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ข้อมูลสาคัญทางการเงิน 2564
งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เฉพาะส่วนของบริษทั ใหญ่
(บาท)
กาไรต่อหุน้ (บาท)

0.25
0.29

0.25
0.28

0.25
0.27

0.001

0.021

(0.013)

484,274
486,559
0.553

447,861
449,490
14,390

391,996
394,248
(9.942)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

255,966
626,706

228,714
461,886

217,257
423,984

หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ รวม

190,627
397,949

220,946
254,882

201,229
244,151

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว

167,860

167,860

167,860

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่

228,757

195.320

179.995

0.28%
7.86%
0.10%
31.53%
1.34 เท่า

7.67%
17.65%
3.25%
34.37%
1.04 เท่า

(4.53%)
6.64%
(1.98%)
33.35%
1.08 เท่า

0.80 เท่า
1.74 เท่า

0.62 เท่า
1.23 เท่า

0.61 เท่า
1.36 เท่า

ผลการดาเนิ นงาน (พันบาท)
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่)

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

อัตราส่วนทางการเงิ น
ผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
กาไรขัน้ ต้น (%)
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียน
(เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
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สาส์นจากประธานกรรมการบริษทั

ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานับ เป็ นอีกหนึ่ง ปี ท่กี ารบริหารงานของภาคธุร กิจยัง คงได้รบั ผลกระทบจากการ
ระบาดของ โควิด -19 ที่ส่ง ผลกระทบมาตัง้ แต่ ปี 2563 รวมถึง ความผันผวนของราคาต้นทุนวัต ถุ ดิบ สิน ค้า ที่มีก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างมากในช่วงปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการบริหารและจัดการต่อสถานการณ์ ท่เี ป็ น
วิกฤตดังกล่าว
ทางบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้มกี ารปรับตัวเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การระบาดของ
โควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็ นวงกว้างทัวประเทศ
่
และสามารถนาพาบริษทั และพนักงานทุกคนให้ผ่านสถานการณ์การ
ระบาดหนักในช่วงปีท่ผี ่านมาได้ และยังมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ หลัก เช่น เหล็ก,
ทองแดง และพลาสติก ซึ่งมีการปรับตัวขึน้ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ขยายธุรกิจในส่วนของโรงไฟฟ้า ทัง้
การเพิม่ ฐานที่ตงั ้ และกาลังการผลิตให้มากขึ้น ถึงแม้จะได้รบั ผลกระทบจากความล่าช้าในการประสานงานด้านต่ างๆ
บ้าง แต่กย็ งั สามารถฝา่ ฟนั อุปสรรคทัง้ หลายมาได้ดว้ ยดี
ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการขอขอบคุณพนักงานทุกคน และผู้บริหารทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันฝ่า
ฟ นั อุ ป สรรคจนผ่านวิกฤติในปี ท่ผี ่ า นมา ตลอดจนขอขอบคุณ ไปยัง พันธมิต รและคู่ค้าของบริษัท ทุก ท่ านที่ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนบริษทั ด้วยดีเสมอมา
สุดท้ายนี้ขา้ พเจ้าหวังเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากทีมงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษัทใน
การผลักดันให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ในปี น้ี ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าขอให้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิทั์ ง้ หลายในสากลโลกโปรด
ประทานพรและความสุขความเจริญแด่ทุกท่าน

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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สาส์นจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่

