 
 

(2.2) สญัญาเช่าท่ีดินของบริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรจี์ จ ากดั 
 

คู่สญัญา : คณุจิโรจน์ ทองเตม็ 
ซ่ึงมิได้เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

วนัท าสญัญา : 11 มกราคม 2557  
ระยะเวลาของสญัญา : วนัที ่11 มกราคม 2557 ถงึวนัที ่11 มกราคม 2567 (10 ปี) 
วธิกีารก าหนดราคา : ช าระค่าเช่าเป็นรายปี ปีละ 140,000 บาทต่อปี 

 
 

(3) สญัญาประกนัภยัของบริษทัย่อย 
(3.1) สญัญาประกนัภยัของบริษทั กรีน เซฟว่ิง เอนเนอรย่ี์ ไทยแลนด ์จ ากดั 

 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี : 001-MS-2021-0029945 (IAR) 
คู่สญัญา : บรษิทั อลอินัซ ์อยุธยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทการประกนัภยั : ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยั 1 : เลขที ่110/1 หมู่ 2 ต.หนิแกว้ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190 
  (1) สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทุกอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวม

ส่วนปรบัปรุงต่อเติมอาคาร รัว้ ก าแพง ประตู และระบบ
สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ทุนประกนั 3,295,000 บาท 

   (2) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า ทุน
ประกนั 40,850,000 บาท 

ความคุม้ครองของกรมธรรม ์ : ความสูญเสยีหรอืเสยีหายโดยตรงต่อทรพัยส์นิที่เอาประกนัภยั 
อนัมสีาเหตุโดยตรงจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภยัน ้าท่วม ภยัลมพายุ 
ภยัจากควนั ภยัทางอากาศยาน ภยัเน่ืองจากน ้า ภยัไฟป่า ภยั
แผ่นดนิไหว ภยัต่อเครื่องไฟฟ้า ภยัระเบดิ ภยัการนัดหยุดงาน 
การจลาจล หรอืการกระท าอนัมเีจตนารา้ย ภยัจากลกูเหบ็ และ
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อุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ ความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน  (GIA Form) โดยจ ากัดวง เงินความรับผิด ต่ อ
เหตุการณ์และตลอดระยะเวลาทีเ่อาประกนัภยั ส าหรบัภยัดงัน้ี 

  - ภยัน ้าท่วม วงเงนิภยัละ 1,000,000 บาท 
- ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยภูเขาไฟระเบิด 
หรอืภยัสนึาม ิวงเงนิภยัละ 2,000,000 บาท 
- ภยัประทว้ง ภยันดัหยุดงาน ภยัจลาจล หรอืการกระท าอนัมี
เจตนารา้ย วงเงนิภยัละ 5,000,000 บาท 

ระยะเวลาประกนัภยั : วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงว ันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 
16.30 น. 

วงเงนิเอาประกนัภยั : 44,145,000 บาท 

ผู้ ร ั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต า ม
กรมธรรม ์

: ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ตามภาระผกูพนั 

 
 

  3) สินทรพัยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจของบริษทั 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการ

สินทรพัย์ไม่มีตัวตนสุทธิ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยมมีูลค่าสุทธ ิเท่ากบั 0.04 ล้านบาท และนอกจากน้ี
ทางบริษัทมีเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นลิขสิทธิข์อง
บรษิทัเอง ดงัน้ี 

“GATA” ใชเ้ป็นเครื่องหมายการคา้ส าหรบั 

ผลติภณัฑห์มอ้แปลงไฟฟ้า บลัลาสต์ไฟฟ้า สตารท์เตอร์ 
อิกไนเตอรค์ารป์าซเิตอร ์(หรอืคอนเดนเซอร์) หลอดไฟ
ทุกประเภท โคมไฟทุกประเภท และสวทิซแ์สงแดด 

“CROSS” ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าส าหรบั
ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพื่อการส่งออก แต่ส าหรับใน
ประเทศจะใชส้ าหรบัผลติภณัฑโ์คมไฟ  

 
เครื่องหมายการค้า 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากน้ี ทางบริษัทยงัได้จดสทิธิบตัร ส าหรบัผลิตภัณฑ์ที่บรษิัทเป็นผู้วิจยัและพฒันาขึ้นมา เองรวม 5  

ผลติภณัฑ ์ 
 
 
 



 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

  62   

 4) เงินลงทุนของบริษทั แสดงตวัเลขตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมบีรษิทัย่อย 5 บรษิทั ซึง่บรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ทัง้ 5 บรษิทั ไดแ้ก่ 

หน่วย : บาท 

รายช่ือบริษทั 
สดัส่วนการถือหุ้นโดย

บริษทั 
มูลค่าเงินลงทุนตามบญัชี  
ณ 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยตรง 
บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอรย์ ีจ ากดั  100.00 24,999,800 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั 65.00 67,599,900 
บริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยอ้อม 
บรษิทั กรนีเซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั/1 100.00 - 
บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั/2 100.00 - 
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย จ ากดั/3 100.00 - 

รวม  92,599,700 
หมายเหตุ: /1 บรษิทั กรนีเซฟวิง่ เอนเนอร์ยี ่ไทยแลนด ์จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอร์ย ีจ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00 

ของทุนช าระแลว้ 
/2 บริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ ีจ ากดั ถือหุน้โดยบรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอร์ย ีจ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทุนช าระ

แลว้ 
/3 บริษทั โกลบอล ยูทิลติี้ ซพัพลาย จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ ีจ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของทุน

ช าระแลว้ 
 
 5) นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

 นโยบายการลงทุนของบรษิทั คอื บรษิทัจะ
พจิารณาลงทุนในธุรกจิที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อ
การท าธ ุรก จิของบรษิ ทั  หร อื เป ็นธ ุรก จิซึง่ อยู ่ใน
อุตสาหกรรมทีม่ แีนวโน้มการเจรญิเตบิโต  และจะ
ค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุนเป็น
ส าคญั โดยบรษิทัจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ 

เข้าไปเป็นตวัแทนตามสดัส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่เป็น
บรษิ ทัร ่วม บรษิ ทัจะไม ่เข ้าไปควบค ุมด ูแลอยา่ง
เคร่งครดั เพยีงแต่จดัส่งตวัแทนจากบรษิทัเขา้ไปเป็น
กรรมการในบรษิทันัน้ๆ ทัง้น้ี จ านวนตวัแทนจากบรษิทั
ที่เข ้าไปเป็นกรรมการจะขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุน้
ของบรษิทั  
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1.2.5 งานท่ียงัไม่ส่งมอบ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไม่มงีานทีย่งัไม่ส่งมอบ 
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1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ธุรกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง และธุรกจิผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยมพีนัธกจิในการเตบิโตด้านมลูค่าของธุรกจิทุกกลุ่ม สรา้ง
ผลตอบแทนในการลงทุนแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างยัง่ยนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัง้น้ี บรษิทัไดถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยทัง้โดยตรงและโดยอ้อม เพื่อด าเนินธุรกจิต่างๆ ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั

บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอรยี์ จ ากดั - TMGE
(บริษทัถือหุ้นโดยตรง)

ด าเนินธรุกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน

- ทุนทะเบยีน 41,000,000 บาท
- หุน้ทีช่ าระแลว้ 410,000 หุน้
- มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท
- บรษิทัถอืหุน้ 409,998 หุน้
- สดัส่วนการถอืหุน้ 100%

บริษทั ธีระมงคล เอนเนอรยี์ จ ากดั - TME
(บริษทัถือหุ้นโดยตรง)

ด าเนินธรุกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลงังานทุกประเภท

- ทุนทะเบยีน 104,000,000 บาท
- หุน้ทีช่ าระแลว้ 1,040,00 หุน้
- มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท
- บรษิทัถอืหุน้ 675,999 หุน้
- สดัส่วนการถอืหุน้ 65%
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โครงสร้างบริษทัและบริษทัย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

100% 

100% 

100% 

100% 

65% 

TMI 

GEE GSET 

TME TMGE 

GUS 

บริษทั กรีน เซฟว่ิง เอนเนอร์
ยี ไทยแลนด ์จ ากดั - GSET
(บริษทัถือหุ้นโดยอ้อม)

• ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซ
ชวีภาพ

• ทุนทะเบยีน 41,000,000
บาท

• หุน้ทีช่ าระแลว้ 410,000 หุน้
• มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100
บาท

• บรษิทัถอืหุน้ 409,998 หุน้
• สดัส่วนการถอืหุน้ 100%

บริษทั กรีนเอิรธ์ เอน็เนอรจี์ 
จ ากดั - GEE

(บริษทัถือหุ้นโดยอ้อม)

• ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซ
ชวีภาพ

• ทุนทะเบยีน 60,000,000 บาท
• หุน้ทีช่ าระแลว้ 600,000 หุน้
• มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100
บาท

• บรษิทัถอืหุน้ 599,998 หุน้
• สดัส่วนการถอืหุน้ 100% 

บริษทั โกลบอล ยทิูลิต้ี ซพั
พลาย จ ากดั - GUS

(บริษทัถือหุ้นโดยอ้อม)

• ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ก๊าซชวีภาพ

• ทุนทะเบยีน 6,000,000 บาท
• หุน้ทีช่ าระแลว้ 60,000 หุน้
• มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100  
บาท

• บรษิทัถอืหุน้ 59,998 หุน้
• สดัส่วนการถอืหุน้ 100% 
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1.3.2 บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

 
- ไม่ม ี- 

 
  



 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

  67   

 

1.3.3 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

บรษิทัมโีครงสร ้างผู ้ถ ือหุ ้นใหญ่ โดยกลุ ่ม
ครอบครวัประสทิธิร์ ตันพร ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2564 มสีดัส่วนการถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 62.94 ของ
จ านวนหุ ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั ซึ่ง
ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครวัประสทิธิ-์
รตันพรมอี านาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น
ได้เกอืบทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีที่ให้ถือ  

คะแนนเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถ ือหุ ้นที่เข ้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งการถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวั
เช่นน้ีจะท าให้บรษิทัไม่สามารถตดัสนิใจด าเนินการใดๆ 
โดยปราศจากการยนิยอมของกลุ ่มผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ 
แม ้ว ่าผู ้ถ ือหุ ้นกลุ ่มอื ่นจะเห ็นโอกาสที ่จะท า ให ้เ ก ิด
ประโยชน์ต่อบรษิทักต็าม 
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มประสิทธ์ิรตันพร   
 1) นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร 94,135,350  14.02 
 2) ดร. ธรีศกัดิ ์ ประสทิธิร์ตันพร 94,135,350 14.02 
 3) นายธรีะพงษ ์ ประสทิธิร์ตันพร 93,631,014 13.94 
 4) นางวไิล ประสทิธิร์ตันพร 
     โดย บล.คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

66,764,526 9.94    

 5) นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร 66,612,350 9.92 
 6) นางวไิล ประสทิธิร์ตันพร 6,847,133 1.02 
 7) นางสาวสุชาดา กาญจนวาทศลิป์ 504,336 0.08  

รวม 422,630,059 62.94 
2. นายอุดมศกัดิ ์      โลหชติพทิกัษ์ 23,344,600  3.48  
3. นางสาวอรณิชา สุวฒันพมิพ ์ 8,848,136 1.32 
4. นางรตันา วงศส์นิศริกุิล 6,876,520 1.02  
5. นางพาณี พชิติสุรกจิ 5,600,000 0.83 
6. นายทวิา จริพฒันกุล 4,500,000 0.67 
7. นางสาวสรอ้ยศร ี ภทัรประสทิธ ิ 4,310,800  0.64 
8. นายถาวร อึ้งประภากร 4,301,810 0.64 
9. นายวมิล  สุขช่วย 3,938,800 0.59 
10. นายชโลธร  ฉายสุนทรสริ ิ 3,600,000 0.54 

รวม   487,950,725 72.67 
ผูถ้อืหุน้อื่นๆ จ านวน  2,908 ราย  รวม 183,490,165  27.33   

รวมทัง้ส้ิน 671,440,890 100.00 
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  ทัง้น้ีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 และ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ และผู้บริหาร 
จ านวนหุ้นสามญั 
ของบริษทั ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2564  

จ านวนหุ้นสามญั 
ของบริษทั ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2564 

จ านวนหุ้นสามญั 
ของบริษทัท่ีเปล่ียนไป 

ในปี 2564 
1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร 68,135,350  66,612,350 (1,523,000) 
2. นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร 94,135,350  94,135,350  - 
3. ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธิร์ตันพร 94,135,350  94,135,350 - 
4. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธิร์ตันพร 

คู่สมรส 
93,631,014 

504,336 
93,631,014 

504,336 
- 
- 

5. นายธนกร สุขกาญจนนท์ - - - 
6. พล.ต.ท.อมัรนิทร ์ เนียมสกุล - - - 
7. ดร.ธนู กุลชล - - - 
8. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา - - - 
9. นายอภชิาต ิ ชาญเกยีรตกิอ้ง - - - 
หมายเหตุ :  มเีพยีงคูส่มรสของนายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร คอื นางสาวสชุาดา กาญจนวาทศลิป์ ที่ถอืหุน้ของบรษิทั ส าหรบักรรมการ

และผูบ้รหิารท่านอื่นๆ ไมม่ คูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะถอืหุน้ของบรษิทั 
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1.4.1 ทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
  

บรษิทัได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม 
เอ ไอ (maiI) เมื่อปี 2553 โดยมีชื่อย่อหลกัทรพัย์ คือ 
TMI ทัง้น้ี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มทีุนจดทะเบียน 
จ านวน 167,860,222.50 บาท เป็นทุนทีเ่รยีกช าระแลว้ 

จ านวน 167,860,222.50 บาท แบ่ง เ ป็นหุ้นสามัญ 
จ านวน 671,440,890 หุ้น ซึ่งมมีูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 
0.25 บาท 

 

1.4.2 หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
 
 -ไม่ม-ี 
 
 

1.4.3 หุ้นหรือหลกัทรพัยท่ี์มีการแปรสภาพของบริษทัเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิงในการ
ออกหน่วยลงทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 

 
 -ไม่ม-ี 
 
 
  

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 
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1.5.1 หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
 
 -ไม่ม-ี 
 
 

1.5.2 หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 
 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีตราสาร
หน้ีระยะยาว จ านวน 198.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
“หุน้กูม้ปีระกนัของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด” 

หรือ TMI236A จ านวน 98.40 ล้านบาท และ “หุ้นกู้มี
ประกันของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 ซึง่ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนด” 
หรอื TMI238A จ านวน 100.00 ลา้นบาท 

 

หุ้นกู้ 
วนัท่ีออก วนัท่ีครบ

ก าหนด 
อาย ุ จ านวน 

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้

ต่อปี 
เงื่อนไข 

หุน้กู ้TMI236A 
16 ม.ิย. 
2564 

16 ม.ิย. 
2566 

2 ปี 98.40 รอ้ยละ 6.75 
ช าระดอกเบี้ย
ทุก 3 เดอืน  

ผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธิ
ไถ่ถอนหุน้กูก่้อน
ครบก าหนด หุน้กู้ TMI238A 

5 พ.ย. 
2564 

5 ส.ค. 
2566 

1 ปี 9 
เดอืน 

100.00 

รวมหุ้นกู้ 198.40   

 
 
 
 
  

1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
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บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปี

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสุทธิที่เหลือ
หลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย หาก
ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปนัผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั 

บรษิทัย่อยไม่ไดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิ 

ปนัผลไวอ้ย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทัย่อยจะเป็นผู้
พิจารณาการจ่ายเงินปนัผลประจ าปีโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นส าคญั และจะต้องน าเสนอ
ขออนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นทุกปี เว้นแต่เป็น
การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบรษิทั
ย่อยสามารถอนุมตัิได้ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ใหร้ายงานต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราว
ถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
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บรษิทัให้ความส าคญักบัการบริหารปจัจยัความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษัทย่อย ที่
อาจเกดิขึ้นและมผีลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัส าคญั โดยบรษิัทได้
พจิารณา ทบทวนและวางแนวทางในการจดัการกบัปจัจยั
ความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถ
ควบคุมอยู่ ในระดับที่บริษัทสามารถยอมรับได้ และ
สามารถด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโดไดอ้ย่างยัง่ยื่นไปพรอ้มกบั 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยความเสี่ยง
และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 
ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) และความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
Risk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจดัการความเส่ียง

2.1 นโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง   
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2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
 

 1) ความเส่ียงในด้านกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
 

1.1) ความเ ส่ียงจากการ พ่ึ ง พิ งผู้ จ ัด
จ าหน่ายวตัถดิุบและสินค้าส าเรจ็รปูรายใหญ่ 

(1) ธรุกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
จากการที่บริษัทมีการพึ่งพิงผู้จดัจ าหน่าย

วตัถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ซึ่ง
หากมีการถูกบอกเลิกสญัญาในการสัง่ซื้อวตัถุดิบและ
สนิค้าส าเรจ็รปูดงักล่าว จะส่งผลต่อการผลติและผลการ
ด าเนินงานอย่างมนีัยส าคญั อย่างไรกด็ทีางบรษิทัเห็น
ว่าปจัจุบันวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป
หลายรายการของบริษัทมาจากการสัง่ซื้อจากผู้ผลิต 
หรือผู้จดัจ าหน่ายมากกว่า 2 - 3 รายขึ้นไป ซึ่งตลาด
ผู้ผลิตหรือผู้จ ัดจ าหน่ายวตัถุดิบ และสินค้าส าเร็จรูป
ส าคัญที่ใช้ในการผลิตของบริษัทเป็นตลาดประเภท
คู่แข่งหลายราย  

บรษิทัมแีนวทางการบรหิารจดัการเพื่อลด
ความเสี่ยง คือ ทางบริษัทได้มีการติดต่อกับผู้ผลิต
วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปบางประเภทดังกล่าวใน
ต่างประเทศโดยตรง เพื่อท าการเปรียบเทียบราคา
ระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศที่มสีนิค้า
ผ่านมาตรฐานที่บริษัทก าหนดตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคา และพจิารณาเลอืก
สัง่ซื้อวตัถุดบิจากผู้ผลติหรอืผู้จดัจ าหน่ายรายที่ก าหนด
ราคาสนิค้าต ่าที่สุดเพื่อจะก่อให้เกดิความได้เปรยีบด้าน
ต้นทุนที่ดทีี่สุด นอกจากน้ีการสัง่ซื้อวตัถุดบิทุกประเภท 
รวมถึงสินค้าส า เ ร็จรูปประ เภทต่างๆ บริษัทจะ
ด าเนินการจดัซื้อหรอืจดัหากบัผู้ผลติหรอืผู้จดัจ าหน่าย
หลายรายทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท
จะไม่มคีวามเสี่ยงใดๆ หากผู้ผลติและผู้จดัจ าหน่ายไม่
สามารถส่งมอบวตัถุดิบและสินค้าให้กบัทางบริษัทได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด อย่างไรกต็ามทางบรษิทัมไิดม้ ี

การลงนามสัญญาด้านการสัง่ซื้อว ัตถุดิบและสินค้า
ส าเร็จรูปกับผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรายใดเป็นส าคญั 
ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการด าเนินงาน 

 
 (2) ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 

  เน่ืองจากการผลติไฟฟ้าของบรษิทัต้อง
พึง่พงิวตัถุดบิในพืน้ทีโ่ดยรอบของโรงไฟฟ้าเป็นหลกั ซึง่
เป็นแหล่งวตัถุดิบโดยตรง หากวตัถุดิบขาดแคลนจะ
ส่งผลต่อการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนได้น้อยลง 
โดยปี 2564 บรษิทัมรีายได้จากการขายไฟฟ้า จ านวน 
32.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 35.59 ล้าน
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 8.13 เน่ืองจากมปีรมิาณวตัถุดบิ
ในการผลิตลดลง  ส่ ง ผล ต่อ เ น่ื อ ง ให้บริษัทผลิต
กระแสไฟฟ้าได้น้อยลงด้วย ทัง้น้ีหากวตัถุดบิขาดแคลน
หรอืมกีารพึง่พงิวตัถุดบิจากผูจ้ดัจ าหน่าย จะส่งผลท าให้
รายได้จากค่าไฟฟ้าลดลงกว่าที่มกีารประเมนิไว ้และจะ
กระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของ
บรษิทั ดงันัน้ แนวทางการแกไ้ข คอื ทางบรษิทัไดม้กีาร
ท าสัญญาซื้อขายวัตถุดิบส าหรับโรงไฟฟ้ากับผู้จ ัด
จ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตสินค้า
การเกษตรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เน่ืองจากวตัถุดบิทีใ่ช้
ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน โดยเฉพาะใน
ส่วนของพลงังานจากก๊าซชีวภาพ จะพึ่งพิงโรงงานที่
ผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเป็นแหล่งวตัถุดิบที่อยู่ในรศัมีไม่
เกนิ 50 กโิลเมตร จากสถานที่ตัง้ของโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน เพื่อให้มค่ีาขนส่งที่ไม่สูงเกนิไป และบรษิทัได้
เลือกสถานที่ตัง้โรงงานที่มีแหล่งวตัถุดิบรอบโรงงาน
มากกว่า 1 แห่ง เพื่อไม่ใหเ้กดิกรณีขาดแคลนวตัถุดบิใน
พืน้ที ่หรอืพึง่พา 

 

2.2  ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั  
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วตัถุดิบจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงมากเกินไป ในกรณีที่
โรงงานการเกษตรที่ได้ส ัญญาซื้อขายวัตถุดิบไว้ ไม่
สามารถด าเนินการส่งมอบวตัถุดบิให้กบัทางบริษัทได้ 
บรษิทัจะสามารถจดัหาวตัถุดบิจากแหล่งอื่นมาทดแทน
ได้ทนัที และในการท าสญัญาซื้อขายวตัถุดิบของทาง
บรษิทันัน้ บรษิทัจะเจรจากบัผู้จดัจ าหน่ายวตัถุดิบเพื่อ
ท าสญัญาซื้อขายวตัถุดบิในระยะยาว (มากกว่า 2 ปีขึ้น
ไป) กับโรงงานการเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงในการ
จดัหาวตัถุดบิในพื้นที่ลง นอกจากน้ี สนิค้าการเกษตรมี
ฤดูการผลิตที่ช ัดเจน และมีช่วงที่โรงงานผลิตสินค้า
การเกษตรไม่ไดด้ าเนินการ หรอืลดก าลงัการผลติลง ซึง่
ในช่วงนอกฤดูการผลตินัน้ ทางบรษิทัได้ด าเนินการลด
ก าลงัการผลิตลงบางส่วน และวางแผนให้ด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงหลกัในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อถนอมเครื่องจกัร
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส าหรบัการเปิดฤดูการผลติ
ใหม่ในรอบถัดไป โดยในระยะยาวบริษัทยังมีการ
พจิารณาเพื่อน าเทคโนโลยีด้านการผลติไฟฟ้าจากพืช
พลงังาน มาใช้ในกิจการเพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพา
วตัถุดบิจากโรงงานผลติสนิค้าเกษตรในพื้นทีล่ง และลด
ความเสี่ยงทางด้านวตัถุดบิในช่วงนอกฤดูการผลติของ
โรงงานผลิตสินค้าการเกษตรที่บริษัทได้ท าสญัญาซื้อ
ขายวตัถุดบิไว ้

 
1.2) ความเส่ียงจากการขายสินค้าเงิน

เช่ือแก่ลกูค้าของธรุกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
เน่ืองจากลกัษณะการจ าหน่ายสินค้าโดย

ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการจ าหน่ายในลักษณะที่ให้
เครดิตเทอมแก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้า
ภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ และกลุ่มลกูคา้ต่างประเทศ
บางส่วน ในช่วงปี 2564 ทีผ่่านมาบรษิทัมกีารขายสนิค้า
แบบให้เครดติเทอมแก่ลูกค้า คดิเป็นสดัส่วนกว่ารอ้ยละ 
91.16 ของรายได้จากการจ าหน่ายทัง้หมด หรอืคดิเป็น
มูลค่าเท่ากบั 411.67 ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทาง
การจ าหน่ายหลกัผ่านลูกค้าประเภทร้านค้าทัว่ไป แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มร้านค้าส่งทัว่ไป และกลุ่ม
ร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการ
จ าหน่ายแบบให้เครดติเทอมระหว่าง 60 - 90 วนั แบบ
ไม่มกีารขอหลกัประกนัเพื่อใชป้ระกอบการใหเ้ครดติ 

เทอม โดยในปี 2564 บรษิทัมสีดัส่วนการจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางการจ าหน่ายดงักล่าว คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
73.43 ของรายได้จากการจ าหน่ายทัง้หมด ซึ่งที่ผ่านมา
บรษิทัจะจ าหน่ายสนิค้าเงนิเชื่อแก่ลูกค้าในสดัส่วนที่สูง 
และหากมกีารให้เครดติเทอมกบัลูกค้ายาวนานเกินไป 
จะส่งผลต่อทางด้านสภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั 
และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงนิของบรษิทัในทางลบ  

ดงันัน้ เพื่อลดความเสี่ยงน้ีบรษิัทได้
ก าหนดมาตรการป้องกันปญัหาหน้ีสูญหรือหน้ีที่ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยก าหนดนโยบายเพื่อใช้
ประกอบการพจิารณาใหเ้ครดติเทอมแก่ลูกค้า หากเป็น
ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มการติดต่อซื้อขาย ทางบริษัทจะ
ก าหนดนโยบายการจ าหน่ายเป็นเงินสดเท่านัน้ โดย
หลงัจากเริ่มติดต่อซื้อขายสินค้าไปได้ระยะหน่ึง ทาง
บริษัทจะพจิารณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกบังบการเงนิ 
(Financial Statements) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ส าคญัของ
ลกูคา้จากเวบ็ไซต์ Business Online (BOL) ทีบ่รษิทัได้
สมคัรเป็นสมาชกิ โดยจะพจิารณาขอ้มลูเกีย่วกบัรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นและสดัส่วนการถอืหุ้น รายชื่อกรรมการ รวมถงึ
วเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ีร้านค้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าดงักล่าวต้องเป็นรา้นทีต่กแต่งโชวอุ์ปกรณ์
ไฟฟ้าทีม่ลีกัษณะการลงทุนไม่ต ่ากว่า 500,000 บาท (จะ
ด าเนินการประเมินมูลค่าโดยหัวหน้าฝ่ายขายของ
บรษิทั) เพื่อประกอบการพจิารณาให้วงเงนิเชื่อในการ
ขายสนิค้าและเครดติเทอม โดยในช่วงแรกจะพจิารณา
ให้เครดิตเทอมที่ 25,000 บาท ก่อน หลงัจากนัน้จะมี
การปรับระยะเวลาเครดิตเทอมหรือวงเงินเชื่อตาม
ระยะเวลาในการตดิต่อซือ้ขาย ประวตัิการจ่ายช าระเงนิ
ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาโดยผู้บริหารที่
ร ับผิดชอบเรื่องการให้เครดิตเทอม ทัง้น้ีเพื่อป้องกนั
ปญัหาหน้ีสญูทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

 

1.3) ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก ก า ร
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีด้าน
แสงสว่าง 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าส่องสว่างมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทางดา้นเทคโนโลยทีีม่กีาร 
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พฒันาอยู่ตลอดเวลา ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ผู้ผลิต
หลอดไฟ LED หลายรายยงัคงมกีารปรบัราคาลงอย่าง
รวดเร็ว แม้ว่าสถานการณ์การปรบัตัวลดลงของราคา
หลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมอืนกบัทีเ่กดิขึ้นในอดตีก็
ตาม แต่ผลของการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาตลาด 
ซึง่กรณีดงักล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงิน อย่างไรก็ตามทาง
บริษัทมีการปรับตัวโดยน าเข้าสินค้าหลอดไฟ LED 
หลายรายการเพื่อจดัจ าหน่าย ภายใต้ตราสนิคา้เดิมของ
ทางบริษัทที่บริษัทได้จดทะเบียนไว้ โดยในปี 2564 มี
การน าเข้าสินค้ามาจดัจ าหน่ายทัง้หมด 182.91 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่ 176.58 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.58 โดยการน าเข้าสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ยงัคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่
ทางบริษัทได้น าเข้ามาจดัจ าหน่ายและยงัคงมีสดัส่วน
การน าเข้าอยู่ในระดบัที่สงูอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2564 
ผลิตภัณฑ์ LED มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 48.20 ของ
รายไดร้วม ซึง่เพิม่ขึน้เลก็น้อย เมื่อเทยีบรอ้ยละ 46.74 ใน
ปี 2563 
 

1.4) ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าแสงสว่าง มีการแข่งขนัสงู 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตบัลลาสต์เป็น
ส่วนหน่ึงของธุรกจิไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งปจัจุบนัประเทศ
ไทยมีมูลค่ารวมของธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างประมาณ 
28,000-30,000 ล้านบาท ธุรกจิไฟฟ้าส่องสว่างปจัจุบัน
เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาท า
กิจการได้โดยง่าย เน่ืองจากผู้ประกอบการรายใหม่
สามารถน าเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้โดยตรง แม้มี
ปรมิาณไม่มาก ซึ่งสนิค้าจากประเทศจนีสามารถน าเขา้
ได้โดยมีอัตราภาษีร้อยละ  0 เป็นผลมาจากการท า
ข้อตกลงการค้าระหว่างอาเซยีนกบัประเทศจนี ซึ่งจาก
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างที่มีการ
แข่งขนัสูงนัน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของบริษัท กล่าวคือ ส่งผลให้รายได้ต ่ากว่าที่ได้มีการ
ประเมินไว้ รวมถึงอาจมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเพิม่เตมิ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อ
แข่งขนักบัคู่แข่ง 

ทัง้น้ี บรษิทัไดค้ านึงถงึความเสีย่งดงักล่าว 

โดยทางบรษิทัไดต้ระหนักถงึสภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรง
มากขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าส่องสว่างใน
ปจัจุบนัเป็นอย่างด ีทางบรษิทัจงึได้พฒันาและปรบัปรุง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่าง ต่อเ น่ือง รวมทัง้ ได้เตรียม
วางแผนเพื่อรองรบักบัสถานการณ์การแข่งขนัดงักล่าว 
โดยไดเ้ริม่ผลติและจดัจ าหน่ายสนิค้าประเภทอื่น ๆ อาท ิ
การผลติและจดัจ าหน่ายโคมไฟและหลอดไฟ ซึง่รวมถึง
การจัดจ าห น่ ายผลิตภัณฑ์  LED  เพื่ อ ร ับมือกับ
สถานการณ์การแข่งขนัทีส่งู และเป็นการเพิม่ช่องทางใน
การจ าหน่ายให้มากกว่าการจ าหน่ายบัลลาสต์ไฟฟ้า 
หรือหลอดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากสามารถ
จ าหน่ายเป็นอุปกรณ์โคมไฟและหลอดไฟชุดส าเรจ็รูปให้
ผู้บริโภคสามารถน าไปติดตั ้งและใช้งานได้ทันที 
นอกจากน้ีบรษิทัยงัได้มีการขยายสนิค้าไปในส่วนของ
สวติชค์วบคุมดว้ยรโีมท สวติชค์วามรอ้น สวติชแ์สงแดด 
รวมถึงสนิค้าประเภทอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยอาศยัจุดแขง็ใน
เรื่องการวจิยัและพฒันา (R&D) เป็นอย่างด ีซึ่งบรษิทัมี
ห้องวิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดสอบ
ผลติภณัฑไ์ดเ้อง เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑข์องบรษิทั
มคุีณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างแท้จรงิ ซึ่ง
นโยบายดงักล่าวจะเป็นปจัจยัส าคญัที่จะช่วยให้บริษัท
สามารถด ารงอยู่ไดท้่ามกลางสภาวะการแข่งขนัทีรุ่นแรง
ของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าส่องสว่างในปจัจุบนั 

 
1.5) ความเส่ียงจากการแข่งขนักบั

สินค้าราคาถกูจากประเทศคู่แข่งขนัท่ีส าคญั 
ส าหรบัความเสีย่งจากการแข่งขนักบั

สนิคา้ราคาถูกจากประเทศคู่แข่งทีส่ าคญันัน้ หากบรษิทั
ท าการแข่งขนักบัสนิค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขนัที่
ส าคญัไม่ได้ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผล
ประกอบการของบริษทั เน่ืองจากบริษทัมีสดัส่วนของ
รายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างอยู่
ประมาณรอ้ยละ 90 ของรายไดร้วม รวมถงึอาจมตี้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพิ่มเติม ทัง้น้ี เพื่อลด
ความเสี่ยงดงักล่าว ทางบริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์ตรา
สินค้ารองในระดับคุณภาพใกล้เคียงกัน  หรือเรียกว่า 
Fighting Model โดยจะเป็นกลุ่มผลติภณัฑท์ีผ่ลติออกมา
ในระดบัคุณภาพเท่ากบัทีก่ าหนดไวใ้น มอก. โดยขณะน้ี 
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บรษิทัมสีนิค้าที่ผลติในระดบัดงักล่าวอยู่หลายรายการ 
ซึง่คุณภาพสนิคา้เป็นไปตามทีร่ะบุในมาตรฐานทัง้ระดบั
ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัยงัได้ก าหนดกลยุทธ์
การจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์ในกลุ่มน้ีผ่านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Distribution Channel) ที่เน้นการเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้รโิภค (End-User) โดยตรงเพื่อลดต้นทุนด้านการจดั
จ าหน่าย ส่งผลให้สามารถก าหนดราคาขายที่จะสร้าง
ความได้ เปรียบด้านการแข่ งขัน  (Compet i t i v e 
Advantage) ทีด่กีว่า  

นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์บางส่วนของ
บรษิทัจะถูกออกแบบและก าหนดคุณภาพมาตรฐานการ
ผลติไว้ในระดบัที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. 
เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ ใน
ตลาดทีม่คีวามต้องการของลกูคา้ทีค่ านึงถงึดา้นคุณภาพ 
ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในรูปแบบ Fighting 
Model ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทออกแบบมา
เพื่อการแข่งขนัในตลาดทีม่กีารแข่งขนัดา้นราคาสงู และ
มีคุณภาพในระดับที่พอดีกับมาตรฐาน มอก. เพื่อ
ประโยชน์ในการขยายฐานลูกค้าออกไ  ปให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม นอกจากน้ีในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่สามารถ
แข่งขันราคากับประเทศคู่แข่งได้ บริษัทจะด าเนิน
นโยบายปรบัเปลี่ยนการผลิต เป็นการน าเข้าสนิค้ามา
เพื่อจัดจ าหน่ายแทน เพื่อร ักษาระดับราคาสินค้าให้
สามารถแข่งขนัในตลาด และรกัษาฐานลูกค้าของบรษิทั
ไม่ใหคู้่แข่งขนัของบรษิทัสามารถชงิความไดเ้ปรยีบเรื่อง
ราคาสนิค้าได้ โดยในการปรบัเปลี่ยนนโยบายน้ีบริษัท
จะค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัในแต่
ละรายการสนิคา้เป็นหลกั 

 

1.6) ความเส่ียงจากผลตอบแทน
จากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ 

บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างและมแีผนที่จะลงทุนในธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าทัง้ในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนทีอ่าจไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ และ/หรอื 
สูญเสียโอกาสในการลงทุนในโครงการอื่น  และ/หรือ
สญูเสยีเงนิลงทุนในโครงการดงักล่าว ทัง้น้ีก่อนการเขา้ 

ลงทุนโครงการใดๆ บรษิทัไดม้กีารศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการ รวมถึงประมาณการรายได้ ก าไร และ
ผลตอบแทนของโครงการดงักล่าวบนสมมติฐานต่างๆ 
หากปจัจยัที่ส่งผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อการพฒันา
และด า เ นินโครงการ เปลี่ยนแปลงไป อาจท าให้
ผลตอบแทนทีบ่รษิทัไดร้บัจรงิจากการลงทุนในโครงการ
ไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ และ/หรอืสญูเสยีโอกาสใน
การลงทุนในโครงการอื่น และ/หรอืสูญเสยีเงนิลงทุนใน
โครงการดังกล่าว ทัง้ น้ีปจัจัยส าคัญที่อาจส่งผลให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดจริงไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ ได้แก่ (1) เงินลงทุนในโครงการสูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ เน่ืองจากต้นทุนที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์ 
และ/หรอืราคาการจดัจ้างผู้รบัเหมาแบบเบ็ดเสรจ็ และ/
หรือผู้รบัเหมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นต้น (2) การ
พฒันาและก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่าที่ก าหนดหรือที่
คาดการณ์ไว ้(3) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้ เน่ืองจากปริมาณพลงังานไฟฟ้าที่
ผลติได้ และ/หรอื จ าหน่ายได้ ต ่ากว่าที่ประมาณการไว้ 
(4) ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายใน
การบรหิารจดัการโครงการแตกต่างจากที่ประมาณการ
ไว ้เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ทางบริษัทมีข ัน้ตอนการ
ด าเนินการเพื่อลดความเสีย่งในการลงทุน โดยมขี ัน้ตอน
ที่ส าคญัดงัน้ี (1) มกีารศกึษาข้อมูลเกี่ยวกบัการพฒันา
และด าเนินโครงการ (Due Diligence) ทัง้ในด้านเทคนิค 
การเงนิ และกฎหมาย เพื่อประเมนิความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการเข้าด าเนินโครงการ และ (2) 
ค านวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อ
ศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนใน
กรณีที่ป ัจจัยที่ส าคัญอันจะมีผลกระทบต่ออัต ร า
ผ ลตอบแทนจ ากกา ร ล งทุ น ใน โค ร ง ก า ร มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปจากสมมตฐิานที่ก าหนด ทัง้น้ีข้อมูลจาก
การศึกษาข้างต้น จะถูกน าเสนอตามล าดับขัน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิก่อนการท าโครงการจริง บริษัทเหน็ว่า
การด าเนินการดงักล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่
ผลตอบแทนของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ 
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2) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) 
 

2.1) ความเส่ียงจากการผนัผวน
ขอ ง ร าค า วัต ถุ ดิ บ แ ล ะ สิ น ค้ า ส า เ ร็ จ รู ป ท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 

ในกระบวนการผลิตหลอดไฟและ
อุปกรณ์ส่วนควบ ราคาวตัถุดบิ และสนิค้าส าเรจ็รูปมี
การ เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว  โดย เฉพาะใน
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ และโคมไฟ LED ที่ราคาปรับ
ลดลงอย่างรวดเรว็ในรอบหลายปีที่ผ่านมา การเก็บ
สนิค้าเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้บรษิทัเกดิความ
เสี่ยงในด้านสนิค้าล้าสมยั และท าให้ผลติภณัฑ์นัน้ไม่
เป็นทีต่้องการของผูบ้รโิภค ซึง่ส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ  

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  บ ริษั ท ไ ด้ น า
ระบบงานภายในของบรษิทัมาประยุกต์ เพื่อให้สนิค้า
คงคลงัอยู่ในปรมิาณที่เหมาะสมต่อแผนการขาย โดย
ได้น าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่น าแนวคิดและ
วธิกีารบรหิารแบบ ERP มาใชเ้ป็นระบบเชงิปฏบิตักิาร
ในองค์กร  ซึ่ ง ระบบ ERP สามารถบู รณาการ 
(integrate) รวมงานหลกั (core business process) 
ต่าง ๆ ในบริษัททัง้หมด ได้แก่ การจดัซื้อ การผลิต 
การจัดการคลังสินค้า การขาย การบัญชี และการ
บริหารบุคลากร เข้าด้วยกนัเป็นระบบที่สมัพนัธ์กัน
และสามารถเชื่อมโยงกนัอย่างรวดเรว็ดว้ยระบบ Real 
Time จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุม
ปรมิาณสต็อคสนิค้าให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม และท า
ใหส้ามารถค านวณและวางแผนควบคุมการใชว้ตัถุดบิ 
หรอืสต็อคสนิค้าส าเรจ็รูป โดยได้ท าการค านวณการ
สัง่ซื้อจากการน าขอ้มูล lead time การสัง่ผลติ safety 
s tock และจ านวนการสัง่ซื้อข ัน้ต ่ า  (MOQ) มา
ประมวลผลรวมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้น้ีระบบ 
ERP สามารถคาดการณ์ปริมาณวตัถุดิบและสินค้า
ส าเรจ็รูปให้เพยีงพอต่อความต้องการในการขาย ซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงในการเก็บสต็อคสนิค้าปรมิาณ
มาก  แล ะท า ใ ห้ บ ริษัท ส าม า ร ถ รับ มือกับ การ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของราคาสนิคา้ไดเ้ป็นอย่าง 

ดี ส าหรบัภาพรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของ
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และโคมไฟ LED มีแนวโน้ม
ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากปี 2563 เลก็น้อย จากสาเหตุทีว่ตัถุดบิ
หลกัหลายรายการมีการปรบัราคาเพิม่ขึ้น ทางบรษิัทได้
ปรบัประมาณการระดบัการผลติให้มคีวามเหมาะสม และ
ไดต้ดิตามสถานการณ์ราคาผลติภณัฑห์ลอดไฟ LED และ
โคมไฟ LED อย่างใกล้ชิด รวมถึงการเพิ่มมาตรการ
จัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าล้าสมัย เพื่อให้
สนิคา้คงคลงัเพยีงพอและมรีะดบัราคาทีเ่หมาะสม 
 

2.2) ค ว า ม เ ส่ี ย ง จ า ก ก า ร ค ว บ คุ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

 การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ 
เป็นการเดนิเครื่องจกัรผลติกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัว่โมง 
และมชี่วงเวลาการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าจึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการด าเนินงาน และการบรหิารจดัการให้
โรงไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเน่ืองตลอด 24 
ชัว่โมง โดยไม่ประสบปญัหาใดๆ และไม่ต้องหยุดพัก
เครื่องจกัรจากอุบตัิเหตุอื่นใด (Un-plan Breakdown) ซึ่ง
หากเกิดปญัหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงให้รายได้และผล
ประกอบการของบรษิทัต ่ากว่าที่ประเมนิไว้ แนวทางการ
แก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว คือ ทางบริษัทได้ให้
ความส าคญักบัส่วนของโรงไฟฟ้า โดยทางบรษิทัมกีารเฝ้า
ระวังปจัจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทัง้ทางตรง และ
ทางอ้อม รวมถึงการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรอย่างสม ่าเสมอ 
และการตรวจสอบสภาพเครื่องจกัร รวมถึงการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องจกัรอย่างถูกวิธี ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้เครื่องจกัรสามารถเดนิเครื่องได้อย่างต่อเน่ืองและ
ปราศจากเหตุขัดข้อง ทัง้ น้ีการวัดประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต อาจวดัได้จากรายได้เทียบกบัรายได้
สูงสุดที่โรงไฟฟ้าสามารถผลติได้ในสภาพที่โรงไฟฟ้าได้
ท าการซ่อมบ ารุงอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสีย่งดงักล่าว 
ทัง้น้ีประสทิธภิาพของกระบวนการผลติของโรงไฟฟ้าของ
บรษิทั มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเทียบกบัประสิทธิภาพสงูสดุ* 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั 93.35% 74.66% 65.65% 
*ประสทิธภิาพสูงสุด – เป็นประสทิธภิาพที่สูงสุดในกรณีที่โรงไฟฟ้าไดม้กีารหยุดเพื่อซ่อมบ ารุงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผลติ
ไฟฟ้า และมาตรฐานเครื่องจกัร 

 
 

2.3) ค ว าม เ สี ่ย ง จ าก ภ ยั พ ิบ ตั ิท า ง
ธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสยัที่มีผลต่อการด าเนิน
ธรุกิจโรงไฟฟ้า 
  บรษิทัด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ซึ่ งหากเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต ิหรอืเหตุสุดวสิยัรา้ยแรงทีค่าดไม่ถงึ เช่น การ
ขดัข้องของระบบการผลติไฟฟ้า อุทกภยั พายุ อคัคภียั 
แผ่นดนิไหว หรอืการก่อวนิาศกรรมในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้า
ตัง้อยู่ จะส่งผลให้การด าเนินการของโรงไฟฟ้าอาจต้อง
หยุดชะงกัหรือเกิดความเสียหายต่อทรพัย์สินอย่างมี
นั ย ส าคัญอันจะส่ ง ผลกระทบทางลบ ต่อผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อลด
ความเสีย่งในเรื่องดงักล่าว บรษิทัมกีารจดัท าประกนัภยั
ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อให้คุ้มครองความ
เสยีหายที่เกดิขึ้นไว้แล้ว เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่มจีาก
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุสุดวิส ัยดังกล่าว
ขา้งต้น 
 

2.4) ความเส่ียงจากการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรสั COVID-19 
 สบืเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรสั COVID-19 เป็นวงกว้างในช่วงที่ผ่านมา ท า
ให้หลายธุรกจิได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว
อย่างมนีัยส าคญั ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ปรบัตวัลดลง 
ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้น หรอืแม้กระทัง่ต้องลดก าลงัการ
ผลติหรอืปิดกจิการเป็นการชัว่คราว อย ่างไรกด็  ี
เนื่องจากธุรกจิหลกัของบรษิทั คอื ธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งบรษิทัจดัจ าหน่าย
ให้กบัร้านค้าทัว่ไป โดยเป็นลูกค้ารายย่อย และไม่ได้
รบัผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 
ใ น ข ณ ะ ที ่อ ีก ส ่ว น เ ป ็น ก า ร จ ดั จ า ห น ่า ย ใ น
ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ซึ่งได้รบัผลกระทบจาก 

มาตรการ Lockdown จากทางรฐับาลเพยีงเลก็น้อย 
เน่ืองจากมกีารปิดห้างสรรพสนิค้าประมาณ 2 เดอืน
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลท าให้รายได้
จากการจ าหน่ายผล ิตภณัฑ์ของบรษิ ัทลดลงเพยีง
ประมาณ 10 ล้านบาทต่อปีเท่านัน้ โดยบรษิทัมองว่า
หากไม่มกีารปิดห้างสรรพสนิค้า บรษิทัยงัสามารถท า
ยอดขายสนิค้าได้ตามปกติ 

 

3) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์
(Compliance Risk) 

 

3.1) ความเส่ียงกรณีท่ีบริษัทมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.94   

ทางบรษิทัจะมโีครงสร ้างผู ้ถ ือหุ ้น 
โดยกลุ ่มครอบครวัประสทิธิร์ ตันพรร ่วมถ ือหุ ้นใน
บรษิ ทั  คดิ เป็นส ดัส ่วนเท่ากบัร ้อยละ 62.94 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทั ซึ่งท า
ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครวัประสทิธิร์ตันพร
มอี านาจในการควบคุมมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้เกอืบ
ทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีที่ให้ถ ือคะแนน
เสยีงในที ่ประช ุมผู ้ถ ือหุ ้นไม่น้อยกว ่ากึ ่งหนึ่งของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ซึ่งการถือหุ ้นในลกัษณะกระจุก
ตวัเช่นน้ีจะท าให้บรษิทัไม่สามารถตัดสนิใจด าเนินการ
ใดๆ โดยปราศจากการยนิยอมของกลุ่มผู้ถ ือหุ ้นราย
ใหญ่ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเหน็โอกาสที่จะท าให้เกดิ
ประโยชน์ต่อบรษิทักต็าม 

 

 3.2) ความเส่ียงของการเปล่ียน- 
แปลงนโยบายด้านพลงังานของภาครฐั และหน่วย
ราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หากรฐับาลและหน่วยงานราชการมกีาร 
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เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวกบักจิการพลงังานของ
ประเทศไทยรวมถ ึงข ้อก าหนดและขัน้ตอนต่างๆ  

เกี ่ยวกบัการขออนุญาตซื้อขายไฟฟ้าหรอืปรบัปรุง
ยกเลกิเงื่อนไขในการรบัซื้อไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อสญัญาซื้อขายไฟฟ้าของ
บรษิทัอนัจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัมวีธิกีารลด
ความเสี่ยงดงักล่าว ทางทมีผู้บรหิารและทีมงานของ
บ ร ษิ ทั ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ้ว ย บ ุค ล า ก ร ที ่ม ีค ว า ม รู้
ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมกีารติดตาม
ข่าวสารที่เกี่ยวกบันโยบายของภาครฐัและหน่วยงาน
ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิพลงังานหมุนเวยีน
เพื ่อ เตร ยีมแผนการรองร บัการ เปลี ่ยนแปลง ไว้
ล่วงหน้าและน าข้อมูลมาประกอบการจดัท าแผนธุรกจิ
ในอนาคต นอกจากนี้ ทางบรษิทัยงัมกีารจดัประชุม
ภายในระหว่างฝ่ายบรหิารเพื่อวเิคราะห์นโยบายการ
ด าเนินงานอยู่เสมอและสามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์
แ ล ะ น โ ย บ า ย ท า ง ธ ุร ก จิ เ พื ่อ ใ ห ้ส อ ด ค ล ้อ ง ก บั
สถานการณ์ของธุรกจิและอุตสาหกรรม 
 

3.3) ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร ไ ม่
สามารถปฏิบ ตัิต าม เ งื ่อนไขของใบอนุญาต 
ข้อก าหนด กฎหมาย และระเบียบของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องได้อย่างครบถ้วน 
 การด าเนินธุรกจิโรงไฟฟ้า มคีวาม
เกี ่ยวข ้องกบั เงื ่อนไขของใบอนุญาต ข ้อก าหนด 
กฎหมายและกฎระ เบ ียบของหน่ว ย ร าชกา รที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหากบริษทัไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไข
หรอืข ้อก าหนด ไม่ว ่าจะเนื่องจากเหตุส ุดวสิยัหรอื
ปจัจยัอื่นๆ หน่วยราชการอาจพจิารณาระงบัหรอื
ยกเลกิใบอนุญาต และ/หรอืก่อให้เกดิความรบัผดิทาง
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง 
ต่อบรษิทั โดยทางบรษิทั กรนีเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ ีจ ากดั 
(GEE) ได้รบัอนุมตั ิค าขอขยายก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชงิพาณิชย์ (SCOD) จากวนัที่ 20 มกราคม 
2564 เป็นวนัที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทัง้น้ีบรษิทัจะต้อง
จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ให้ได้ภายใน 12 
เดอืน คอื วนัที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งบรษิทัต้องใช้ 

เวลาในการก่อสร ้างโรงไฟฟ้าประมาณ 10 เดอืน 
ดงันัน้การเลื่อนในครัง้ นี้ หากบรษิทัยงัไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได ้ตามเงื่อนไขของใบอนุญาต อาจจะท าให้
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั และอาจถูกยดึ
เงนิประกนัจนหมด แนวทางในการแก้ไขความเสี่ยง 
คอื บรษิทัมกีารใช้บรษิทัที่ปรกึษาทางกฎหมาย เพื่อ
ขอรบัค าปรกึษาเกี่ยวกบัข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และ
วธิปีฏิบตัิต่างๆ อนัเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิ โดย
มนีโยบายที่จะปฏิบตั ิตามหลกัเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิของทางบรษิทั
อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้บรษิทัมกีารวางแผนส าหรบัการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า และมกีารขออนุญาตใน
การก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะด าเนินการ
สร้างส่วนที่เหลอืให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ 
2565 รวมทัง้ทางบรษิทัคาดว่าหลงัจากก่อสร้างเสรจ็ 
บรษิทัจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ภายในไตรมาส 1 ปี 
2565 
 

4) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial 
Risk) 

 4.1) ความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
  เน่ืองจากบรษิทัมกีารน าเขา้วตัถุดบิที่ใช้
ในการผลติสินค้า และสนิค้าส าเรจ็รูปจากต่างประเทศ
หลายรายการเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรฐัอเมริกา แต่
รายได้ของบรษิทัโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท ดงันัน้
บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน หากเกิดสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงนิบาทเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีป่รบัตวัอ่อนค่าลง 
จะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนด้านการน าเข้าสินค้าเพิ่ม
สงูขึน้ อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทั
มมีลูค่าเจา้หน้ีการค้าในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ จ านวน 
1,054,527.76 เหรยีญดอลลาร์สหรฐัฯ เงนิกู้ยมืระยะสัน้ 
733,551.49 เหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ ซึง่การทีบ่รษิทัมทีัง้
ส่วนที่รบัและจ่ายเป็นสกุลเงนิต่างประเทศนัน้ สามารถ
ช่วยป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นได้ในระดบัหน่ึงด้วย
เช่นกนั ทัง้น้ีในช่วง 12 เดอืนของปี 2564 ทีผ่่านมา 
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บริษัทมีมูลค่าน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ เท่ากับ 5,700,508.15 ล้าน
เหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ อย่างไรกต็ามบรษิทัได้เตรยีม
เครื่องมือส าหรับการบริหารความเสี่ยงเพื่ อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดงักล่าว โดยบริษัทมีการจดัเตรียมวงเงนิสญัญาซื้อ
ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 
เท่ากับ 4,000,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจจะเกดิขึ้นได้ในระดบัหน่ึง และทางบรษิทัยงัมกีาร
ตดิตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่น
อย่ าง ใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา เพื่ อจะได้ประเมิน
สถานการณ์ และหาทางป้องกนัความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นผ่านการท าสญัญา Forward Contract ได้ทัน 
เพื่อเป็นการลดปญัหาและความเสียหายจากอัตรา
แลกเปลีย่นทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้

 
4.2)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเงิน

กู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 
 เ น่ืองจากปจัจุบันบริษัทมีการใช้
บริการวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยเป็น
รปูแบบของวงเงนิหมุนเวยีนระยะสัน้ เพื่อใชห้มุนเวยีน
ในการด าเนินธุรกิจซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทมีสดัส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อ
หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 30.68 ซึ่ง
แสดงถึงการพึ่งพงิเงนิกู้ยมืเงินจากสถาบันการเงินที่
ค่อนขา้งสงู โดยบรษิทัมเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงินที่
เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน ได้แก่ เงนิเบิกเกนิบญัชแีละเงนิ
กู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ จ านวน 69.40 ล้าน
บาท และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส่วนที่
ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17.53 ล้านบาท ทัง้น้ี 
การพึ่งพงิแหล่งเงนิทุนจากสถาบนัการเงนิของบรษิทั
ในสดัส่วนที่สงูดงักล่าว ท าให้บรษิทัมภีาระในการจ่าย
ช าระคืนหน้ีเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยตามที่ธนาคาร
ก าหนด และก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทในด้าน
ต่างๆ อนัเน่ืองมาจากขอ้ก าหนดและเงื่อนไขทีส่ถาบนั
การเงนิได้ก าหนดไว้ ทัง้เรื่องการด ารงอัตราส่วนทาง
การเงนิ การจ่ายเงนิปนัผล จนถงึการด าเนินการใน 

เรื่องต่างๆ ที่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากธนาคารก่อน
ด าเนินการ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งผูถ้ือหุ้น เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี บริษัทค านึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้
กระจายโครงสร้างทางการเงินในส่วนของหน้ีสินไปยัง
แหล่งอื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวและมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่องข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ผูกมดั
การบรหิารและการด าเนินกจิการ เช่น หุ้นกู้ โดยการออก
และเสนอขายหุ้นกูค้ร ัง้ที ่1/2564  และครัง้ที่ 2/2564 ในปี 
2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บรษิทัมสีดัส่วนการกู้ยมืเงนิจาก
สถาบนัการเงนิต่อหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2564
รอ้ยละ 30.68 ลดลงอย่างมนียัส าคญัเมื่อเทยีบกบั ณ สิน้ปี 
2563 ทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ 96.62 
  ขณะทีบ่รษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั กรนี เซฟ
วิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั มกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนั
การเงนิ จ านวน 1 แห่ง มยีอดวงเงนิอนุมตัิจ านวน 50.00 
ล้านบาท และมียอดคงค้างณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564
จ านวน 18.10 ล้านบาท ซึ่งนอกจากการจ าน าสิ่งปลูก
สร้างจ านองหุ้นของบรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอร์ยี่ ไทย
แลนด ์จ ากดั โดยผูบ้รหิาร บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี
จ ากดั ไดท้ าสญัญาค ้าประกนัเงนิกูย้มืดงักล่าว ดว้ยวงเงนิ 
54.00 ลา้นบาท ดงันัน้หาก บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอร์
ยี ่ไทยแลนด ์จ ากดั ไม่สามารถช าระหน้ีเงนิกูไ้ด ้อาจส่งผล
กระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม
บรษิทั 

ทัง้น้ี ในส่วนของการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงนิมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2 เรื่อง ไดแ้ก่  

1) การด ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามเงือ่นไข
ทีส่ถาบนัการเงนิก าหนด 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทย่อย ได้แก่ 
บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์จ ากดั (GSET) 
มีสญัญากู้ยืมเงินกบัสถาบันการเงินแห่งหน่ึงมีเงื่อนไข
ก าหนดให้บริษัทย่อยต้องด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
(D/E Ratio) ไม่เกนิ 1.0 เท่า และอตัราส่วนความสามารถ
ในการช าระภาระผกูพนั (Debt Service Coverage Ratio: 
DSCR) ไม่ต ่ากว่า 1.4 เท่า นอกจากน้ี สญัญาดงักล่าวยงั
มเีงื่อนไขก าหนดใหบ้รษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) ด ารงอตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วน 
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ของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to Equity Ratio: 
IBD/E Ratio) ไม่เกิน 1.1 เท่า (งบการเงินเฉพาะ
กจิการ) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัใหญ่ 

และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่
ธนาคารก าหนด ดงัน้ี 

 

อตัราส่วน 
เงื่อนไขของ

สถาบนัการเงิน 
ณวนัท่ี31 

ธนัวาคม 2563 
ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2564 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุน/1 ไม่เกนิ 1.0 เท่า 0.55 เท่า 0.29 เท่า 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (DSCR) /2 ไม่ต ่ากว่า 1.4 เท่า 1.27 เท่า 1.21 เท่า 
อตัราส่วนหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 
(IBD/E Ratio)/3 

ไม่เกนิ 1.1 เท่า 0.74 เท่า 1.34 เท่า 

 
หมายเหตุ:  บรษิทัค านวณอตัราสว่นทางการเงนิตามเงือ่นไขในสญัญากูย้มืเงนิของสถาบนัการเงนิที่บรษิทัมกีารกูย้มื โดยมรีายละเอยีด

ของสตูรอตัราสว่นทางการเงนิซึ่งเป็นไปตามแนวปฏบิตัขิองสถาบนัการเงนิที่บรษิทัมกีารกูย้มื 
/1 อตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนที่แสดงขา้งต้น จะถูกค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทักรีนเซฟวิง่เอนเนอร์ยี่ ไทย
แลนด ์จ ากดัณ วนัสิน้ปีบญัชใีนแต่ละปี ตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งค านวณ
โดยใชห้น้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ย หารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้บวกเงนิกูย้มืจากกรรมการและ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัผูกู้ ้(ถา้ม)ี 

/2 อตัราสว่นความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (DSCR) ที่แสดงขา้งตน้ จะถูกค านวณจากงบการเงนิเฉพาะกิจการของ
บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอร์ยี ่ไทยแลนด ์จ ากดัณ วนัสิน้ปีบญัชใีนแต่ละปี ตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงนิกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งค านวณโดยใช ้ก าไรจากการประกอบธุรกิจหลกั (ไม่รวมรายไดอ้ื่น และดอกเบี้ยรบั) ก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย หารดว้ย หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยส่วนที่ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
ไดแ้ก่ เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นที่ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี และต้นทุนทางการเงนิ 

/3 อตัราสว่นหน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E Ratio) ที่แสดงขา้งตน้ จะถูกค านวณจากงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)ณ วนัสิน้ปีบญัชใีนแต่ละปี ตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเงนิ
กู้ยมืจากสถาบันการเงนิที่ เกี่ยวขอ้ง ซึ่งค านวณโดยใช้หน้ีสนิที่มภีาระดอกเบี้ย (ไม่รวมเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่
เกี่ยวขอ้ง) ไดแ้ก่ เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ สว่นของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า เงนิกูย้มืระยะ
ยาว และหุน้กู ้หารดว้ยสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 
 ในการพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินตาม
เงื่อนไขสญัญากู้ยมืเงนิของสถาบนัการเงนิเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนิเชื่อจะมกีารทบทวนวงเงนิสนิเชื่อประจ าปีของ
ลูกค้าแต่ละราย โดยเมื่อได้รบัข้อมูลงบการเงินงวด
ประจ าปีของบรษิทัผู้กู้ สถาบนัการเงนิจะด าเนินการ
พจิารณาอตัราส่วนทางการเงนิว่าเป็นไปตามเงื่อนไข
ในสัญญากู้ยืมเงินหรือไม่ซึ่งในกรณีที่บริษัทผู้กู้มี
อตัราส่วนทางการเงนิไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเจ้าหน้าที่
ฝา่ยสนิเชื่อจะน าเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการพจิารณา
สินเชื่อ เพื่อขอผ่อนผันเ ป็นรายกรณีโดยปจัจัยที่
คณะกรรมการฯจะพิจารณาผ่อนผันให้แก่ผู้กู้ เช่น 
ประวตักิารผ่อนช าระคนืหน้ี ประวตักิารใชว้งเงนิสนิ- 

เชื่อ เจตนาหรือสาเหตุที่ท าให้อัตราส่วนทางการเงินไม่
เ ป็นไปตามเงื่อนไข คุณลักษณะของผู้กู้รวมไปถึง
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อความสามารถในการช าระหน้ี
ในอนาคต เป็นต้น  

ดงันัน้ ส าหรบักรณีอตัราส่วน DSCR ของ GSET 
ในปี 2563 ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญา
กู้ยืมเงิน ทางสถาบันการเงินได้พิจารณาอนุมัติการ
ทบทวนวงเงนิสนิเชื่อให้แก่ GSET รวมถึงได้มีการผ่อน
ผันการผิดเงื่อนไขเรื่องการรักษาอัตราส่วน DSCR 
ส าหรบังวดบญัชปีี 2563 ให้เรยีบร้อยแล้วตัง้แต่ช่วงต้นปี  
2564 ทีผ่่านมา 
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ส าหรบับรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) (งบการเงนิเฉพาะกิจการ) ทางบริษัทได้ขอ
ผ่อนผันการด ารงอัตราส่วนทางการเงินส าหรับงบ
การเงิน ณ สิ้นงวดปี 2564 นัน้ ทางสถาบันการเงิน
จะต้องได้รบังบการเงนิงวดบญัชปีี 2564 ก่อนที่จะเขา้สู่
กระบวนการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อประจ าปี 
2565 ใหแ้ก่ GSET และตรวจสอบเรื่องเงือ่นไขการรกัษา
อัตราส่วนทางการเงินตามสญัญากู้ยืมเงินโดยในแนว
ปฏิบัติคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อของสถาบัน
การเงนิจะพจิารณาปจัจยัอื่นควบคู่ไปดว้ยตามทีไ่ดก้ล่าว
ขา้งต้น 

จากข้อเทจ็จรงิข้างต้น ความต่อเน่ืองของการ
ปล่อยวงเงินสินเชื่อจึงขึ้นกับดุลยพินิจของสถาบัน
การเงนิ ซึง่หากสถาบนัการเงนิไม่ท าการผ่อนผนัให้และ
ถอืว่าเหตุการณ์ดงักล่าวขดัต่อเงื่อนไขในขอ้ตกลงการใช้
วงเงนิสนิเชื่อ สถาบนัการเงนิอาจเรยีกช าระเงนิกูค้นื ซึง่
อาจเป็นไปอย่างกระชัน้ชดิสบืเน่ืองจากทีส่ถาบนัการเงนิ
ไม่มนีโยบายการผ่อนผนัล่วงหน้า และอาจส่งผลต่อเน่ือง
ไปยงัความสามารถในการบริหารหน้ีสินของบริษัท ซึ่ง
รวมถงึความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและการไถ่ถอน

หุน้กูท้ีอ่อกในครัง้น้ี อย่างไรกด็ ีทีผ่่านมาทาง GSET ได้
มกีารช าระเงนิกู้ยมืตามก าหนดมาโดยตลอด ประกอบ
กบั หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยทีจ่ะเพิม่ขึน้จากการออกและ
เสนอขายหุน้กูใ้นปี 2564 เป็นไปเพื่อการขยายธุรกจิ ซึง่
มีแนวโน้มท าให้บริษัทมีฐานะทางการเงินและผล
ประกอบการที่มัน่คงยิ่งขึ้นในอนาคต และส่งผลให้
ความสามารถในการช าระหน้ีมีแนวโน้มดขีึ้น บรษิทัจงึ
คาดว่าสถาบนัการเงินจะพิจารณาผ่อนผนัเรื่องการผิด
เงื่อนไขเรื่องการรกัษาอตัราส่วนทางการเงนิส าหรบังวด
บญัชปีี 2564 (กรณีผดิเงื่อนไข) ใหแ้ก่ GSET 

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทและบริษัทย่อยไม่
สามารถรักษาอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ตาม
เงื่อนไข ซึ่งอาจเป็นเพราะปจัจัยใดๆ เช่น ผลการ
ด าเนินงานทีเ่ปลีย่นไป การปรบัรปูแบบการด าเนินธุรกจิ
ในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจไม่เป็นไป
ตามทีค่าดการณ์ หรอืการระดมทุนเพิม่เตมิจากการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินหรือการออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ใน
อนาคต เป็นต้น ประกอบกบัหากไม่ไดร้บัการผ่อนผนั- 

จากสถาบันการเงิน รวมถึง  หากบริษัทไม่
สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขอื่นๆ ของสญัญากูย้มืเงนิ จะ
ส่งผลใหบ้รษิทัย่อยอาจมคีวามเสีย่งจากการถูกเรยีกคนื
เงนิต้นบางส่วนหรอืทัง้หมดในทนัท ีซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องทางการเงิน รวมทัง้อาจจะมผีลกระทบ
ต่อบริษัทด้วย เน่ืองจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
บรษิทัมกีารค ้าประกนัในสญัญาเงินกู้ให้กบับริษัทย่อย 
จ านวน 54 ลา้นบาท 
 ทัง้น้ี บรษิทัตระหนักถึงความเสี่ยงดงักล่าว จงึได้
ก าหนดให้มีการวางแผนและบริหารทางการเงนิอย่าง
รอบคอบและรดักุม และให้ความส าคญักบัการจ่ายเงิน
คนืเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยาวอย่างครบถ้วน และ
ตรงตามก าหนด นอกจากน้ี บรษิทัมนีโยบายบรหิารวาง
แผนการขายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการขาย
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และบริษัทคาดว่าจะมี
กระแสเงินสดสุทธิที่เพียงพอส าหรบัการช าระคืนเงิน
กู้ยืมและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่สถาบัน
การเงนิก าหนด เพื่อลดความเสี่ยงของการผดินัดช าระ
และการถูกเรยีกคนืเงนิกู้ยมืในทนัที นอกจากน้ี บรษิทั
ย่อยยงัคงสามารถช าระหน้ีตามก าหนดช าระในแต่ละ
งวดได้อย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
บริษัทย่อยจะมียอดเงินกู้คงค้างกับสถาบันการเงิน
ดงักล่าวคงเหลือ ประมาณ 18.10 ล้านบาท ดงันัน้ ใน
กรณีที่บริษัทย่อยถูกเรียกเงินกู้ยืมคืนก่อนก าหนด 
บรษิทัคาดว่าจะมกีระแสเงนิสดเพยีงพอต่อการจ่ายช าระ
คนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 
 

2) ความเสีย่งจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย 
 ส าหรบัหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยแบบลอยตวัเป็นเงนิ
กู้ยมืจากสถาบนัการเงนิทัง้หมด มอีตัราดอกเบี้ยอ้างองิ
กบัอตัราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หส้นิเชื่อ 
หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นอัน
เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกจิหรอืนโยบายของรฐับาลจะ
ส่งผลให้บรษิทัมภีาระดอกเบี้ยจ่ายที่สงูขึน้ในการเบกิใช้
ว ง เ งินจากสถาบันการ เงิน  และจะส่ ง ต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ในทางกลบักนั ในช่วงที่อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างองิปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกบัในปจัจุบนั  
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บรษิทัจะมภีาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง ซึ่งจะส่งผลดต่ีอผล
การด าเนินงานของบรษิทั 
 ทัง้น้ี ในปจัจุบนับรษิทัได้รบัการสนับสนุนจาก
สถาบนัการเงนิในอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ส าหรบัลูกค้าชัน้ด ี
(MLR และMOR) นอกจากน้ีบรษิทัยงัมนีโยบายบรหิาร
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยโดยมอบหมายให้ฝ่าย
บญัชแีละการเงนิติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้ม
ของอตัราดอกเบี้ย รวมถึงความเคลื่อนไหวของสภาพ
เศรษฐกจิและนโยบายของรฐับาลอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้
บรษิทัสามารถวางแผนและปรบัปรุงแนวทางการบริหาร
ทางการเงนิได้ทนัต่อสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป โดย
บรษิทัอาจพจิารณาใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิเพื่อลดความ
เสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ซึง่ลดความ
เสีย่งในส่วนน้ีไดบ้างส่วน 
 

4.3) ความเส่ียงจากการท าประกนัภยัของ
บริษทัอาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

แม้ว่าบรษิทัได้จดัท าประกนัภยัที่เกี่ยวเน่ือง
กบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงอัน
เน่ืองมาจากความสูญเสียและ/หรือความเสียหายของ
ทรพัยส์นิหลกัในการด าเนินงานในจ านวนทีบ่รษิทัเชื่อว่า
จ ะ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม แ น ว ป ฏิ บั ติ ข อ ง
ผู้ประกอบการในธุรกจิประเภทเดยีวกนั บรษิทัยงัคงมี
ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยอาจไม่
ครอบคลุมความสูญเสียและ/หรือความเสียหาย 
ตลอดจนผลกระทบจากความเสียหายดังกล่ าวได้
ทัง้หมด หรือในกรณีที่มูลค่าความเสียหายมากกว่า
จ านวนเงนิทุนทรพัย์ประกนัภยั ซึ่งความเสี่ยงดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการ
เงนิของบรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัยงัมคีวามเสีย่งจากการ
ที่จะไม่ได้ร ับเงินชดเชยค่าเสียหายตามกรมธรรม์
ประกันภัยไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนในกรณีที่ความ
เสยีหายกบัทรพัยส์นิเกดิมาจากเหตุการณ์หรอืเงื่อนไขที่
อยู่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัมนีโยบายจะจดัท ากรมธรรม์
ประกันภัยในจ านวนที่เห็นว่าเพียงพอและเหมาะสม
ส าหรบัครอบคลุมความเสยีหายทีม่โีอกาสเกดิขึน้จาก 

 

การด าเนินธุรกิจของบรษิัทโดยมีการพจิารณาถึงแนว
ปฏบิตัขิองอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปในการจดัท ากรมธรรม์
ประกันภัยและเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงจากการที่
ทรัพย์สินในการด าเนินงานของบริษัทจะได้รบัความ
เสยีหายอนัเน่ืองมาจากอุบตัิเหตุหรอืเหตุการณ์ทีบ่รษิทั
สามารถควบคุมหรอืป้องกนัได ้ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัมี
การด าเนินการตามมาตรฐานการด าเนินงานที่ดีและ
มาตรฐานความปลอดภัยในการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเน่ือง อันเป็นการควบคุมความเสี่ยงจากการเกิด
เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่อาจท าให้ทรัพย์สินในการ
ด าเนินงานของบรษิทัเกดิความเสยีหายอย่างมนียัส าคญั
จนไม่อาจใชง้านได ้
 

 5) ความเ ส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Risk) 

 

5.1) ความเส่ียงด้านความปลอดภยั
ของข้อมูล 

ข้อมูลสารสนเทศ เป็นสนิทรพัย์ส าคญัทาง
ธุรกจิทีส่ าคญั ต้องดแูลและป้องกนัอย่างด ีทางบรษิทัจงึ
ได้ก าหนดความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ 
โดยน า เทคโนโลยีและมาตรการที่ เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ข้อมูลส าคญัได้รบัการป้องกนัเป็น
อย่างดี มาตรการที่น ามาใช้ครอบคลุมรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(1) มาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ (Cyber Threat) บริษัทได้ติดตัง้ระบบ Firewall 
เพื่อป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร ์โดย Firewall จะช่วย
ตรวจสอบ IP Address ทีม่กีารส่งขอ้มลูจากภายใน และ
ภายนอกและยงัสามารถเกบ็ Log File เพื่อไวต้รวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้ถึง  90 วัน ตามกฎหมาย พรบ. 
คอมพิวเตอร์ นอกจากน้ีบริษัทยังมีการลงโปรแกรม 
Anti-Virus ไ ว้ ที่ ร ะ บ บ  Firewall แ ล ะ ใ น เ ค รื่ อ ง
คอมพวิเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อช่วยป้องกนัภยัคุกคามจาก 
Virus, Malware, Spam, Trojan และภยัคุกคามอื่นๆ ได้
เป็นอย่างด ี
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(2) มาตรการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มลู
ส าคญั (Access Control Protection) ในการเขา้ถงึขอ้มลู
ที่ส าคญั บรษิทัได้ตัง้ระบบ Access Control Protection 
ซึ่งมีการออกแบบการ เข้าถึงข้อมูลเ ป็นระบบชั ้น 
Hierarchy เพื่อแบ่งระดบัชัน้ข้อมูลความลบัของบรษิทั 
นอกจากน้ีโปรแกรมที่บรษิทัใชป้ฏิบตักิารเป็นโปรแกรม 
Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่ งมีจ ัดระบบ
เขา้ถงึขอ้มลู ตามระดบัชัน้ของ User ทีไ่ดอ้อกแบบไว้ใน 
Access Control Level ท า ให้  User ร ะ ดับ ทั ว่ ไ ป ไ ม่
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูส าคญัของบรษิทัได้ 

(3) มาตรการป้องกนัข้อมูลสูญหาย 
(Data Loss) การเกิดความเสียหายเกิดจากความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์ Hardware หรือ Software จาก
อุบตัิเหตุ การเสื่อมสภาพการใช้งาน หรอืเหตุการณ์ภยั
ต่างๆ ทัง้ภยัจากบุคคล ภยัจากธรรมชาต ิและอื่นๆ ทาง
บรษิทัจงึไดจ้ดัท าแผนการ Backup ขอ้มลูเป็นประจ าทุก
วนั และท าการจดัเกบ็ไว้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท  
เพื่อลดความเสีย่งดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูได้ 

จากมาตรการเกี่ยวกับด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูลข้างต้น ปจัจุบันบริษัทยังไม่เคย
ประสบปญัหาเรื่องความปลอดภยัของขอ้มูลแต่อย่างใด 
และบรษิทัยงัคงรกัษามาตรการความปลอดภยัทางด้าน
ขอ้มลูเป็นมาตรการส าคญัในการดแูลระบบเทคโนโลย-ี 

 

สารสนเทศของทางบรษิทั 
5.2) ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  
เทคโนโลยสีารสนเทศที่มกีารเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่อธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
อุปกรณ์ไฟฟ้า ท าให้บริษัทต้องมีการพฒันาทางด้าน
ซอฟท์แวร์ให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากต้องมี
ความทนัสมยั กา้วน าหรอืกา้วทนักบัคู่แข่งอยู่เสมอ หาก
มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีล่้าสมยั อาจจะส่งผลต่อ
การผลิต และส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของ
บรษิทั ซึง่แนวทางการลดความเสีย่งดงักล่าว หบรษิทัจงึ
มีความจ าเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยอีย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหอุ้ปกรณ์มคีวามทนัสมยั และเขา้กนัไดก้บัอุปกรณ์
สมัยใหม่ โดยมีการซื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
ซอฟท์แวร์ใหม่ เน่ืองจากเทคโนโลยโีดยเฉพาะอย่างยิง่
ซอฟท์แวร์ มีการเปลี่ยนเวอร์ชัน่อยู่อย่างสม ่าเสมอ 
ซอฟท์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจไม่สามารถอ่านข้อมูล
รูปแบบเก่าได้อีก ท าให้บรษิทัมคีวามจ าเป็นต้องลงทุน
ในเทคโนโลยอีย่างสม ่าเสมอ บรษิทัจงึได้จดัสรรงบการ
ลงทุนดา้นเทคโนโลยเีพื่อใหส้อดรบักบัการเปลีย่นแปลง
อย่างสม ่าเสมอ โดยบริษัทได้มีสดัส่วนการลงทุนด้าน
เทคโนโลยตีามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 ปี 2562 
% ต่อ
รายได้ 

ปี 2563 
% ต่อ
รายได้ 

ปี 2564 
% ต่อ
รายได้ 

งบประมาณดา้น IT 2.08 0.53 1.56 0.35 1.68 0.35 
 

 จากข้อมูลรายจ่ายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่อรายได้ของบริษัท จะพบว่าบริษัทยังมีการลงทุน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าค่ากลางของ
ธุรกจิด้านการผลติ ซึ่งมมีูลค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ระหว่างรอ้ยละ 1.4-3.2 ของรายได ้บรษิทั 

ยังคงเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยีและยังคงมาตรการเพื่อรกัษาสดัส่วนการ
ลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม
อย่างต่อเน่ือง 

 
 * ขอ้มลูจากเวป็ไซด ์https://www.computereconomics.com วนัที่ 10 สงิหาคม 2563 
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2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์
 

บรษิทัอาจมคีวามเสีย่งในเรื่องการด าเนินธุรกจิ 
และการบริหารงาน เน่ืองจากบริษัทมีกลุ่มครอบครัว
ประสิทธิร์ ัตนพร เป็นผู้บริหารทัง้หมด และเป็นชุด
เดยีวกนักบัคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อย่างไรกต็าม 
เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลในการบริหารจดัการในระดบัหน่ึง 
ทางบรษิทัไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 1) แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความ
เ ป็นอิสระ  จ านวน  4 ท่าน เข้ามาตรวจสอบการ
ด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึ การทีก่รรมการอสิระไดร้บั
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ จะท าให้
เกดิการถ่วงดุลของการบรหิารจดัการไดใ้นระดบัหน่ึง 
 2) คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ
ของบรษิทั จะไม่มอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบใน
การมีอ านาจ และ/หรือ มอบอ านาจช่วงในการอนุมัติ
รายการใดทีต่น หรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลที่ 

อาจมีคว ามขัด แย้ ง  (ต ามที่ นิ ย าม ไว้ ในป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสีย  หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่ขดัแย้งกบับริษทั ซึ่งการ
อนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุ
คณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการดงักล่าว ตามข้อบังคบัของ
บรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 3) จดัให้มหีน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายใน ( Internal Control) ของบริษัท ที่
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างเป็นอิสระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าว จะสอบทานให้บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
บริหารงานภายในบริษัททัง้หมดเป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมปีระสทิธภิาพ 
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2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
 
 -ไม่ม-ี 
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 บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิเพื่อเติบโต
อย่างยัง่ยืนไปพร้อมกบัการจดัการ ทัง้มิติสิ่งแวดล้อม 
(Environment)) มิติส ังคม (Social) และมิติการก ากับ
ดูแลกิจการ (Governance) ซึ่งบริษัทได้ก าหนดไว้ใน
ปรชัญาองคก์ร “เราจะบรกิารและท างานบนความถูก- 

ต้องและตรงตามเป้าหมายไปพรอ้มๆ กบัความรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและสงัคม เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายเติบโต
ไปด้วยกนั” รวมทัง้ก าหนดไว้ในวสิยัทศัน์ ที่จะเติบโดไป
พร้อมกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื 

 

 
 

มิติส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

บริษทัมีนโยบาย
การด าเนินธรุกิจท่ี

เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

มิติสงัคม 
(Social) 

บริษทัมีนโยบาย
การส่งเสริมและ

พฒันาสงัคมควบคู่
ไปกบัการพฒันา
บริษทั เพ่ือให้

เติบโตไปพร้อมกนั
อย่างมัน่คง

มิติการก ากบัดแูล
กิจการ (Governance) 

บริษทัยึดถือการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี ด าเนินงานตามหลกั
จริยธรรม ความเป็นธรรม 
ความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ หลกัสิทธิ
มนุษยชน ข้อก าหนดและ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้ภายในประเทศและระดบั

สากล

การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายด้านการจดัการความยัง่ยืน   
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 บรษิทัให้ความส าคญักบัผู้มสี่วนได้เสยีในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิทุกฝ่าย โดยยดึถือการปฏิบตัิอย่างถูกต้อง
ตามหลกัจรยิธรรม เคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและตรวจสอบได ้ทัง้น้ี บรษิทัไดย้ดึ
หลกัปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยี ดงัน้ี 
 

หน่วยงานภาครฐั 

บริษัทด า เ นินธุ รกิจอยู่บนพื้นฐานของข้อบังคับ 
กฎระเบยีบ และกฎหมายของหน่วยงานภาครฐัทีก่ารด าเนินงาน
ของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยบริษัทสนับสนุนให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามครรลองของ
กฎหมาย เพื่อใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิโดยปราศจากขอ้ขดัแยง้ 
 

 

 
 ชุมชนและสงัคม 

บริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
สงัคม โดยให้ความส าคญัในการมสี่วนร่วมและสร้างความสมัพันธ์
อนัดใีหเ้กดิขึน้ระหว่างบรษิทัและสงัคมบนพืน้ฐานของความถูกต้อง
โปร่งใสเป็นธรรม เพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้และน าไปสู่การพฒันา
สงัคมอย่างยัง่ยนืภายใต้แนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 

ที“่ยดึมัน่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางการบรหิาร
จัดการ ” อันเ ป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่เ ป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมตลอดจนการอนุรกัษ์วฒันธรรมและ
สิง่แวดลอ้มใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื 

 
 

ผู้ถือหุ้น 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินงานโดยยดึมัน่ในคุณธรรมและ
จรยิธรรมตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม 

มุ่งมัน่ที่จะสร้างความเจรญิเติบโตบนศกัยภาพที่แท้จรงิ  เคารพ
สทิธขิองผู้ถือหุ้นในการได้รบัข้อมูลที่จ าเป็นและปฏิบตัิต่อผู้ถือ
หุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 

 

 
 
 
 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ  
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 ลกูค้า 

บรษิทัค านึงถึงความพงึพอใจสูงสุดของลูกค้าและ
มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รบัผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ
ดว้ยราคาทีเ่ป็นธรรมและมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 
 

 
 

คู่ค้า 

บริษัทถือว่าผู้รบัเหมา คู่ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วมทุนเป็นส่วน
ส าคญัทีเ่อื้ออ านวยใหธุ้รกจิของบรษิทัด ารงอยู่ได้ บรษิทัจงึมนีโยบาย
ปฏิบัติต่อกนัในฐานะที่เป็นคู่ค้าในทางธุรกจิที่เสมอภาคกนั ดงันัน้ 