จากวิกฤตการณ์ โควิด-19 ในปี ท่ผี ่านมานัน้ ผมในฐานะผูบ้ ริหารและเป็นตัวแทนของทีมบริหาร ขอขอบคุณ
ทีมบริหารและพนักงานทุกท่านที่ช่วยกันทุ่ มเทกาลังกายกาลังใจในการบริหารจัดการและนาพาให้บริษทั ผ่านพ้นวิกฤต
ในช่วงปี 2564 ทีผ่ ่านมาได้
ทัง้ นี้ สถานการณ์ การระบาดของ โควิด-19 นัน้ ได้ส่งผลกระทบออกไปเป็ นวงกว้างและมีผลกระทบต่ อ การ
บริหารจัดการในทุกๆ ด้าน อาทิ การขนส่ง และการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด ซึ่งได้ทมี งานทุกคน
ร่วมกันทุ่มเทกาลังใจกาลังกายจนผ่านพ้นปญั หาต่างๆ ในปีทผ่ี ่านมา
ผมจึงขอขอบคุณทีมงานทุกๆ ท่านที่ได้เสียสละและทุ่มเทให้กบั บริษทั อย่างเต็มที่มาโดยตลอด ผมหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าในปี 2565 นี้จะเป็นปีทด่ี ี ทีบ่ ริษทั จะได้เติบโตและประสบความสาเร็จตามเป้าหมายทีเ่ ราได้วางไว้ร่วมกัน
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผูม้ อี ุปการคุณที่คอยสนับสนุนบริษทั ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าบริษทั จะ
ได้รบั ความสนับสนุนด้วยดีอย่างนี้ตลอดไป

(นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษทั สามารถจาแนกได้ดงั นี้
ธุร กิจที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุร กิจเดิม (อุ ป กรณ์ ไฟฟ้าส่อ งสว่าง
และ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน)
สาหรับ ธุร กิจออกแบบ ผลิต และ จัดจาหน่ า ย
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งนั ้น ทางบริ ษั ท ยัง คงด าเนิ น
นโยบายในการผลิต และจัดจาหน่ ายสินค้า ที่มเี ทคโนโลยี
ทันสมัย โดยบริษทั เน้นการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยี
การผลิต ที่สู ง ซึ่ง เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีส ร้ า งอัต ราผลก าไร
(Margin) ที่ดี โดยพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่ม
ฐานลูกค้าใหม่ เพื่อจาหน่ายสินค้าให้มากขึน้ และเนื่องจาก
แสงสว่างเป็ นสิง่ จาเป็ นในชีวติ ของมนุ ษย์และยังต้องการ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องให้ความสาคัญในเรื่อง
ประสิทธิภาพของแสง อาทิ ความถูกต้องของสี และความ
สว่างของหลอดเมื่อเทียบกับระดับการใช้ไฟฟ้า ตลอดจน
ความสะดวกในการติดตัง้ และการหาซือ้ สินค้า
สาหรับธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
นัน้ ปจั จุบนั บริษทั ได้วางเป้าหมายให้มโี รงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 ซึง่ บริษทั
จะเน้นขยายในส่วนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพและโรงไฟฟ้าชีว
มวลเป็นหลัก ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

1. ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจาหน่ าย อุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึง่ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) หลอดไฟฟ้าและหลอดแอลอีดี
2) โคมไฟฟ้า และ อุปกรณ์
2. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
โดยบริษัทได้กาหนดเป้ าหมายการดาเนิน ธุ ร กิจ
ดังต่อไปนี้
1) รั ก ษ า แ ล ะ ข ย า ย ฐ า น ลู ก ค้ า ใ น ก ลุ่ ม
ผลิต ภัณ ฑ์ ประเภทอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าส่อ งสว่าง โดยเน้ นการ
จัด หาผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ และการรัก ษาความสัม พัน ธ์กบั
ลูกค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ารายย่อยทั ่วประเทศ
2) รักษาฐานลูกค้าองค์กรที่สาคัญ ได้แก่ การ
ไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เป็นต้น
3) เพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร โดยการ
นาเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเดิม และ นา
เทคโนโลยีมาพัฒนาให้การผลิต และการจัดจาหน่ าย สินค้า
และ อุปกรณ์มคี วามแน่นอน
4) รัก ษาระดับ ก าลัง การผลิต ของโรงไฟฟ้ า
ภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั ให้ได้สม่าเสมอ
5) ศึกษาและหาช่องทางขยายการลงทุนใน
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1.1.1 ความเป็ นมา
รถเข็น ในนามธีรพลการไฟฟ้า ต่อมาได้ดาเนินการยกเลิก
และจัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วนจากัด ธีระมงคลการไฟฟ้า พร้อมกับ
การขยายประเภทของสินค้าที่ผลิตเพิม่ ขึ้น อาทิ บัลลาสต์
สาหรับไฟถนน เพื่อทดแทนการนาเข้าเนื่องจากช่วงเวลา
ดัง กล่ า ว บัล ลาสต์ ส าหรับ หลอดฟลูอ อเรสเซนต์ มีก าร
แข่ง ขันกันอย่างรุนแรง นอกจากนี้ย งั เริม่ ผลิต ผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงสาหรับหลอดฮาโลเจน
และสตาร์ทเตอร์สาหรับ ไฟถนน เป็ นต้น จนกระทังในปี
่
2543 ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีระมงคลการไฟฟ้ า ได้ย้ายการ
ผลิต ไปที่โรงงานในจัง หวัดสมุทรสาคร และได้ก่อ ตัง้ นิติ
บุคคลใหม่เป็ น บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด และ
เมื่อ ปี 2549 บริษัท ได้ก่ อ สร้า งโรงงานแห่ ง ที่ 2 ขึ้น เพื่อ
รองรับยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
(Teera-Mongkol Industry Public Company Limited) ได้
จดทะเบีย นก่อ ตัง้ บริษัท เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543
ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท
ถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจ ผูอ้ อกแบบ ผลิต และจัดจาหน่าย
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าส่ อ งสว่ า ง อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ที่เ กี่ย วข้ อ ง
รวมทัง้ หลอดไฟ และโคมไฟ
บริษทั เริม่ ก่อตัง้ โดยกลุ่มนักธุรกิจคนไทย นาโดย
นายประวิทย์ ประสิทธิรั์ ตนพร ในฐานะประธานกรรมการ
บริษัทในขณะนัน้ ด้ว ยความคิดริเ ริม่ ในการดาเนินธุรกิจ
ตั ้ง แต่ ปี 2520 โดยเริ่ ม จากการผลิ ต บั ล ลาสต์ ส าหรับ
หลอดไฟฟลู อ อเรสเซนต์ และบั ล ลาสต์ ส าหรั บ ไฟ
กระแสตรงสาหรับใช้กบั แบตเตอรีข่ องรถบัส เรือ และ

ปจั จุบนั บริษทั มีสานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 46/67 - 69 ซอยมังมี
่ ทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัส ดิ ์
ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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โดยบริษทั มีสานักงานสาขา 2 แห่ง ดังนี้
สานักงานสาขาแห่งที่ 1

เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาเหร่ เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10600
โดยสานักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝา่ ยบริหารงานทัวไปและโกดั
่
งเก็บสินค้า

สานักงานสาขาแห่งที่ 2

เลขที่ 9/20 ซอยมังมี
่ ทรัพย์ หมู่ท่ี 5 ถนนเลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์ ตาบลคอกกระบือ
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยสานักงานแห่งนี้ใช้เป็ นโรงงานเพื่อ การ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
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1.1.2 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินธุรกิจ
วิ สยั ทัศน์
มุ่งมั ่นสู่การเป็ นผู้นาการออกแบบ ผลิต และจัดจาหน่ าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และเป็ นผู้นาการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนในภูมภิ าคอาเซียน

พันธกิ จ
 สร้า งมูล ค่ า เพิ่ม และรัก ษาสิท ธิป ระโยชน์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และองค์กร อย่างยังยื
่ น
 มุ่ง สู่ความเป็ นผู้เชี่ยวชาญในระดับ ภูมิภาค
อาเซียนในทุกธุรกิจทีบ่ ริษทั ดาเนินการ
 พัฒ นาเทคโนโลยีขนั ้ ตอนและกระบวนการ
ผลิต ควบคุมคุณภาพของสินค้า และบริการ
 ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุก
ระดับทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการ
 มุ่งมัน่ วิจยั พัฒนา เทคโนโลยีพลังงาน

สะอาด และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เพื่อลด
การใช้ทรัพยากรโลก
 ส่ง เสริมวัฒนธรรมการสร้างระบบธรรมาภิบาล
ระบบบริห ารความเสี่ย ง และระบบควบคุ ม
ภายในทีด่ ี
 เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
ให้มคี วามรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม
 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรักษาไว้
ซึง่ จารีตประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทย

ทิ ศทางการดาเนิ นธุรกิ จ
เป็ นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจาหน่ าย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างชัน้ นาในภูมภิ าคอาเซียน และเป็ นผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนชัน้ นาในภูมภิ าคอาเซียน
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1.1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั โดยสังเขปมีดงั นี้
ปี 2543

-

ปี 2549

-

-

ปี 2552

-

ปี 2553

-

ปี 2554

-

ปี 2555

-

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 ก่อตัง้ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด ด้วยทุนจดทะเบีย น
เริม่ แรก 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท
เรียกชาระเต็มมูลค่า โดยในส่วนของสานักงานและโรงงานตัง้ อยู่เลขที่ 46/67 - 69 ซอยมังมี
่
ทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์ ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 74000 มีขนาดพืน้ ที่ 3 งาน 38 ตารางวา
วันที่ 25 เมษายน 2548 บริษทั ได้เริม่ เปิ ดดาเนินการโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่รวม 5
ไร่ ตัง้ อยู่เ ลขที่ 9/20 ซอยมัง่ มีท รัพ ย์ ถนนเลีย บคลองสี่ว าพาสวัส ดิ ์ อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
สมุทรสาคร
วันที่ 19 ธันวาคม บริษทั ได้ดาเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็ น 60,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุน้ สามัญจานวน 600,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชาระเต็มมูลค่า เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
วันที่ 5 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2552 มีมติพเิ ศษให้แปรสภาพจาก
บริษทั จากัด เป็นบริษทั มหาชนจากัด และเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้ของหุ้นสามัญของบริษทั
จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงมีมติพเิ ศษให้
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 60,000,000 บาท เป็ น 80,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจ านวน
320,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็ นทุนจดทะเบียนที่เรีย กชาระแล้ว มูลค่า 60,000,000 ล้าน
บาท จานวน 240,000,000 หุ้น และมีจานวนหุ้นที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระจานวน 80,000,000 หุ้น
ซึ่งในส่วนของหุ้นเพิม่ ทุนที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระจานวน 80,000,000 หุ้นนัน้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติให้จดั สรรไว้สาหรับการเสนอขายให้กบั ประชาชนทัวไป
่ (IPO)
วันที่ 11 กันยายน 2552 บริษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษทั จากัดเป็น
บริษทั มหาชนจากัด และเปลีย่ นแปลงชื่อเป็น บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บริษทั ได้เปิดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เป็นวันแรก และได้มกี ารชาระค่าหุน้ เพิม่ เติมครบตามจานวนที่ 80,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท เท่ากับ 20,000,000 บาท ทาให้บริษทั มีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้วทัง้ สิน้
เท่ากับ 80,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็ นจานวนหุ้นทัง้ หมด 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
เดือนมิถุนายน 2554 บริษทั ได้ย้ายสานักงานมาอยู่ท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาเหร่ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสานักงานแห่งนี้จะใช้เป็ นส่วนของฝ่ายบริหารงานทัวไป
่
และใช้เป็นโกดังแห่งใหม่
วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2555 บริ ษั ท ได้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 80,000,000 บาท เป็ น
95,999,997 บาท โดยวิธกี ารจัดสรรหุน้ ปนั ผลในอัตรา 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปนั ผล
วันที่ 5 ตุ ลาคม 2555 บริษัทได้อ อกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
จานวน 191,999,994 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยวิธกี ารจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิใน
อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ และได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื
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ปี 2556