การจดัซื้อจดัหาของบรษิทัจงึตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการแข่งขนัอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทได้
จดัท าข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรและเคารพในข้อตกลงนัน้ โดย
กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานยดึมัน่หลกัการที่ไม่รบัผลประโยชน์
จากกจิกรรมการจดัซือ้จดัหา 
 

 

 
 

 คู่แข่งทางการค้า 

บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม
ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรอืใช้วธิอีื่นใดที่ไม่ถูกต้องตาม
ครรลองของการแข่งขัน  โดยในบางครัง้บริษัทมีความ
จ าเป็นต้องร่วมมอืกบัคู่แข่งทางการคา้ ซึง่ความร่วมมอืดงักล่าว
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มกีารปกปิดขอ้ตกลงที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
 

 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติ ต่ อกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยยดึหลกัดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทปฏิบัติ ต่ อกรรมการ  ผู้บ ริหาร  และ
พนักงานบนพื้นฐานของศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ และให้
ความเคารพต่อสทิธหิน้าทีส่่วนบุคคล 
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2) บรษิทัใหค้วามส าคญักบัคุณค่าพนักงานของ
บรษิทั โดยส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน
พฒันาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั รวมทัง้เปิด
โอกาสใหผู้บ้รหิารและพนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมภายนอก 
ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบรษิทั 

3) บริษัทจดัให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภยัและปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนโดยเสมอภาค ไม่
แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 
ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิาน 

4) บริษัทจดัให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม 
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ
ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานของพนกังาน  

พนักงานแต่ละคนมโีอกาสก้าวหน้าในบรษิทัอย่างเป็น
ธรรม และบริษัทดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่
ระหว่างพนกังานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

5) บรษิทัส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนกังาน
ในการก าหนดทศิทางการท างานและการแก้ไขปญัหา
ของบรษิทั โดยมกีารรบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 

6) บรษิทัรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของกรรมการ
ผู้บรหิารและพนักงาน เช่น ชวีประวตัิ ประวตัิสุขภาพ 
ประวตักิารท างาน หรอืขอ้มลูส่วนตวัอื่นๆ การเปิดเผย
หรอืการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตวัของกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รบัความ
เหน็ชอบจากกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานผูน้ัน้ เวน้
แต่ไดก้ระท าไปตามระเบยีบบรษิทัหรอืตามกฎหมาย 
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บริษัทมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยมัน่คง โดยบริษัทได้ก าหนดให้มีระบบการ
จดัการในระดบัสากล และส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตาม
กฎหมายนโยบายมาตรฐานและข้อก าหนดทางด้าน
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัมัน่คงของ
บรษิทั ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่บรษิัทเข้า
ไปด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทยงั
สนับสนุนการใช้ทรพัยากรธรรมชาติวสัดุหรืออุปกรณ์
ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

ตามที่บรษิทัได้ก าหนดนโยบายการจดัการใน
มิติสิ่งแวดล้อม ชีวอนามยั คุณภาพ ความมัน่คง และ
ความปลอดภยันัน้ บรษิทัไดก้ าหนดใหผู้บ้รหิารทุกระดบั
ในบริษัทรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพฒันา 
และธ ารงไว้ซึ่งระบบการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อม อา
ชวีอนามยั และความปลอดภยั โดยสนับสนุนทรพัยากร
อย่างเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิ่ ง แวดล้อม  โดยจัดอบรมพนักง านของบริษัท 
หลากหลายหลกัสตูรการอบรม ไดแ้ก่  

 จั ด ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม พ นั ก ง า น  Staff 
Orientation ส าหรับพนักง านใหม่ของ
บริษัท โดยทุกคนจะได้ร ับการอบรมใน
หวัขอ้ Safety-Health-Environment (SHE) 
ครึง่วนั 

 จดัอบรมจิตส านึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิ่งแวดล้อม ในระดับหัวหน้าหน่วย
ผลติ และช่างเทคนิค 

 จดัอบรมความรูเ้กีย่วกบักฎหมายการ 

 อนุรกัษ์พลงังาน ในระดบัผู้จดัการส่วน และ
พนกังานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 

 จัดอบรมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการ
อนุรกัษ์พลงังาน ในระดบัผู้จดัการส่วน และ
พนกังานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 

 จดัอบรมผูป้ฏบิตังิานสิง่แวดลอ้ม ในดา้นกาก
อุตสาหกรรม รวมถงึดา้นน ้าและอากาศ 

 
ทัง้น้ี ในฐานะที่บรษิทัเป็นผู้ผลติและจดัจ าหน่าย

สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงังาน บรษิทัมนีโนบายที่จะ
เป็นผู้วิจยัและพฒันาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
ทรพัยากรโลก ซึ่งที่ผ่านมาบริษทัได้พฒันาสนิค้าที่ได้รบั
ตรามาตรฐานเบอร์ 5 (ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5) จาก
กระทรวงพลงังาน ซึ่งเป็นสินค้าที่ทางบริษัทได้ผลิตขึ้น
โดยความพยายามเพื่อช่วยอนุรกัษ์พลงังานใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐ และสังคม ทัง้ย ังส่งเสริมให้ผู้ซื้อได้
ประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีล่ดลง สนิค้า
ประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ปลอดภยั 
และช่วยรกัษาทรพัยากรของโลกไม่ให้สูญเสยีไปในการ
ผลติพลงังาน นอกจากน้ีสนิค้าที่บรษิทัจดัจ าหน่ายนัน้มา
จากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มิได้มีการสร้างหรือ 
ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งท าให้มัน่ใจ
ไดว้่า ผลติภณัฑข์องบรษิทัเป็นผลติภณัฑ์ทีมุ่่งส่งเสรมิการ
อนุรกัษ์พลงังาน เกดิจากกระบวนการผลติที่สะอาดและมี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อรกัษาสภาพแวดลอ้มทีด่ขีองโลก 

นอกจากน้ี บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) ได้ผ่านการรบัรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีว
ระดบัที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งแสดงถึงการบรหิารจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามผล และทบทวนเพื่อการ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย 

 
 

3.3 การจดัการความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม  
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บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการจดัการความยัง่ยนืในมติสิงัคมและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื Corporate 
Social Responsibility โดยยึดมัน่ในพนัธกิจเพื่อสงัคมมาอย่างสม ่าเสมอ บริษัทจึงได้ก าหนดแนวนโยบายเพื่อการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางส่งเสรมิและพฒันาสงัคมควบคู่ไปกบัการพฒันาบรษิทั เพื่อใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนัอย่าง
มัน่คง นอกจากน้ี บรษิทัยงัสนบัสนุนการเปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในการใหข้อ้คดิเหน็ส าหรบั
โครงการต่างๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมรีายละเอยีดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 

การด าเนินธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 
 

 การปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมเป็น
ป ัจจัยที่ส่ งผลให้การด า เ นิน ธุรกิจมีความยั ง่ ยืน 
คณะกรรมการบรษิทัจงึประกาศนโยบายใหม้กีารปฏิบตัิ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมปราศจากการเอา
รดัเอาเปรยีบ ด าเนินธุรกจิตามหลกัธรรมาภิบาลที่ด ี ไม่
เห็นแก่ประโยชน์อื่นใดมากกว่าหลกัปฏิบัติสากล ให้
ความเป็นธรรมกบัคู่คา้ทุกฝา่ย โดยไม่มกีารเลอืกปฏิบตัิ 
คณะกรรมการจงึได้มอบหมายใหฝ้่ายบรหิารด าเนินการ
ตามรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  1) จัดให้มีช่ อ งทางการ เผย แพร่  
นโยบาย ข่าวสาร สทิธปิระโยชน์ทีคู่่คา้ควรจะไดร้บั โดย
ไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิเพื่อประกาศใหท้ราบถงึนโยบายใน
การด าเนินงานด้านการจดัหา และจดัซื้อแก่คู่ค้าทุกราย
อย่างเท่าเทียมกนั เปิดช่องทางการร้องเรียนส าหรับ
ลูกค้าทุกราย จดัให้มกีารท าแบบสอบถามส าหรบัลูกคา้
โดยวิธีการสุ่ม เพื่อให้ลูกค้ามีอิสระในการให้ข้อมูลต่อ
บริษัทโดยตรง ข้อมูลแบบสอบถามถูกน ามาวิเคราะห์ 
และวจิยัตามหลกัวชิาการโดยปราศจากอคต ินอกจากน้ี
ในกรณีที่คู่ค้าต้องการร้องเรยีน เรื่องสนิค้า หรอืได้รบั
การปฏิบตัอิย่างไม่เป็นธรรม อาท ิการเรยีกสนิบน คู่ค้า
ทุกรายสามารถส่งเรื่องรอ้งเรยีนเขา้มายงับรษิทัได้โดย- 

ตรง 
2) ปฏิบตัิตามเงื่อนไข ข้อตกลง สญัญาที่เป็น

ธรรม ตามทีไ่ดต้กลงไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครดั บนพืน้ฐาน
ของความเป็นธรรมตามหลกัจรยิธรรมทีด่ขีองสงัคม 

3) ก าหนดนโยบายเพื่อความโปร่งใส โดยห้าม
พนักงาน รับ จัดหา หรือจัดซื้อ  ซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิที่
มไิดเ้กดิจากการด าเนินการโดยสุจรติ หรอืท าใหเ้กดิความ 
ไม่โปร่งใสในการด าเนินกจิการ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกดิการ
ทุจรติต่อหน้าที่และป้องกนัความไม่โปร่งใสในการด าเนิน
ธุรกจิกบัคู่คา้ทุกราย นอกจากน้ีทางบรษิทัยงัเปิดช่องทาง
ใหพ้นกังานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบตัิ
ห น้ าที่ ข อ งพนักงานทุ กร ะดับ ต่ อผู้บ ริห ารและ ต่อ
คณะกรรมการบรษิทัได้โดยตรงโดยพนักงานและผูม้สี่วน
ได้เสยีทุกรายสามารถรายงานการฉ้อโกงที่น่าสงสยั การ
ทุจริตต่อหน้าที่ การปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต หรือการ
ด าเนินการที่ข ัดต่อระเบียบปฏิบัติที่ดีทางจริยธรรม 
ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกฎหมายต่อกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบและฝ่ายเลขานุการได้ ตามช่องทาง
ดงัต่อไปน้ี 

 

ผู้รบัเรื่องร้องเรียน Email 

กรรมการบรษิทั Directors@thaiballast.com 
กรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 
เลขานุการบรษิทั CorporateSecretary@thaiballast.com 
ฝา่ยจดัการขอ้มลู และสารสนเทศ Info@thaiballast.com 

3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม  
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นอกจากน้ีผู้ร้องเรียนยงัสามารถส่ง
เอกสารการทุจริตได้โดยตรงต่อกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ
บรษิทั เลขที ่260/2 ถ.เจรญินคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมฝี่ายเลขานุการเป็นผูร้บั
เรื่องรอ้งเรยีน และน าเรยีนต่อกรรมการบรษิทั กรรมการ
ตรวจสอบ และผูเ้กีย่วขอ้งในล าดบัถดัไป 

4) ก าหนดนโยบาย Whistle Blower 
เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการตรวจสอบการกระท าการอนัไม่ 

โปร่งใส และเพื่อให้ความมัน่ใจว่าผู้รายงานความไม่
โปร่งใส การทุจริต การไม่ปฏิบัติ หรือการละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของพนักงาน จะได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็น
ธรรม เพื่อปกป้องการตอบโต้กลบัจากผูม้เีจตนาไม่ด ีและ
ท าการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การต่อต้านการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นหน่ึงในความ
พยายามของบริษัทที่จะกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึง
การควบคุมและป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 
 

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็น
มนุษย์ ซึ่งมีทัง้สิทธิที่กฎหมายก าหนดและสิทธิที่มิได้
ระบุไว้เป็นกฎหมาย บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 
จ ากัด (มหาชน) เ ป็นบริษัทที่จ ัดให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสิทธิมนุษยชนส าหรับบุคลากร
ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง บริษัทมีนโยบายในการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการ
พัฒนาสวัสดิการ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
พนกังาน คุม้ครองสทิธขิองผูด้อ้ยโอกาส และเปิดโอกาส
ความเท่าเทียมกนัของพนักงานทุกระดบั จดักิจกรรม
เพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์ความสามคัค ีและสรา้งแรงจงูใจ
ในการท างานให้กับองค์กร โดยไม่ปิดโอกาสการ
แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นส่วนหน่ึงของ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
 1) การดแูลด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 

ทางบรษิทัได้ด าเนินการจดัสวสัดกิารเพิม่เติม
ให้กับพนักงานประจ าของบริษัทนอกเหนือจาก
สวสัดกิารกองทุนประกนัสงัคม ซึง่เป็นสวสัดกิารพืน้ฐาน
ส าหรบัพนกังานทุกคนแล้ว ทางบรษิทัยงัได้จดัให้มกีาร
จัดท ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนังานได้มี
หลักประกันในอนาคตส าหรับพนังงานที่ท างานกับ
บริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยบริษัทจะจ่ายเงนิสมทบ
เข้าสู่กองทุนในอตัราเดยีวกนักบัที่พนังานได้จ่ายช าระ
เพื่อเป็นการส่งเสรมินโยบายการออมของภาครฐั ทัง้น้ี  

ทางบรษิทัได้จดัให้มีการอบรมรายละเอียดกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับพนักงานใหม่ โดยวิทยากรจากทาง
สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นผูด้แูลกองทุน 

นอกจากน้ีทางบริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการ
รักษาพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลส าหรบักรณีที่พนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
และจ าเป็นต้องเข้ารกัษาที่สถานพยาบาลที่มิได้ส ังกดั
กองทุนประกนัสงัคม สวสัดกิารยารกัษาโรคพื้นฐาน โดย
จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการยาสามัญทัว่ไป ทัง้น้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
พนกังานมสีวสัดภิาพทีด่ขี ึน้ 

การจดัสวสัดกิารด้านความปลอดภยัในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เป็นอีกหน่ึงสวสัดิการที่ทาง
บรกิารได้เลง็เหน็และให้ความส าคญัเสมอมา ทางบรษิทั
ไดจ้ดัซือ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย อาท ิEarplugs ซึง่จดัให้
ไวก้บัพนกังานทีต่้องท างานกบัเครื่องจกัรอุตสาหกรรมที่มี
โอกาสเกิดเสียงดัง หรือการจัดอุปกรณ์ Back Support 
ส าหรบัพนักงานขนย้ายสนิค้า เป็นต้น เพื่อสุขภาพและ
อนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

 
 2) การพฒันาบุคลากร 

ในส่วนของการพฒันาบุคลากร ทางผู้บรหิารของ
บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความส าคญัของการพฒันาบุคลากรภายในองค์กรเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาบุคลากรในยุค 
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ปจัจุบันที่มีการแข่งขนัทางการตลาดต้องอาศยัทกัษะ
และความเชี่ยวชาญในการด าเนินการเพื่อร ับมือกับ
ปญัหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทาง
ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
บุคลากร ทัง้ในระดบัปฏิบัติการ หวัหน้าส่วนงาน และ
ระดบัผู้บริหาร โดยครอบคลุมถึงตัง้แต่การจดัท า (On 
the Job Training) การฝึกอบรมประจ าปีเพื่อเป็นการ
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่อย่ างถูกต้องสม ่ า เสมอ 
(Scheduled Training) และการฝึกอบรมพิเศษเพื่ อ
เพิ่มเติมความรู้  ความสามารถในการด าเ นินงาน 
(Specific Training) ใหแ้ก่พนกังานในต าแหน่งต่าง ๆ ที่
มคีวามจ าเป็นเฉพาะ ทัง้น้ีการฝึกอบรมนอกจากจะเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน ยังเป็นการเปิด
วสิยัทศัน์ในการมองปญัหาในรูปแบบที่แตกต่างออกไป 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึ้นได้อย่าง
ทนัท่วงท ีทัง้น้ี ในส่วนของการฝึกอบรม บรษิทัได้จดัให้
มกีารฝึกอบรมทัง้แบบภายใน (In-house Training) และ
มกีารส่งฝึกอบรมกบัสถาบันภายนอก เพื่อให้สามารถ
น าความรู้ความสามารถที่พนักงานได้ร ับจากการ
ฝึกอบรมมาใช้พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพภายใน
องคก์รไดอ้ย่างเตม็ที ่
 
 3) การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสงัคม 
 บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
มีนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการบรรจุคน
พิการเข้าเป็นพนักงานของบริษัทอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย มีเกณฑ์คดัเลือกโดยการเลือกสรรพนักงาน
พกิารทีม่ไิด้มผีลกระทบต่อการจ้างงานเข้าปฏบิตัิหน้าที่ 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้พนักงานพกิารได้รบัสทิธอินัเท่า
เทียมกับพนักงานทัว่ไป นอกจากน้ีทางบริษัทยังมี
นโยบายส่ง เสริม และสนับสนุนองค์กรช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาส ทัง้ทางตรงโดยการจดังานใหผู้้ดอ้ยโอกาส
ได้มีโอกาสฝึกทักษะ ฝีมือ และความช านาญ โดยมี
ทมีงานที่มทีกัษะฝีมอืของทางบรษิทัเป็นผู้ฝึกสอน และ
การสนบัสนุนทางอ้อมผ่านทางการบรจิาคให้กบัมูลนิธทิี่
ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหผู้ด้อ้ยโอกาสไดม้โีอกาสในการ 

พฒันา ทกัษะ ฝีมอื และความช านาญเฉพาะทางให้มาก
ขึ้น ทัง้น้ีการส่งเสรมิทกัษะการท างานของคนพิการเป็น
ส่วนหน่ึงในมาตรการส่งเสรมิสทิธมินุษยชนตามหลกัสทิธิ
มนุษยชนสากลทีท่างบรษิทัได้ยดึถอืปฏบิตัิต่อเน่ืองกนัมา
อย่างสม ่าเสมอ 
 
 4) การแรงจงูใจในการท างาน 
 ทางบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
น าโดยกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูส่งเสรมิให้มี
การสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยการปรับปรุงและ
พัฒนาตัวชี้ว ัด (Performance Indicator) ส าหรับแต่ละ
หน่วยงานเพื่อใช้วดัผลการท างานของแต่ละแผนก โดยมี
การปรบัปรุงและพฒันาตัวชี้ว ัดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ 
บรษิทัไดจ้ดัใหแ้ผนกทีม่ผีลการประเมนิดเียีย่มจากตวัชี้วดั
ที่ได้ก าหนดไว้ ได้ร ับรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมาย นอกจากน้ีทางบรษิทั
ยงัเปิดโอกาสให้พนักงานได้มสี่วนร่วมในการพฒันา โดย
จัดให้มีการบริหารและการตรวจสอบตามหลักการ 
Participatory Governance ซึ่งเป็นหลักปกครองที่ผู้ถูก
ปกครองสามารถแสดงออกซึง่ความเหน็ต่อการบรหิารงาน
อย่างมเีหตุมผีล พนกังานสามารถเสนอความคดิเหน็ทีเ่ป็น
ประโยชน์ มีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานต่างๆ ในเชงิลกึ 

   
 5) การส่งเสริมกระบวนการพฒันาองค์ความรู้
ส า ห ร ั บ อ ง ค์ ก ร  ( Organizational Knowledge 
Management)  
 การจัดการองค์ความรู้ เ ป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาการขององค์กรอย่างยัง่ยืน ผู้บริหารบริษัท  
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วย
การส่งเสรมิให้มกีระบวนการพฒันาองค์ความรู้ในองค์กร
อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการจัดท าในหลายลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
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1. Information Center – เ ป็ นก า ร
จดัท าศนูยก์ลางองค์ความรูส้ าหรบัขอ้มูลข่าวสารภายใน
องค์กรข่าวสารที่ถูกประกาศให้รบัทราบจะถูกน ามา
รวบรวม และเกบ็รกัษาไวใ้นระบบผ่านทาง Information 
Center เพื่อประกาศให้รบัรู้อย่างทัว่ถึง และเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในประกาศที่มี
ผลกระทบต่อพนกังานอย่างมเีหตุมผีล 
  2. Creativity Center – ศู นย์ ก ล า ง
ความคิดเห็นสาธารณะภายในองค์กร เป็นช่องทาง
ส าหรบัพนักงานทุกระดบัในการน าเสนอความคดิเหน็ที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ความคดิเหน็ที่ถูกน ามาปฏบิตัิ
จะได้ร ับรางวัลด้านการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาของ
บริษัท การจัดท าศูนย์กลางความคิดเห็นสาธารณะ
นอกจากเป็นการส่งเสรมิให้พนักงานได้มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ย ังเป็นการตรวจสอบ
ความโปร่งใสของการท างานตามหลัก Participatory 
Governance ซึง่ช่วยใหก้ระบวนการบรหิารเป็นไปอย่าง
มเีอกภาพตามหลกัการประชาธปิไตย 
  3. Organizational Learning 
Process – ทางบริษัทได้น าแนวทางการเรียนรู้ ใน
รูปแบบขององค์กรมาประยุกต์ใช ้โดยเริม่ต้นการเรยีนรู้
จาก Individual Learning ฝึกการเรยีนรูแ้บบกลุ่ม Team 
Learning แ ล ะ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ต า ม รู ป แ บ บ ข อ ง 
Organizational Learning เพื่อให้การเรียนรู้เกิดจาก
ทกัษะของพนักงานในระดบัปฏบิตักิารไปจนถงึหวัหน้า
ส่วนงาน ผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยกระบวนการ
เรยีนรูม้รีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

3.1 Individual Learning – 
ส่งเสรมิการพฒันาการทางด้านการปฏบิตังิานอย่างเป็น
ระบบ โดยฝึกฝนและปฏิบตัิการเรยีนรู้ผ่านทาง Digital 
Multimedia Learning ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้
ผ่านทางวีดีโอเทป และสื่อดิจิตอลประเภทอื่น ๆ ที่ได้
บันทึกระเบียบปฏิบัติในการท างานของแต่ละแผนก
เอาไว้ และอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่าง
สม ่าเสมอ 

3.2 Team Learning – ฝึกฝนให ้

พนกังานรูจ้กัการท างานเป็นกลุ่ม โดยจดัการอบรมในเชงิ
กลุ่ม ให้โอกาสพนักงานในการเข้าฝึกฝนตามกลุ่มคณะ 
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรบัฟงั
ความคดิเหน็ของบุคคลในกลุ่ม รวมถงึมารยาท และทกัษะ
ในการประชุม สมัมนา และการเข้าร่วมกจิกรรมระหว่าง
พนกังาน ทัง้น้ีกจิกรรมทีท่างบรษิทัไดจ้ดัเป็นประจ าอยู่ทุก
ปี เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้การเข้ากลุ่มและฝึกฝนทกัษะ
การท างานเป็นทีม ได้แก่ กิจกรรม Team Building 
ประจ าปี ซึ่งเป็นกจิกรรมที่พนักงานประจ าของบริษัทจะ
ได้มโีอกาสท าความรูจ้กั ร่วมท ากจิกรรมฝึกฝนทกัษะการ
ท างานเป็นทมีของพนกังานประจ าทุกระดบั 

3.3 Organizational Learning – ส่ ง เ ส ริม
ทักษะการจัดการในรูปแบบองค์กรภาพรวม โดยเปิด
โอกาสใหพ้นักงานไดเ้รยีนรู้การจดัการในส่วนงานอื่นๆ ที่
มใิช่ส่วนงานที่รบัผดิชอบ เพื่อให้พนักงานมคีวามรู ้ความ
เขา้ใจในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรปูแบบองคก์ร ในการส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ดงักล่าว พนักงานข้ามสายงานจะมโีอกาสช่วย
ตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าที่ของพนักงานสายงานอื่น เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจของลักษณะงานอื่นๆ ที่มีอยู่
ภายในบรษิทั โดยมผีู้จดัการ รวมถึงผู้บรหิารเป็นผูก้ ากบั
ดูแล ทัง้น้ีการส่งเสรมิทกัษะการจดัการดงักล่าว นอกจาก
จะเป็นการเรยีนรู้ขอบข่ายการปฏิบตัหิน้าที่ของพนักงาน
แล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรให้มี
ความเป็นเอกภาพในการปฏบิตัหิน้าทีอ่กีดว้ย 
 

6) การส่งเสริมเรื่องส่ิงแวดล้อม อาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัของพนักงาน  

ตามนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง  ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  
ได้ก าหนดให้ผู้บรหิารทุกระดบัในบริษัท รบัผดิชอบและ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งระบบการ
จัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สิง่แวดลอ้ม โดยสนบัสนุนทรพัยากรอย่างเพยีงพอ รวมถงึ
ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามตระหนักเรื่องความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม โดยจดัอบรมพนักงานของ
บรษิทั หลากหลายหลกัสตูรการอบรม ไดแ้ก่ 
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  1. จดัหลกัสูตรอบรมพนักงาน Staff 
Orientation ส าหรบัพนักงานใหม่ของบรษิทั โดยทุกคน
จะไดร้บัการอบรมในหวัขอ้ Safety-Health-Environment 
(SHE) ครึง่วนั 
  2. จดัอบรมจิตส านึกในการอนุรักษ์
พลงังานและสิง่แวดลอ้ม ในระดบัหวัหน้าหน่วยผลติ และ 
ช่างเทคนิค 
  3. จดัอบรมความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย
การอนุรกัษ์พลงังาน ในระดบัผูจ้ดัการส่วน และพนกังาน
ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
  4. จดัอบรมผูป้ฏบิตังิานสิง่แวดลอ้ม  

ในดา้นกากอุตสาหกรรม รวมถงึดา้นน ้าและอากาศ 
 

โดยบรษิทัได้จดัฝึกอบรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง 
และได้รวบรวมประเมินผลการเข้าร่วมการอบรมของ
พนกังาน โดยพนกังานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งเขา้ร่วมการอบรม
ร้อยละ 100 ส่วนหน่วยงานบรหิารและแผนกบุคคล เป็น
ผูร้บัผดิชอบการลงทะเบยีนการฝึกอบรมของพนกังาน 
 ทัง้น้ี บรษิทัได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ และ
อั ต ร า ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย จ า ก ก า ร ท า ง า น ใ น ปี  2563  
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

 
สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ : เกดิอุบตัเิหตุ 0 ครัง้ 
อตัราการเจบ็ป่วยจากการท างาน : มพีนกังานบาดเจบ็เลก็น้อยจากการปฏบิตังิาน 0 คน 

 
การไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร 
 

 บริษัทได้ก าหนดให้ผู้บรหิารและพนักงานทุก
คน มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปกป้อง และดูแล
ทรัพย์สินทางปญัญาของบริษัท และเคารพสิทธิข์อง
เจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา รวมทัง้มกีารใชร้ะบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารโดยใช้สื่ อ
โทรคมนาคม ที่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อบรษิทัและถูกต้อง
ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปญัญา 
ลขิสทิธิ ์และสทิธบิตัร ทุกประการ 

 
การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 

การทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นปญัหาอนัร้ายแรงไม่
เพยีงในระดบัองค์กร ยงัเป็นปญัหาในระดบัท้องถิ่นและ
ระดบัประเทศ ผูบ้รหิารและคณะกรรมการของบรษิทั จงึ
ได้ก าหนดนโยบายต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกระดบั 
และก าหนดใหม้นีโยบายว่าดว้ยการต่อต้านการทุจรติว่า
ด้วย “การรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดที่มอีิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏบิตัหิน้าที่” และ 
“การให้สินบน” ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและ
ผูเ้กีย่วขอ้งไดท้ราบและยดึถอืปฏบิตัติามนโยบาย โดยมี
รายละเอยีดของนโยบายดงัน้ี 

บริษัทด าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และการด าเนินงานด้านจดัหาจดัซื้อแก่คู่ค้าทุกรายของ
บรษิทั และมนีโยบายทีจ่ะไม่กระท าการ หรอืเพกิเฉยต่อ 

 การทุจริตในองค์กรใดๆ โดยก าหนดให้พนักงาน
ห้ามรบัสิง่ของหรอืการให้สิง่ของใดๆ เพื่อประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลที่มหีน้าที่หรอืท าธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์กรไม่
ว่าจะเป็นผู้ขาย ผู้รบัจ้างช่วง ผู้รบัเหมา โดยก าหนดเป็น
แนวปฏบิตัอิย่างชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิปญัหาความ
ไม่โปร่งใส และไม่เป็นธรรมในการค้าระหว่างผู้ขาย ผู้รบั
จ้างช่าง ผู้รบัเหมา และเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดปญัหา
ทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่าง
ชัดเจน นอกจากน้ีทางบริษัทยงัมีช่องทางหลากหลาย
เพื่อใหพ้นกังานสามารถส่งเรื่องราวการทุจรติที่พบเห็นได้
โดยตรง (Whistle Blower) อาทิ การใส่ข้อมูลลงในกล่อง
รับเรื่องร้องเรียนที่จ ัดไว้ภายในบริษัท ซึ่งจะสามารถ
รอ้งเรยีนไปทีผู่บ้รหิารไดโ้ดยตรง หรอืสามารถส่งอเีมลใ์ห้ 
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เลขานุการบริษัท ซึ่งจะน าเรียนเรื่องดังกล่าวไปยัง
กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ หรอืการส่งเรื่องไปยงัเวป็ไซดส์่วนกลางของ 

บริษัท โดยบริษัทได้ก าหนดให้มีมาตรการคุ้มครอง
ผู้รายงานการทุจริตอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้ผู้รายงาน
พฤตกิรรมทุจรติไดร้บัผลกระทบจากการรายงานดงักล่าว 

 
การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
 

การด าเนินธุรกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม คอื สิง่ทีบ่รษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ได้ยดึมัน่และให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชวีติที่ดอีย่างยัง่ยนื
ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมผ่านกจิกรรมต่าง ๆ พรอ้มทัง้ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใสและค านึงถงึผลประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงประชาชนในสงัคม โดยยดึถือตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่ทางบรษิทัปฏบิตัเิป็น
แนวทางในการพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารจดัการให้องค์กรเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื โดยในปี  2564 ที่ผ่านมา ทาง
บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนและสงัคม ดงัต่อไปน้ี 
 

สนับสนุนโคมไฟ UVC ส าหรบัฆ่าเช้ือ COVID-19 ให้กบัโรงพยาบาลบางบวัทอง 
 

ดร.ธีรศกัดิ ์ประสิทธิร์ตันพร (ที่ 3 จากซ้าย) 
รองกรรมการผู้จ ัดการบริษัท ได้มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ 
UVC  ที่มีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึง
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 ใหก้บัโรงพยาบาลบางบวัทอง โดยม ี 

นายแพทย์ป ร ะพุ ทธ  ลีล าพฤทธิ  ์ (ที่  3 จากขว า ) 
ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลบางบัวทอง เป็นผู้รบัมอบ ณ 
อาคาร 2 โรงพยาบาลบางบัวทอง เมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนับสนุนโคมไฟ UVC ส าหรบัฆ่าเช้ือ COVID-19 ให้กบัโรงพยาบาลพระนัง่เกล้า 
 

ดร.ธีรศกัดิ ์ ประสิทธิร์ตันพร (ที่ 3 จากขวา) 
รองกรรมการผู้จดัการบรษิทั มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ UVC  
ที่มคุีณสมบตัิสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรสั
โควดิ-19 ใหก้บัโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โดยมนีางสาว 

เปมกิา คชายุทธเดช (ที่ 3 จากซ้าย และนางดวงใจ พงษ์
จันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า เป็นผูร้บัมอบ ณ อาคาร 18 ชัน้ 
โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2564 
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บริจาคหลอดไฟให้กบัโรงเรียนวดัไทรโสภณ 

 

บริษัทได้ร่วมกับโครงการ The Ritz-Carlton 
Community Footprints บรจิาคหลอดไฟให้กบัโรงเรยีน
วดัไทรโสภณ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อพฒันาโรง- 

เรยีน และซ่อมบ ารุงหลอดไฟตามอาคารต่างๆ เมื่อวนัที่ 
26 มนีาคม 2564  
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สนับสนุนโคมไฟ UVC ส าหรบัฆ่าเช้ือ COVID-19 ให้กบัโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
 

นายชวสักร ตามไท รองผู้จดัการฝ่ายขายและ
การตลาด ของบรษิทั ได้มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ UVC ที่มี
คุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรสัโควิด-19 
ใหก้บัโรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์เพื่อน าไปตดิตัง้ฆ่าเชือ้- 

โรคภายในโรงพยาบาล ลดการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-
19 และเพิม่ความปลอดภยัให้บุคลากรทางการแพทย์  ณ 
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส ์เมื่อวนัที่ 21 มถุินายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนโคมไฟ UVC ส าหรบัฆ่าเช้ือ COVID-19 ให้กบัโรงพยาบาลพระยืน จงัหวัด
ขอนแก่น 

 

บริษัทได้มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ  UVC ให้กับ
โรงพยาบาลพระยนื จงัหวดัขอนแก่น น าไปใช้ฆ่าเชื้อ
ตามจุดต่างๆ ช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคต่างๆ 
รวมถึงเชื้อไวรสัโควดิ-19 บนอุปกรณ์และพื้นผวิต่างๆ 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึรถพยาบาลส าหรบัรบั- 

ส่งผูป้่วย เพิม่ความปลอดภยัใหก้บับุคลากรทางการแพทย์ 
โดยมี นายแพทย์ นิร ันดร์ มณีกานนท์ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลพระยนื เป็นผูร้บัมอบ เมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 
2564 
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สนับสนุนโคมไฟ UVC ส าหรับฆ่าเช้ือ COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จ ังหวัด
ขอนแก่น 
 

 บริษัทได้มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ  UVC  ให้กับ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  ทันต
แพทย์หญงิ เปมศิา เชษฐ์โชติศกัดิ ์(คนกลาง) หวัหน้า
ฝ่ายบริหาร เป็นผู้รบัมอบ เพื่อน าไปใช้ฆ่าเชื้อโรคใน
อากาศและเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ตามจุดต่างๆ ภายในโรง- 

พยาบาล รวมถึงรถพยาบาลส าหรบัรบั-ส่งผู้ป่วย เพิ่ม
ความปลอดภัย ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนที่มาใช้บรกิาร ณ โรงพยาบาลสิรนิธร จงัหวดั
ขอนแก่น เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สนับสนุน “โครงการนมแสนกล่อง” เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโควิด-19 
 

บรษิทัได้ร่วมกบับรษิัท เอสอาร์พ ีมเีดยี คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั ผูผ้ลตินิตรสาร STOCK FOCUS สมทบ
ทุนให้กับ “โครงการนมแสนกล่อง ” เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยโควิด-19 โดยโครงการดงักล่าวได้น าเงิน
สมทบไปซือ้น ้านมมาผลติบรรจุใหม่ เพื่อน าไปแจกให้ 

กบัเดก็ๆ โรงพยาบาลสนาม กลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโค
วิด-19 ตลอดจนการบรรเทาการขาดรายได้จากการขาย
น ้านมของเกษตรกรโคนมรายย่อยในชนบท เมื่อวนัที่ 10 
สงิหาคม 2564 
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ร่วมมอบถงุยงัชีพ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากอทุกภยัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

บรษิทัได้ร่วมกบั นางสาวธนภร โสมทองแดง 
(ที ่2 จากขวา) รองหวัหน้าพรรคเสรรีวมไทย มอบถุงยงั
ชพีเครื่องอุปโภคบรโิภค ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
และประชาชน ต าบลขนอนหลวง อ าเภอบางปะอนิ  

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นจาก
อุทกภยั ณ วดัโปรดสตัว ์ต าบลขนอนหลวง อ าเภอบางปะ
อนิ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2564 
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ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทพบว่า 
ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ ปี 2562 ถึงปี 2564
บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน เท่ากบั 392.00 ล้าน
บาท 447.86 ล้านบาทและ 484.27 ล้านบาท ตามล าดบั 
และส าหรบัรายได้รวมปี 2562 ถึงปี 2564 บรษิทัมรีายได้
รวมเท่ ากับ 394.25 ล้านบาท 449.49 ล้านบาทและ 
486.56 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยรายไดใ้นปี 2563 เพิม่ขึน้
จากปี 2562 เท่ากบั 55.88 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 
14.25 โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลกั ขณะที่ในปี 2564 บรษิทัมรีายได้
จากการขายเพิม่ขึ้นจากปี 2563 เท่ากบั 36.41 ล้านบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.13 โดยมาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้
จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลกั 

ส าหรบัก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ในปี  

2562 บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธจิ านวน 8.38 ล้านบาทใน
ขณะที่ปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่จ านวน 14.39 ล้านบาท โดยบริษัทสามารถสร้าง
ผลก าไรสุทธิจากการด าเนินธุรกิจได้จากการที่รายได้
จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่ขึน้เป็นส าคญัขณะที่
ในปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่
ลดลงเหลอื 0.55 ลา้นบาท เน่ืองจากต้นทุนขายทีเ่พิม่ขึน้
อย่างมนีัยส าคญัจากการปรบัตวัสูงขึน้ของค่าขนส่งและ
ต้นทุนสนิคา้ ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เหลก็ 
ลวดทองแดง และอลูมเินียม รวมทัง้ยงัได้รบัผลกระทบ
จากการอ่อนค่าของเงนิบาทและค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึน้จาก
การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายส่วนของพนกังาน ค่าทีป่รกึษา
ทางธุรกจิ และค่าใช้จ่ายในการเริม่ด าเนินโรงไฟฟ้าแห่ง
ใหม่ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 

รายได้ 
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมรีายได้

จากการขายเท่ากบั 392.00 ล้านบาท 447.86 ล้านบาท 
และ484.27 ล้านบาทตามล าดับ ในขณะที่มีรายได้อื่น 
เท่ากบั 2.25 ล้านบาท 1.63 ล้านบาทและ 2.29 ล้านบาท 
ตามล าดบัโดยรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย
เศษวตัถุดิบรายได้รบัคืนการส่งออก รายได้ดอกเบี้ยรบั 
เป็นต้น ส่งผลใหบ้รษิทัมรีายไดร้วมปี 2562 ถงึปี 2564  

เท่ากบั 394.25 ลา้นบาท 449.49 ลา้นบาท และ 486.56 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณารายได้ในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564
บริษัทมีสดัส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลอด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบสงูทีสุ่ด โดยมสีดัส่วนรอ้ยละ
45.45 รอ้ยละ 40.70 และรอ้ยละ 39.26 ของรายไดร้วม 

 

การวิเคราะหแ์ละอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A)

4.1 การด าเนินงานและฐานะการเงิน   
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ตามล าดบั รองลงมาคือ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโคมไฟฟ้า มี
สดัส่วนการจ าหน่ายคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 39.10 ร้อยละ 
49.29 และร้อยละ 52.71 ของรายได้รวม ตามล าดบั และ
ส าหรบัสดัส่วนการจ าหน่ายผลติภณัฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกคดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 7.17  ร้อยละ 6.23 และร้อยละ 6.55 ของรายได้รวม
ตามล าดบั 

ขณะที่ ส า ห รับ ธุ ร กิ จ ผ ลิต แล ะจ า ห น่ าย
กระแสไฟฟ้า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมี
รายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเท่ากบั
44.50 ล้านบาท 35.59 ล้านบาท และ 32.70 ล้านบาท
หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.29 ร้อยละ 7.92 และร้อย
ละ 6.72 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานตามล าดบั 

 

ทัง้น้ี สามารถแสดงสดัส่วนโครงสรา้งรายไดแ้ยกตามธุรกจิ และประเภทผลติภณัฑใ์นปี 2562 ถงึปี 2564 ได้
ดงัน้ี 
 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า 
1.1 ผลติภณัฑห์ลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ 178.39 45.25 182.93  40.70  191.04 39.26 
1.2 ผลติภณัฑโ์คมไฟฟ้า 154.15 39.10 221.52  49.28  256.47 52.71 
1.3 ผลติภณัฑอุ์ปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและ

อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
28.28 7.17 28.02  6.23  31.89 6.56 

หกั ส่วนลดจ่าย (13.32) (3.38) (20.20)  (4.49)  (27.83) (5.72) 
2. ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

2.1 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 44.50 11.29 35.59  7.92  32.70 6.72 
รายได้จากการขาย - สทุธิ 392.00 99.43 447.86  99.64  484.27 99.53 

รายไดอ้ื่น 2.25 0.57 1.63  0.36  2.29 0.47 
รายได้รวม 394.25 100.00 449.49  100.00  486.56 100.00 

 
 

ในปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงาน 
เท่ากบั 447.86 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 55.86 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.25 จากปีก่อนหน้า โดยบรษิทัมรีายได้
จากการขายเพิม่ขึน้จากธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์
เป็นหลกัเน่ืองจาก บรษิทัสามารถขยายตลาดสนิค้าจาก
การข าย อุปกร ณ์ ไฟ ฟ้ า เพื่ อ ส่ ง ออกสินค้ า ไปยัง
ต่างประเทศ อกีทัง้ บรษิทัไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งได้รบัการตอบรบัจากลูกค้าเป็น
อย่างด ีในขณะที่รายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
ของบริษัทย่อยปรบัลดลงเล็กน้อย เน่ืองจาก การขาด
แคลนวตัถุดบิน ้าเสยีจากโรงงานในพืน้ที ่โดยเฉพาะจาก 

วตัถุดบิทางการเกษตร ไดแ้ก่ ผลปาลม์ ซึง่ใชใ้นการผลติ
ไฟฟ้า มปีรมิาณลดลงจากทีปี่ 2562 ค่อนขา้งมาก ท าให้
รายไดจ้ากการผลติไฟฟ้าลดลง 

ในปี 2564 บรษิทัมรีายได้จากการด าเนินงาน 
เท่ากบั 484.27 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 36.41 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึ้นร้อยละ 8.13 จากปีก่อนหน้า โดยบรษิทัมรีายได้
จากการขายเพิม่ขึ้นจากธุรกจิผลติและจ าหน่ายอุปกรณ์
เป็นหลักเ น่ืองจาก บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และได้ปรับปรุง
ช่องทางการจัดหน่ายเดิมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
ขณะทีร่ายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าของบรษิทั 
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ลดลงจากปีก่อนหน้าเลก็น้อยโดยมสีาเหตุจาก
โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพของบรษิทัย่อยที่จงัหวดัชุมพร ยงั
ไม่สามารถด าเนินการผลติได้เต็มก าลงัผลติ เน่ืองจาก 
การขาดแคลนวตัถุดบิน ้าเสยีจากโรงงานในพืน้ทีอ่ย่างไร
กต็าม ในปี 2564 บรษิทัย่อยของบรษิทั คอื บรษิทั กรนี
เอิร์ธเอ็นเนอร์จี จ ากดั ได้เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชงิพาณิชย์ (COD) ส าหรบัโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพก าลงั
การผลติ 0.99 เมกะวตัต์ ในไตรมาส 3/2564  

ส าหรบัสดัส่วนรายได้แยกตามภูมศิาสตร์ในปี  
2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จาก
การขายแบ่งออกเป็นรายได้จากการจ าหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยในปี 2562 มสีดัส่วนประมาณรอ้ย
ละ 98 ต่อรอ้ยละ 2 ในปี 2563 มสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
97 ต่อร้อยละ 3 และปี 2564 มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 
97 ต่อรอ้ยละ 3 โดยรายไดจ้ากการขายในประเทศส่วน- 

ใหญ่เป็นการจ าหน่ายให้ร้านค้าปลีกและร้านค้าส่งที่
จ าหน่ายอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็น Dealer รองลงมาคือ
ร้านค้า Modern Trade หรอื Retial และมกีารจ าหน่ายให้
โครงการภาครฐับาลเป็นส่วนน้อย และส าหรบัรายได้จาก
การขายต่างประเทศบริษัทส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายใน
ประเทศแถบภูมภิาคตะวนัออกกลาง และได้ส่งออกสนิคา้
ไปยงัสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นงานรบัจ้างผลิตตามค าสัง่ซื้อ
ของลกูคา้เป็นส าคญั  

บริษัทมีรายได้อื่น ในปี  2562 ปี 2563 และ ปี 
2564 เท่ากบั 2.25 ลา้นบาท 1.63 ลา้นบาทและ 2.29 ลา้น
บาทตามล าดบั หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.57 รอ้ยละ 0.36 และ
ร้อยละ 0.47 ของรายได้รวมในแต่ละปีตามล าดับ โดย
รายได้อื่นประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบ 
รายไดร้บัคนืการส่งออก รายไดด้อกเบี้ยรบั เป็นต้น 

 
 

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น  
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมตี้นทุน

ขายรวม 261.26 ล้านบาท 293.92 ล้านบาท 331.56 
ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 66.65 ร้อยละ 65.63 
และรอ้ยละ 68.47 ตามล าดบั ขณะทีบ่รษิทัมกี าไรขัน้ต้น 

รวมในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีอัตราก าไร
ขัน้ต้นเท่ากับ 130.73 ล้านบาท 153.94 ล้านบาท และ 
152.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 33.35 
รอ้ยละ 34.37 และรอ้ยละ 31.53 ตามล าดบั 

  

ทัง้น้ีสามารถอธบิายก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นของแต่ละธุรกจิไดด้งัน้ี 
 

ธรุกิจจ าหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า  347.49  100.00%  412.27  100.00%  451.57  100.00% 
ต้นทุนขายอุปกรณ์ไฟฟ้า  230.91  66.45%  266.20  64.57%  301.29  66.72% 
ก าไรขัน้ต้นจากการขายอปุกรณ์ไฟฟ้า  116.58  33.55%  146.06  35.43%  150.29  33.28% 

 
บริษัทมีก าไรขัน้ต้นของการจ าหน่ายอุปกรณ์

ไฟฟ้า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 116.58 
ล้านบาท 146.06 ล้านบาท และ 150.29 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 33.55 ร้อยละ 
35.43 และรอ้ยละ 33.28 

ใน ปี  2563 บริษัทมีก า ไ รขั ้นต้ น จ า กก า ร
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 29.48 ลา้นบาท หรอืเพิม่ 

ขึ้นร้อยละ 25.29 โดยมาจากการที่บริษัทสามารถสร้าง
ยอดขายการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เติบโต ขณะที่
บริษัทเองก็มีอัตราก าไรขัน้ต้นจากการจ าหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้ารอ้ยละ 35.43 ซึง่สงูกว่าอตัราก าไรขัน้ต้นของปีก่อน
หน้า โดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึ้นดงักล่าว มสีาเหตุมา
จากต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะสินค้าส าเร็จรูปประเภท 
หลอดไฟแอลอดี ีทีม่กีารปรบัราคาลดลงจากปี 2562  
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ส าหรบัในปี 2564 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นจากการ
จ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.23 ล้านบาท หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.89 และมอีตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 33.28 
โดยบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นทีล่ดลงจากปีก่อนหน้า โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเป็นส าคญั ซึ่ง
ประกอบดว้ยต้นทุนวตัถุดบิหลกัในการผลติ เช่น ราคา 

ทองแดงที่ปรบัขึ้นจาก 250 - 270 บาทต่อกโิลกรมั เป็น 
370 - 385 บาทต่อกโิลกรมั และราคาเหลก็ที่ได้ปรบัขึ้น
จาก 21 - 23 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 46 - 49 บาทต่อ
กโิลกรมั ในขณะทีบ่รษิทัไม่สามารถปรบัราคาขายสนิค้า
ไดม้ากนกั 

 

ธรุกิจจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 44.50 100.00% 35.59 100.00% 32.70 100.00% 
ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า 30.35 68.19% 27.72 77.87% 30.27 92.58% 
ก าไรขัน้ต้นจากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 14.15 31.81% 7.88 22.13% 2.43 7.42% 

 
ในปี 2563 บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นจากการจ าหน่าย

กระแสไฟฟ้าลดลง 6.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
44.35 โดยมาจากการลดลงของรายได้จากการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า ขณะที่บรษิทัเองกม็อีตัราก าไรขัน้ต้นจาก
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าร้อยละ 22.13 ซึ่งลดลงจาก
อตัราก าไรขัน้ต้นของปีก่อนหน้า โดยอตัราก าไรขัน้ต้นที่
ลดลงดงักล่าว มีสาเหตุมาจากปริมาณวตัถุดิบที่ลดลง
จากผลผลติปาล์มมปีรมิาณลดลงอย่างมากจากปี 2562 
ท าให้ไม่สามารถผลติได้เตม็ก าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า 
ขณะทีบ่รษิทัต้องรบัรูค่้าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าเตม็จ า- 

นวน 
ส าหรบัในปี 2564 บรษิทัมกี าไรขัน้ต้นจากการ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าลดลง 5.45 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 69.19 และมีอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 7.42 ซึ่ง
ลดลงจากอตัราก าไรขัน้ต้นของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการที่รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้าลดลง 
จากสาเหตุที่ปรมิาณวตัถุดบิในการผลติลดลง ท าให้ไม่
สามารถผลิตได้อย่างเต็มก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า 
ขณะที่บริษัทต้องรบัรู้ค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าเต็ม
จ านวน 

 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมตี้นทุน

ในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากบั 
134.16 ล้านบาท 135.22 ล้านบาท และ 146.55 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 
34.03 รอ้ยละ 30.08 และรอ้ยละ 30.12 ตามล าดบั  

ส าหรับ ปี  2563 บริษัทมีต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายเท่ากับ 64.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2562 
จ านวน  5.16 ล้ านบาท  หรือ เพิ่มขึ้ น ร้ อ ยละ  8.62 
เน่ืองจากมกีารจดัรายการส่งเสริมการขายมากขึ้น และ
ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 เท่ากับ 70.26 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 4.10 ลา้นบาท หรอื  

ลดลงร้อยละ 5.52 เน่ืองจาก บริษัทมีค่าที่ปรึกษาทาง
การเงนิและหนี้สงสยัจะสญูลดลง 

ส าหรับ ปี  2564 บริษัทมีต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายเท่ากบั 69.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
จ านวน  4.96 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ  7.64 
เน่ืองจากค่าคอมมชิชัน่ทีเ่พิม่ขึน้ และในส่วนค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารปี 2564 เท่ากบั 76.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2563 จ านวน 6.37 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.06 
เน่ืองจากบริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน
เพิม่ขึ้น และมรีายการค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้ เพื่อใช้
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัผลติ 2.97 เม
กะวตัต์ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
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ต้นทุนการเงิน 
 

ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมตี้นทุน
การเงิน เท่ากับ 9.69 ล้านบาท 8.76 ล้านบาท และ 
11.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.46 ร้อยละ 1.95 และ
รอ้ยละ 2.36 ของรายไดร้วมตามล าดบั  

ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินในปี
เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 2.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 30.83 โดยบริษัทมีต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้นจาก
การออกหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปี 
2564 จ านวนรวม 200.00 ล้านบาท เพื่อใช้รองรบัการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัผลติ 2.97 เม
กะวตัต์ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

 
 
ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่) 

 

ในปี 2562 บรษิทัมผีลขาดทุนสุทธเิท่ากบั 8.38 
ลา้นบาท คดิเป็นอตัราขาดทุนสุทธริอ้ยละ 2.13 ขณะที่ใน
ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิ เท่ากับ 14.39 
ล้านบาทและ 0.55 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อย
ละ 3.20 และรอ้ยละ 0.11 ตามล าดบั 

ในปี 2563 บรษิทัมผีลก าไรสุทธเิพิม่ขึน้ 22.66 
ล้านบาท และมอีตัราก าไรสุทธเิพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 3.20 
เน่ืองจากบรษิทัมรีายได้จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น จากการขยายตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ ประกอบกบั บรษิทัสามารถบรหิารต้นทุนการผลติ
จงึสามารถสรา้งอตัราก าไรขัน้ต้นจากการด าเนินธุรกจิได้
ดรีวมถึงการสามารถบรหิารต้นทุนการจดัจ าหน่าย และ
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารได้มปีระสิทธภิาพ จงึท าให้ในปี 
2563 บรษิทัมผีลประกอบการกลบัมาเป็นก าไรสุทธไิด้ 

ในปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิและอัตราก าไร
สุทธิลดลง ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีรายได้จากการขายที่
เติบโต โดยสาเหตุที่ก าไรสุทธแิละอตัราก าไรสุทธลิดลง
จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากบรษิทัมตี้นทุนขายเพิม่ขึน้ จงึ 

ส่งผลให้มีก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้นที่ลดลง 
นอกจากน้ี บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายต้นทุนในการจดัจ าหน่าย
และค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึ้น รวมถึงการมตี้นทุน
การเงนิเพิม่ขึ้นจากการออกหุน้กู้ในปี 2564 จงึส่งผลให้
ในปี 2564 บรษิทัมกี าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธลิดลง
จากปีก่อนหน้า 
 

หากพจิารณาในส่วนของอตัราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นจะพบว่า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ (4.53) ร้อยละ 
7.67 และร้อยละ 0.28 ตามล าดบั โดยอตัราผลตอบแทน
ผูถ้อืหุน้กลบัมาเป็นบวก ในปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัมีผล
ก าไรจากการด าเนินงาน จากรายได้จากการขายสินค้า
กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถควบคุม
ต้ นทุ นก า ร ผลิต ได้ ดี ขึ้ น ขณ ะที่ ใ น ปี  2564 อัต ร า
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นกลบัมาลดลง เน่ืองจาก บริษัทมี
ต้นทุนการขายเพิม่ขึน้ส่งผลใหม้กี าไรจากการด าเนินงาน
ทีล่ดลง 

 
การวิเคราะหฐ์านะการเงินของบริษทั  
 

สินทรพัย ์

 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่31ธันวาคมปี  
2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 423.98 ล้านบาท 
461.89 ลา้นบาท และ 626.71 ลา้นบาท ตามล าดบั โดย
บรษิทัมรีายการสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ (1) ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์ (2) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น และ  (3) 
สนิคา้คงเหลอื ซึง่สนิทรพัยร์ายการดงักล่าวมมีลูค่ารวม  

ต่อสนิทรพัยร์วมโดยเฉลีย่ในปี 2562 ถงึปี 2564 เท่ากบั 
ร้อยละ 82.31 ทัง้ น้ี สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นต่อเน่ือง
ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา มาจากการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ อาคาร 
อุปกรณ์ และลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น เป็นหลกั โดยมี
รายละเอยีดทีส่ าคญั ดงัน้ี 
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สินทรพัยห์มุนเวียน 

 

ตารางแสดงข้อมูลลกูหน้ีการค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แยกตามอายุหน้ีที่คา้งช าระ ดงัน้ี 
 

 ล้านบาท สดัส่วน 

มูลค่าลกูหน้ีการค้า 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 112.17 83.53% 
เกนิก าหนดช าระ   
- น้อยกว่า3 เดอืน 3.64 2.71% 
- 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 1.58 1.18% 
- 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 3.32 2.47% 
- มากกว่า 12 เดอืน  13.57 10.11% 

รวมลกูหน้ีการค้า 134.28 100.00% 
หกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (11.77)  

ลกูหน้ีการค้า – สทุธิ 122.51  
 

บรษิทัก าหนดนโยบายการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ โดยใช้หลกัเกณฑ์การวเิคราะห์
อายุของลูกหนี้ประกอบกบัประสบการณ์การขาดทุนทางด้านเครดติในอดตีของกลุ่มบรษิทั โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 

ลกูหน้ี– จ านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ 
อตัราการตัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสญู 
ของยอดลกูหน้ีคงเหลือสทุธิ 

ยงัไม่เกนิก าหนดช าระ  0 – 0.38% 
น้อยกว่า 3 เดอืน 0.75 – 12.00% 
ตัง้แต่ 3 - 6 เดอืน 20.00% 
ตัง้แต่ 6 - 12 เดอืน 20.00% 
ตัง้แต่ 12 เดอืนขึน้ไป 53.00 – 100.00% 

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 
และปี 2564 บริษัทมีมูลค่าสินทรพัย์หมุนเวยีน เท่ากบั 
217.26 ล้านบาท 228.71 ล้านบาท และ 255.97 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.24 ร้อยละ 49.52 และร้อยละ 
40.84 ของสินทรัพย์รวม ตามล าดับ โดยสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่ส าคญั 2 รายการ คอื รายการลูกหน้ีการค้า
และลกูหน้ีอื่น และสนิคา้คงเหลอื มรีายละเอยีดของแต่ละ
รายการดงัน้ี 
   1) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 
และปี 2564 บรษิทัมลีูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นเท่ากบั 
115.26 ลา้นบาท 127.54 ลา้นบาท และ 140.79 ลา้น- 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.19 ร้อยละ 27.61 และร้อย
ละ 22.47 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบัหากพจิารณาจาก
ความสามารถในการจัดเก็บหน้ี จะพบว่า บริษัทมี
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ยเท่ากบั 114 วนั 100 วนั และ 99 
วนัในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามล าดบั  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายการลูกหน้ี
การค้ าและลู กห น้ี อื่ น  เท่ ากับ  140.79 ล้ านบ าท 
ประกอบด้วยลูกหน้ีการค้า – สุทธิจ านวน 116.33 ล้าน
บาท รายได้ค้างรบัค่าไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าจ านวน 
6.17 ล้านบาท และลูกหน้ีอื่น 18.29 ล้านบาท ส าหรับ
ข้อมูลลูกหน้ีการค้าแยกตามอายุหน้ีที่ ค้ างช าระมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
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นอกจากน้ี บริษัทยงัมีนโยบายการตดัหน้ีสูญ

โดยพิจารณาจากลูกหน้ีที่ศาลมีค าพิพากษาตัดสิน
และได้ด าเนินการตามค าพิพากษา เพื่อบังคบัคดี 
รวมทัง้ด าเนินการตามกระบวนการยดึทรพัยจ์นคดถีงึ 

ที่สุดแล้วไม่สามารถพบทรพัย์หรอืไม่สามารถ
อายดัทรพัย์จากลูกหน้ีได้ บรษิทัจะด าเนินการ
พจิารณาตดัลกูหน้ีดงักล่าวเป็นหน้ีสญูต่อไป 

 
 

 2) สินค้าคงเหลือ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 

2564 มีมูลค่าเท่ากับ  89.33 ล้านบาท 87.66 ล้าน
บาท และ 99.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 21.07 
ร้อยละ 18.98 และร้อยละ 15.80 ของสินทรพัย์รวม
ตามล าดบัซึ่งสนิค้าคงเหลอืของบรษิทั ได้แก่ วตัถุดบิ 

ที ่เตรยีมไวใ้ช ้ในการผลติ งานระหว่างท า 
สนิค้าระหว่างทาง และสนิค้าส าเรจ็รูปทีเ่กบ็ส
ต๊อกไว้เพื่อใช้ในการจ าหน่าย รวมถึงสนิค้าที่
ส ัง่ซื้อเข้ามาเพื่อจ าหน่าย 

 

สินค้าคงเหลือ 
31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท สดัส่วน ล้านบาท สดัส่วน 

สนิค้าส าเรจ็รูป 88.44 76.33% 81.24 63.31% 
งานระหว่างท า 10.45 9.02% 14.08 10.97% 
วตัถุดบิ 14.91 12.86% 21.07 16.42% 
วสัดุสิ้นเปลอืง 0.08 0.07% 0.11 0.08% 
สนิค้าระหว่างทาง 2.00 1.73% 11.82 9.21% 

รวม 115.87 100.00% 128.32 100.00% 
การปรบัลดมูลค่าสนิค้า (28.21)   (29.29)   

สินค้าคงเหลือสุทธิ 87.66   99.03   
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สนิค้าคงเหลอืของ
บรษิทั ประกอบด้วย สนิค้าส าเรจ็รูปและวตัถุดบิเป็น
หลกั คดิเป็นรอ้ยละ 63.31 และ 16.42 ของสนิคา้
คงเหลอืก่อนการปรบัลดมลูค่าสนิคา้โดยบรษิทัมี
สนิค้าคงเหลอืเพิม่ขึน้จาก ณ สิ้นปีก่อนหน้า จากการ
เพิม่ขึน้ของวตัถุดบิ และสนิค้าระหว่างทางเป็นหลกั
เน่ืองจาก ยอดขายสนิค้าที่เพิม่ขึ้น ท าให้บรษิทัมกีาร
สัง่ซื ้อสนิคา้ที ่เพิม่ขึ้น และราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้
ส่งผลให้ ราคาเฉลีย่ของมลูค่าสนิคา้ในคลงัสนิค้า มี
มูลค่าเพิม่ขึ้นจากปี 2563  

หากพจิารณาระยะเวลาขายสนิค ้า
ส าเรจ็รูปเฉลี่ย ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 
จะพบว่า บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปู
เฉลี่ย เท่ากบั 145 วนั 117 วนั และ 103 วนั
ตามล าดบั โดยระยะเวลาขายสนิค้าดงักล่าว 
ค านวณโดยใชเ้ฉพาะมลูค่าสนิคา้ส าเรจ็รปู
ก่อนหกัค่าเผื่อสนิค้าเสื่อมคุณภาพ เพื่อแสดง
ให้เหน็ถึงอตัราหมุนเวยีนและระยะเวลาเฉลีย่
ในการขายเฉพาะสนิค้าส าเรจ็ร ูป ทัง้ นี้ จะ
พบว่าระยะเวลาการขายสนิค้าส าเรจ็รูปของ 
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บรษิทัลดงอย่างต่อเนื่องในช่วง  3 ปีที ่ผ ่านมามี
สาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัได้ปรบัประสทิธภิาพใน
การสัง่ ส นิค ้าของคล งัส นิค ้า ให ้เหมาะสมกบั
ระยะเวลาการขายสนิค้า เพื่อให้สนิค้าหมุนเวยีน
ได้เรว็ขึ้นอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ส าหรบันโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัสนิคา้
คงเหลอืนัน้ ปจัจุบนัทางบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย
การตัง้ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมยั โดยทางบรษิทัได้เริม่
ใช้นโยบายในการตัง้ค่าเผื่อสนิค้าลา้สมยั ตัง้แต่
ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2552 โดยสนิค้าที่เกบ็สต็อก 

โดยส่วนใหญ่ คอื สนิค้าในกลุ่มผลติภณัฑ์บลั
ลาสต์และหมอ้แปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลติภณัฑ์บลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็ที่มอีายุ
การใช้งานนานกว่า 10 ปี อย่างไรกต็าม ตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมาทางบรษิทัได้มนีโยบายการ
ตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสนิคา้
คงเหลอือย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้หากเป็นสนิคา้ที่มี
การเคลื่อนไหวช้า บรษิทัจะแก้ปญัหาโดยการ
จดัให้มรีายการส่งเสรมิการขาย เพื่อเป็นช่อง
ทางการระบายสนิค้า  

 
   สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมมีลูค่าสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนรวม เท่ากบั 
206.73 ลา้นบาท 233.17 ลา้นบาท และ 370.74 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 48.76 รอ้ยละ 50.48 และรอ้ยละ 59.16 ของ
สินทรพัย์รวม ตามล าดบั โดยมีรายการที่ส าคญั คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิทธิในการด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
   1) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 
2564 บรษิทัมทีี ่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากบั
136.46 ลา้นบาท 156.77 ลา้นบาท และ 299.79 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.19 ร้อยละ 33.94 และ
รอ้ยละ 47.88 ของสนิทรพัยร์วม ตามล าดบั 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัมมีูลค่าทรพัย์สนิที่ได้มา
ระหว่างปีเท่ากบั 16.13 ล้านบาท โดยมูลค่าการ
ลงทุนที่ส าคญั คอื การซื้อที่ดนิ 10.00 ล้านบาท และ
การรบัโอนทรพัยส์นิจากการซือ้ธุรกจิ กล่าวคอืใน
เดอืน มนีาคม 2562 บรษิทัธรีะมงคล เอนเนอรย์ ี
จ ากดั ซึ ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัได้เข ้าซื้อหุน้
สามญัของบรษิทั กร นี เอ ิรธ์  เอ ็นเนอรจ์  ีจ ากดั  
จ านวน 499,998 หุ ้น คดิเป็นสดัส่วนร ้อยละ  100 
ของจ านวนหุ ้นสามญัที่ออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบรษิทั กรนีเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ จ ากดั ซึ่ง
บรษิทั กรนีเอิร์ธ เอ็นเนอรจ์ ีจ ากดั ด าเนินธุรกจิผลติ
และจ าหน่ายไฟฟ้าโดยมมีูลค่า อาคารและอุปกรณ์ที่
ได้มา จ านวน 3.80 ล้านบาท และบรษิทั ธรีะมงคล 
เอนเนอร์ย ีจ ากดั ได้เข้าซื้อหุ้นสามญัของ บรษิทั โก
ลบอล ยูทลิติี้ ซพัพลาย จ ากดั จ านวน 9,998 หุ้น   

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ซึ่งบรษิทั 
โกลบอล ยูทลิติี้ ซพัพลาย จ ากดั ด าเนินธุรกจิ
ผลติและจ าหน่ายก๊าซ  

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมมีูลค่าทรพัยส์นิ
ที่ได้มาระหว่างปีเท่ากบั 25.47 ล้านบาท โดย
มูลค่าการลงทุนที่ส าคญั คอื เครื่องจกัรและ
อุปกรณ์โรงงาน  4.02 ล้านบาท และอาคาร
ระหว่างก่อสร้างและเครื่องจกัรและอุปกรณ์
ระหว่างตดิตัง้รวม 21.12 ล้านบาท โดยเป็น
การลงทุนเพิม่เติมส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้า
บ้านแพ้ว จงัหวดัสมุทรสาคร ขนาดก าลงัการ
ผลติ 0.99 เมกะวตัต์ 

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมมีูลค่าทรพัยส์นิ
ที่ได้มาระหว่างปีเท่ากบั 131.55 ล้านบาท โดย
ม ูลค่าการลงทุนทีส่ าคญัคอื ที ่ดนิและส่วน
ป ร บั ป ร ุง ที ด่ นิ  จ า น ว น  11.71 ล ้า น บ าท 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน จ านวน 1.62 
ล้านบาท และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ระหวา่ง
ต ิดตัง้  จ านวน 78.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
ลงทุนเพิม่เติมส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ- 
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ชวีภาพ ก าลงัผลติ 0.99 เมกะวตัต์ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอบ้าน
แพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ- 

ชีวภาพ ก าลังผลิต 2.97 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ที่
อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

 
2) สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 

2564 บร ษิ ทัม สี ทิธ ใินการด า เน ินการผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า เท่ากบั 41.91 ล้านบาท 40.78 ล้าน
บาท 39.66 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.89 ร ้อยละ 
8.83 และร้อยละ 6.33 ของสนิทรพัย์รวม ตามล าดบั 
โดยสทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า
ของบรษิทั มรีะยะเวลาในการตดัจ าหน่ายคงเหลอื 
14 - 20 ปี ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ 

(1) โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัการผลติ 
1.40 เมกะวตัต์ อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

(2) โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัการผลติ 
0.99 เมกะว ตัต ์ อ า เภอบ้านแพว้  จ งัหวดั
สมุทรสาคร 

(3) โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัการผลติ 
2.97 เ มกะวตัต ์ อ า เภอด ่านช า้ ง  จ งัหว ดั
สุพรรณบุร ี

 
 หน้ีสิน 
 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม ณ วนัที่31ธนัวาคมปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 423.98 ลา้นบาท 461.89 ลา้น
บาท และ 626.71 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบรษิทัมรีายการสนิทรพัยท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ (1) เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (2) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (3) เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และ (4) หุน้กู้ 
ทัง้น้ี หน้ีสนิรวมในปี 2564 เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัจากการออกหุน้กูข้องบรษิทั 2 ครัง้ ในช่วงไตรมาสที ่2 และไตรมาส
ที ่4 ของปี 2564 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญั ดงัน้ี 
 

  หน้ีสินหมุนเวียน 
  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีมูลค่าหน้ีสินหมุนเวียนรวม เท่ากับ 
201.23 ลา้นบาท 220.95 ลา้นบาท และ 190.63 ลา้นบาท ตามล าดบัหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.46 รอ้ยละ 47.84 และรอ้ย
ละ 30.42 ของหน้ีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามล าดบัโดยรายการที่ส าคญัของหน้ีสนิหมุนเวยีนรวม คอื เงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินประเภทเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร หน้ีสนิภายใต้สญัญาทรสัต์รซีีท และตัว๋สญัญาใช้เงิน 
รวมถงึมรีายการเจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอื่น โดยมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ ดงัน้ี 
 

1) เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
ณวนัที่ 31 ธนัวาคมปี 2562 ปี 2563 และปี 

2564 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู ้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิยอดคงคา้งเท่ากบั 
125.14 ล้านบาท 136.21 ล้านบาท และ 69.40 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 29.52 ร้อยละ 29.49  

ร ้อยละ 11.07 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวม ตามล าดบัโดยในปี 2564 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิ
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน
ลดลง จ านวน 66.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
49.05 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 

 
2) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ

ปี 2564 บรษิทัมเีจ้าหน้ีการค้าเท่ากบั 28.21 ลา้น
บาท 37.18 ลา้นบาท และ 58.78 ลา้นบาท คดิ- 

เป็นร้อยละ 6.65 ร้อยละ 8.05 และร้อยละ 9.38 
ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดบั 
โดยบรษิทัมเีจา้หน้ีการคา้เพิม่ขึน้ตามการสัง่ซือ้ 
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สินค้าและวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิต
สนิคา้เพื่อจ าหน่าย ทัง้น้ี ในปจัจุบนับรษิทัไดเ้ทอม
เครดิตการช าระค่าสินค้ากบัเจ้าหน้ีการค้าเฉลี่ย 
30 - 60 วนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 บรษิทัมเีจ ้าหนี้อื่นเท่ากบั  27.98 ล้าน
บาท 26.69 ล้านบาท และ 38.14 ล้านบาท คดิ- 

เป็นร้อยละ 6.60 ร้อยละ 5.78 และร้อยละ 6.09 
ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดบั 
โดยมรีายการที่ส าคญั คอื ค่าใช้จ่ายค้างจา่ยเช่น 
ค่าใช้จ่ายส่งเสรมิการขายค้างจ่ายค่านายหน้าค้าง
จ่ายโบนัสค้างจ่ายเป็นต้นซึ่งเป็นไปตามรายได้
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
 

 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมมีูลค่าหน้ีสินไม่หมุนเวยีนรวมเท่ากบั 
42.92 ล้านบาท 33.94 ล้านบาท และ 207.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 ร้อยละ 7.35 และร้อยละ 33.08 ของ
หน้ีสนิและส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมตามล าดบัโดยรายการที่ส าคญัของหน้ีสนิไม่หมุนเวยีนรวม คอื เงนิกู้ยมืระยะยาว และ
หุน้กู ้โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1) เงินกู้ยืมระยะยาว 
บรษิทัมเีง นิกู ้ย มืระยะยาว ณ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 
44.77 ล้านบาท 30.32 ล้านบาท 17.53 ล้านบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 10.56 ร ้อยละ 6.56 และร้อยละ 
2.80 ข อ งห นี ้ส นิ แ ล ะ ส ่ว นของ ผู ถ้ ือหุ ้น ร วม 
ตามล าดบั โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

 

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ
หน้ีสินและ
ส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ
หน้ีสินและ
ส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 

สดัส่วนต่อ
หน้ีสินและ
ส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม 

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระในหน่ึงปี 14.44 3.41% 12.79  2.77% 12.79  2.04% 
เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถู่กจดัเป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน - 0.00% - 0.00% 4.74  0.76% 
เงนิกูย้มืระยะยาวสุทธ ิ 30.32 7.15% 17.53 3.79% - 0.00% 

รวม 44.77 10.56% 30.32  6.56% 17.53  2.80% 
 

ในช่วงปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทั
มีรายการเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้างกับสถาบัน
การเงนิลดลงต่อเน่ืองจากการที่บรษิทัยงัคงช าระ
เงินกู้ยืมคืนแก่สถาบันการเงินตามที่ก าหนดใน
สญัญากู้ยมืเงนิ ทัง้น้ี บรษิทัมสีญัญากู้ยมืเงินกบั
สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ซึ่งระบุข้อปฏิบัติและ
ข้อก าหนดบางประการ เช่น การด ารงสัดส่วน
หน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นต้น ซึง่ผูกู้ย้มืและ 

กลุ่มบรษิทัต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการเงนิบาง
ประการตามทีร่ะบุในสญัญา อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อจ ากดับางประการที่ระบุในสญัญาเงินกู้กบั
สถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงได้ ดงันัน้ บรษิทัจงึแสดง
ยอดเงนิกู้ยมืคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
กบัสถาบันการเงินแห่งนัน้ทัง้จ านวนเป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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2) หุ้นกู้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ 

เท่ากบั 192.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.73 
ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยในปี 
2564 บริษัทได้ด า เ นินการออกหุ้นกู้  2 ครั ้ง 
ประเภทหุ้นกู้มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่
ถอนหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน โดยด าเนินการ 

ออกหุน้กูใ้นช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ปี 2564 
ซึ่งบรษิทัด าเนินการออกหุ้นกู้ดงักล่าว เพื่อน าเงนิ
ที่ได้ไปใช้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ ก าลังการผลิต 2.97 เมกะวัตต์ ตัง้อยู่ที่
อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

 
 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 
2564 บริษัทมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัท เท่ากบั 
180.00 ลา้นบาท 195.32 ลา้นบาท และ 195.87 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 42.45 รอ้ยละ 42.29 และรอ้ยละ 31.25 
ของหน้ีสนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมตามล าดบัโดยรายการ
ที่ส าคญัของส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่งออกเป็น 3 รายการที่
ส าคญั คอื ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ และ
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ซึ่งมรีายละเอยีดของแต่ละรายการ 
ดงัน้ี 

1) ทุนที่ออกและช าระแล้ว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมทีุนที่ออกและช าระ
แล้วเท่ากับ 167.86 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 
จ านวน 671,440,890 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.25 บาท  

2) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 
2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมสี่วนเกนิมลูค่าหุน้ 

เท่ากบั 45.29 ล้านบาท ซึ่งเกดิขึ้นจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนครัง้แรกจ านวน 80.00 
ลา้นหุน้ตัง้แต่ปี 2553 

3) ก าไรสะสมที่จ ัดสรร เพื่ อทุนส ารองตาม
กฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 บรษิทัมกี าไรสะสมที่จดัสรรเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย เท่ากบั 10.51 ลา้นบาท 11.21 ลา้นบาท 
และ 11.21 ลา้นบาท ตามล าดบั 

4) ก าไรสะสมที่ย ังไม่ได้จ ัดสรร ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บรษิทัมกี าไร 
(ขาดทุน)สะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร เท่ากบั (43.73) ล้าน
บาท (29.10) ล้านบาท และ (28.55) ตามล าดับการ
เปลี่ยนแปลงในก าไร (ขาดทุน) สะสมส่วนทีย่งัไม่ได้
จดัสรร เกดิขึ้นจากผลการด าเนินงานในแต่ละปี 
 

 
  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
  บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ณ 31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 
เท่ากบั 1.36 เท่าก 1.23 เท่า และ 1.74 เท่า ซึง่สาเหตุที่ใน
ปี 2564 บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
เพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันัน้เน่ืองจากในปี 2564 บรษิทัได ้

ออกหุ้นกู้จ านวน 2 ครัง้ โดยบริษัทได้น าเงนิที่ระดม
ทุนจากการออกหุ้นกู้นัน้ ไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซชวีภาพ ก าลงัผลติ 2.97 เมกะวตัต์ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอ
ด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี ด าเนินการโดย บริษัท 
กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั (GEE) (บรษิทัย่อย) 
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การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 
 

 กระแสเงินสด 
บรษิทัมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมต่างๆ ส าหรบังวด 12 เดอืน สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงัน้ี 

 

 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 
  บริษัทมีเ งินสดได้มาจากกิจ กร รม
ด าเนินงาน เท่ากบั 32.75 ล้านบาท โดยมีก าไรจากการ
ด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์และหน้ีสนิ
ด าเนินงาน จ านวน 34.26 ลา้นบาท ทัง้น้ี บรษิทัมรีายการ
เงนิสดใชไ้ป จากการออกเพิม่ขึน้ของลกูหน้ีการคา้และลกู- 

หน้ีอื่น 15.69 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินค้า
คงเหลอื 12.46 ล้านบาท ขณะที่บรษิทัมรีายการเงิน
สดไดม้าจากการเพิม่ขึ้นของเจา้หน้ีการคา้ 29.36 ลา้น
บาท 

 

 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 
  บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุน เท่ากบั 130.52 ล้านบาท โดยมกีารลงทุนที่ส าคญั
คือ รายการเงนิสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
จ านวน 131.55 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในโครงการ- 

โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ก าลังผลิต 0.99 เมกะวัตต์ 
ตัง้อยู่ที่อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัผลติ 2.97 เมกะ-
วตัต์ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

 
 เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 

  บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จดัหาเงนิ เท่ากบั 99.40 ล้านบาท โดยมรีายการที่ส าคัญ
คอื เงนิสดไดม้าจากการออกหุ้นกู้ 2 ครัง้ จ านวน 198.40 
ล้านบาทขณะที่บรษิทัมรีายการเงนิสดใช้ไปในการจ่ายคนื
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 

จ านวน 66.89 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายคนืเงนิกู้ยมื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 13.20 ล้านบาท 
เงนิสดจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 9.85 ล้านบาท และเงนิ
สดจ่ายในการออกหุ้นกู้จ านวน 7.04 ล้านบาท 

 
 สภาพคล่อง  
  บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่  31 
ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 1.08 เท่า 
1.04 เท่า และ 1.34 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราส่วนสภาพ
คล่องค านวณจากรายการสินทรพัย์หมุนเวียนต่อหน้ีสิน
หมุนเวียน นอกจากน้ีหากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเรว็ พบว่าบรษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากบั 
0.61 เท่า 0.62 เท่า และ 0.80 เท่า ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณาอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 บริษัทมีอัตราสภาพคล่องที่ลดลง โดยมี
สาเหตุหลกัจากหน้ีสนิหมุนเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ในสดัส่วนที่มาก- 

กว่าการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ขณะที่  ณ 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีอัตราสภาพคล่องที่
เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทสินทรัพย์
หมุนเวยีนที่เพิม่ขึน้และมหีน้ีสนิหมุนเวยีนที่ลดลงจาก
การจ่ายช าระคืนหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ 

หากพิจารณาจากอัตราส่วน Cash Cycle จะ
พบว่า ส าหรบัปี 2564 บรษิทัมรีะยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลี่ย 
เท่ากบั 99 วนั ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยเท่ากบั 103 
วนั และระยะเวลาช าระหน้ีเฉลี่ยเท่ากบั 58 วนั ส่งผล
ใหบ้รษิทัม ีCash Cycle เท่ากบั 144 วนั 
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 รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
  ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทได้ลงทุน
ในอาคารและสิง่ปลูกสร้าง เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านักงานอย่างต่อเน่ือง โดยใน
ปี 2563 บรษิทัมกีารลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรจ านวน 25.47 
ล้านบาท โดยเป็นอาคารและอุปกรณ์ส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดก าลงัการผลติ 0.99 เมกะวตัต์ ณ จงัหวดั
สมุทรสาคร และในปี 2564 บรษิทัมกีารลงทุนในสนิทรพัย-์ 

ถาวร จ านวน 131.55 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ก าลงัผลติ 2.97 เมกะ
วตัต์ ตัง้อยู่ที่อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็น
หลกั และบางส่วนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดก าลงั
การผลิต 0.99 เมกะวตัต์ ณ จงัหวดัสมุทรสาครโดย
สามารถสรุปรายจ่ายเพื่อการลงทุนระหว่างปี 2562 ถงึ 
ปี 2564 ดงัน้ี 

 

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 15.13 25.47 131.55 

รายจ่ายเพื่อการรวมธุรกจิสุทธจิากเงนิสดที่ได้มา 
(ธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า) 

28.00   
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แนวโน้มในอนาคตของธรุกิจไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นอุตสาหกรรม
ส าคญัที่เป็นปจัจยัพื้นฐานต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ใน
ส่วนของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ทัง้ในตลาดใหม่และตลาด
เพื่อทดแทนผลติภณัฑเ์ก่าที่ช ารุดเสยีหาย และในส่วนของ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นปจัจยัพื้นฐานหลัก ในของ
ส่วนถนนสาธารณะ แนวโน้มการเจริญเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมไฟฟ้าส่องสว่างจงึขึน้อยู่กบัหลายปจัจยัหลกั
ประกอบด้วย ปจัจัยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ส าคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาเหล็ก ราคาทองแดง ราคา
พลาสตกิ และราคาผลติภณัฑเ์ซมคิอนดคัเตอร ์(ผลติภณัฑ์
แ อ ลอี ดี )  ป ัจ จัย ก า ร ข ย ายตั ว ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อสงัหารมิทรพัย ์และปจัจยัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงปจัจัยทางการเมือง ปจัจัยทาง
เศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการเดินทาง และการใช้ชีวิตประจ าว ันของ
ประชาชนจนอาจท าให้เศรษฐกจิ หรอืโครงการทัง้ภาครฐั
และเอกชนชะลอตวัลง 

ในปี  2563 และปี  2564 จ านวนผลิตภัณฑ์ที่
ประเทศไทยน าเข้าสินค้ามีแนวโน้มลดลง เ น่ืองจาก
สถานการณ์เศรษฐกจิในประเทศ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งท าให้โครงการทัง้ภาครฐั
และเอกชนชะลอตวัลง และมกีารปิดแคมป์ก่อสร้างขนาด
ใหญ่หลายครัง้ ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกจิที่มแีนวโน้ม
ในการชะลอตัวอย่างชดัเจน ท าให้ปริมาณการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าในช่วง
ครึ่งหลงัของปี 2564 จะมมีูลค่าเพิม่ขึ้นจากราคาสินค้าที่
ปรบัตวัขึ้นจากการขึ้นราคาของสนิค้าโภคภณัฑ์หลกั ทัง้
ราคาเหลก็ ราคาทองแดง ราคาปิโตรเคม ีซึ่งเป็นวตัถุดบิ
หลักของโคมไฟ และหลอดไฟ ทั ้ง น้ี  โปรดศึ กษา
รายละเอียดเพิม่เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ในหวัข้ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ และ
ภาวะการแข่งขนั รวมถึงหวัข้อปจัจยัความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 
 

แนวโน้มในอนาคตของธรุกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น  เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีร่ฐัให้การส่งเสรมิจากการที่สดัส่วนพลงังาน
ทดแทนในไทยยงัอยู่ในระดบัที่ต ่า และมีแนวโน้มในการ
เพิ่มสดัส่วนพลงังานทดแทนขึ้นอย่างมีนัยส าคญั โดยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น  18,696 เมกะวัตต์  ตามแผนพัฒนา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. 2561 - 2580 
(AEDP 2018 Revision 1)* โ ดยพลัง ง านที่ ผ ลิต จ าก
โรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ เป็นพลงังานที่ได้รบัการสนับสนุน
เพิม่ขึ้นอย่างชดัเจนกว่า 1,183 เมกะวตัต์ ภายในปี 2580 
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพทีผ่ลติจากพชืพลงังาน  

ตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง
จดัเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของรฐับาล พลเอก ประยุทธ์ 
จนัทรโ์อชา ในการกระจายรายไดสู้่ชุมชน ธุรกจิผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนที่ผลิตจากก๊าซชีวภาพ จึงยงัเป็น
ธุรกจิทีม่แีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี โปรดศกึษา
รายละเอียดเพิม่เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ในหวัข้อแนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ผลติไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทน และพลงังานทางเลอืก รวมถึงหวัขอ้ปจัจยัความ
เสีย่งในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 

4.2 ปัจจยัหรือเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การด าเนินงานอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต
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ผู้สอบบญัชีและนโยบายบญัชีท่ีส าคญั 
 

 รายงานผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างปี 2562 ถงึปี 2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

งบการเงินรอบ
บญัชี 

ผูต้รวจสอบบญัชี 
การแสดงความเหน็ใน 
รายงานของผูส้อบบญัชี 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2562  

นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334 จาก บรษิทั 
เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั (อยู่ในรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับความเห็นชอบจาก
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท  ธี ร ะ ม ง ค ล 
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ผลการด าเ นินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2563  

นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334 จาก บรษิทั 
เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั (อยู่ในรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับความเห็นชอบจาก
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท  ธี ร ะ ม ง ค ล 
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ผลการด าเ นินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุดวนัที ่ 
31 ธนัวาคม 2564  

นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4334 จาก บรษิทั 
เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั (อยู่ในรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ร ับความเห็นชอบจาก
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท  ธี ร ะ ม ง ค ล 
อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ผลการด าเ นินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ 

 
 
 
 
 
 

4.3 ข้อมลูท่ีส าคญัการเงิน  
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ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน: บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

สรปุรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม/1 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรพัย ์
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8.05 1.90% 10.30 2.23% 11.93 1.90% 
ลกูหน้ีการคา้ 115.26 27.18% 127.54 27.61% 140.79 22.47% 
สนิคา้คงเหลอื 89.33 21.07% 87.66 18.98% 99.03 15.80% 
สทิธใินสนิคา้ทีจ่ะไดร้บัคนื 3.80 0.90% 2.73 0.59% 3.23 0.52% 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 0.00% - 0.00% 0.27 0.04% 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 0.82 0.19% 0.49 0.11% 0.71 0.11% 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 217.26 51.24% 228.71 49.52% 255.97 40.84% 
เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั 4.31 1.02% 4.53 0.98% 4.65 0.74% 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 136.46 32.19% 156.77 33.94% 298.79 47.68% 
เงนิมดัจ าค่าซือ้ทรพัยส์นิ 2.80 0.66% 3.40 0.74% - - 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 0.00% 6.98 1.51% 4.96 0.79% 
สทิธกิารเช่าทีด่นิ 1.60 0.38% - 0.00% - - 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 0.12 0.03% 0.07 0.01% 0.05 0.01% 
สทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่าย
ไฟฟ้า 

41.91 9.89% 40.78 8.83% 39.66 6.33% 

ค่าความนิยม 8.15 1.92% 8.15 1.76% 8.15 1.30% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 8.41 1.98% 10.01 2.17% 10.04 1.60% 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 2.96 0.70% 2.48 0.54% 4.44 0.71% 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 206.73 48.76% 233.17 50.48% 370.74 59.16% 
รวมสินทรพัย ์ 423.98 100.00% 461.89 100.00% 626.71 100.00% 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

125.14 29.52% 136.21 29.49% 69.40 11.07% 

เจา้หน้ีการค้า 28.21 6.65% 37.18 8.05% 58.78 9.38% 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 27.98 6.60% 26.69 5.78% 38.14 6.09% 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าครบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

- 0.00% 2.02 0.44% 1.80 0.29% 

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีค่รบก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

14.44 3.41% 12.80 2.77% 17.53 2.80% 
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สรปุรายการงบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม/1 

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 0.02 0.01% 0.01 0.00% 0.08 0.01% 
หน้ีสนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น - 0.00% 2.14 0.46% 0.29 0.05% 
ประมาณการหนี้สนิเงนิคนื 5.42 1.28% 3.90 0.84% 4.61 0.74% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 201.23 47.46% 220.95 47.84% 190.63 30.42% 
เงนิกูย้มืระยะยาว 30.32 7.15% 17.53 3.79% - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 0.00% 3.80 0.82% 2.00 0.32% 
หุน้กู้ - - - - 192.57 30.73% 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6.33 1.49% 5.62 1.22% 4.91 0.78% 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.97 1.41% 6.69 1.45% 7.44 1.19% 
ประมาณการต้นทุนการรือ้ถอนอาคาร 0.30 0.07% 0.30 0.06% 0.40 0.06% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 42.92 10.12% 33.94 7.35% 207.32 33.08% 

รวมหน้ีสิน 244.15 57.59% 254.88 55.18% 397.95 63.50% 
ทุนจดทะเบยีน 167.86 39.59% 167.86 36.34% 167.86 26.78% 
ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 167.86 39.59% 167.86 36.34% 167.86 26.78% 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ 45.29 10.68% 45.29 9.81% 45.29 7.23% 
ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นสดัส่วนการถอื
หุน้ในบรษิทัย่อย 

0.07 0.02% 0.07 0.01% 0.07 0.01% 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       
     จดัสรรเพื่อทุนส ารองตามกฎหมาย 10.51 2.48% 11.21 2.43% 11.21 1.79% 
ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร (43.73) (10.31%) (29.10) (6.30%) (28.55) (4.56%) 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่  180.00  42.45%  195.32  42.29%  195.87  31.25% 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม (0.16) (0.04%) 11.68 2.53% 32.88 5.25% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 179.83 42.41% 207.01 44.82% 228.76 36.50% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 423.98 100.00% 461.89 100.00% 626.71 100.00% 
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 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็: บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

สรปุงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 347.49 88.65% 412.27 92.05% 451.57 93.25% 

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 44.50 11.35% 35.59 7.95% 32.70 6.75% 

รวมรายได้จากการขายและการขายไฟฟ้า 392.00 100.00% 447.86 100.00% 484.27 100.00% 

ต้นทุนขาย 230.91 58.91% 266.20 59.44% 301.29 62.21% 

ต้นทุนขายไฟฟ้า 30.35 7.74% 27.72 6.19% 30.27 6.25% 

ก าไรขัน้ต้น 130.73 33.35% 153.94 34.37% 152.71 31.53% 

รายไดอ้ื่น 2.25 0.57% 1.63 0.36% 2.29 0.47% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 132.99 33.93% 155.57 34.74% 155.00 32.01% 

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 59.80 15.26% 64.96 14.50% 69.92 14.44% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 74.36 18.97% 70.26 15.69% 76.63 15.82% 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 134.16 34.23% 135.22 30.19% 146.55 30.26% 

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

(1.18) (0.30%) 20.35 4.54% 8.45 1.75% 

ต้นทุนทางการเงนิ 9.69 2.47% 8.76 1.96% 11.46 2.37% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (10.86) (2.77%) 11.59 2.59% (3.01) (0.62%) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ภาษเีงนิได้ (2.29) (0.58%) (2.50) (0.56%) 0.61 0.13% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (8.58) (2.19%) 14.09 3.15% (2.40) (0.49%) 

การแบ่งปนัก าไรขาดทุน 
ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

 
(8.38) 
(0.19) 

 
 

14.39 
(0.30) 

 
 

0.55 
(2.95) 
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งบกระแสเงินสด : บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

สรปุงบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่าย/รายไดภ้าษเีงนิได้ (10.86) 11.59 (3.01) 

รายการปรบัผลกระทบก าไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไปใน)
กิจกรรมด าเนินงาน 

   

ขาดทุน (ก าไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (0.37) (4.53) (0.25) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 17.00 19.56 20.99 

หน้ีสญูและผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 4.08 3.45 2.43 

ประมาณการสทิธใินสนิคา้ทีจ่ะไดร้บัคนื (4.12) 0.52 (1.62) 

ประมาณการหนี้สนิเงนิคนื 5.89 (0.74) 2.32 

ขาดทุนจากสนิคา้เสื่อมสภาพ 1.91 3.47 1.09 

ตดัจ าหน่ายเงนิมดัจ าค่าซือ้ทีด่นิ - - 2.50 

ขาดทุน (ก าไร)จากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 0.07 0.05 (0.00) 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธท์ีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ - 2.14 (2.12) 

ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ 1.27 0.73 0.75 

ดอกเบี้ยรบั - (0.01) (0.28) 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและค่าตดัจ าหน่ายต้นทุนการกูย้มื 9.85 8.75 11.46 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 

24.72 44.99 34.26 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น) ลดลง    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 8.87 (14.45) (15.69) 

สนิคา้คงเหลอื 19.90 (1.81) (12.46) 

สทิธใินสนิคา้ทีจ่ะไดร้บัคนื 1.15 0.55 1.12 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (0.38) 0.34 (0.23) 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (0.82) 0.48 (1.96) 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)    

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น 1.5 11.515 29.36 

    

ประมาณการหนี้สนิเงนิคนื (1.64) (0.79) (1.61) 

เงินสดรบั (จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน 53.29 40.84 32.80 
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สรปุงบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ่ายภาษเีงนิได้ (0.01) (0.17) (0.05) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 53.28 40.65 32.75 

เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (3.38) (0.21) (0.12) 

เงนิสดจ่ายมดัจ าค่าซือ้ทรพัยส์นิ 1.70 (0.60) 0.90 

เงนิสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกจิสุทธจิากเงนิสดทีไ่ด้มา (28.00) - - 

เงนิสด ณ วนัซือ้บรษิทัย่อย 0.44 - - 

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนบางส่วนในบรษิทัย่อย 0.10 - - 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.00 0.21 0.00 

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์ (15.13) (25.47) (131.55) 

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - (0.81)  

เงนิสดจ่ายเพื่อซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (0.14) - (0.04) 

เงนิสดรบัดอกเบี้ย   0.28 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (44.40) (26.89) 130.52 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) (32.01) 12.89 (66.89) 

เงนิสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า - (1.45) (2.02) 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (1.55) - - 

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 50.00 - - 

จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (12.33) (14.85) (13.20) 

จ่ายดอกเบี้ย (9.66) (8.53) (9.85) 

เงนิสดจ่ายเงนิปนัผล (0.05) - - 

เงนิสดรบัค่าหุน้จากส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - 0.42 - 

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ - - 198.40 

เงนิสดจ่ายค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู้ - - (7.04) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (5.60) (11.52) 99.40 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) – สทุธิ 3.28 2.25 1.63 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดณ วนัต้นปี 4.77 8.05 10.30 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดณ วนัสิน้ปี 8.05 10.30 11.93 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.08   1.04   1.34  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า)  0.61   0.62   0.80  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า)  0.21   0.15   0.10  
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหน้ีการคา้ (เท่า)  3.21   3.64   3.69  
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั)  113.54   100   99  
อตัราส่วนหมุนเวยีนสนิคา้ส าเรจ็รปูคงเหลอื (เท่า)  2.52   3.11   3.55  
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)  144.94   117   103  
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า)  8.04   8.14   6.28  
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั)  45.41   45   58  
CASH CYCLE (วนั)  213.08   173   144  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 33.35% 34.37% 31.53% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) -0.30% 4.54% 1.75% 
อตัราก าไรสุทธ ิ(%) -2.13% 3.20% 0.11% 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) -4.53% 7.67% 0.28% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยร์วม (%) -1.98% 3.25% 0.10% 
อตัราผลตอบแทนสนิทรพัยถ์าวร (%) 6.64% 17.65% 7.86% 
อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า)  0.93   1.01   0.89  

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า)  1.36   1.23   1.74  
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 1.63 4.72 2.57 
หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อก าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษเีงนิ
ได ้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย (Interest Bearing 
Debt to EBITDA Ratio) (เท่า) 

10.74 4.17 9.62 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) 0.11 0.27 0.33 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%)                   -                      -                      -    
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ชื่อบรษิทัภาษาไทย : บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อบรษิทัภาษาองักฤษ : Teera – Mongkol Industry Public Company Limited (TMI) 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107552000189 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผูอ้อกแบบ ผลติ และจดัจ าหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และ 
  ผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน 
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที ่46/67-69 ซอยมัง่มทีรพัย ์หมู่ที ่3 ถนนเลยีบคลองสีว่าพาสวสัดิ ์ 
  ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
ทีต่ัง้ส านกังานสาขา : สาขาที ่1 เลขที ่260/2 ถนนเจรญินคร แขวงส าเหร ่เขตธนบุร ี 
   กรุงเทพมหานคร 10600  
   โดยส านกังานแห่งน้ีใชเ้ป็นส่วนของฝา่ยบรหิารงานทัว่ไปและ

โกดงัเกบ็สนิคา้ 
  สาขาที ่2 เลขที ่9/20 ซอยมัง่มทีรพัย ์หมู่ที ่5 ถนนเลยีบคลองสีว่าพา

สวสัดิ ์ต าบลคอกกระบอื อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 
74000 

   โดยส านกังานแห่งน้ีใชเ้ป็นโรงงานเพื่อการผลติ 
โทรศพัท์ : 0-2877-9510, 034-854629 
โทรสาร : 0-2877-9522-23, 034-854630 
HomePage : www.thaiballast.com 
ทุนทีเ่รยีกช าระแลว้ : 167,860,222.50 บาท 
  (หน่ึงรอ้ยหกสบิเจด็ลา้นแปดแสนหกหมื่นสองรอ้ยยีส่บิสองบาท 
  หา้สบิสตางค)์ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ : 0.25 บาท (ยีส่บิหา้สตางค)์ 
 

 
นายทะเบียนหลกัทรพัย ์
ชื่อนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีต่ัง้ : เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง 
  เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์ : 0-2009-9000 

ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน

5.1 ข้อมลูทัว่ไปของบริษทั   

http://www.thaiballast.com/
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ผู้สอบบญัชี 
ชื่อผูส้อบบญัช ี : บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
  นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก หรอื นายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์หรอื 
  นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์หรอื นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์
ทีต่ัง้ : 790/12 ทองหล่อทาวเวอร ์ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวทิ 55 
  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342 
โทรสาร : 0-2185-0225 
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 -ไม่ม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย  
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5.3 ตลาดรอง  
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สถาบนัการเงนิทีบ่รษิทัตดิต่อประจ า มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) : สาขาบุคคโล เลขที ่32 ถ.มไหสวรรย ์แขวงบุคคโล เขต

ธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 
2. ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

: สาขาริเวอร์ไซด์พลาซ่าเจริญนคร เลขที่ 257/6 ชัน้ 3 
อาคารรเิวอร์ไซด์พลาซ่าเจรญินคร ถ.เจรญินคร แขวง
ส าเหร่ เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 

3. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) : สาขาบางโคล่ เลขที ่479 ชัน้ 2 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.4 สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจ า  
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การก ากบัดแูลกิจการ ส่วนท่ี 2
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 บริษัทได้ให้ความส าคญัและยึดมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยไดก้ าหนดไวม้าโดยตลอด และเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการมคีวามโปร่งใส เป็นธรรม อกีทัง้สามารถสรา้งความ
เชื่อมัน่ให้กบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีได้ บรษิทัได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ผี่านจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏบิตัใิหก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน 
  

6.1.1 นโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั 
 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการของบรษิทัค านึงถึงความส าคญั
ของนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดย
ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิบรษิทัมกีาร
ก ากบัดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และ
เพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ลงทุน บรษิทัจะเปิดเผยข้อมูล
ให้กบัสาธารณะ และผู้ถือหุ้นอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี 
บริษัทยงัให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษทัจะ
พยายามควบคุม และบรหิารความเสีย่งอย่างใกลช้ดิ และ
ยงัค านึงถึงเรื่องจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ โดยด ารง
ไวซ้ึง่ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนได้เสยี
ทุกๆ กลุ่ม 

คณะกรรมการมีภาวะผู้น า วิส ัยทัศน์ และมี
ความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยไดจ้ดัใหม้รีะบบแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมถึงดูแลให้บริษัทมี
ระบบงานที่ให้ความเชื่อมัน่ได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ของ
บรษิทัไดด้ าเนินไปในลกัษณะทีถู่กต้องตามกฎหมายและ
มจีรยิธรรม  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบรษิทัได้ก ากบัดูแลในเรื่องอย่างน้อย 
ดงัต่อไปน้ี 
 ก าหนด วิส ัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั 
 ก ากบัดแูล และตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝา่ย

บริหารอย่างสม ่าเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน  
เพื่อบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้

 ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและ
ติดตามอย่างสม ่ าเสมอ โดย บริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัก็
ได้ท าการประเมนิและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในของบรษิทั ในการตรวจสอบบญัชปีระจ าปี 
และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ส าคัญใน
ระบบดงักล่าว 

 ดูแลให้มมีาตรการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
และติดตามอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริษทัได้รบั
ประโยชน์สงูสุด 

 ดแูลสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้รบัการอบรม
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ 
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โครงสร้างคณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการได้ก าหนดจ านวนกรรมการและ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ  โดยขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 4 คน จาก
จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด  8 คน ซึ่งคิดเป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้
คณะ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน และมีการ
แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบเข้ามาแทนกรรมการที่ไม่
ประสงคด์ ารงต าแหน่งต่ออกีวาระ อกี 1 คน เมื่อวนัที ่
23 เมษายน 2564 ซึง่กรรมการตรวจสอบมวีาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3  ปี เพื่อช่วยในการก ากบั
ดูแลกจิการของบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ า
อย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครัง้  และจะจัดให้มีการ
ประชุมเป็นพเิศษในกรณีทีม่วีาระเร่งด่วน 

2. คณะกรรมการได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี  

3. คณะกรรมการได้พจิารณาความเหมาะสมของการ
ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอสิระอย่างรอบคอบ 
รวมถึงให้ความส าคัญกับความหลากหลายใน
โครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดย
คณะกรรมการบรษิทัชุดปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย
ในด้านต่างๆ เช่น เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เป็นต้น  

4. บรษิทัมเีลขานุการบรษิทั* ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมตคิณะกรรมการ รวมถึงการด าเนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

5. กรณีประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการเป็น
บุคคลคนเดยีวกนั ทางบรษิทัได้ด าเนินการให้มกีาร
แบ่งแยกอ านาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่
ละชุด เพื่อให้เกดิความถ่วงดุล และมกีารสอบทาน
อย่างชดัเจน เพื่อความโปร่งใส และมรีะบบการ  

บรหิารจดัการที่ด ีทัง้น้ี ประธานกรรมการบริษัทให้ 
ความส าคญัและเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่
ดี ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และถ่วงดุลใน
องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
เป็นอย่างด ีทัง้น้ี บรษิทัได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และ 
ขัน้ตอนการพิจารณา อ านาจอนุมัติ และอ านาจ
ด า เ นินการของกรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ 
กรรมการบริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุด
ย่อย ประธานกรรมการบรหิาร และประธานกรรมการ
บริษัท  ซึ่ ง เ ป็นการจ ากัดขอบเขตอ านาจการ
ด าเนินการไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน จงึ
ท าให้เชื่อมัน่ได้ว่า การที่ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั จะไม่เกิด
ปญัหาในการมอี านาจโดยไม่จ ากดัแต่อย่างใด ซึ่งจะ
ส่งผลให้บรษิทัยงัสามารถแบ่งแยกอ านาจกรรมการ
รวมทัง้คณะกรรมการ และอ านาจการบริหารงาน 
ออกจากกนัไดต้ามปกตต่ิอไป 

6. ในปี 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท ทัง้สิ้น  8 
ค น  โ ด ย เ ป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  4 ค น 
คณะกรรมการบริหาร 4 คน โดยกรรมการอิสระ 3 
คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระอกี 1 
ท่าน ไม่ประสงค์ต ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ต่ออีกวาระ ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการทัง้ชุด โดยมีประธาน
คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ก าหนดนโยบายการ
บรหิารงาน เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ และน าเสนอ
แนวทางการบริหาร ให้กบัคณะกรรมการบริษทัให้
พจิารณาและอนุมตัเิป็นส าคญั 

7. คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้
สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบียน 
(ในวาระ) ไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง 

 

*   บรษิทัมเีลขานุการบรษิทั คอื นางสาวจลุยัวรรณ ดว้งโคตะ ซึ่ง
ผ่านการอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program รุ่นที่ 
110/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บรษิทัตัง้แต่วนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563  
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บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. คณะกรรมการจะท าหน้าที่พิจารณาและให้ความ
เหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
บริษัท เช่น วิสยัทศัน์ แผนธุรกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็นต้น ทัง้น้ีจะมกีารพจิารณาทบทวน 
เรื่ อ ง ต่ างๆ ที่กล่ าวไว้ข้างต้น  ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  1 ของทุกปีในเดือน
มกราคม คณะกรรมการจะท าหน้าที่ก ากบั ควบคุม 
ดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแล
กจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และใหค้วาม
เห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยจะทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3. คณะกรรมการได้จดัให้มกีารท าจรรยาบรรณธุรกจิที่
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทุกคนเข้าใจถงึมาตรฐานดา้นจรยิธรรม
ที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และจะติดตามให้มี
การปฏบิตัติามจรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจรงิจงั  

4. คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนพื้นฐาน
ของหลกัการที่ยดึถือผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั
เป็นส าคญั และถอืเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกระดบัที่ 

จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/
หรือ ความสัมพันธ์กบับุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษัทต้องเสยีผลประโยชน์หรือก่อให้เกดิ
ความขดัแย้งโดยก าหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรือ
เกี่ยวโยงกบัรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสมัพนัธ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา
ตดัสนิ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ  

5. คณะกรรมการได้จดัให้มรีะบบการควบคุมด้านการ
ด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มี
บุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏิบตัิ
หน้าที่ เป็นผู้รบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดงักล่าว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

6. คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการทุกท่านที่ได้ร ับ
แต่งตัง้ ต้องมสีดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ปีและการลงมติในการ
ประชุมทุกครัง้ จะต้องมอีงค์ประชุมของกรรมการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

7. คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการทุกท่านที่ได้ร ับ
แต่งตัง้มหีน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์
และการซือ้-ขาย หลกัทรพัยข์องบรษิทัของกรรมการ 
คู่สมรส รวมถงึบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะใหท้ีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกครัง้ 

 

การประชมุคณะกรรมการ 
 

บรษิทัได้ก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า 
และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า 
โดยมกีารจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา
ล่วงหน้า 7 วนั ก่อนวนัประชุมเพื่อใหค้ณะกรรมการได้มี
เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และ 

ในการประชุมทุกครัง้ กรรมการมีการเสนอความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงานการประชุมที่
ผ่ านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดย
การประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง้จะใช้เวลา
ประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง 
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สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษทั ในปี 2564 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 
รายช่ือกรรมการ จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม 

1.  ดร.ธนู  กุลชล 6/6  
2.  นายธรีะชยั  ประสทิธิร์ตันพร 6/6  
3.  นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร 6/6  
4.  นายธรีะพงษ ์ ประสทิธร์ตันพร 6/6  
5.  ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธร์ตันพร 6/6   
6.  ดร.ศรสีุดา  จงสทิธผิล  4/4/1 
7.  นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา 6/6  

   8.      นายอภชิาต ิ        ชาญเกยีรตกิอ้ง 6/6  
หมายเหตุ:  /1 ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล ได้รบัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ เมื่อครัง้การประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 วนัที ่23 เมษายน 2564 และไดเ้ขา้ร่วมการประชุมครัง้แรกเมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 
2564  

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผล
งานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัดให้มีแบบ
ประเมนิผล 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมนิผลคณะกรรมการ
ทัง้คณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมนิตนเอง) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พจิารณา
ทบทวนผลงาน ปญัหาและอุปสรรคในปีทีผ่่านมา และน า
ผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ โดยน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานต่อไป ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้มีการประเมนิ
ตนเองทัง้รูปแบบของคณะกรรมการ และการประเมิน
รายบุคคล ปีละ 1 ครัง้  และให้มีการรับรองผลการ
ประเมนิโดยก าหนดใหป้ระธานคณะกรรมการ เป็นผู้ 

รบัรองในรูปแบบของรายคณะ และให้แต่ละบุคคลลง
ลายมอืชื่อรบัรองผลการประเมนิตนเอง โดยหวัข้อใน
การประเมนิมดีงัต่อไปน้ี 
 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ 
 การประชุมคณะกรรมการ 
 การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
 ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา

ผูบ้รหิาร 
 

การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ 
 

คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มกีารประเมนิผลงาน
ของกรรมการผูจ้ดัการทางบรษิทั จะจดัใหค้ณะกรรมการ
บริษัทได้รบัทราบผลการด าเนินงานบริษัท เพื่อไปใช้
ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการ 
และน าผลการประเมินของกรรมการผู้จ ัดการไปเป็น
เกณฑใ์นการพจิารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนของ 

กรรมการผู้จ ัดการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การ
ประเมนิผลงานของกรรมการผู้จดัการ จะจดัขึ้นปีละ 1 
ครัง้โดยคณะกรรมการเป็นผู้รบัรองผลการประเมิน
พร้อมกบัวาระการรบัรองผลการด าเนินงานรายปี และ
ให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จดัเกบ็ผลการประเมนิผลงาน
ของกรรมการผูจ้ดัการ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

 บรษิทัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน อยู่ในระดบั
เดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียง
พอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คุีณสมบตัติามที่ทาง
บรษิทัต้องการ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติ
ทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ี รายละเอยีด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไว้
ในหวัขอ้ที ่7 โครงสรา้งการกบัดแูลกจิการฯ เรื่องขอ้มลู
เกี่ยวกับผู้บริหาร และหัวข้อที่ 8 รายงานผลการ
ด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแลกจิการ เรื่องการ
เขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล  

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

ทางบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการจะส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้

มกีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบ
การก ากบัดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เพื่อให้มกีารปรบัปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้
ความรู้โดยการจดัฝึกอบรมภายในบรษิทั หรอืจดัส่ง
อบรมภายนอกตามหลกัสตูรทีเ่หน็สมควร 

2. ทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่าย
จดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึการจดั
ให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ (การ 

ปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่) 
3. คณะกรรมการจะก าหนดให้กรรมการผู้จ ัดการ

รายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนา
และสบืทอดงาน ซึง่กรรมการผูจ้ดัการและผู้บริหาร
ระดบัสูงจะมกีารเตรยีมแผนงานที่ต่อเน่ืองถงึผูส้บื
ทอดงานในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

4. คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการส าหรับพัฒนา
ผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จ ัดการรายงานเป็น
ประจ าทุกปีถึงสิ่งที่ได้ด าเนินงานไปในระหว่างปี 
และพิจารณาควบคู่กันไป เมื่อพิจารณาแผนสืบ
ทอดงาน 
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6.1.2 นโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

บรษิทัได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเกี่ยวกบัผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความเท่าเทยีมกนั ความเป็นธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
สงัคมและสิง่แวดล้อม ตามกรอบของมาตรฐานสากล กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมรีายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัจะให้ความส าคญักบัสทิธขิองผู้ถอืหุน้ทุกท่านอย่างเท่าเทยีมกนั นอกจากน้ี บรษิทัได้ก าหนดนโยบาย
ในการก ากบัดแูลกจิการ โดยค านึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีจ่ะไม่จ ากดัแต่เพยีงเฉพาะสทิธทิี่กฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ ซึง่
มแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 
 บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วนั เวลา สถานที่ 

และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่ต้องตดัสนิใจในที่ประชุมแก่ผูถ้อื
หุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอและทนัเวลา โดย
จะถือปฏิบัติให้จ ัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้
ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทั หรอื 7 วนั แล้วแต่
เรื่องที่จะพจิารณา และ/หรอื เป็นไปตามที่กฏหมาย
ก าหนด โดยก าหนดให้ในแต่ละวาระมคีวามเหน็ของ
คณะกรรมการประกอบ รวมทัง้มีการบันทึกการ
ประชุมใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบไดอ้ย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

 บรษิทัจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 
และเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษทั
เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลประกอบการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รบัข้อมูลใน
รปูแบบเอกสารจากบรษิทั 

 บรษิทัจะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุ้นไดใ้ชส้ทิธิใน
การเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที่ รวมถึง 
ละเว้นการกระท าใดๆ ที่อาจจะเป็นการจ ากดัโอกาส
การเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ 

 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัสรรเวลาให้ 

เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการ
แสดงความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัได้ 

 บรษิทัจะแจ้งใหผู้้ถอืหุน้ทราบถงึความคบืหน้าจาก
การด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอื
ผ่านทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 บริษัทได้ก าหนดให้มีช่องทางนักลงทุนสัมพนัธ์ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับทางบริษัทได้
โดยตรง โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ 
IR@thaiballast.com หรอื โทรศพัท์ 0-2887-9510 
ต่อ 350 

 
นอกจากน้ี บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระเข้าสู่ที่ประชุม
สามญั และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการคดัเลอืก
เป็นกรรมการบริษัทรวมถึงการส่งค าถามเป็นการ
ล่วงหน้าทางเวบ็ไซต์ http://www.thaiballast.com ของ
บริษัทเ ป็นประจ าทุกปี  โดยในปี  2564 บริษัทได้
ประกาศบนหน้าเวบ็ไซต์ตัง้แต่วนัที่ 20 กนัยายน 2564 
ถึง  ว ันที่  30 ธันวาคม  2564 (102 วัน) ซึ่ง เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มผีู้ถอืหุ้นท่าน
ใด เสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 
รวมถงึการส่งค าถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเขา้รบั
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั แต่อย่างใด 

 
 



 

 
 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

137 

ส าหรับการประชุมสามัญในรอบปี  2564 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ซึ่ ง เ ป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเดอืนเมษายน 2564 
ทีเ่ริม่รุนแรงมากขึน้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ ณ โรงแรมพารค์ วลิเลจ พระราม 2 แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ก าหนด
มาตรการการจดัประชุมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
COVID-19 และข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่20) ดงัต่อไปน้ี 
 กรณีผู้ถือหุ้นที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่ติดต่อ

ใกล้ชิดกับบุคคลที่ได้ร ับการยืนยันเป็นผู้ป่วย 
COVID-19 หรอืผู้มไีข้ หรอืมอีาการที่อาจสงสยัว่า
จะเป็นไว้รสั COVID-19 บรษิทัได้ขอความร่วมมอื
ในการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุม
อย่างเดด็ขาด อย่างไรกต็าม ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บรษิทัได ้

 กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทั
จะจดัตัง้จุดคดักรอง บริเวณด้านหน้าสถานที่จดั
ประชุม โดยมีมาตรการลดความแออัด ของผู้ถือ
หุน้บรเิวณสถานทีจ่ดัประชุมดงัต่อไปน้ี 
 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

สามญัประจ าปีทุกท่าน ใหต้อบแบบสอบถาม
คดักรองตนเอง เพื่อประเมนิความเสีย่งต่อ 

การรบัเชือ้ไวรสั COVID-19 
 การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร 

หรอื จุดลงทะเบยีน ใหม้กีารเวน้ระยะห่างอย่าง
น้อย 1 เมตร 

 ผังที่นัง่ ในสถานที่จ ัดประชุมทุกจุด จะเว้น
ระยะห่าง  1 เมตร ต่อ 1 ทีน่ัง่ 

 โรงแรมได้ด าเนินการฆ่าเชื้อ และท าความ
สะอาดสถานที่จดัประชุมก่อนเริ่มการประชุม 
ดว้ยสเปรยแ์ละเจลแอลกอฮอล์ 

 บริษัทได้ขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมประชุม
จดัเตรียมหน้ากากอนามยั มาเข้าร่วมประชุม 
และก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องสวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการ
ประชุม 

 บริษัทขอความร่วมมือ งดการรับประทาน
อาหารร่วมกนัในพืน้ทีจ่ดัการประชุม 

 บรษิทัขอความร่วมมอืในการเขยีนค าถามลงใน
กระดาษที่เตรียมไว้ เพื่อลดการสอบถามทาง
ไมโครโฟน 

 
นอกจากน้ี บรษิทัไดว้่าจา้งทางบรษิทั ควดิแลบ 

จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัที่มปีระสบการณ์ในการให้บรกิาร
ด้านการนับคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อ
ด าเนินการเกบ็คะแนน ค านวณคะแนน และตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในรอบปี  2564 รวมทัง้มีที่ปรึกษา
กฎหมายจากบริษัท ลีกัล โซลูชัน่  จ ากัด เ ป็นผู้
สงัเกตการณ์การนบัคะแนน 

 
 

การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บรหิารและผู้
ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั และบริษัทจะสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการและฝา่ยจดัการจะดแูล 

ใหก้ารใชเ้งนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้
ก าหนดแนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตั ิและ
ปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั  
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บริษัทได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ลกัษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอนัสมควรนอกจากน้ี ยงัเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง สามารถใช้
สทิธอิอกเสยีงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออก
เสียงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้ดว้ย 

บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรณีที่กรรมการและ
ผูบ้รหิารใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบโดยก าหนดแนวทางเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนใน
องค์กรถือปฏบิตัิ โดยนโยบายและวธิกีารตดิตามดูแลใน
การน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั ้น 
บรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้ดูแลและ
พจิารณาตดัสนิความผดิ ในกรณีที่มกีรรมการ และ/หรอื 
ผูบ้รหิารมกีารใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตวั และ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้พิจารณา
ความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของ
บรษิทักระท าความผดิดงักล่าว  

กรรมการและผู้บริหารจะ เ ปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพจิารณาธุรกรรมของบรษิทัที่อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้น้ีกรรมการและ
ผู้บรหิารที่มสี่วนได้เสยีกบัธุรกรรมที่ท ากบับรษิทัจะไม่มี
ส่วนร่วมในการตดัสนิใจท าธุรกรรมดงักล่าว 

ทัง้ น้ีเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและ 
 

วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องน า
ขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน
ดงัน้ี 

 รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ - จะต้อง
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเหน็ชอบด้วยกบั
รายการระหว่างกนันัน้ ทัง้น้ี การอนุมตัิการเข้าท า
รายการระหว่างกนัค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของ
บริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของ
รายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด 
นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนั จะ
ไม่สามารถมสี่วนร่วมในการอนุมตัริายการระหว่าง
กนัในลกัษณะดงักล่าวได ้ เพื่อความเป็นธรรม และ
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็น
รายการระหว่ างกันที่ เ ข้าข่ายตามข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสัง่  ข้อก าหนด หรือกฎของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัจะปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน - ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุคคลดงักล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยงัมิได้เปิดเผย
เพื่อท าการซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทั เป็นระยะเวลา 15 วนั ในช่วงระยะเวลา
ก่อนการน า เสนองบการ เงินประจ าง วด ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนที่ข้อมูลนัน้จะเปิดเผย
ต่อสาธารณชน 
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บทบาทของผูม้ีส่วนได้เสีย 
 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี จะไดร้บัการดูแลจากบรษิัทตาม
สทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยบรษิทัจะไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายหรือ ต ามข้ อ ตกล งที่ มี กับ บ ริษัท  โ ดย
คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสรมิให้
เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มสี่วนได้เสยีในการ
สร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความ
ยัง่ยนืของกจิการ ดงัน้ี 

 ทางบรษิทัจะปฏิบตัิกบัพนักงานอย่างเท่า
เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม 

 การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตัิตาม
สญัญาต่อคู่คา้ 

 การปฏิบัติตามเงื่ อนไขการกู้ยืมตาม
ขอ้ตกลง 

 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความ
รบัผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ในด้านคุณภาพของ
สนิคา้และการใหบ้รกิารทีด่ไีดม้าตรฐาน  

 การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขนัที่ดี 
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการคา้ 

 มีความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและสงัคม 

นอกจากน้ีคณะกรรมการได้ก าหนดให้เกิด
กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
เสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความ
มัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสียเหล่านัน้ให้ได้รบั
ทราบอย่างเพยีงพอ เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

คณะกรรมการจะดูแลให้บรษิัทเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท ทัง้ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ซึ่ง
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ รายงานทางการเงนิ ข้อมูลเกี่ยวกบั
การท าหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกบัการ
ดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบาย
ต่างๆ  

บรษิทัจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการ
เงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รบัรองโดยทัว่ไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ที่ได้รบัการรบัรองจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

นอกจากน้ียงัได้ก าหนดมาตรการในการแจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการในประเดน็เกีย่วกบัการท าผดิ
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงนิ ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ 
โดยมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

 นอกจากบรษิทัจะเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑ์ที่
ก า ห น ด แ ล ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ข อ ง ต ล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านรายงาน
ประจ าปี (One Report) แล้ว คณะกรรมการ
จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
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 คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ได้ให้ความเหน็ชอบไว้
โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าวผ่านรายงานประจ าปี และเวบ็ไซต์
ของบรษิทั 

 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผย
บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

 จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่าน
มา 

 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง
ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของ
กรรมการแต่ละคน 
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บรษิทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกจิขึน้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัยดึถอืปฏบิตัเิป็นแนว
ทางการปฏิบตัิและด าเนินธุรกจิอย่างครอบคลุมและถูกต้องตามหลกัจรยิธรรม หลกัสทิธมินุษยชน และหลกักฎหมาย 
โดยเคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได ้ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

จริยธรรมทางธรุกิจ 

การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัเคารพกฎหมายวฒันธรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และหลกัสทิธมินุษยชนสากลในทุกพื้นที่ที่เข้า
ไปด าเนินธุรกจิ โดยการปฏบิตัติามและไม่ฝา่ฝืน 
 
การสนับสนุนภาคการเมือง 

บริษัทเป็นองค์กรที่เ ป็นกลางทางการเมือง 
บรษิทัสนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นไปตามระบอบ
ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปกครองใน
ประเทศนัน้ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปด าเนินธุรกิจด้วยและ
บรษิทัสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานของ
บริษัทใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ
กฎหมาย เพื่อให้บรษิทัด าเนินธุรกจิโดยจากปราศจาก
ความกดดนัทางการเมอืงและภาคประชาชน 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขดักนั 

บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน
กระท าการใดๆ โดยยดึถือผลประโยชน์ของบรษิัทเป็น
ส าคญั และไม่เกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
การเกบ็รกัษาความลบัการเกบ็รกัษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัจะรกัษาข้อมูลที่เป็นความลบัมิให้ร ัว่ไหล
ไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ข้อมูลที่
อาจมผีลกระทบต่อบรษิทัหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

บรษิทัก าหนดไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและ 

พนกังานใชข้อ้มลูภายใน เพื่อหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรอืผูอ้ื่น โดยมุ่งใหเ้กดิความยุตธิรรมและเสมอภาคต่อ
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

 

การปฏิบติัต่อลูกค้า 
บรษิทัค านึงถึงความพงึพอใจสูงสุดของลูกค้า 

และมุ่งเน้นใหลู้กค้าไดร้บัผลติภณัฑ์และการบรกิารที่ด ี
มคุีณภาพ ดว้ยราคาทีเ่ป็นธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อลกูคา้ 

 

การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็น

ธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หลอกลวงหรอืใชว้ธิอีื่นใดที่ไม่
ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขนั โดยในบางครัง้
บริษัทมีความจ าเป็นต้องร่วมมือกบัคู่แข่งทางการค้า 
ซึ่งความร่วมมอืดงักล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มี
การปกปิดขอ้ตกลงทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 

การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 
บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินงานโดยยึดมัน่ ใน

คุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการ
ใดๆ ด้วยความเป็นธรรม มุ่งมัน่ที่จะสร้างความ
เจรญิเตบิโตบนศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิ เคารพสทิธขิองผูถ้อื
หุ้นในการได้รบัข้อมูลที่จ าเป็นและปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

การจดัซ้ือจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 
บริษัทถือว่าผู้รบัเหมา คู่ค้า/ผู้ขาย และผู้ร่วม

ทุน เป็นส่วนส าคญัที่เอื้ออ านวยให้ธุรกิจของบริษัท
ด ารงอยู่ 

 
 

6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ (Business Code of Conduct)
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ได้ บริษัทจึงมนีโยบายปฏิบตัิต่อกนัในฐานะที่เป็นคู่ค้า
ในทางธุรกจิที่เสมอภาคกนั ดงันัน้ การจดัซื้อจดัหาของ
บรษิทัจงึตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการแข่งขนัอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษ ท
จัดท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและเคารพใน
ข้อตกลงนัน้ โดยกรรมการ ผู้บรหิารและพนกังานยดึมัน่
หลักการที่ไม่ร ับผลประโยชน์จากกิจกรรมการจัดซื้อ
จดัหา 

 

การรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม 
บริษัทมีจิตส านึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็น

สมาชกิทีด่ต่ีอสงัคม โดยใหค้วามส าคญัในการมสี่วนร่วม
และสร้างความสมัพนัธ์อนัดใีห้เกดิขึ้นระหว่างบรษิทักบั
สงัคมบนพืน้ฐานของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อ
ร่วมสร้างองค์ความรู้อันน าไปสู่การพฒันาสงัคมอย่าง
ยัง่ยืน ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บรษิทัที่ “ยดึมัน่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็น
แนวทางการบรหิารจดัการ” ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่จะ
น าไปสู่การพฒันาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม 
ตลอดจนการอนุรกัษ์วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยัง่ยนื 
 