-

ปี 2557

-

ปี 2558

-

ปี 2559

-

ปี 2560

-

ปี 2561

-

-

ปี 2562

-

ปี 2563

-

ปี 2564

-

หุ้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยการเพิ่มทุนยัง ไม่ได้เ รีย กชาระจาก 95,999,997 บาท เป็ น
143,999,995.50 บาท
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนชาระแล้วจาก 95,999,997 บาท เป็น
98,930,347 บาท จากการใช้ส ิท ธิซ้ือ หุ้ น สามัญ ครัง้ ที่ 1 จ านวน 11,721,400 หน่ ว ย ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั (TMI-W1)
วันที่ 10 มิถุนายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เ พิ่มทุนจดทะเบีย นชาระแล้ว เป็ น
99,597,047 และ 111,608,072 บาท ตามลาดับ จากการใช้สทิ ธิซ้อื หุ้นสามัญครัง้ ที่ 2 และ 3
จานวนทัง้ สิ้น 50,710,900 หน่ วย ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษทั (TMIW1)
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 และ 13 ตุ ลาคม 2558 บริษัทได้เ พิ่มทุนจดทะเบีย นช าระแล้ว เป็ น
131,358,341 บาท และ 167,860,222.50 บาท ตามลาดับ จากการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญครัง้ ที่ 4
และ 5 (ครัง้ สุดท้าย) จานวนทัง้ สิ้น 128,842,605 หน่ วย ตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ หุ้น
สามัญของบริษทั (TMI-W1)
วัน ที่ 5 ตุ ล าคม 2559 บริษัท ได้ร ับ รางวัล INNOVATIVE ORGANIZATION จากส านัก งาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 25 เมษายน 2560 บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์
ยี จากัด (TMGE) โดยบริษัทมีส ดั ส่ว นการถือ หุ้นร้อยละ 100.00 เพื่อ ดาเนินธุร กิจผลิต และ
จาหน่ายไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 บาท
วันที่ 24 มกราคม 2561 บริษทั ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ย่อย บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี
จากัด (TME) โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.98 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000 ล้านบาท
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั ธีระมงคล กรีน เอน
เนอร์ย ี จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 100.00 เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษทั กรีน เซฟวิง่ เอน
เนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด (GSET) ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้ าส่วน
ภูมภิ าค ในสัดส่วนร้อยละ 100
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี
จากัด (TME) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพื่อ ลงทุนในสัดส่ว นร้อยละ 100.00 ในบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็น
เนอร์จี จากัด (GEE) ซึง่ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี
จากัด เข้าลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดกาลังการผลิต 0.99
เมกะวัตต์ ทีอ่ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เดือนมิถุนายน 2564 บริษทั ได้ออกหุ้นกู้มีหลักประกัน ครัง้ ที่ 1/2564 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี
2566 ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน
เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษทั ได้ออกหุน้ กูม้ หี ลักประกัน ครัง้ ที่ 2/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
2566 ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน
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1.1.4 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
ในปี 2564 บริษทั ได้ออกหุน้ กู้ 2 ครัง้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หุ้ นกู้ มี ประกั น ของบริ ษั ท ธี ร ะมงคล
อุ ต สาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่ งผู้อ อกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่
ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน (TMI236A) อายุ 2
ปี อัตราดอกเบี้ยคงทีร่ ้อยละ 6.75 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก
3 เดื อ น ตลอดอายุ หุ้ น กู้ จ านวนที่ เ สนอขายไม่ เ กิน
150,000 (หนึ่งแสนห้าหมื่น) หน่วย คิดเป็นมูลค่าทัง้ สิ้นไม่
เกิน 150,000,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน) บาท มูลค่าทีต่ รา
ไว้หน่ ว ยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่ ว ยละ 1,000
บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่ โดยออกตราสารหนี้เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
และเสนอขายได้ จานวน 98,400,000 บาท

2) หุ้ น กู้ มี ป ร ะ กั น ข อ ง บ ริ ษั ท ธี ร ะ ม ง ค ล
อุ ต สาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2564 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่ งผู้อ อกหุ้น กู้มีสิทธิ ไ ถ่
ถอนหุ้น กู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน (TMI238A) อายุ 1
ปี 9 เดือ น อัต ราดอกเบี้ย คงที่ร้อ ยละ 6.75 ต่ อ ปี ช าระ
ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหนุ้ กู้ จานวนทีเ่ สนอขายไม่
เกิน 100,000 (หนึ่ง แสน) หน่ ว ย คิดเป็ นมูลค่าทัง้ สิ้น ไม่
เกิน 100,000,000 (หนึ่ ง ร้อ ยล้า น) บาท มูล ค่ า ที่ต ราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผูล้ งทุนรายใหญ่
โดยออกตราสารหนี้เ มื่อ วัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ
เสนอขายได้เต็มจานวน 100,000,000 บาท