การปฏิบติัต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนักงาน 

(1) บริษัทปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานบนพื้นฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์และให้
ความเคารพต่อสทิธหิน้าทีส่่วนบุคคล 

(2) บรษิทัให้ความส าคญักบัคุณค่าของพนกังาน
บรษิทั โดยส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน
พฒันาความรู้ความสามารถ มคุีณธรรม มพีฤติกรรมที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็นหลกั รวมทัง้เปิด
โอกาสใหผู้บ้รหิารและพนกังานเขา้ร่วมกจิกรรมภายนอก 
ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบรษิทั 

(3) บริษัทจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค 
ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สผีวิ ศาสนา 
ความพกิาร หรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการ 

 

ปฏบิตังิาน 
(4) บรษิทัจดัใหม้สีภาพการจ้างงานทียุ่ติธรรมให้

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความ
รบัผดิชอบ และผลการปฏิบตังิานของพนักงานแต่ละคน
มโีอกาสกา้วหน้าในบรษิทัอย่างเป็นธรรม และดแูลไม่ให้
เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงาน  หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

(5) บรษิทัส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของพนักงานใน
การก าหนดทศิทางการท างานและการแก้ไขปญัหาของ
บรษิทั โดยมกีารรบัฟงัข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค 

(6) บ ริษัท จ ะ รักษ าข้อ มู ล ส่ วน บุคคลของ
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน เช่น ชวีประวตั ิประวตัิ
สุขภาพ ประวตักิารท างาน หรอืข้อมูลส่วนตวัอื่นๆ ทัง้น้ี 
การเปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มลูส่วนตวัของกรรมการ 
ผู้บรหิารและพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รบั
ความเหน็ชอบจากกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานผู้นัน้ 
เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบยีบบรษิทัหรอืตามกฎหมาย 
 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
(1) บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการ

ควบ คุมภ าย ใน  แล ะ ก า ร ต ร ว จสอบภาย ในที่ มี
ประสทิธภิาพถูกต้องและเชื่อถอืได้ 

(2) บรษิทัก าหนดนโยบายก ากบัดูแลให้มรีะบบ
การควบคุมภายในที่ดี มกีารบรหิารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัทีเ่หมาะสม และตดิตามประเมนิผลอย่างสม ่าเสมอ 
โดยให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลและกฎระเบยีบของ
คณะกรรมการการตรวจเงนิแผ่นดิน ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
การด าเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม มกีารรายงานทางการ
บัญชีและการเงินอย่ าง ครบถ้วนและถูกต้องตาม
กฎระเบยีบ และมุ่งมัน่เป็นบรษิทัทีม่กีารตรวจสอบอย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยมฝีา่ยตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏบิตังิาน และมคีณะกรรมการการตรวจสอบก ากบัดูแล 
รวมถึงมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้
ความส าคัญในการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน 
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ความปลอดภยัสขุอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
(1) บริษัท มุ่ งมัน่ที่ จ ะด า เ นินธุ ร กิจ โ ดย ไ ม่

ก่อให้เกดิผลกระทบด้านความปลอดภยัมัน่คงอาชวีอนา
มยัและสิง่แวดล้อม และก าหนดให้มรีะบบการจดัการใน
ระดับสากล  กรรมการ  ผู้บ ริหาร และพนักงานให้
ความส าคญัและปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน 
และข้อก าหนดทางด้านความปลอดภยัมัน่คงอาชีวอนา
มยัและสิง่แวดล้อมของบรษิทัในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทเข้า
ไปด าเนินธุรกจิอย่างเคร่งครดั 

(2) บรษิทัสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส าหรบั
โครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทัง้
สนับสนุนการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ วสัดุหรืออุปกรณ์
ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

ทรพัยสิ์นทางปัญญาและการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
โทรคมนาคม 

(1) บรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการใช้ 

ทรพัย์สินของบริษทัให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และ
ดูแลมิให้เสื่อมสูญหายหรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่น 

(2) บรษิทัสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิารและ
พนักงานของบริษัทท าการศึกษาและวิจยัผลิตภณัฑ์
บรกิาร รวมทัง้ ความรูต่้างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิของ
บริษัท เพื่อให้การปฏิบตัิงานของบรษิัทเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุวสิยัทศัน์ของบรษิทั 

(3) บริษัทจดัให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ 
ผู้ บ ริห าร  และพนักง านต้ อง ใช้อย่ า งถูกต้ อง  มี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์
สงูสุดของบรษิทั 

 
นอกจากน้ีบรษิทัยงัมคีวามระมดัระวงัในการใช้

งานทรัพย์สินทางปญัญาของผู้อื่นโดยต้องเคารพ
ลขิสทิธิข์องเจา้ของทรพัยส์นิทางปญัญา 

 
 

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม

ข้อบงัคบัระเบียบค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 
รวมทัง้ ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
สากลทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการของบรษิทั 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานต้องอ่านและ

ท าความเข้าใจในข้อบงัคบัระเบียบค าสัง่และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิการของบรษิทั 

(2) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องเคารพ
ในสทิธขิองผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนัโดยไม่
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  รวมทัง้ เคารพในเกียรติและ
ศักดิศ์รี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ยศ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา และเพศ 

(3) กรรมการ ผู้บริหารพนักงานจะต้องปฏิบัติ
หน้าทีข่องตนดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติโดยค านึงถงึหน้าที่ 

ของตนด้วยความซื่อสตัย์สุจรติโดยค านึงถึงประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัท  ถึงแม้จะมีช่องว่างของ
กฎหมายหรอืช่องว่างของข้อบงัคบัระเบียบและค าสัง่
ของบรษิทักต็าม 

 
การสนับสนุนภาคการเมือง 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดบัมี
สทิธเิสรภีาพในการใชส้ทิธทิางการเมอืง และสามารถมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ
แห่งรฐัธรรมนูญ 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ  ผู้บ ริหารและพนักงานพึง

หลีกเลี่ยงการเข้าไปรับหน้าที่เ ป็นกรรมการพรรค
การเมือง เป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรม
สาธารณะต่างๆ หรอืเป็นสมาชกิขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่หรอืไม่แสดงดว้ยวธิใีดๆ ทีท่ าใหผู้อ้ื่น 
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เข้าใจว่าบริษัทเกี่ยวข้องสนับสนุนหรือฝกัใฝ่ทาง
การเมอืงหรอืพรรคการเมอืง 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานต้องไม่แอบ
อ้างความเป็นพนักงาน  หรือน าทรัพย์สินอุปกรณ์
เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการใดๆ ในทางการเมอืง 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึหลกีเลีย่ง
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่
ท างานหรือในเวลางานอันอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางความคดิ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

การตัดสินใจและการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกบั
กจิการบรษิทัของกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานจะต้อง
ท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยปราศจาก
อิทธพิลของความต้องการส่วนตวัครอบครวัหรอืบุคคลผู้
ใกลช้ดิใดๆ 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงรักษา

ผลประโยชน์ของบรษิทัโดยไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะท าให้
บรษิทัสูญเสยีประโยชน์ไม่เบยีดบงัประโยชน์ของบรษิทั
ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรอืลกูคา้ 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รบั
เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจาก
ลกูคา้ คู่คา้ของบรษิทั หรอืจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการ
ท างานในนามบรษิทั 

(3) การท าธุรกจิใดๆ ของกรรมการ ผูบ้รหิารและ
พนักงานต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลา
ท างานของบรษิทั 

(4) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่เข้า
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจตัดสินใจหรือเป็น
กรรมการหรอืผู้บรหิารในกจิการที่เป็นการแข่งขนัหรอืมี
ลกัษณะเดยีวกบับรษิทั แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลกีเลีย่งได้ 
ให้รายงานผู้บงัคบับัญชาทราบโดยทนัท ีและในกรณีที่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัท ี

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึง
แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผู้ทีเ่กีย่วขอ้งโดยใช้
ข้อมูลใดๆ ของบรษิทัซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั 

(6) การท าธุรกิจใดๆ  กับบริษัททัง้ ในนาม
ส่วนตวัครอบครวัหรอืในนามนิตบุิคคลใดๆ ทีก่รรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานนั ้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้อง
เปิดเผยส่วนไดส้่วนเสยีต่อบรษิทัก่อนเขา้ท ารายการ 

(7) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่มี
ส่วนไดส้่วนเสยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ท ารายการ
หรอืกระท าการใดๆ ในนามบรษิทั 

(8) ผู้ท ารายการในนามบริษัทมีหน้าที่ต้อง
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานหรือไม่  ก่อนท า
รายการเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
การเกบ็รกัษาความลบัการเกบ็รกัษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรักษา
ข้อมูลของบรษิทัและของลูกคา้ไว้เป็นความลบั โดยไม่
เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ย ังไม่ควร
เปิดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรอืข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอานาจ
สัง่การยงัไม่อนุญาต 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่พึง

เปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัและขอ้มูลของลูกค้าโดยไม่ได้
รบัอนุญาตจากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูจ้ดัการหรอืผู้
ที่ได้รบัมอบหมายเว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกทีเ่กีย่วกบับทบงัคบัของกฎหมาย 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานท าการ
จัดท าส าเนาส่ง โทรสารหรือจัดเก็บข้อมูลอย่ าง
เหมาะสมปลอดภัย เพื่อป้องกนัมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
เขา้ถงึขอ้มลูหรอืความลบัเหล่านัน้ 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้อง
หลกีเลีย่งทีจ่ะพดูถงึความลบัในทีส่าธารณะ 
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การปฏิบติัต่อลูกค้า 
กรรมการ  ผู้ บ ริห ารและพนักง านต้ อง ให้

ความส าคญัและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมัน่และสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัลกูค้าที่จะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบริการที่
ด ีมคุีณภาพ ราคาที่เป็นธรรม อนัจะส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพงึพอใจ 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องส่งมอบ

ผลติภณัฑ์และการบรกิารที่ดี มคุีณภาพตามที่ส านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมของไทยและมาตรฐาน
ระดบัสากลก าหนดไวแ้ก่ลกูคา้และผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทั 

(2) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องติดตาม
ประเมนิผลผลติภณัฑแ์ละการบรกิารต่อลกูค้า แลว้น าผล
ทีไ่ดม้าปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาการบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพงึมคีวาม
จริงใจต่อลูกค้าและรกัษาค ามัน่สญัญาที่ให้ไว้กบัลูกค้า 
ไม่สรา้งความหวงัใหแ้ก่ลกูคา้ในสิง่ทีบ่รษิทัไม่สามารถท า
ใหไ้ด ้

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั หากไม่
สามารถปฏิบตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได้ ควรรบีแจง้ให้ลูกคา้
เกดิความพงึพอใจสงูสุด 

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงสนใจ
ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ  โดยการ
แนะน าให้ข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเมื่อลูกค้า
ต้องการหรอืเมื่อลกูคา้มปีญัหา 
 

การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องตัง้มัน่ที่จะ

แข่งขนัทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจรยิธรรม
ในการประกอบการคา้ 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่

แข่งขนัด้วยการใส่ร้ายป้ายส ีกลัน่แกล้ง\หรือบิดเบือน
ขอ้เทจ็จรงิของคู่แข่ง ขณะเดยีวกนัต้องหลกีเลีย่งการตก
ลงหรือการพูดคุยถกเถียงกบัพนักงานของหน่วยงาน
หรือสถาบันการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตัง้ ภูมิ
ประเทศ การตลาด การจดัสรรลกูคา้ อตัราดอกเบี้ย ค่า 

ธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการหรือแผน
ธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทาง
ธุรกจิของบรษิทั 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานต้องปฏิบตัิ
ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา
ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าดว้ยวธิกีารที่
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้าง
ใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นต้น 

(3) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องไม่ท า
การตกลงใดๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใดที่มีลกัษณะ
เป็นการลดหรอืจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ 
 
การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้น 

กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานพงึปฏบิตัต่ิอผู้
ถอืหุน้ตามสทิธทิีม่ตีามทีก่ฎหมายก าหนด 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพงึมุ่งมัน่

ในการด าเนินงานเพื่อสรา้งความพงึพอใจสงูสุดให้กบัผู้
ถือหุ้น โดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม ตลอดจน
ตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม มุ่งมัน่ที่
จะสรา้งความเจรญิเตบิโตบนศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิ 

(2) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานพึงเคารพ
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลที่จ าเป็นและปฏิบตัิ
ต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั 
 

การจดัซ้ือจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่ค้า 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดหลกั

ผลประ โยช น์สู งสุดของบริษัทโดย ไ ม่ค า นึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืของพวกพอ้ง 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงให้

ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิอย่างครบถ้วนแก่ผูร้บัเหมา คู่คา้/ผูข้าย
และผูร้่วมงาน 

(2) กรรมการ  ผู้บ ริหารและพนักงานพึง
หลกีเลี่ยงการรบัของก านัล สนิน ้าใจ การรบัเชญิไปใน
งานเลีย้งประเภทสงัสรรค ์งานเลีย้งรบัรอง การรบัเชญิ
ไปดูงานที่จดัขึ้นให้เป็นการส่วนตวัหรอืหมู่คณะอย่าง
เฉพาะเจาะจง ซึง่ลกูคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ให้ เพื่อป้องกันข้อครหาและการมีใจโน้มเอียงที่จะ
ช่วยเหลอืตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพเิศษในโอกาส
หลงั 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ต้องการ
จดัซื้อจดัหาสนิค้าและบรกิารต้องค านึงถึงความต้องการ
ความคุ้มค่าราคาและคุณภาพ การจัดซื้อจัดหาต้อง
ด าเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทยีม
ถูกต้อง ไม่มอีคตไิม่เลอืกปฏบิตัต่ิอคู่คา้ สรา้งการแข่งขนั
ที่เ ป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดซื้อจัดหามีหลัก
วชิาการรองรบั มคีวามรดักุมสอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการ
เจรจา การร่างสญัญา การท าสญัญา และการปฏบิตัิตาม
สญัญาไวเ้ป็นหลกัฐาน เผื่อใชต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด 

(4) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทที่
ต้องการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรท าการ
จดัซื้อจดัจ้างโดยให้ระยะเวลากระชัน้ชดิจนเกนิไป ควร
ให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพยีงในการเตรยีมตวัขอ้สญัญา ไม่
ควรเป็นการเอารดัเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนัก
กฎหมายเป็นทีป่รกึษาในการท าสญัญา 

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่
เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัซื้อจดัหา ต้องวางตวัเป็น
กลางไม่ใกล้ชิดกบัคู่ค้าจนท าให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมากเกินไป และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติใน
จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียและความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครดั 

(6) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการจดัซื้อจดัจ้างของบริษทัอย่างเคร่งครดั 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อทุกฝา่ย 

 

การรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตระหนักใน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนโดยถือเป็นภารกจิ
หลกัอย่างหน่ึงของบรษิทั 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานต้องอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาสิง่แวดล้อม รวมทัง้มกีาร
ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และ
ต้องไม่กระท าการใดๆ ทีม่ผีลเสยีหายต่อทรพัยากร 

ธรรมชาตสิภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงจัด
กจิกรรมหรอืสนับสนุนการจดักจิกรรมของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี อนัเป็นกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และ
การบรกิารสงัคมอย่างต่อเน่ือง 
 
การปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงานระดบั
เดียวกนั 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพ
สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันและไม่
ละเมิดสิทธิ รวมทัง้ เคารพในเกียรติและศักดิศ์รี 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการ
ท างาน 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ  ผู้บ ริหารและพนักงานพึง

ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัการเป็นพนักงานบรษิทั 
ทัง้ด้านกิริยา มารยาท การวางตัวและการแต่งกาย 
เพื่อสรา้งความเชื่อถอืใหแ้ก่ตนเองและบรษิทั 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุ
ยงใส่ร้ายป้ายสหีรอืเป็นต้นเหตุแห่งการทะเลาะววิาท 
อนัเป็นการก่อให้เกดิการแตกแยกสามคัค ีต้องมสี่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์สามคัค ีและรกัษาไว้ให้เป็นน ้า
หน่ึงใจเดยีวกนัในหมู่พนกังาน 

(3) ผู้บงัคบับญัชาพงึปฏิบตัตินให้เป็นที่เคารพ
นับถือของผู้ใต้บงัคบับัญชา และผู้ใต้บงัคบับญัชาไม่
พึงกระท าการใดๆ อันเ ป็นการไม่เคารพนับถือ
ผูบ้งัคบับญัชา 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ต้องไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคามไม่
ว่าจะเป็นทางวาจาหรอืการกระท าต่อผู้อื่นบนพื้นฐาน
ของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทัง้ทาง
ร่างกายและจติใจ 

(5) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานพงึปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ เพื่อสร้าง
คุณภาพประสทิธภิาพและการพฒันาองค์กรไปสู่ความ
เป็นเลศิ 

  



 

 
 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

147 

 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานจะต้องมคีวามรู้

ความเข้าใจ ให้ความร่วมมอื และสนับสนุนในระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทั จดั
ใหม้แีละด ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบของการตรวจสอบภายใน
ที่ดี รวมทัง้พิจารณาวินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะตาม
รายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในทีบ่รษิัทได้
ว่าจ้าง เพื่อสัง่การให้ผู้รบัผดิชอบด าเนินการตามความ
เหมาะสมและทนัเวลา 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนต้องมี

ความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และมผีลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีการรายงานการรับการเบิกอย่าง
แม่นย าถูกต้องสม ่าเสมอรวดเรว็เป็นนิสยัมกีารสอบทาน
และปฏบิตัติามระบบทีก่ าหนดอย่างเคร่งครดั 

(2) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อก าหนดในสัญญาที่
เกี่ยวข้องกบับรษิทั กระบวนการด าเนินงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในขอบเขตอ านาจที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมายอย่างเคร่งครดัสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมี
หน้าที่สนับสนุนการท างาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ภายนอก 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงนิ และรายงานในทนัท ี
เมื่อพบขอ้ผดิพลาดหรอืความไม่ชอบมาพากล 

 

การรบั การให้ของขวญั ทรพัยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด 

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึระมดัระวงัใน
การรบัหรอืมอบประโยชน์ อนัเป็นสิง่จงูใจหรอืสัง่การให้
ผู้อื่น ซึ่งรวมทัง้คู่สมรสและญาติของพนักงาน รบัและ
มอบประโยชน์แทนตนซึ่งอาจมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจในนามบริษัท หรือเพื่อหวงัผลความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน หรอืการพจิารณาความดคีวามชอบ 

ประจ าปี ไดแ้ก่ ของขวญั ของทีร่ะลกึ เงนิ ทรพัยส์นิใด 
หรอืประโยชน์อื่นใด ทีอ่าจค านวณเป็นเงนิได ้เช่น การ
ลดหน้ี หรือการลดหน้ีให้เปล่า การให้ยืมโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย การให้ใช้บรกิารโดยไม่คดิค่าบรกิาร หรอืคดิ
ดอกเบี้ยหรอืค่าบรกิารน้อยกว่าที่คดิกบับุคคลอื่นโดย
ปกตทิางการคา้ และการอื่นซึง่เป็นการกระท าทีท่ าให้ผู้
นัน้ได้รบัประโยชน์ อนัอาจค านวณเป็นเงนิได้ หรอืไม่
ต้องออกค่าใชจ้่าย เป็นต้น 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่

เรียกร้อง ไม่ร ับเงินผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่
สมควร ไม่สุจริตหรือเกินปกติวสิยัจากผู้เกี่ยวข้องใน
กจิการของบรษิทั 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่
เรยีกรอ้ง ไม่รบัเงนิผลประโยชน์ หรอืสิง่ของจากบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ร่วมท าธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
เรยีกรอ้งหรอืรบัเพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(3) กรณีที่ นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท า ง ธุ ร กิ จ กับ บ ริษัท ให้ สิ่ ง ข อ งหรือ
ผลประโยชน์แก่ผูบ้รหิารหรอืพนกังานเพื่อเป็นสนิน ้าใจ 
ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึง
ความเหมาะสมสมควรหรอื/และถูกต้องดว้ย 

(4) ไม่พึงกระท าการให้และรบัของขวญั ซึ่งมี
มูล ค่า เกินกว่ าปกติที่ว ิญญูชนพึงให้กันระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่ว่าโอกาสใดๆ 

(5) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน ตลอดจน
ครอบครัวต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใด จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ธุรกจิของบรษิทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน
ธุรกจิตามปกตหิรอืในเทศกาลหรอืประเพณีนิยม 
 

ความปลอดภยัสขุอนามยัและส่ิงแวดล้อม 
กรรมการ  ผู้บ ริหารและพนักงานทุ กคน

ตระหนักถึงความส าคญัของระบบบรหิารและประกนั
คุณภาพ ความปลอดภยั สุขอนามยั และสิง่แวดล้อม 
ต้องค านึงและถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดและมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัยและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานพงึตรวจสอบ

ความพร้อมของสุขภาพและร่างกายของตนเองก่อน
ปฏิบตัิงาน และไม่ปฏิบตัิงานหากร่างกายไม่พร้อม เพื่อ
ลดความเสีย่งในการเกดิอนัตรายจากการท างาน 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทีต่้องท างาน
ทีม่คีวามเสีย่งต่อชวีติหรอืสุขภาพ ต้องศกึษาขอ้มลูต่างๆ 
เกี่ยวกบัสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย หรืออาจเป็น
อันตราย โดยในการปฏิบัติงานในขัน้ตอนใดที่มีความ
เสีย่ง หากมคีวามไม่แน่ใจในผลลพัธ์ที่จะเกดิขึ้น ใหห้ยุด
หรือชะลอการด า เ นินงานนั ้น  และให้ปรึกษากับ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญโดยทันที  ร ว มทั ้ง ค ว ร ร าย ง า น ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ
บริเวณสถานที่ท างาน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัสุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

(3) ผู้บังคับบัญชาในสายงานต่างๆ มีหน้าที่
ก าหนดหรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคุม
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานให้กบัพนักงานและ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) กรรมการ  ผู้บ ริหารและพนักงานพึงมี
จิตส า นึกในการอ นุรักษ์ทรัพยากรธ รรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัและต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสรมิให้
เกดิการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างประหยดั และใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด 

(5) กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานพงึให้ความ
ร่วมมอืในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรอืข้อตกลงใน
เรื่องต่างๆ ทีจ่ดัท าขึน้ เพื่อช่วยป้องกนัหรอืลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
ทรพัยสิ์นทางปัญญาและการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบในการปกป้องและดูแลรกัษาทรพัย์สิน
ทางปญัญาของบริษัท เคารพลิขสิทธิข์องเจ้าของ
ทรพัย์สนิทางปญัญา รวมทัง้ มกีารใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทั
และถูกต้องตามหลกักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวทางปฏบิตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่

และความรบัผดิชอบในการใช้ทรพัย์สินของบริษัทให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และดูแลมิให้เสื่อมสูญหาย
หรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่น 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้อง
เปิดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคดิค้นและพฒันา
ทีจ่ดัท าขึน้ในระหว่างการปฏบิตังิานใหแ้ก่บรษิทั ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วน และไม่ว่าทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ 
ไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายแลว้หรอืไม่กต็าม 

(3) กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานใชอุ้ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบรษิทัเท่านัน้ หา้ม
ใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้อง
ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ ์
ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายนอกส านกังานใหต้รวจสอบลขิสทิธิก่์อนปฏบิตังิาน 
ห้ามติดตัง้และใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ลขิสทิธิ ์
ไม่ถูกต้องในบรษิทัโดยเดด็ขาด 

(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องเก็บ
รกัษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่บอกบุคคล
อื่น เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหสัผ่านของตน 
รวมทัง้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเขา้ไปยงัเวปไซต์ที่ไม่คุน้เคย 
และอาจจะเป็นอันตรายกับระบบคอมพิวเตอร์ของ
บรษิทั 

(6) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
โทรคมนาคมถือเป็นทรพัย์สินของบริษัท กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องร่วมกันบ ารุงร ักษา
อุปกรณ์ในหน่วยงานของตนใหม้คีวามพรอ้มแก่การใช้
งานอยู่เสมอ และจะต้องระมดัระวงัมใิห้เกดิการช ารุด
เสยีหายหรอืสูญหาย หากพบเหน็ความช ารุดเสยีหาย
หรือสูญหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ จะต้องรายงานต่อ
ผู้บังคบับัญชาหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแล
อุปกรณ์ใหท้ราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ 
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมทางธรุกิจและจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
  

บรษิทัไดบ้รรจุความรูด้า้นจรรยาบรรณพนกังาน จรรยาบรรณธุรกจิ และแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่ดผี่าน
สื่อการเรยีนรูต่้างๆ ใหพ้นกังานเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-Learning)  

โดยการตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิเป็นหน้าทีข่องผูบ้งัคบับญัชาทุกคนทุกระดบั และให้
ยดึถือว่าจรยิธรรมทางธุรกจิและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน เป็นส่วนหน่ึงของวนิัยพนักงาน ซึ่ง
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัจะตดิตาม
ดแูลตามระดบัโครงสรา้ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีด่อีย่างสม ่าเสมอ 
 

 

หน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน 
กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานมหีน้าที่ต้องท า

ความเข้าใจปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และลงนาม
รบัทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงาน เมื่อเข้าเป็นพนักงาน
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อมีข้อสงสยัหรือข้อ
ซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับัญชา ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ 
หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดให้มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบั
การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ รวมทัง้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลที่รบัผดิชอบทราบ เมื่อพบเหน็การฝา่ฝืนหรอืการ
ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความร่วมมอืใน
การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ กบัหน่วยงานหรอืบุคคล
ทีบ่รษิทัมอบหมาย 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการด าเนินการต่างๆ เพิม่เตมิ 
ดงัต่อไปน้ี 

 ส่งเสรมิให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณและ
ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี

 ถ่ายทอดนโยบาย วิธีปฏิบัติ รวมถึงรบัฟงั
ความเห็นอย่างเ ปิดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ 

 ก ากบัดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหน่วยงานที่ดูแล
ทรัพยากรบุคคลต้องด า เ นินการ ต่างๆ เพิ่ม เติม 
ดงัต่อไปน้ี 

 รบัผดิชอบชี้แจงให้พนักงานทราบถึงหน้าที่
ในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 เตรียมให้ผู้จ ัดการหรือผู้บริหารที่ได้ร ับ
มอบหมาย  เ ป็ นผู้ มอบจรรยาบรรณธุ รกิจแล ะ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานเขา้ใหม่ 

 ดูแลปรับปรุงจริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานใหม้ี
ความเหมาะสมและทนัสมยั 

 ฝึกอบรมพนกังานใหม้คีวามรบัผดิชอบและ
จดัให้มรีะบบการจดัการที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทาง
กฎหมาย และกฎระเบยีบของบรษิทั 
 

แนวทางยกย่องและลงโทษ 
เมื่อมีกรณีที่ถูกร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามี

การปฏิบตัิฝา่ฝืนจรยิธรรมทางธุรกจิ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือการสัง่ให้
ผู้ฝ่าฝืนนั ้น ปรับปรุงตนเองหรือให้ร ับการพัฒนา
แล้วแต่กรณีทัง้น้ี ผู้ที่ท าผดิจรรยาบรรณจะต้องได้รบั
การพจิารณาทางวนิัยตามระเบียบที่บรษิทัก าหนดไว้ 
และยงัอาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้
ผดิกฎหมาย 
 

ระยะเวลาในการทบทวนจริยธรรมทางธรุกิจและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

บรษิทัจะมกีารทบทวนจรยิธรรมทางธุรกจิและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานเป็น
ประจ าทุกปี 
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส 

แนวปฏิบติัหลกัท่ีต้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน เมื่อ
พบเหน็เบาะแสการกระท าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ 
รวมถึงการรายงานทางการเงนิที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง ทัง้น้ี การกระท าต่อไปน้ีเป็น
การท าผดิจรรยาบรรณ 

(1) ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
(2) แนะน าส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่ นไม่

ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
(3) ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการ

ไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควร
ทราบ 

(4) ไม่ให้ความร่วมมือหรอืขดัขวางการสบืสวน
สอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิทีอ่้างว่าไดม้กีารฝ่าฝืนหรอืการไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

(5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นเน่ืองจาก
การทีผู่น้ัน้รายงานการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 

ผูร้บัข้อร้องเรียนและรบัแจ้งเบาะแส 
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทีพ่บเหน็การฝ่า

ฝืนกฎหมาย หรอืการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณสามารถ
สอบถามขอ้สงสยัหรอืส่งขอ้รอ้งเรยีนไปยงับุคคลดงัน้ี 

 ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจทุกระดบั 
 ผูอ้ านวยการฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์
 ผูจ้ดัการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ผูต้รวจสอบภายใน 
 กรรมการบรษิทั 

 

มาตรการหรือแนวปฏิบติัในการบริหาร
จดัการเรื่องท่ีได้รบัการร้องเรียนและได้รบั
การแจ้งเบาะแส 

กระบวนการด าเนินงานรับข้อร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส 

(1) รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 
ผู้ ร ับข้อร้อ ง เ รียนจะด า เ นินการรวบรวม

ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิตาม
จรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรอืมอบหมายใหบุ้คคลที่
มคีวามเหมาะสมด าเนินการ 

 

(2) การประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มลู 
ผู้ร ับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผลและ

กลัน่กรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอนและวิธีการ
จดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่องโดยอาจ 

(2.1) ด าเนินการด้วยตนเองหรอืมอบหมายให้
ผู้อื่นด าเนินการแทนตน หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ตนมี
อ านาจทีจ่ะกระท าไดห้รอื 

(2.2) รายงานต่อบุคคลที่มีอ านาจด าเนินการ
และเกีย่วขอ้งในเรื่องนัน้ๆ เป็นผูด้ าเนินการประมวลผล
และกลัน่กรองขอ้มลู 

 

(3) ก าหนดมาตรการด าเนินการ 
ผู้ที่ด าเนินการตามข้อ 2 ก าหนดมาตรการ

ด า เ นินการระงับการฝ่า ฝืน หรือ ไ ม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบ โดยค านึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย
โดยรวมทัง้หมด ทัง้น้ี ในกรณีทีเ่ป็นเรื่องส าคญั ผูร้บัขอ้
ร้องเรียนจะเป็นผู้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั เช่น เป็นเรื่อง
ที่กระทบต่อชื่อเสียง  ภาพลักษณ์ หรือฐานะทาง
การเงินของบริษัท หรือขัดแย้งกับนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
ระดบัสงู เป็นต้น 

 

(4) รายงานผล 
ผู้รบัข้อร้องเรยีนมหีน้าที่รายงานผลตามข้อ 3 

ใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบหากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง 
 

สิทธิหรือความคุ้มครองผูร้้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส 

บริษัทให้ค ามัน่ส ัญญาว่ าจะรับฟ ัง ทุกข้อ
รอ้งเรยีนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทัง้ 
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ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก าหนดระยะเวลาการ
สอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็น
ความลบั ผู้ร้องเรยีนจะได้รบัความคุ้มครองจากการถูก
กลัน่แกล้ง ทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการ
สอบสวน ผู้รายงาน ผู้ร้องเรยีนและผู้แจ้งเบาะแส หรอื
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั
ความคุม้ครองดงัน้ี 

 ผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรยีน และผูแ้จง้เบาะแส หรอื
ผู้ให้ความร่วมมอืสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้ 
หากเห็นว่าการเปิดเผยนั ้น จะท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเองก็จะท าให้บริษัทสามารถรายงานความ
คืบหน้าแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความ
เสยีหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ 

 บรษิทัจะถอืว่าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นความลบั 

และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเ ป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและความเสยีหายของผู้รายงาน แหล่งที่มา
ของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่
ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้
ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนดมาตรการ
คุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนด
มาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรยีนไม่ต้องร้องขอกไ็ด้ 
หากเห็นว่าเ ป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดคว าม
เดอืดรอ้นหรอืความไม่ปลอดภยั 

 ผู้รายงานผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหรอื
ผู้ให้ความร่วมมือได้ร ับความเดือดร้อนเสียหาย จะ
ได้ร ับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่
เหมาะสม และเป็นธรรม 
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6.3.1 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) 
 

บริษัทให้ความส าคญักบัหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (CG Code) ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง
จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิทั
ได้ทบทวนนโยบาย กฎบัตรของกรรมการชุดต่างๆ      
จรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั และแนวทางปฎิบตัิในการ
ด าเนินกจิการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการ 
ซึง่ประกอบดว้ย สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอ 

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั การค านึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งการทบทวน
นโยบายดงักล่าวมเีป้าหมายเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเกดิ
ความโปร่งใสและเติบโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 
6.3.2 กฎบตัร 
 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ให้
คณะกรรมการสรรหาทบทวนและพจิารณากฎบตัรของ
กรรมการทุกชุดให้มคีวามเหมาะสมต่อการปฏบิตัหิน้าที่
กรรมการแต่ละชุด โดยอยู่บนพืน้ฐานผลประโยชน์สูงสุด
ของผูส้่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย มคีวามยุตธิรรม มปีระสทิธ ิ

ภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ทัง้น้ี ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาได้
พจิารณาทบทวนกฎบตัรของกรรมการทุกชุด จ านวน 2 
ครัง้ คือ เมื่อว ันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 12 
พฤศจกิายน 2564 

 
6.3.3 การประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 บรษิทัตระหนกัถงึการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุ้นและบรษิทั โดยยดึหลกัการและแนว
ทางการปฏบิตัติาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ซึง่บรษิทัไดป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งมาโดยตลอด และ
บรษิทัไดร้บัคะแนนในระดบัสงู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย
แนวปฏิบติัและระบบการก ากบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา

6.3 
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โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการทีช่่วยก ากบั ดแูล ตรวจสอบการบรหิาร
จัดการของบริษัท 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการสรรหา (Nomination 
Committee) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk 
Management Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive 
Committee)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบั
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร พนักงานและอ่ืนๆ

7.1 โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ 
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หมายเหตุ - นิยามของ “ผูบ้รหิาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 17/2551 จะอยูใ่นเสน้กรอบหนา 

 - ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัเป็นการว่าจา้งบุคคลภายนอก (Outsource) โดยไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัเอล บสิซเินส แอด็ไวเซอรร์ี่ จ ากดั ท าหน้าที่ดงักล่าว 

ผูถ้อืหุน้ ผูส้อบบญัช ี

ผูต้รวจสอบภายใน 

เลขานุการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิาร 

คุณธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ดัการฝา่ยขายและการตลาด 

คณุธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (รกัษาการ) 

ฝ่ายการขายและการตลาด 

คุณธนกร สุขกาญจนนท ์

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณุธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายปฏบิตักิารและวจิยั 

ผจก.ฝา่ย
วางแผน
และการ
ผลติ 

ผจก.ฝา่ย
วจิยัและ
พฒันา 

ผจก.ฝา่ย
เทคนิคและ
ซ่อมบ ารุง 

คุณสภฏัชกานต ์เป่ียมสอาด 

ผจก.ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

คณุธรีะพงษ ์ประสทิธิร์ตันพร 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

คณุธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

ผจก.ฝา่ย
คลงัสนิคา้ 

ฝา่ยจดัการ
ทัว่ไป 

แผนก IT 
แผนก
บุคคล 

แผนก
จดัซือ้ 
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7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
 

 บรษิทัไดก้ าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ต้องประกอบดว้ย 
1) กรรมการมจี านวนอย่างน้อย 5 คน 
2) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (ร้อยละ 50) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน

ราชอาณาจกัร 
3) กรรมการบรษิทัจะต้องเป็นผูม้คุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด 
4) กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 
5) กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
6) โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) ด้านต่างๆ เช่น เพศ ความ

เชีย่วชาญเฉพาะดา้น เป็นต้น 
ทัง้น้ี ปจัจุบนักรรมการบรษิทัมจี านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

 กรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด 
 กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวน 2 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 25 ของกรรมการทัง้หมด 
 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน 4 ท่าน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด 
 กรรมการทัง้หมดมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

 
 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุบริษทั 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการ
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 
 

ล า
ดบั 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่ง
เป็นกรรมการ 

1 ดร.ธนู กุลชล กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั / 
ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  (มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงนิ) 

24 เมษายน 2563 

2 ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน / และกรรมการบรหิารความเสีย่ง (มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในการตรวจสอบงบ
การเงนิ) 

23 เมษายน 2564 

3 นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

27 เมษายน 2561 

4 นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง (มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงนิ) 

26 เมษายน 2562 

5 นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5 กนัยายน 2552 

6 นายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบรหิาร 
และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5 กนัยายน 2552 

7 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ / กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5 กนัยายน 2552 

8 ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธร์ตันพร กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5 กนัยายน 2552 

หมายเหตุ:   ที่ประชุมสามญัผูภ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ไดแ้ต่งตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและลาออก รวมทัง้แต่งตัง้
กรรมการใหมเ่พิม่เตมิดงัน้ี 
- นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระ ซึ่งมผีลตัง้แต่วนัที่ 23 เมษายน 2564 
- นางชลลดา อศิรางกูร ณ อยธุยา ไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอสิระอกีวาระ ซึ่งมผีลตัง้แต่วนัที่ 23 เมษายน 2564 
- ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ธนู กุลชล 
ที่ต้องการลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั ซึ่งมผีลตัง้แต่
วนัที่ 23 เมษายน 2564 
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7.2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการบรษิทัพงึปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถอืหุ้นด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1) มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้โดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ มกีารเปิดเผย
ขอ้มลูต่อผูล้งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไดม้าตรฐาน 

2) ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั  
3) พจิารณาอนุมตัผิงัอ านาจอนุมตัิ 
4) ก ากบั ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ 
5) พจิารณาอนุมตัิการลงทุนในการขยายธุรกจิ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกบัผู้ประกอบการรายอื่น  
6) รบัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบญัชตีรวจสอบ และ/หรอืสอบทานและเสนอต่อ

ตรวจสอบคณะกรรมการ  
7) แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรหิาร 
 

ทัง้น้ีก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขดัแย้งในส่วนได้เสียหรอืความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนัน้ในกรณีต่อไปน้ีจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญั 
 การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
 การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
 การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย  3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 
 

การคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทันัน้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้คีณะกรรมการสรรหาเพื่อท าหน้าที่
เสนอชื่อกรรมการ ซึ่งบุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต้องเป็นบุคคลที่มคุีณสมบตัิครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ.39/2559 
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เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงประกาศเพิ่มเติม) โดยมีองค์ประกอบและ
หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบรษิทั ดงัน้ี 

1) ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และ
กรรมการของบรษิทัจะต้องเป็นผู้มคุีณสมบตัติามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
2.1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสยีง 
2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้กรณีเลอืกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใด
ไม่ได ้

2.3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหเ้ป็นประธาน
ทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3) ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวน าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการในขณะนัน้ ถ้ ออกโดย
จ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเข้ามา
รบัต าแหน่งอกีได ้และกรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบริษทั
นัน้ ใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนับแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

5) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

6) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคุีณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัหรอืกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไปเวน้
แต่วาระของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของ
คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณา
เหน็สมควร จะเลอืกกรรมการคนหน่ึงหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด ้รองประธานกรรมการ
มหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
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กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดก้ าหนดกรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบรษิทั ประกอบดว้ย นายธรีะชยั ประสทิธิ ์
รตันพร นายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพร นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และ ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร สองในสีค่นน้ีลง
ลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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 คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร ซึง่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มี
รายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการดงัน้ี 
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั 

1. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 
2. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 
3. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ 

หมายเหต ุ : กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ใน การสอบทานงบการเงนิ คอื ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล  และนายอภชิาต ิชาญ
เกยีรตกิอ้ง โดย ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเพยีงพอ 
2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

7.3 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย
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3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้าง บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสุดต่อบรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมวีาระในการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และไม่เกนิ 9 ปี

ต่อเน่ืองกนั 
9) กรรมการตรวจสอบจะจดัให้มกีารประชุมร่วมกนัโดยไม่มฝี่ายจดัการบรหิารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตร

มาส 
 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบรษิทั มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมคุีณสมบตัิ ตามข้อ 17 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 ดงัน้ี 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ให้นับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เกีย่วขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
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น้อยกว่า 2 ปี ทัง้น้ีลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่
ปรกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั เว้นแต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอื
รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องช าระต่ออีก
ฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองผู้ขออนุญาต หรอื ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้น้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวธิีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท
อื่น ซึง่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิัท
ย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จะต้องเป็นกรรมการบรษิทัซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
และมคุีณสมบตัติามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัย์ก าหนด โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ด้าน
การบญัชแีละการเงนิ 
 
คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการดงัน้ี 
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหา ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั 

1. ดร.ธนู กุลชล/1 ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 
2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล/2 กรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 
3. นางชลลดา  อศิรางกรู ณ อยุธยา  กรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 
4. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการสรรหา กรรมการอสิระ 
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการสรรหา กรรมการ 
6. นายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการสรรหา กรรมการ 

หมายเหตุ : /1 ดร.ธนู กุลชล และนายธรียุทธ์ ประสทิธิร์ตันพร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการสรรหา จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที่ 4/2563 เมือ่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 

/2 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564  
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนด
ไว ้โดยมรีายละเอยีดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1) พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมส าหรบั
ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ในกรณีที่
ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวน
คุณสมบตัแิละประเมนิผลกรรมการทีก่ าหนดครบวาระ 

4) ปฏบิตักิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการดงัน้ี 
 

ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษทั 

1. ดร.ธนู กุลชล/1 ประธานกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 

2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล/2 กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 
3. นางชลลดา  อศิรางกรู ณ อยุธยา  กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 
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ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่งในคณะกรรมการ
บริษทั 

4. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการอสิระ 
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 
6. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 

หมายเหตุ : /1 ดร.ธนู กุลชล และนายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ ัตนพร ได้ร ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2563 เมือ่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 

/2 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนท าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ

กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ โดยมรีายละเอียดหน้าที่ และความรบัผิดชอบ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหาร
ระดับสูง โดยก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัและภาวะตลาดโดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตั ิ

2) พจิารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาด โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ 

3) รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ชี้แจง และตอบค าถามเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

4) ปฏบิตักิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการดงัน้ี 
 

ช่ือ – สกลุ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั 

1. ดร.ธนู กุลชล/1 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการอสิระ 
2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล/2 กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการอสิระ 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการอสิระ 
4. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการอสิระ 
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการ 
6. ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร/3 กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการ 
7. นายธนกร สุขกาญจนนท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 
8. นางสุภฏัชกานต์ เป่ียมสอาด  กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 

หมายเหตุ : /1 ดร.ธนู กุลชล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 4/2563 เมือ่วนัที่ 
14 พฤษภาคม 2563  

 /2 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564 
 /3 นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 

4/2563 เมือ่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 แทนนายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและ
ไมป่ระสงคจ์ะขอต่อวาระอกี 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงท าหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์และนโยบายด้านการบรหิารความเสี่ยงให้

ครอบคลุมทัง้องค์กร เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบรษิทั โดยมรีายละเอียดหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1) พจิารณาก าหนดนโยบาย แผนการจดัการบรหิาร และก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
2) พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งให้มีประสทิธภิาพ และเหมาะสมกบั

ลกัษณะความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ 
3) ติดตามและให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทัง้หลายที่อาจเกิดขึ้น 

รวมถงึรายงานผลการด าเนินการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4) ให้ข้อเสนอแนะในด้านที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้สอดคล้องกบั

นโยบายและกลยุทธข์องบรษิทั 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการดงัน้ี 

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทั 

1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการ 
2. นายธรียุทธิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร กรรมการ 
3. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร กรรมการ 
4. ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร กรรมการ 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบรหิาร ไมม่กีารก าหนดคา่เบี้ยประชุมแต่อยา่งใด 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1) มอี านาจสัง่การ วางแผน และด าเนินกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบรษิัท

ก าหนด 
2) ก าหนดนโยบายและกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใต้ขอบเขตวตัถุประสงค์ 
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรอืการระดมทุนของบรษิทั เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผู้

ถอืหุน้พจิารณาอนุมตั ิแลว้แต่กรณี 
4) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
5) มอี านาจด าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รบั เช่า เช่าซือ้ ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้หรอืจดัการโดย

ประการอื่นซึง่ทรพัยส์นิใด ๆ รวมถงึการลงทุน ตามแผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตัแิลว้ 
6) มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อทรพัย์สนิ หรอืการช าระราคาใดๆ อนัสบืเน่ืองมาจากการด าเนินงานของ

บรษิทั ตามสญัญา และ/หรอืตกลงกบัคู่ค้า โดยมรีายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่คณะกรรมการบรษิัท
ก าหนด 
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7) ภายในวงเงนิที่คณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตัิการซื้อ การจดัจ้าง 
การเช่า การเช่าซือ้ ทรพัยส์นิใดๆ ตลอดจนมอี านาจลงทุน และด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายใดๆ ทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนินงานของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

8) ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารกูย้มืเงนิ เบกิเงนิ
เกนิบญัชจีากธนาคาร นิติบุคคลหรอืสถาบนัการเงนิอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

9) มอี านาจพจิารณาก าหนดสวสัดกิารพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกจิ 
 

 ทัง้น้ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารดงักล่าวข้างต้นนัน้  จะไม่
รวมถึงอ านาจ และ/หรอืการมอบอ านาจช่วง การใดที่ตน หรอืผู้รบัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลที่อาจมีในการอนุมตัริาย
ความขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับรษิทั ซึ่งการอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบรหิารจะต้องเป็นกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ซึง่ไดร้  ับ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง จ า ก
คณะกรรมการบรษิทั โดยมจี านวนตามที่คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร และโดยที่คณะกรรมการบรษิทั จะแต่งตัง้
กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 
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7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 
 

ผูบ้รหิารของบรษิทั (Management Team) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 6 ท่านดงัน้ี 
 

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธิร์ตันพร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4. ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธิร์ตันพร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
5. นายธนกร สุขกาญจนนท์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
6. นางสุภฏัชกานต์  เป่ียมสอาด ผูจ้ดัการ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทั 
2) ด าเนินการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารไดม้อบหมาย 
3) เป็นผู้ก าหนดและก ากับดูแลการด าเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารก าหนด 
4) มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อ เช่า หรอืลงทุนตามแผนงานที่ได้มมีติอนุมตัิไว้แล้ว หรอืมอี านาจในการ

อนุมตัิหรอืยกเลกิการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรพัย์สนิ การลงทุน และการช าระราคา
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

5) มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อทรพัย์สนิ หรอืการช าระราคาหรอืค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อนัสบืเน่ืองมาจากการ
ด าเนินงานของบรษิทัตามสญัญา และ/หรอื ข้อตกลงกบัคู่ค้า โดยมรีายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมตัิที่
คณะกรรมการบรษิทั ก าหนด 

6) เป็นผู้พจิารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกจิ และการระดมทุนของบรษิทัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารตามล าดบัของความส าคญั 

7) มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ ปลดออก ใหอ้อก ไล่ออก ซึง่พนกังานทุกระดบั 
8) มอี านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชเีงินฝากประเภทต่างๆ กบัธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความ

สะดวกในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยต้องค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั เป็นส าคญั 
9) ขออนุมัติการแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะ

กรรมการบรหิารของบรษิทั 
10) น าเสนอแนวทางการบรหิารใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิารไดพ้จิารณา 
11) ก าหนดอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่ผูบ้รหิารในระดบัสงู 

7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัผูบ้ริหาร
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12) สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั  และคณะกรรมการบรหิาร 
13) ก ากบัดแูลและบรหิารงานในส่วนงานการบรหิารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
14) ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจดัการ โดยครอบคลุมทัง้เรื่องการคดัเลอืก ฝึกอบรม การขึ้น

ค่าจา้ง เงนิรางวลั หรอืจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถงึการเปลีย่นแปลงค่าจา้งแก่พนกังานทุกระดบัชัน้ 
 

ทัง้น้ี การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการผู้จดัการดงักล่าวข้างต้นนัน้ กรรมการ
ผูจ้ดัการจะต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและระเบยีบวาระต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และจะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรอืการมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรอืผู้รบัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ (ตามทีนิ่ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้
กบับรษิทั ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งต้น กรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถกระท าได ้ เวน้แต่จะไดร้บัมอบหมายจาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นคราวๆ ไป 

 
หมายเหตุ : ผงัอ านาจอนุมตัมิรีายละเอยีดดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

ต าแหน่ง 
สงัหาริมทรพัย ์ อสงัหาริมทรพัย ์

จดัหาสินค้าและ
วตัถดิุบ

ต่างประเทศ 

จดัหาสินค้าและ
วตัถดิุบในประเทศ 

การกู้ยืมเงินจาก 
สถาบนัการเงิน 

ซ้ือขายต่อครัง้ ซ้ือขายต่อครัง้ ต่อครัง้ ต่อครัง้ 
คณะกรรมการบรหิาร ไม่เกนิ 

5,000,000 
ไม่เกนิ 

10,000,000 
ไม่เกนิ

10,000,000  
เกนิ 5,000,000  ไม่เกนิ 

10,000,000 
กรรมการผูจ้ดัการและ
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

ไม่เกนิ
1,000,000 

ไม่เกนิ 
1,000,000 

ไม่เกนิ
5,000,000  

ไม่เกนิ 
5,000,000  

- 

 

 
องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ 

 

บรษิทัมหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลอืกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี 
1) มคุีณสมบตัขิองกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดไว้ 
2) เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบรหิารอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
3) ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ จะสรรหาจากบุคคลทีส่ามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน คอื บรษิทั  

ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ และด ารงต าแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บรษิทัจด
ทะเบียนอีกไม่เกนิ 4 แห่ง โดยสามารถด ารงต าแหน่งในบรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบ
ธุรกจิด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เช่นเดยีวกบับรษิทั รวมถึงไม่เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั 
หรอืไม่มคีวามขดัแข้งทางผลประโยชน์กบับรษิทั และต้องไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการใน
องคก์รนัน้ 

4) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการผูจ้ดัการ 
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7.4.2 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
  

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร โดยค านึงถงึความเหมาะสม ทัง้ต่อภาระ หน้าที ่ประสบการณ์ 
ความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถงึผลงาน ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ และสามารถเทยีบเคยีงได้
กบับริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกนั และ
เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรกัษาผู้บริหาร และจูงใจให้ผู้บริหารปฏิบัติงานกบับริษัทให้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสทิธภิาพ ผ่านกระบวนการทีโ่ปร่งใส   
 

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 
 
 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ที ่กจ.17/2551 ประกอบดว้ยจ านวน 5 คน โดยมรีายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2562 - 2564 
ดงัน้ี 
 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนรวม 5 8,439,208 5 8,191,208 5 8,192,417 5 8,334,664 
หมายเหต:ุ คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส และเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 
ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ตามนิยามของประกาศ ก.ล.ต. ปี  2561 - 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนรวม 5 206,000 5 206,000 5 231,000 5 180,000 
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 บรษิทัมนีโยบายในการปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมกนั ส่งเสรมิ สนับสนุน และ พฒันา สทิธิ
มนุษยชนส าหรบับุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนการพฒันาสวสัดกิาร รกัษาสทิธปิระโยชน์ของ
พนักงาน คุ้มครองสทิธขิองผู้ด้อยโอกาส จดักจิกรรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัค ีตลอดจนสร้างแรงจูงใจใน
การท างานใหก้บัองคก์ร โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานการแสดงออกซึง่ความคดิสรา้งสรรคอ์นัเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
อย่างยัง่ยนืขององคก์ร 
 

จ านวนและค่าตอบแทนบคุลากร  
 

จ านวนพนกังานของบรษิทัทัง้หมด (ไม่รวมผูบ้รหิารระดบัสงู) ปี 2562 - 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี  

จ านวนพนักงาน 
ปี 2562 
(คน) 

ปี 2563 
(คน) 

ปี 2564 
(คน) 

จ านวนพนกังานรวม 358 417 397 
 
 ค่าตอบแทนของบุคคลากร ปี 2562 - 2564 มรีายละเอยีดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2564 
(บาท) 

เงนิเดอืน 77,470,793.00 81,572,954.00 84,040,915.00 
โบนสั 4,872,736.00 4,788,353.00 5,243,742.00 
เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 902,717.00 934,081.00 979,066.00 

รวม 83,246,246.00 87,295,028.00 90,263,723.00 
 
 

นโยบายการพฒันาพนักงาน 
 
ทางบรษิทัไดว้างแผนเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากรของบรษิทั ดงัน้ี 
1) การพจิารณาเพื่อจดัหาหลกัสตูรการฝึกอบรมทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัพนกังานในแต่ละต าแหน่ง 
2) จดัท าแผนความกา้วหน้าในอาชพี (Career Path) ส าหรบัพนกังานแต่ละต าแหน่ง 
3) จดัท าแนวทางการฝึกอบรมส าหรบัพนกังาน เพื่อรองรบักบัความกา้วหน้าดา้นอาชพี (Career Path) 
4) จดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
5) ด าเนินการประเมนิผลการฝึกอบรม เพื่อปรบัปรุงแก้ไขให้การจดัฝึกอบรมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

ต่อไป 

 

7.5 ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงาน
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นโยบายการส่งเสริมสวสัดิภาพพนักงาน 
 
ทางบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารส่งเสรมิสวสัดภิาพพนกังานดงัต่อไปน้ี 
1) ส่งเสรมิให้พนักงานมสีวสัดกิารทัว่ไปทีเ่ทยีบเท่าหรอืดกีว่าสวสัดกิารพื้นฐานที่ภาครฐัก าหนดให้องค์กร

เอกชนในประเทศปฏบิตัติาม 
2) จดัสวสัดกิารกองทุนส ารองเลี้ยงชพีเพื่อสนับสนุนให้พนักงานบรษิัทด าเนินตามนโยบายการออมของ

ภาครฐั 
3) จดัสวสัดกิารรกัษาพยาบาลให้กบัพนักงานของบรษิทั อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคติดต่อทุกชนิด เพื่อให้

พนกังานบรษิทัมสีุขภาพพลานามยัทีแ่ขง็แรงอย่างสม ่าเสมอ 
4) จดัสวสัดกิารเพื่อป้องกนัและรกัษาพนักงานที่เจบ็ป่วยจากการปฏิบตัหิน้าที่ จดัหาและจดัจ้าง เครื่องมอื 

อุปกรณ์หรอืบรกิารทีเ่ป็นไปเพื่อการป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจากสถานทีท่ างาน 
5) ส่งเสรมินโยบายสทิธมินุษยชนสากล โดยใหส้ทิธอินัเท่าเทยีมกนัแก่พนักงานทุกระดบั เพื่อใหพ้นกังานมี

สทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามหลกัสทิธมินุษยชนสากล 

 
 
 
 
 
 
  



 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดูแลกิจการ 
 

174 

 
 
 
 
 

เลขานุการบริษทั 
 

 เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เป็นไปอย่างราบรื่น บรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทัขึน้ โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่ 

1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบยีนกรรมการ  
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทั 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2) เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดส้่วนเสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
3) ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนด 
4) ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ให้ นางสาวจุลัยวรรณ ด้วงโคตะ ซึ่ง ผ่านการอบรมหลกัสูตร 

Company Secretary Program รุ่นที ่110/2020 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ให้
ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทัตัง้แต่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 โดยมรีายละเอยีดประวตัติามเอกสารแนบ 1 

 
ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 

 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัชขีองบรษิทั คอื รองกรรมการผูจ้ดัการ
และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ (Chief Financial Officer - CFO) ซึง่บรษิทัไดแ้ต่งตัง้นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ ์
รตันพร เป็นผูค้วบคุมดแูลการท าบญัชขีองบรษิทั โดยมรีายละเอยีดประวตัติามเอกสารแนบ 1  

 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

บรษิทัใชบ้รกิารนิตบุิคคลภายนอก เพื่อเขา้มาท าหน้าทีต่รวจสอบภายในของบรษิทั กล่าวคอื บรษิทัไดว้่าจ้าง 
บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ ากดั โดยมีนายสุวิทย์ จนัทร์อ าพร เข้ามาท าหน้าที่เป็นหวัหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทั ซึง่มรีายละเอยีดประวตัติามเอกสารแนบ 2 
 

หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 
 

บรษิทัใช้บรกิารนิติบุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาท าหน้าทีใ่ห้ค าปรกึษาด้านการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของ
บรษิทัและใหค้ าปรกึษาด้านกฎหมาย ทัง้น้ี บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั โดยม ีผศ.ดร.ภูม ิมลูศลิป์ เป็น
หวัหน้าผูใ้หค้ าปรกึษาดา้นการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานและด้านกฎหมาย 

7.6 ข้อมลูส าคญัอ่ืนๆ
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หวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธแ์ละข้อมลูเพ่ือการติดต่อ 
 

บรษิทัไดม้อบหมายให ้นางสาวจุลยัวรรณ ดว้งโคตะ เป็นหวัหน้างานนกัลงทุนสมัพนัธ ์โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่13 
พฤศจกิายน 2563 เป็นต้นมา ในกรณีทีน่กัลงทุนหรอืบุคคลทัว่ไปมขีอ้สงสยัหรอืต้องการสอบถามขอ้มูล สามารถตดิต่อ
ไดท้ี ่0-2877-9510 ต่อ 350 หรอื Email: corporatesecretary@thaiballast.com  

 
ค่าธรรมเนียมการปฏิบติังานสอบบญัชี (Audit Fee) 
 

บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่ บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั ซึง่มนีางสาวนงราม เลาหอารี
ดลิก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 4334 นายประดษิฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบียน 218  
และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน  9211 เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั เพื่อท าการ
ตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิของบรษิทัในรอบปี 2564 โดยมค่ีาตอบแทนเป็นจ านวนเงนิรวม 1,270,000 บาท (หน่ึง
ลา้นสามแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) ซึง่ในปี 2564 บรษิทัไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 770,000 บาท (เจด็
แสนเจด็หมื่นบาทถ้วน) เฉพาะบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 740,000.00 
บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอรย์ ีจ ากดั 50,000.00 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั 50,000.00 
บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ ีไทยแลนด ์จ ากดั 180,000.00  
บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 200,000.00  
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย 50,000.00 

รวม 1,270,000.00  
 

 ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) 
บรษิทัไดจ้่ายค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในปี 2564 จ านวน 50,000 

บาท (หา้หมื่นบาทถ้วน)  
 

กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเงื่อนไขของ BOI 
บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 30,000.00 
บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอรย์ ีจ ากดั - 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั - 
บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั - 
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี้ ซพัพลาย - 
บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ ีไทยแลนด ์จ ากดั 20,000.00 

รวม 50,000.00  
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8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

กรรมการอิสระ 
  

ปจัจุบันคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 39/2559 
 

 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 
(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้น้ี ลกัษณะ
ต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
 (3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
 (4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอื
เคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะพน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลให้ผู้ขออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออกีฝา่ยหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธขิองผู้
ขออนุญาต หรอื ตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้น้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

รายงานผลการด าเนินงานส าคญั
ด้านการก ากบัดแูลกิจการ

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา  
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 (5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทาง
วชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 (7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
 (8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการที่มี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบริษทัย่อย 
 (9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
  
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 
 

 การคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารของบรษิทั บรษิทัก าหนดใหม้คีณะกรรมการสรรหา
เพื่อท าหน้าที่เสนอชื่อกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ซึ่งบุคคลที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัเป็นบุคคลที่มคุีณสมบตัคิรบตามมาตรา  
68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยมอีงคป์ระกอบและหลกัเกณฑก์ารสรรหาดงัน้ี 
 

1) องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั 
1.1) ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้า 

(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และ
กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ 

1.2) ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทัตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารดงัต่อไปน้ี 
1.2.1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสยีง 
1.2.2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1.2.1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ กรณีเลอืกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่
ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้

1.2.3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
เป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

1.3) ในการประชุมผู้ถือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม  (1/3) 
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ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รบัเลอืกให้
กลบัเข้ามารบัต าแหน่งอกีได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนัส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

1.4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั โดยการลาออกนัน้จะมผีลนบัแต่วนัที่
ใบลาออกไปถงึบรษิทั 

1.5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

1.6) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลอืกบุคคลซึ่งมคุีณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดัหรือ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง  (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตน
เขา้มาแทน และมตขิองคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

1.7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการมหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

2) องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั จะต้องเป็นกรรมการบรษิทัซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
และมคุีณสมบตัติามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัย์ก าหนด โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ด้าน
การบญัชแีละการเงนิ 
 

3) องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยมจี านวนตามที่คณะกรรมการบรษิทั เหน็สมควร  และโดยที่คณะกรรมการบรษิทั จะแต่งตัง้
กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

 

4) องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการผู้จดัการ 
บรษิทัมหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนการคดัเลอืกในการสรรหากรรมการผูจ้ดัการ ดงัน้ี 

4.1) มคุีณสมบตัขิองกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนดไว้ 
4.2) เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการบรหิารอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
4.3) ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ จะสรรหาจากบุคคลที่สามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน คือ 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เพยีงแห่งเดยีวเท่านัน้ และด ารงต าแหน่งอื่นทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
อกีไม่เกนิ 4 แห่ง ดงัน้ี 
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 บรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกจิด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เช่นเดยีวกบั
บรษิทั รวมถึงไม่เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั หรอืไม่มคีวามขดัแข้งทางผลประโยชน์
กบับรษิทั และต้องไม่ไดด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ 

 องคก์รหรอืสถานสาธารณกุศลทีท่ าประโยชน์เพื่อสาธารณะหรอืเพื่อการศกึษา 
4.4) คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารคดัเลอืกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการผูจ้ดัการ 
 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
 

บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ี 
1) คณะกรรมการจะส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งในระบบ

การก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏิบตังิาน
อย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยการจดัฝึกอบรมภายในบรษิทั หรอืจดัส่งอบรมภายนอกตามหลกัสูตรที่
เหน็สมควร 

2) ทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มกีารแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั
ใหแ้ก่กรรมการใหม่ (การปฐมนิเทศกรรมการใหม่) 

3) คณะกรรมการจะก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถงึแผนการพฒันาและสบืทอด
งาน ซึ่งกรรมการผู้จดัการและผูบ้รหิารระดบัสูงจะมกีารเตรยีมแผนงานที่ต่อเน่ืองถงึผู้สบืทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

4) คณะกรรมการจะจดัให้มโีครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร โดยใหก้รรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจ าทุกปี
ถงึสิง่ทีไ่ดด้ าเนินงานไปในระหว่างปี และพจิารณาควบคู่กนัไป เมื่อพจิารณาแผนสบืทอดงาน 
 

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผลงานของตนเอง และของกรรมการ คอื จดัใหม้แีบบประเมนิผล 2 
แบบ ไดแ้ก่ แบบประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ และแบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) เพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการได้พจิารณาทบทวนผลงาน ปญัหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และน าผลการประเมนิมาวเิคราะห์
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและน าข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานต่อไป โดยก าหนดให้มีการ
ประเมนิตนเองทัง้รปูแบบของคณะกรรมการ และการประเมนิรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ และใหม้กีารรบัรองผลการประเมนิ
โดยก าหนดให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้รบัรองในรูปแบบของรายคณะ และให้แต่ละบุคคลลงรายมอืชื่อรบัรองผล
การประเมนิตนเอง โดยหวัขอ้ในการประเมนิมดีงัต่อไปน้ี 

 โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการ 

 การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

 ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 คณะกรรมการบรษิัทจดัให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดัการทางบรษิัท จะจดัให้คณะกรรมการ
บรษิทัได้รบัทราบผลการด าเนินงานบรษิทั เพื่อไปใช้ประกอบในการประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ และน าผล
การประเมนิของกรรมการผูจ้ดัการไปเป็นเกณฑ์ในการพจิารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว การประเมนิผลงานของกรรมการผูจ้ดัการ จะจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการเป็นผูร้บัรองผลการ
ประเมนิพรอ้มกบัวาระการรบัรองผลการด าเนินงานรายปี และใหฝ้า่ยเลขานุการเป็นผูจ้ดัเกบ็ผลการประเมนิผลงานของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล 
 
การประชมุของคณะกรรมการ 
 

บรษิทัได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตาม
ความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า โดยมกีาร
จดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมพร้อมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนั ก่อน
วนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเีวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมทุกครัง้
กรรมการมกีารเสนอความคดิเหน็อย่างเปิดเผยและเสร ีมกีารจดบนัทกึประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็รายงาน
การประชุมที่ผ่านการรบัรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการ
ประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง 

 
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ธนู  กุลชล ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 6/6   
2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4/4 /1 

3. นางชลลดา รางกรู ณ อยุธยาอศิ  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 6/6   
4. นายอภชิาต ิ  ชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 6/6   
5. นายธรีะชยั  ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 6/6   
6. นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 6/6   
7. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธร์ตันพร กรรมการ 6/6   
8. ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธร์ตันพร กรรมการ 6/6   

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564 
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 การประชุมของคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ในการเข้า

ร่วมประชุม 
1. ดร.ธนู   กุลชล ประธานกรรมการสรรหา 2/2  
2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล กรรมการสรรหา 1/1/1 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการสรรหา 2/2  
4. นายอภชิาต ิ ชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการสรรหา 2/2  
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการสรรหา 2/2  
6. นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการสรรหา 2/2  

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564 
 

การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2564   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน 

2/2  

2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 1/1/1 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2  
4. นายอภชิาต ิ ชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2  
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2  
6. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 2/2  
หมายเหตุ : /1 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564  

 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2564  

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4   
2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3/1 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4   
4. นายอภชิาต ิ ชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4   
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4   
6. ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4  
7. นายธนกร สุขกาญจนนท์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4  
8. นางสุภฏัชกานต์ เป่ียมสอาด กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4/4  

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที่ 23 เมษายน 2564 
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 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ในการเข้า

ร่วมประชุม 
1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1/1  
2. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล ประธานกรรมการตรวจสอบ 3/3/2 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ 4/4  
4. นายอภชิาต ิ ชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการตรวจสอบ 4/4 

หมายเหตุ: -   กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ คอื ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล  
และนายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง 

-    กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร) ตามนิยามกรรมการอสิระตามขอ้ 17 ของ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 

/1   ดร.ธนู กุลชล ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที่ 24 เมษายน 2563 
แทน พล.ต.ท. อมัรนิทร์ เนียมสกุล ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และไมป่ระสงคจ์ะขอต่อวาระอกี 

/2   ดร.ศรีสุดา จงสทิธผิล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  2564 เมื่อ
วนัที่ 23 เมษายน 2564 แทน ดร.ธนู กุลชล ที่ประสงคล์าออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 การประชุมของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564   

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ในการ
เข้าร่วมประชุม 

1. นายธรีะชยั  ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรมการบรหิาร 12/12 
2. นายธรียุทธิ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร 12/12 
3. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร 12/12 
4. รศกัดิ ์ดร.ธี  ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร 12/12 

หมายเหตุ: คณะกรรมการบรหิาร ไมม่กีารก าหนดคา่เบี้ยประชุมแต่อยา่งใด 
 
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ในปี 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่23 เมษายน 2564 ไดอ้นุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการใหม่ ซึง่มี

อตัราเพิม่ขึ้นจากปี 2563 โดยคณะกรรมการได้พจิารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ไดศ้กึษาและเทยีบเคยีงขอ้มลูกบัค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
ซึ่งมีการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai 
Institute of Directors Association: Thai IOD) แล้วได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2564 โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี 

1. บรษิทัได้ก าหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ในปี 2564 ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
รวมกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกนิ 3,000,000 บาท ซึง่ปรบัขึน้จากปี 2563 ทีร่วมกนัทัง้สิน้เป็น
ค่าตอบแทนวงเงนิไม่เกนิ 2,500,000 บาท   

2. ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปดว้ย ค่าเบีย้ประชุมและโบนสั มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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 ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้ 

(บาท/ครัง้/คน) 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ปี/คน) 
ค่าตอบแทน

อ่ืนๆ 

 ประธานกรรมการบรษิทั 20,000 750,000 

- ไม่ม ี- 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 400,000 

 กรรมการตรวจสอบ 10,000 350,000 

 กรรมการบรษิทั 10,000 - 
 

หมายเหตุ: 
1) การประชุมที่ไม่มวีาระการรบัรองงบการเงนิ คณะกรรมการไม่ขอรบัเบี้ยประชุม ฉะนัน้กรรมการจะไดร้บัค่าเบี้ย

ประชุม 4 ครัง้ ต่อปีเท่านัน้ 
2) คา่ตอบแทนรายปี จา่ยใหแ้ก่กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิารเท่านัน้ 

 

 ค่าตอบแทนกรรมการแบบรายบุคคล ปี 2564 

ล าดบั รายนามคณะกรรมการ ค่าตอบแทน 

1. ดร.ธนู กุลชล 735,000  
2. ดร.ศรสีุดา  จงสทิธผิล 390,000 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา 405,000  
4. นายอภชิาต ิ               ชาญเกยีรตกิอ้ง 405,000  
5. นายธรีะชยั  ประสทิธิร์ตันพร 45,000 
6. นายธรียุทธ ์ ประสทิธิร์ตันพร 45,000 
7. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธร์ตันพร 45,000 
8. ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธร์ตันพร 45,000 

รวมทัง้ส้ิน 2,115,000  
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8.1.3 การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหส้อดคลอ้งหรอืมทีศิทางเดยีวกบับรษิทั ธี
ระมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ซึง่ใหค้วามส าคญัและยดึมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางที่
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดไว้ ทัง้น้ี บรษิทัไดม้อบหมายใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัเขา้ไปเป็น
ตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อก าหนดนโยบาย และบริหารจดัการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ได้ร ับ
มอบหมายจากบรษิทั  โดยมเีป้าหมายเพื่อรกัษาประโยชน์สูงสุดให้กบับรษิทัและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ทัง้ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 
ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งการก ากบัดูแลในด้านต่างๆ อยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ความโปร่งใส การสามารถ
ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามหลกัสทิธมินุษยชน รวมถงึหลกัจรรยาบรรณธุรกจิทีไ่ดก้ าหนดไว ้

 
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ  
 
การดแูลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเก่ียวกบัผูบ้ริหาร 

 
บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารในการน าขอ้มลูภายในของบรษิทั ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้

เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงัน้ี 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่

เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยงัมไิด้เปิดเผยเพื่อท าการซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน 
หลกัทรพัย์ของบริษทั เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการน าเสนองบการเงนิประจ างวดต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทัง้น้ี การซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์ของบริษัท 
กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ตลอดจนบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งตาม มาตรา  
258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน  3 วนัท าการ
นับแต่วนัที่มีการซื้อ ขาย โอน และรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลกัเกณฑ์หรอืไม่
ด าเนินการดงักล่าว จะมโีทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกิน 500,000 บาท และปรบัอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยงัมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
นอกจากน้ีกรรมการและผูบ้รหิารบรษิทั จะต้องจดัส่งส าเนารายงานดงักล่าวจ านวน 1 ชุด ให้แก่บรษิทั เพื่อเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

 
การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

บรษิทัได้ก าหนดบุคลากรของบรษิทัและญาติที่เกี่ยวขอ้งในครอบครวัต้องเปิดเผยขอ้มูลหรอืรายงานที่อาจมี
ผลประโยชน์ขดัแย้งกบัผลประโยชน์บรษิัท โดยรายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าว จะต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเหน็ชอบดว้ยกบัรายการระหว่างกนันัน้ ทัง้น้ี การ
อนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันยึดหลักการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากน้ี ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนั จะไม่สามารถมสี่วนร่วมในการอนุมตัริายการระหว่างกนัในลกัษณะดงักล่าวได้ 
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เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทและหากเป็นรายการระหว่างกนัที่เข้ าข่ายตามข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ ข้อก าหนด หรอืกฎของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิทัจะปฏิบตัิตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 
การทุจริตคอร์ร ัปชัน่เป็นปญัหาอันร้ายแรงไม่เพียงในระดับองค์กร ยังเป็นปญัหาในระดับท้องถิ่นและ

ระดบัประเทศ ผู้บรหิารและคณะกรรมการของบรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบายต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกระดบั โดย
ก าหนดนโยบายทีเ่กีย่วกบั “การรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏบิตัิ
หน้าที”่ และ “การใหส้นิบน” ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหพ้นกังานและผูเ้กีย่วขอ้งไดท้ราบและยดึถอืปฏบิตัติามนโยบาย โดย
มรีายละเอยีดของนโยบายดงัน้ี 

บรษิทัด าเนินนโยบายการต่อต้านการทุจรติและการด าเนินงานดา้นจดัหาจดัซือ้แก่คู่ค้าทุกรายของบรษิทั และ
มนีโยบายทีจ่ะไม่กระท าการ หรอืเพกิเฉยต่อการทุจรติในองคก์รใดๆ โดยก าหนดเป็นแนวปฎบิตัอิย่างชดัเจนเพื่อใหเ้กดิ
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกจิ กล่าวคอื พนกังานหา้มรบัสิง่ของหรอืใหส้ิง่ของใดๆ เพื่อประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลที่มหีน้าทีห่รอืท าธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผูข้าย ผูร้บัจา้งช่วง หรอืผูร้บัเหมา นอกจากน้ี ทาง
บรษิทัยงัมชี่องทางหลากหลายเพื่อให้พนักงานสามารถส่งเรื่องราวการทุจรติที่พบเหน็ได้โดยตรง (Whistle Blower) 
อาท ิการใส่ขอ้มลูลงในกล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีนที่จดัไวภ้ายในบรษิทัซึง่จะสามารถรอ้งเรยีนไปทีผู่บ้รหิารได้โดยตรง การ
ส่งอเีมลใ์หเ้ลขานุการบรษิทั ซึง่จะน าเรยีนเรื่องดงักล่าวไปยงั กรรมการบรหิาร กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ 
หรอืการส่งเรื่องไปยงัเวบ็ไซต์ส่วนกลางของทางบรษิทั โดยทางบรษิทัได้ก าหนดให้มมีาตรการคุ้มครองผู้รายงานการ
ทุจรติอย่างเหมาะสม เพื่อมใิหผู้ร้ายงานพฤตกิรรมทุจรติ ไดร้บัผลกระทบจากการรายงานดงักล่าว 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัได้ลงนามในค าประกาศเข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย หรอื 
Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมแกป้ญัหาทุจรติคอร์รปัชัน่ 
โดยมพีนัธะสญัญาทีจ่ะปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ที ่CAC ก าหนดขึน้ สนบัสนุนการขยายเครอืข่ายธุรกจิสะอาดโดยการเชิญ
ชวนคู่ค้า บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผู้มีส่วนได้เสียกบับริษัทกลุ่มอื่นๆ ให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC 
ตลอดจนสนบัสนุนใหเ้กดิการปรบัปรุงประสทิธภิาพ เพื่อเพิม่ความโปร่งใสของการรบัและใหบ้รกิารภาครฐั และการท า
ธุรกรรมระหว่างภาครฐักบัเอกชน 

ทัง้น้ี ในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา บรษิทัไม่มกีรณีการกระท าผดิด้านการทุจรติ (Flaws) หรอืท าผดิจรยิธรรม และ
ไม่มกีรณีทีก่รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารลาออกอนัเน่ืองมาจากประเดน็เรื่องการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ตลอดจนไม่มี
กรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท อันเน่ืองมาจากความล้มเหลวในการท าหน้าที่สอดส่องดูแลของ
คณะกรรมการ 
 
การก าหนดโยบายเพ่ือความโปร่งใสและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) 
 

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายหา้มพนักงาน รบั จดัหา หรอืจดัซือ้ ซึง่ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีจ่ะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิที่มไิด้เกดิจากการด าเนินการโดยสุจรติ หรอืท าให้เกดิความไม่โปร่งใสในการด าเนินกจิการ 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติต่อหน้าทีแ่ละป้องกนัความไม่โปร่งใสในการด าเนินธุรกจิกบัคู่ค้าทุกราย  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัเปิดช่องทางใหพ้นกังานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน
ทุกระดบัต่อผูบ้รหิารและต่อคณะกรรมการบรษิทัได้โดยตรงโดยพนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกรายสามารถรายงานการ
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ฉ้อโกงที่น่าสงสยั, การทุจรติต่อหน้าที่, การปฏิบตัิงานที่ไม่สุจรติ หรอืการด าเนินการที่ขดัต่อระเบียบปฏิบตัิที่ดีทาง
จรยิธรรม ศลีธรรม หรอืขดัต่อขอ้กฎหมาย ต่อกรรมการบรษิทั, กรรมการตรวจสอบและฝา่ยเลขานุการได ้ 

โดยการแจ้งเบาะแสต่างๆ นัน้ อยู่ภายใต้นโยบาย Whistle Blowing เพื่อสนับสนุนให้เกดิการตรวจสอบการ
กระท าการอนัไม่โปร่งใส และเพื่อใหค้วามมัน่ใจว่า ผู้รายงานความไม่โปร่งใส การทุจรติ การไม่ปฏิบตั ิหรอืการละเวน้
การปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน จะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องการตอบโต้กลบัจากผูม้เีจตนาไม่ด ีและท า
การฝึกอบรมพนักงานเพื่อใหม้คีวามรู ้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจรติต่อหน้าที ่ซึ่งเป็นหน่ึงในความพยายามของ
บรษิทัทีจ่ะกระตุ้นใหพ้นกังานตระหนกัถงึการควบคุมและป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้น้ี ผูร้อ้งเรยีนสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้สงสยัเขา้มาตามช่องทางดงัต่อไปน้ี 
 

ผู้รบัเรื่องร้องเรียน Email 
กรรมการบรษิทั Directors@thaiballast.com 
กรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@thaiballast.com 
เลขานุการบรษิทั CorporateSecretary@thaiballast.com 
ฝา่ยจดัการขอ้มลู และสารสนเทศ Info@thaiballast.com 

 
นอกจากช่องทางข้างต้นแล้ว ผู้ร้องเรยีนยงัสามารถส่งเอกสารการทุจรติได้โดยตรงต่อกรรมการบรษิัทหรือ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีฝ่ายเลขานุการเป็นผู้รบัเรื่องร้องเรียน และน าเรียนต่อกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และผูเ้กีย่วขอ้งในล าดบัถดัไป 
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คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน 
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรอืที่ปรกึษาใดๆ ตลอดจนมคุีณสมบตัคิรบถ้วน และได้
ปฏิบัติตามหน้าที่ ความรบัผิดชอบ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบัติซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่สี าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยผู้บรหิาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมในส่วนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
สรุปได ้ดงัน้ี  
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้หมด (คร ัง้) 

1. ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล 3/3 
2. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา 4/4 
3. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง 4/4 

 
 ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระส าคญั ตามขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. การให้ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั 
  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิ รายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี  2564 รวมถึงรายงาน
การเงนิทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานงบการเงนิของบรษิทัได้จดัท าขึน้อย่างถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญั มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป นอกจากน้ี ยงัมกีารสอบทานการเปิดเผย
รายการระหว่างกนั ระหว่างบรษิทั และบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั โดยการสอบทานจะพจิารณาถงึความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญั ความครบถ้วนของงบการเงนิและความ

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง 
กรรมการตรวจสอบ 

นางชลลดา อศิรางกูร ณ อยธุยา 
กรรมการตรวจสอบ 

ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เพยีงพอในการเปิดเผยข้อมูลเป็นส าคญั ทัง้น้ี การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชสีอบทานงบ
การเงนิ รายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2564 รวมถึงรายงานการเงนิที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละครัง้ จะไม่มฝี่ายบรหิาร
หรอืตวัแทนอื่นใดร่วมในที่ประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้ตรวจสอบบญัชไีด้ชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมี
ข้อขดัขอ้งทีไ่ม่สามารถแสดงโดยตรงกบัฝา่ยบรหิารได้ หรอืหากผู้ตรวจสอบบญัชพีบสิง่ผดิปกตใิดที่แจ้งใหฝ้่ายบรหิาร
รบัทราบแลว้แต่ไม่ไดแ้กไ้ข 
 
2. การให้ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 

เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในนัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและ
ตดิตามผลการปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ข รวมถงึการสุ่มตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุม
ภายใน จากรายงานที่น าเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งทาง
บรษิทัไดว้่าจา้ง บรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเซอรร์ี ่จ ากดั ท าหน้าทีด่งักล่าว ในฐานะผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบรษิทั  ทัง้น้ี การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกบัตวัแทนของบรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเซอร์รี่ 
จ ากดั ในแต่ละครัง้ จะไม่มฝีา่ยบรหิารหรอืตวัแทนอื่นใดร่วมในทีป่ระชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหบ้รษิทั เอล บสิซเินส 
แอดไวเซอร์รี่ จ ากดั ได้ชี้แจงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้น้ี เพื่อให้ระบบควบคุมภายในทางด้าน
ต่างๆ ของบรษิทัเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในที่ด ีและมกีารปฏิบตัิ
ตามอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการตรวจสอบยงัไดส้อบทานนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงจากทางผู้บริหารบริษัทตามที่ได้น าเสนอ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
บรหิารงานใหเ้ป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัความเสีย่งและสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเพื่อใหท้นัต่อการรบัมอืกบั
สถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัมี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

 
3. การให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นระหว่างบริษัท กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิได้พจิารณาและให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัของ
บรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ในทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้
ความเหน็ว่า รายการระหว่างกนัต่างๆ ดงักล่าว เป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผล มกีารก าหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ 
ทีเ่ป็นธรรม และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดงักล่าว 

 
4. การให้ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษทั 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัได้มกีาร
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง และไม่พบขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั           
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5. การให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัท าแผนงานประจ าปี และรบัทราบปัญหาต่างๆ จากผู้บริหารของ
บริษทั 

  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพจิารณา และให้ความเหน็เกี่ยวกบัการจดัท าแผนงานประจ าปี ที่ฝ่ายบรหิาร

ได้น าเสนอให้พจิารณา รวมถึงรบัทราบและเสนอแนะเกี่ยวกบัปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นหรอืคาดว่าจะเกดิขึ้น ในมุมมอง
ของผู้บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบรษิัทได้จดัท าแผนงานประจ าปีขึ้นอย่างรอบคอบและรดักุม รวมถึง
ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาและตดัสนิใจปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ หรอืคาดว่าจะเกดิขึน้อย่างระมดัระวงั  

 
6. การให้ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

  
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกบัผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาความ

เหมาะสมและคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน โดยเหน็ควรน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัให้ขอ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูม้รีายชื่อดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
ซึ่งอยู่ในสงักดัของบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2565 และเป็นผู้ท าการตรวจสอบ รบัรอง
และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  
 
 
 

             ...................................................... 
                        (      ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
  

ช่ือผู้สอบบญัชี เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก                                                     4334 หรอื 
นายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์                                                        218 หรอื 
คุณชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์                                                                               9211      หรอื   
นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์                            7633  
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8.3.1 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา (Nomination 
Committee)  

 

 คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน  6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และ
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอกี 2 คน ทัง้น้ี กรรมการประกอบดว้ย  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาในปี 2564 มนีางสาวจุลยัวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบรษิทัท าหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั และอยู่ภายใต้กฎบตัรคณะกรรมการสรรหา โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหามกีารประชุม 2 ครัง้ เพื่อท า
หน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคุีณสมบตัเิหมาะสม ในการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องทีส่ าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

 พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ส าหรบัด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในกรณีที่
ต าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป 

 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวน 
คุณสมบตั ิและประเมนิผลกรรมการทีก่ าหนดครบวาระ 

 ปฏบิตักิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
นอกจากน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบรษิทัยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอ

ชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 28 
กนัยายน 2564 ถงึ 30 ธนัวาคม 2564 แต่ปรากฎว่าไม่มผีู้ถอืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้กระบวนการสรรหากรรมการใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นปี 2565 ทัง้น้ี การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสียทุกฝา่ย  
 

 
(ดร.ธนู กุลชล) 

ประธานกรรมการสรรหา 

1) ดร .ธนู กุลชล  
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอสิระ  

2) ดร .ศรสีุดา จงสทิธผิล  
กรรมการสรรหาและกรรมการอสิระ  

3) นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา  
กรรมการสรรหาและกรรมการอสิระ 

4) นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง  
กรรมการสรรหาและกรรมการอสิระ 

5) นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 
6) นายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 

8.3 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย
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8.3.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
(Remuneration Committee) 

 
 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจ านวน 6 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 4 คน 
และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอกี 2 คน ทัง้น้ี กรรมการประกอบดว้ย 

 

การประชุมคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนในปี 2564 มนีางสาวจุลยัวรรณ ดว้งโคตะ เลขานุการบรษิทัท า
หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ทัง้น้ี คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และอยู่ภายใต้กฎบตัรคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน โดยในปี 
2564 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนมกีารประชุม 2 ครัง้ เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วกบัค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ซึง่ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่อง
ทีส่ าคญั ดงัต่อไปน้ี  

 พิจารณาก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บรหิาร
ระดบัสูง โดยก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผิดชอบ และสอดคล้องกบัผลก าร
ด าเนินงานของบรษิทัและภาวะตลาด โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัิ 

 พิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของ
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่ความ
รบัผดิชอบสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัและภาวะตลาด โดยน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุน้
เพื่อขออนุมตั ิ

 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั ชี้แจง และตอบค าถามเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 ปฏบิตักิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
 

ทัง้น้ี การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ย 
 
 
 

 
(ดร.ธนู กุลชล) 

ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 

1) ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ  

2) ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล  กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ  

3) นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ 

4) นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ 

5) นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 
6) นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 
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8.2.3 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Committee) 

 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน 8 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 4 คน 

และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอกี 4 คน ทัง้น้ี กรรมการประกอบดว้ย 

 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงในปี 2564 มนีางสาวจุลยัวรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษัทท า
หน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และอยู่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยในปี 2564 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชุม 4 ครัง้ เพื่อท าหน้าทีด่า้นการบรหิารจดัการความเสีย่งและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ ซึง่ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเรื่องทีส่ าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบรหิารความเสี่ยง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
อนุมตั ิ

 ดแูล เสนอแนะวธิป้ีองกนั และวธิลีดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ตดิตาม ประเมนิผลและปรบัปรุง
แผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าความเสีย่งไดร้บัการบรหิารจดัการอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุง และพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งภายในบรษิทัอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ 

 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเกี่ยวกบัความเสี่ยงและการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 รายงานผลการประชุมทีม่นียัส าคญัและเป็นประโยชน์กบับรษิทัต่อคณะกรรมการบรษิทั  
 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อนัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งทีม่คีวามส าคญั 
ทัง้น้ี การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดพ้จิารณาความเสีย่ง 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ความเสีย่งดา้นกล

ยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) และ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information 
Technology) ซึง่เป็นความเสีย่งทีอ่าจมนียัส าคญัในแต่ละไตรมาส รวมถงึพจิารณามาตรการในการรองรบัความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึน้ 
 
 
 

(ดร.ธนู กุลชล) 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1)  ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ  

2)  ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ  

3)  นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยุธยา กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ 

4)  นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนและกรรมการอสิระ 

5)  นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 
6)  ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 
7)  นายธนกร สุขกาญจนนท ์กรรมการ 
8)  นางสุภฏัชกานต์ เป่ียมสอาด กรรมการ 
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8.2.4 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัประกอบด้วยจ านวน 4 คน ได้แก่ นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรม
การบริหาร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิร์ตันพร กรรมการบริหาร นายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ตันพร กรรมการบริหาร และ         
ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรหิาร โดยการประชุมคณะกรรมการบรหิารในปี 2564 มนีางสาวจุลยัวรรณ ดว้ง
โคตะ เลขานุการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร ทัง้น้ี คณะกรรมการบรหิารไดป้ฏบิตัิหน้าที่ตามที่
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และอยู่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบรหิาร โดยในปี 2564 คณะกรรมการ
บรหิารมกีารประชุม 12 ครัง้ เพื่อท าหน้าที่ด้านการบรหิารกจิการภายในบรษิทั ซึ่งที่ประชุมได้พจิารณาเรื่องที่ส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

 วางแผน และด าเนินกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการของบรษิทัก าหนด 
 ก าหนดนโยบายและกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใต้ขอบเขตวตัถุประสงค์ 
 เสนอแผนการลงทุน และ/หรอืการะดมทุนของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผู้ถือ

หุน้พจิารณาอนุมตั ิแลว้แต่กรณี 
 อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
 ด าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รบั เช่า เช่าซือ้ ถอืกรรมสทิธ ิครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้หรอืจดัการโดยประการ

อื่นซึง่ทรพัยส์นิใดๆ รวมถงึการลงทุน ตามแผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัแิลว้ 
 อนุมตัิการซื้อทรพัยส์นิ หรอืการช าระราคาใดๆ อนัสบืเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิทั ตามสญัญา 

และ/หรอื อนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนตกลงกบัคู่คา้ โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจ ด 
 อนุมตัิการซื้อ การจดัจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรพัย์สนิใดๆ ตลอดจนอนุมตัิลงทุน และการด าเนินการ

ช าระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว้ 

 อนุมตักิารกูย้มืเงนิ เบกิเงนิเกนิบญัชจีากธนาคาร นิตบุิคคลหรอืสถาบนัการเงนิอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิี่คณะกรรมการบรษิทัก าหนด และภายใน
วงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้

 พจิารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทน โครงสร้างเงนิเดอืน สวสัดกิารพนักงานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์
และสถานะทางเศรษฐกจิ 

ทัง้น้ี การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารดงักล่าวขา้งต้นนัน้ จะไม่รวมถงึการมอบ
อ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรอืผู้รบัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบับรษิทั ซึง่การอนุมตัิ
รายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

นอกจากน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการได้พจิารณาประเดน็ต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยพจิารณาถึงสถานการณ์
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 สภาพเศรษฐกจิของประเทศ
ไทย สภาพเศรษฐกจิทัว่โลก ราคาวตัถุดบิภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ของคู่ค้าและคู่แข่ง
ทางการคา้ เพื่อน ามาประกอบการวางแผนและด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 

(นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร) 
ประธานกรรมการบรหิาร 
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บรษิทัให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการบรหิารความเสีย่ง โดยบรษิทั
พยายามควบคุม และบรหิารความเสีย่งอย่างใกลช้ดิ ตลอดจนค านึงถงึเรื่องจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ โดยด ารงไวซ้ึ่ง
ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกๆ กลุ่ม 

ทัง้น้ี ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 19  
กุมภาพนัธ ์2565 ซึง่มคีณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านเข้าร่วมประชุมนัน้ คณะกรรมการไดป้ระเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในด้านต่างๆ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร ซึ่งสามารถแบ่งแยกหวัขอ้
ออกเป็น 5 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) ประกอบดว้ย 
 การแสดงถงึความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรง(Integrity) และจรยิธรรมขององคก์ร 
 ความเป็นอสิระของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร โดยกรรมการท าหน้าที่ก ากบัดแูล (Oversight) 

และพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 
 การจดัใหม้โีครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสม

เพื่อให้องค์กรบรรลุว ัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ 

 การแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถขององคก์ร 
 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) ประกอบดว้ย 
 การก าหนดวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ  ที่

เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 การระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างครอบคลุม

ทัว่ทัง้องคก์ร  
 การพจิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติ ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 การระบุและประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในขององคก์ร 

3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) ประกอบดว้ย 
 การก าหนดมาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้

การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั

9.1 การควบคมุภายใน
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 การเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 การจดักจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายขององค์กร ซึ่งได้ก าหนดสิง่ที่คาดหวงัและขัน้ตอนการ
ปฏบิตั ิเพื่อใหน้โยบายทีก่ าหนดไวน้ัน้สามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิด้ 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & Communication) ประกอบดว้ย 
 การมขี้อมูลที่เกี่ยวข้องและมคุีณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามที่

ก าหนดไว ้
 การสื่อสารขอ้มลูภายในองคก์ร รวมถงึวตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็น

ต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว้ 
 การสื่อสารกบัหน่วยงานภายนอก เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายในขององคก์ร 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) ประกอบดว้ย 
 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงั

ด าเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 
 การประเมนิและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลที่รบัผิดชอบ ซึ่ง

รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ี การประเมนิความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในมรีายละเอยีด ดงัเอกสารแนบ 6 

 

นอกจากน้ี บรษิทัได้ดูแลให้มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอและตดิตามอย่างสม ่าเสมอ โดย บรษิทั เอเอสท ี
มาสเตอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทักไ็ด้ท าการประเมนิและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ใน
การตรวจสอบบญัชปีระจ าปี และไม่พบจุดอ่อนหรอืข้อบกพร่องที่ส าคญัในระบบดงักล่าว  ทัง้น้ี หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิั ตงิานของบรษิทั (Compliance) มรีายละเอยีดดงัเอกสารแนบ 3 
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การอนุมัติการเข้าท ารายการระหว่างกันค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด โดยรายการระหว่างกนัและรายการต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย นอกจากน้ี ผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีหรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนั จะไม่สามารถมสี่วนร่วมในการอนุมตัิรายการ
ระหว่างกนัในลกัษณะดงักล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็นรายการ
ระหว่างกนัที่เขา้ข่ายตามขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ ข้อก าหนด หรอืกฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิทัจะ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 ทัง้น้ี ในปี 2564 บรษิทัไม่มกีารท ารายการระหว่างกนั 
  

 
 

9.2 รายการระหว่างกนั
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
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การรบัรองความถกูต้อง
ของข้อมลู 

ส่วนท่ี 4
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บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  / รายงานประจ าปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความ
ระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า ขอ้มลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัแลว้  

(2) บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยข้อมูลที่ด ี เพื่อให้แน่ใจว่าบรษิทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระส าคญัของบรษิทัอย่างถูกต้องครบถ้วนแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิทัได้รบัรองความถูกต้องแลว้ 
บริษัทได้มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ตันพร และ ดร.ธีรศกัดิ ์ประสิทธิร์ตันพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากบั
เอกสารน้ีไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นายธีระพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และ ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิ-์
รตันพร ก ากบัไว ้บรษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวข้างต้น 

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายธรีะพงษ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ ……………………………... 

2. ดร.ธรีศกัดิ ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ ……………………………... 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ 
และเลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ธนู กลุชล 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั / ประธาน

กรรมการบรหิารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา / 
ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / 

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยุธยา 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรตันพร 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหา / กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน / ประธาน

กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีรยุทธ์ ประสิทธ์ิรตันพร 
กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบรหิาร /  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรตันพร 
กรรมการ / กรรมการบรหิารพจิารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรตันพร 
กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / 

กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธนกร สุขกาญจนนท์ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง /  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

นางสาวจลุยัวรรณ ด้วงโคตะ 
เลขานุการบรษิทั 

 
. 

ดร.ธนู กลุชล

นายธีระชยั ประสินายธีระชยั ประสินายธีระชยั ประสทธิ์ิ์ิรตันพร นายธีรยุทธ์ ประสนายธีรยุทธ์ ประสินายธีรยุทธ์ ประสทธิ์ิ์ิรตันพร

นายธีระพงษ์ ประสนายธีระพงษ์ ประสินายธีระพงษ์ ประสทธิ์ิ์ิรตันพร นายธีรศกัดินายธีรศกัดินายธีรศกัด์นายธีรศกัด์นายธีรศกัดิ์ินายธีรศกัดินายธีรศกัด์นายธีรศกัดินายธีรศกัด ประสิประสิประสทธิ์ิ์ิรตันพร

นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยุธยา

นายอภิชาติ ชาญเกียรติ ชาญเกียรติ ชาญเกียรตก้อง

ดร.ศรีสุดา จงสิดร.ศรีสุดา จงสิดร.ศรีสุดา จงสทธิผล

นายธนกร สุขกาญจนนท์
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั
ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 ดร.ธนู กลุชล 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 
 ประธานกรรมการสรรหา 
 ประธานกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทน 

81  ปริญญาเอก 

Ph.D. (Higher Education), Southern Illinois University, 
U.S.A. 

ปริญญาโท 

M.B.A. (Finance) Magna Cum Laude, Fairleigh Dickinson 
University, U.S.A. 

ประกาศนียบตัร 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
และ Fairleigh Dickinson University, U.S.A. 

- UNESCO/CIOS Management Teacher Training Course, 
Malaysia 

- Advanced Management Program (AMP), Harvard 
University, U.S.A.  

- ปรญิญาบตัรหลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วม
เอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 2) , วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

- Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที ่68/2008  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564   
- 

- - 2564 – ปจัจุบนั 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ
ผูผ้ลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 
 

2563 – 2564 
 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง / ประธานกรรมการสรรหา / 
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ
ผูผ้ลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 

2562 – ปจัจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระ
เกยีรต ิ

การศกึษา 

2559 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ 
บรษิทั Siam Power จ ากดั 

ธุรกจิพลงังาน
ทดแทนจากขยะ 

2559 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  
บรษิทั TPC Asset จ ากดั 

ธุรกจิพฒันา
อสงัหารมิทรพัย์ 

2556 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  
บรษิทั TPC Power Holding จ ากดั )มหาชน( 

ธรุกจิการเงนิและ
การธนาคาร 

2552 – ปจัจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยักรุงเทพ การศกึษา 
2551 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ 

บรษิทั ไทยโพลคีอนส ์จ ากดั )มหาชน( 
ธรุกจิรบัเหมา
ก่อสรา้ง 

2550 – ปจัจุบนั อธกิารบดกีติตคิุณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ การศกึษา 
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั
ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล 

 กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 

66  ปริญญาเอก 

Doctor of Business Administration (Finance) 
Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A. 

ปริญญาโท 

Master of Accounting 
Utah State University, U.S.A. 

ปริญญาตรี 
บญัชบีณัฑติ )เกยีรตนิิยมอนัดบั 1( 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่134/2017   
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564   
- 

- - 2564 – ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ
ผูผ้ลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 

2563 – ปจัจุบนั คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม การศกึษา 
2559 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ไทยโพลคีอนส ์
ธุรกจิรบัเหมา
ก่อสรา้ง 

2551 – 2563 รกัษาการในต าแหน่งคณบด ีวทิยาลยัการ
จดัการ มหาวทิยาลยัพะเยา 

การศกึษา 

2547 – 2560  ผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษเป็นอาจารย์
มหาวทิยาลยั/ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ศูนยว์ทิยบรกิารกรุงเทพมหานคร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

การศกึษา 

2551 – 2557  ผูอ้ านวยการศนูยว์ทิยบรกิารกรุงเทพมหานคร 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

การศกึษา 

2539 - 2547    ผูช้่วยอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

การศกึษา 

2534 - 2539 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ  

การศกึษา 

2522 - 2547 อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยักรุงเทพ การศกึษา 

2521 - 2522 นักวเิคราะหก์ารเงนิ ธนาคารทหารไทย สถาบนัการเงนิ 
 

* ดร.ศรสีุดา จงสทิธผิล  เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ  



 
 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร  ผูมี้อ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

264 

 

ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

3 
 
 
 

นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยุธยา 

 กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 

63  ปริญญาโท 
MBA (Management)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
BA (Econs) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่146/2018  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564  
- 

- - 2561 –  ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรร
หา / กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
บมจ.ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง
สว่าง และผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทน 
 

2543 -  2561  ผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
บจก. เอจเิลนตเ์ทคโนโลยสี ์)ประเทศไทย(  

อุปกรณ์เครือ่งมอืและ
เครือ่งวดัอเิลคทรอนิค 

2542 - 2543  ผูจ้ดัการส านักงาน 
บจก. นาบสิโก ้)ประเทศไทย( 

ผลติและจ าหน่ายขนม
และอาหารว่าง 

เคยเป็น 
 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บจก. ฮวิเลตตแ์พคการด์ )ประเทศไทย( 

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ 

เคยเป็น ผูช้่วยประสานงานแผนกการตลาด 
บจก. ซเีกท เทคโนโลยสี ์)ประเทศไทย( 

ผลติชิน้ส่วน
คอมพวิเตอร ์
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครวั
ระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง 

 กรรมการอสิระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 

49  ปริญญาโท 

Master of Business Administration 
Master of Managerial Accounting 
มหาวทิยาลยับูรพา 

ปริญญาตรี   

Bachelor of Economics 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรมในปี 2564  

- 
 

- - 2562 - ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /   
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรร
หา / กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรมธุรกจิ 

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และผู้ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทน 
 

2562 - ปจัจุบนั 
 

ผูช้่วยประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
บมจ. ทพีบีไีอ 

ธุรกจิอุตสาหกรรม 
บรรจุภณัฑ ์

2561 – 2562 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิและธุรการ 
โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีน 

โรงเรยีนเอกชน 
 

2561 - 2562  ผูอ้ านวยการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 
บมจ. เจซเีค ฮอสพทิอลลติี้ 

ธุรกจิดา้นอาหาร 
 

2560 - 2561  ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและการบญัช ี  
บจก. เครปส ์แอนด ์โค ดเีวล๊อปเมน้ท์ 

ธุรกจิดา้นอาหาร 

2542 - 2560  เจา้หน้าทีฝ่า่ยบญัชอีาวุโส  
บจก. ซูมโิตโม่ อเีลค็ตรกิ 

ธุรกจิอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์

2540 - 2542  เจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิและธุรการ 
บจก. เอ แอนด ์ดบับลวิ เรสเตอรองส ์
)ประเทศไทย( 

ธุรกจิดา้นอาหาร 

2539 - 2540  เจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
 บมจ. ซบัไมครอน เทคโนโลย ี

ธุรกจิอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์

 

* นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5 
 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรตันพร 

 กรรมการ 
 กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 ประธานกรรมการบรหิาร 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

49  ปริญญาตรี 

Bachelor of Business Administration (Marketing) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่76/2008  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564  

- 

พีช่ายของ  
นายธรียุทธ์ /  
นายธรีะพงษ์ /  
ดร.ธรีศกัดิ ์
ประสทิธิร์ตันพร 

9.92   2563  – ปจัจุบนั 
 
 
 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหา / กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังาน
ทดแทน 

2552 - 2563   
 

ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง / กรรมการสรรหา / กรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบรหิาร / กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

2543 - 2551 กรรมการ และผูจ้ดัการฝา่ยขาย 
บจก. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

6 
 

นายธีรยุทธ์ ประสิทธ์ิรตันพร 

 กรรมการ 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการบรหิาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

48  ปริญญาโท 

Master of Science 
(Computer & Engineering Management) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาตรี  

Bachelor of Engineering (Electronics) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่76/2008  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564  

หลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู  
รุ่นที ่11 )พตส.11(  
ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

น้องชายของ 
นายธรีะชยั  
ประสทิธิร์ตันพร และ
พีช่ายของ 
นายธรีะพงษ์ /  
ดร.ธรีศกัดิ ์ 
ประสทิธิร์ตันพร 
 

14.02 2563  – ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการ / กรรมการสรรหา /
กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังาน
ทดแทน 
 
 
 
 
 
 

2552 – 2563  
 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

2543 - 2551  กรรมการ และผูจ้ดัการฝา่ยผลติ 
บจก.ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 

(พ.ศ.) 
ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

7   นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรตันพร 

 กรรมการ 
 กรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 
 กรรมการบรหิาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

46 ปริญญาตรี  
Bachelor of Business Administration 
(International Business Management) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที ่76/2008  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564   
- 

น้องชายของ นายธรีะชยั /  
นายธรียุทธ์ ประสทิธิร์ตันพร 
และพีช่ายของ  
ดร.ธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร 

13.95 2563 – ปจัจุบนั 
 
 
  

กรรมการ / กรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิาร / รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังาน
ทดแทน 
 

2552 - 2563  
 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/ กรรมการบรหิาร / รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

2543 – 2551 กรรมการ และผูช้่วยผู้จดัการ 
บจก.ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8   ดร.ธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรตันพร 

 กรรมการ 
 กรรมการบรหิาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

43  ปริญญาเอก 
Doctor of Philosophy (Information Technology) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปริญญาโท 
Master of Science (Software Engineering) 
San Jose State University, USA 

ปริญญาตรี  
Bachelor of Engineering (Computer) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 
- Director Certificate Program (DCP)  

รุ่นที ่155/2012  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที ่76/2008 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564  
- 

น้องชายของ นายธรีะชยั /
นายธรียุทธ์ / นายธรีะพงษ์ 
ประสทิธิร์ตันพร 
 

14.02   2563 -  ปจัจุบนั
  
 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังาน
ทดแทน 
 
 
 
 

2552 - 2563 
 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

2543 – 2551 กรรมการ / ผู้จดัการฝา่ย IT และธุรการ 
บจก. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง
ครอบครวัระหว่าง

ผูบ้ริหาร 

สดัส่วน
การถือหุ้น
ในบริษทั 

(%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษทั ประเภทธรุกิจ 

9 นายธนกร สุขกาญจนนท์ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

49  ปริญญาตรี  
บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การฝึกอบรมในปี 2564   
- 

- - 2557 – ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บมจ.ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
และผู้ผลติไฟฟ้า
จากพลงังาน
ทดแทน 

2552 - 2556  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ.ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

2551 - 2552  รองผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
บจก. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 
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ล า
ดบั 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา 
(พ.ศ.) 

ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10 นางสาวจุลยัวรรณ ด้วงโคตะ 
เลขานุการบรษิทั 

36  ปริญญาโท 
Master of Political Science 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
Bachelor of Arts (Political Science) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบตัร 
- Finance for Non-Finance Executives รุ่นที ่6/2562, 
คณะพาณิชศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
- Export Knowledge, 2016 

WASO Training Center 
- Academic Camp of Human Resource and 

Organization Development, 2010 
คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร์ (NIDA) 
- Company Secretary Program รุ่นที ่110/2020 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การฝึกอบรมในปี 2564   
- 

- - 2563 – ปจัจุบนั 
 

เลขานุการบรษิทั 
บมจ. ธรีะมงคล อุตสาหกรรม 

ธุรกจิอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และผูผ้ลติ
ไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทน 

2561 – 2562 
 

เลขานุการผูบ้รหิาร 
บจก. อนิเทลลเิจนท ์บซิเินส คอนซลัติง้ 

ธุรกจิทีป่รกึษาดา้น IT 

2561 – 2561 เลขานุการผูบ้รหิาร 
บมจ. หลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั 

ธุรกจินายหน้าซื้อขาย
หลกัทรพัย์ 

2558 – 2561 เลขานุการผูบ้รหิาร 
บจก. ทเีอซ ีโอเชีย่น เฟรท 

ธุรกจิบรกิารขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศ 

2554 – 2558 ผูช้่วยอาจารย ์/ ผูช้่วยนักวจิยั 
คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัภาครฐั 

2552 - 2554 ผูช้่วยอาจารย ์/ ผูช้่วยนักวจิยั 
คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) 

มหาวทิยาลยัภาครฐั 
 

2551 - 2551 เลขานุการผูบ้รหิาร 
บจก. พสิษิฐ ์อนิเตอรก์รุ๊ป 

ธุรกจิเคมภีณัฑแ์ละ
เครือ่งจกัรส าหรบัสิง่ทอ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย 

 

ช่ือ 

บริษทัย่อย 
1 2 3 4 5 
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าย

 จ
 าก

ดั 

ดร.ธนู กลุชล        

ดร.ศรีสดุา จงสิทธิผล      

นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา        

นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง      

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรตันพร        

นายธีรยทุธ ์ประสิทธ์ิรตันพร      

นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรตันพร 
     

ดร.ธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรตันพร 
     

 

หมายเหต ุ       = กรรมการบรษิทั 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliace) 
 

บริษัทได้ให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในของบรษิัทเป็นอย่างยิง่ และเพื่อให้การตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างอสิระ และรดักุม โดยไม่มปีญัหาการขดักนัของผลประโยชน์ ทางบรษิทัจงึไดว้่าจา้งนิตบุิคลล เพื่อเขา้มาท า
หน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร กล่าวคอื บรษิทัได้ว่าจ้าง บรษิทั เอล บิสซเินส แอดไวเซอร์รี่ จ ากดั โดยนายสุวิทย์ 
จนัทร์อ าพร เข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบภายในดงักล่าว และให้รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กบั
กรรมการตรวจสอบทราบไดโ้ดยตรง โดยทุกการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตวัแทนบรษิทั บรษิทั เอล 
บิสซเินส แอดไวเซอร์รี่ จ ากดั จะไม่มฝี่ายบรหิารหรอืตวัแทนอื่นใดของฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้
ตวัแทนของบรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเซอรร์ี ่จ ากดั สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

ทัง้น้ี ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทีท่างบรษิทั เอล บสิ
ซเินส แอดไวเซอรร์ี ่จ ากดั ไดต้รวจสอบประจ าปี 2564 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และไดใ้หค้วามเหน็ว่าระบบควบคุมภายใน
ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกดิการ
ขดัแยง้กนัของผลประโยชน์ และ มธีรรมาภบิาลเพยีงพอ 

 
รายละเอียดผูต้รวจสอบภายใน 
ช่ือ:   นายสุวทิย ์จนัทรอ์ าพร  
ต าแหน่งปัจจบุนั:  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเชอรร์ี ่จ ากดั 
คณุวฒิุทางการศึกษา:  

 ปรญิญาโท สาขาบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 ปรญิญาตร ีสาขากฎหมาย คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ตรวจสอบ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั   
 

ประสบการณ์:   
 เป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที ่3800 
 เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็นที่ปรกึษาด้านกฎหมายธุรกจิ ให้กบั

บรษิทัต่างๆ เช่น ธุรกจิก่อสรา้ง ธุรกจิโรงงงานการผลติ ธุรกจิซือ้มาขายไป และธนาคาร 
มากว่า 27 ปี  

 เคยท างานใหก้บับรษิทัตรวจสอบบญัช ีBig 4 
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-ไม่ม-ี 
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นโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 

และจรรยาบรรณธรุกิจ ฉบบัเตม็ 
 
 บรษิทัไดเ้ปิดเผยนโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธุรกจิ ฉบบัเตม็ ไว้
ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั ตามรายละเอยีดลิง้คด์ดา้นล่างน้ี 
 http://www.thaiballast.com/AboutUs/BusinessCodeofConductTMI.pdf 
 
 

http://www.thaiballast.com/AboutUs/BusinessCodeofConductTMI.pdf


 

 
เอกสารแนบ 6 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 

 

279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6

แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 
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แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 21 
กุมภาพนัธ์ 2565 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านเขา้ร่วมประชุมนัน้ คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ โดยการซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งสามารถ
แบ่งแยกหวัขอ้ออกได ้ดงัน้ี 
 

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
 
1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม  

 

                                                             
1บริษัทควรก ำหนดกำรควบคมุภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัให้เหมำะสมกบัควำมเสีย่งของบริษัท 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
1.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดแนวทาง และมกีารปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัความซื่อตรงและการ

รกัษาจรรยาบรรณในการด าเนินงานทีค่รอบคลุมถงึ 
1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  
1.1.2 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ลกูคา้ และบุคคลภายนอก 

  

1.2 มขีอ้ก าหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อตรงและ
รกัษาจรรยาบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
1.2.1  มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม (Code of Conduct) ส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานที่

เหมาะสม 
1.2.2  มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์กบักจิการ ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
องคก์ร1 

1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝา่ฝืนขอ้ก าหนดขา้งต้น 
1.2.4  มกีารสื่อสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งต้นใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบ 

เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่  ใหพ้นกังานลงนามรบัทราบขอ้ก าหนดและ
บทลงโทษเป็นประจ าทุกปี  รวมทัง้มกีารเผยแพร่ Code of Conduct ใหแ้ก่พนกังานและ
บุคคลภายนอกไดร้บัทราบ 

 
 

 
 

 

1.3 มกีระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม Code of Conduct 
1.3.1 การตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานก ากบัดแูลการ

ปฏบิตั ิ(Compliance Unit) 
1.3.2 การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน 

     1.3.3 การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร  

 

1.4 มกีารจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัความซื่อตรงและการ
รกัษาจรรยาบรรณ 
1.4.1 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถตรวจพบการฝา่ฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม 

  



 

 
เอกสารแนบ 6 แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคมุภายใน 

 

281 

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ

ด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

2.1  มกีารก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝา่ยบรหิาร โดยไดส้งวนสทิธิอ์ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบาททีส่ าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบ
บญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิ 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั หรอืสามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องนัน้ๆ ได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถน่าเชื่อถอื และมคีวามเป็น
อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิ เช่น ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั ไม่มี
ความสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใช้ดุลยพนิิจและปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระ ใน
จ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลการพฒันาและปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายในในองคก์ร ซึง่ครอบคลุม
ทัง้การสรา้งสภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม ขอ้มลูและ
การสื่อสาร และการตดิตาม 

  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีส่นบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดย
พจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกจิและกฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคุมภายใน
อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่นส่วนงานที่ส าคญั ซึง่ท าใหเ้กดิการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกนั  มงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานที่
ชดัเจน เป็นต้น 

  

3.2  ผูบ้รหิารระดบัสงูก าหนดสายการรายงานในบรษิทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกีย่วกบั
อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และการสื่อสารขอ้มลู 

  

3.3  มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน  

  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
1.4.2 มกีระบวนการทีท่ าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝา่ฝืนไดอ้ย่างเหมาะสม และ

ภายในเวลาอนัควร  
1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัต่อหลกัความซื่อตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม 

และภายในเวลาอนัควร 
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1 บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพือ่จดัหา พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ
ความสามารถทีเ่หมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อย่าง
สม ่าเสมอ 

  

4.2 บรษิทัมกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจงูใจหรอืรางวลัต่อบุคลากรทีม่ผีลการ
ปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อบุคลากรที่มผีลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถงึการสื่อสาร
กระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ 

  

4.3 บรษิทัมกีระบวนการแกไ้ขปญัหาหรอืเตรยีมพรอ้มส าหรบัการขาดบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละ
ความสามารถทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4 บรษิทัมกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบที่
ปรกึษา (Mentoring) และการฝึกอบรม 

  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ทีส่ าคญั   

 
5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคมุภายใน เพ่ือให้บรรลตุาม

วตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมการและผูบ้รหิารมกีระบวนการและการสื่อสารเชงิบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมคีวาม
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณีที่
จ าเป็น 

 

 

5.2  คณะกรรมการและผูบ้รหิารก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจงูใจ และการให้
รางวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณาทัง้เรือ่งการปฏบิตัติาม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์น
ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั 

 

 

5.3  คณะกรรมการและผูบ้รหิารประเมนิแรงจงูใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นใหส้ามารถ
เชื่อมโยงกบัความส าเรจ็ของหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามการควบคุมภายในดว้ย 

  

5.4 คณะกรรมการและผูบ้รหิารไดพ้จิารณาไม่ให้มกีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องบุคลากรแต่ละคน 

  

 
การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ  ท่ี
เก่ียวข้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บรษิทัสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิใน

ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถว้นแสดงถงึสทิธหิรอื
ภาระผกูพนัของบรษิทัไดถู้กต้อง  มมีลูค่าเหมาะสม  และเปิดเผยขอ้มลูครบถ้วน ถูกต้อง 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.2 บรษิทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปจัจยัทีส่ าคญั เช่น ผูใ้ช้

รายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ แนวโน้มของธรุกจิ 
  

6.3 รายงานทางการเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั 
อย่างแทจ้รงิ 

  

6.4 คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อนุมตัแิละสื่อสารนโยบาย 
การบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

 

7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคไ์ว้อย่างครอบคลมุทัว่
ทัง้องคก์ร  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

7.1 บรษิทัระบุความเสีย่งทุกประเภทซึง่อาจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิทัง้ระดบัองคก์ร หน่วย
ธุรกจิ ฝา่ยงาน และหน้าทีง่านต่างๆ   

  

7.2  บรษิทัวเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกดิจากทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกองคก์ร 
ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์การด าเนินงาน การรายงาน  
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  

7.3  ผูบ้รหิารทุกระดบัมสี่วนร่วมในการบรหิารความเสีย่ง   
7.4  บรษิทัไดป้ระเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาทัง้โอกาสเกดิเหตุการณ์ และ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้  
  

7.5  บรษิทัมมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสีย่ง
นัน้ (Acceptance) การลดความเสีย่ง (Reduction) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Avoidance)  หรอื
การร่วมรบัความเสีย่ง (Sharing) 

  

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1 บรษิทัประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมการทุจรติแบบต่างๆ เช่น การจดัท า

รายงานทางการเงนิเทจ็ การท าใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัชนั การทีผู่บ้รหิารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลใน
รายงานทีส่ าคญั การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

 

 

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไปไดข้อง
เป้าหมายทีก่ าหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิารณาความสมเหตุสมผลของการใหส้ิง่จงูใจหรอื
ผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยว่า ไม่มลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม เช่น 
ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบรษิทัไวส้งูเกนิความเป็นจรงิจนท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการตกแต่ง
ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

 

 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทุจรติ และ
มาตรการทีบ่รษิทัด าเนินการเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขการทุจรติ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.4  บรษิทัไดส้ื่อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดไว ้   

 

9.    องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

9.1 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงปจัจยัภายนอกองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ 
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้  

 

 

9.2 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท าธุรกจิ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงนัน้อย่างเพยีงพอแลว้ 

 

 

9.3 บรษิทัประเมนิการเปลีย่นแปลงผูน้ าองคก์ร ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงนิ ตลอดจนได้ก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงนัน้
อย่างเพยีงพอแลว้ 

 

 

 
การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 

10.   องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ี
ยอมรบัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มาตรการควบคุมของบรษิทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 

เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถงึ
ลกัษณะเฉพาะอื่นๆ 

  

10.2  บรษิทัมมีาตรการควบคุมภายในที่ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มนีโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานเกีย่วกบัธุรกรรมดา้นการเงนิ 
การจดัซื้อ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าที่  และล าดบัชัน้การ
อนุมตัิของผู้บรหิารในแต่ละระดบัไวอ้ย่างชดัเจน รดักุม  เพื่อให้สามารถป้องกนัการทุจรติได้  
เช่น  มีการก าหนดขนาดวงเงนิและอ านาจอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบั  ข ัน้ตอนในการ
อนุมัติโครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย  การบันทึกข้อมูล
รายละเอียดการตดัสนิใจจดัซื้อ  ข ัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรอื การเบิกใช้เครื่องมอื
ต่างๆ เป็นต้น โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการส าหรบักรณีต่างๆ ดงัน้ี 
10.2.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั เพื่อประโยชน์ในการตดิตามและสอบ
ทานการท ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมทัง้มกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัเสมอ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผู้ที่เกี่ยวข้องในลกัษณะที่มีผลผูกพนั

บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การท าสญัญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม  การค ้า
ประกนั  บรษิทัไดต้ดิตามให้มัน่ใจแลว้ว่า มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงื่อนไขทีต่กลงกนั
ไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพนับรษิทั เช่น ตดิตามการช าระคนืหน้ีตามก าหนด หรอื
มกีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

  

10.3 บรษิทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมคีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ 
Manual และ Automated หรอืการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม 

  

10.4 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วย
ธุรกจิ สายงาน ฝา่ยงาน แผนก หรอืกระบวนการ 

  

10.5 บรษิทัมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเดด็ขาด 
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่าวคอื  

 (1) หน้าทีอ่นุมตั ิ 
 (2) หน้าทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และ  
 (3) หน้าที่ในการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       

  

 

11.   องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บรษิทัควรก าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหว่างการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการ

ปฏบิตังิานและการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 
  

11.2 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม   
11.3 บรษิทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม   
11.4  บรษิทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบ

เทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม 
  

 

12.   องคก์รจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 
เพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บรษิทัมนีโยบายทีร่ดักุมเพื่อตดิตามให้การท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัทิีก่ าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑห์รอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ป้องกนัการ
หาโอกาส หรอืน าผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้่วนตวั   

  

12.2 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรม กระท าโดยผูท้ีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีในธุรกรรม
นัน้ 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.3 บรษิทัมนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธิุรกรรม ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัเป็น

ส าคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็นรายการทีก่ระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length 
basis) 

  

 
 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.4 บรษิทัมกีระบวนการตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก าหนด

แนวทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ ถอื
ปฏบิตั ิ (หากบรษิทัไม่มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมไม่ต้องตอบขอ้น้ี) 

 

 

12.5  บรษิทัก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดย
ผูบ้รหิารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม โดยบุคลากรที่
มคีวามสามารถ รวมถงึการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน 

  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ   

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

 

13.  องค์กรมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1 บรษิทัก าหนดขอ้มลูทีต่้องการใชใ้นการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองคก์ร ที่

มคุีณภาพและเกีย่วขอ้งต่องาน 
  

13.2 บรษิทัพจิารณาทัง้ต้นทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิาณและความถูกต้องของขอ้มลู    

13.3 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูที่ส าคญัอย่างเพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการ
ตดัสนิใจ ตวัอย่างขอ้มลูทีส่ าคญั เช่น รายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิารณา เหตุผล 
ผลกระทบต่อบรษิทัทางเลอืกต่างๆ  

  

13.4 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบรษิทัไดร้บัหนงัสอืนัดประชุมหรอืเอกสารประกอบการ
ประชุมทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด  

  

13.5 บรษิทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละราย 
เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่
พจิารณาความเหน็ของกรรมการรายทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นต้น 

  

13.6 บรษิทัมกีารด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
13.6.1 มกีารจดัเกบ็เอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภายในว่ามขีอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน 

บรษิทัไดแ้ก้ไขขอ้บกพร่องนัน้อย่างครบถว้นแลว้  
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14.   องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ี
จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และมชี่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน  
  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.2 บรษิทัมกีารรายงานขอ้มลูทีส่ าคญัถงึคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการ

บรษิทัสามารถเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน หรอืสอบทานรายการต่างๆ 
ตามทีต่้องการ เช่น การก าหนดบุคคลทีเ่ป็นศนูยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถตดิต่อขอขอ้มลูอื่น
นอกจากที่ไดร้บัจากผูบ้รหิาร รวมทัง้การตดิต่อสอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบ
ภายใน  การจดัประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามทีค่ณะกรรมการรอ้งขอ การจดั
กจิกรรมพบปะหารอืระหว่างคณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ  เป็นต้น    

  

14.3 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหบุ้คคลต่างๆ ภายในบรษิทั
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั (whistle-blower 
hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

 

 

15.    องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้เีจา้หน้าทีห่รอื
หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นต้น 

 

 

15.2 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร
สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติ (Whistle-Blower Hotline) แก่
บรษิทัไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

 

 
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 

16.   องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก าหนดหา้มฝา่ยบรหิาร

และพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น 
ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรอืมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็น
ต้น 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไวโ้ดยการประเมนิ

ตนเอง และ/หรอื การประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน 
  

16.3 ความถี่ในการตดิตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบรษิทั   
16.4 ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ   
16.5 บรษิทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
  

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, IIA)  

 

 

 
17.   องคก์รประเมินและส่ือสารข้อบกพรอ่งของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง

รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

17.1 บรษิทัประเมนิผลและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตาม
แกไ้ขอย่างทนัท่วงท ีหากผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้แตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
นยัส าคญั 

 

 

17.2 บรษิทัมนีโยบายการรายงาน ดงัน้ี 
17.2.1 ฝา่ยบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์หรอื

สงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่า่ฝืนกฎหมาย หรอืมกีาร
กระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมี
นยัส าคญั 

17.2.2 รายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแก้ไขปญัหา (แมว้่าจะไดเ้ริม่
ด าเนินการจดัการแลว้) ต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

17.2.3 รายงานความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการ
บรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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