ทัง้ นี้ การออกหุ้นกู้ทงั ้ 2 ครัง้ ในปี 2564 (TMI236A และ TMI238A) อยู่ภ ายใต้ข้อกาหนดสิทธิและกฎหมายที่
บัง คับ ใช้ตีความตามกฎหมายไทย สาหรับ การใช้เ งินที่ไ ด้จ ากการออกตราสาiหนี้ทงั ้ 2 ครัง้ ดัง กล่าว มีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
หุ้นกู้ TMI236A
การใช้เงิน

เพื่ออระดมทุนให้กบั บริษทั
กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
(GEE) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพ ทีอ่ าเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
3.55

94.85

ระยะเวลาที่ใช้
เงิน
โดยประมาณ
ภายในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.
2564
ภายในปี พ.ศ.
2564
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หุ้นกู้ TMI238A
การใช้เงิน

1) เพื่อระดมทุนให้กบั บริษทั
กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี
จากัด (GEE) ซึง่ เป็น
บริษทั ย่อย เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ก๊าซชีวภาพ ที่ อาเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จานวนไม่เกิน 50 ล้าน
บาท
2) เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในบริษทั
จานวนไม่เกิน 50 ล้าน
บาท

จานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ
(ล้านบาท)
3.55

96.45

ระยะเวลาที่ใช้
เงิน
โดยประมาณ
ภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ.
2564
ภายในเดือน
มีนาคม ปี พ.ศ.
2565
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กรณี ใช้ เงินไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ชาระค่าดาเนินการออกหุน้ กู้ TMI238A

ชาระค่าเครื่องจักรและดาเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพทีอ่ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษทั
บริษทั มีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
รายได้จากการขาย
1. ธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่าง
1.1. ผลิต ภัณ ฑ์ห ลอดไฟ และ อุ ป กรณ์
ส่วนควบ
1.2. ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า
1.3. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อานวยความ
สะดวก
ส่วนลดจ่าย
2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้อื่นๆ*
รายได้รวม

2562
(BOI)
ล้านบาท

2562
(NON-BOI)
%

ล้านบาท

2563
(BOI)

%

ล้านบาท

2563
(NON-BOI)
%

ล้านบาท

%

2564
(BOI)
ล้านบาท

2564
(NON-BOI)
%

ล้านบาท

%

2564
(รวม)
ล้านบาท

%

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

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

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

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

-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

44.50

79.03

-

-

35.59

86.66

0.00

0.00

30.40

94.89

2.30

0.51

32.70

6.72

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

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

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

หมายเหตุ: *รายได้อื่น ได้แก่ การขายเศษวัตถุดิบ รายได้รบั คืนการส่งออก – เงิ นสด/บัตรภาษี รายได้ดอกเบีย้ รับ – เงิ นฝาก
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บริษทั มีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการขาย ดังนี้
2562
(BOI)

ประเภทการขาย

2562
(NON-BOI)

ล้านบาท
รายได้จากภายในประเทศ
รายได้จากต่างประเทศ
รายได้รวม

%

ล้านบาท

%

2563
(BOI)

2563
(NON-BOI)

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

2564
(BOI)
ล้านบาท

%

2564
(NON-BOI)
ล้านบาท %

2564
(รวม)
ล้านบาท %

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

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

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

บริษทั มีโครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะการดาเนินการก่อนจัดจาหน่ าย ดังนี้
ประเภทกลุ่มลูกค้า

2562
(BOI)
ล้านบาท

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
- ร้านจาหน่ ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทัวไป
่
- ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
รวมรายได้จากการขาย

2562
(NON-BOI)
%

ล้านบาท

%

2563
(BOI)
ล้านบาท

2563
(NON-BOI)
%

ล้านบาท

%

2564
(BOI)
ล้านบาท

%

2564
(NON-BOI)
ล้านบาท
%

2564
(รวม)
ล้านบาท
%

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

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

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

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

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 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์และบริการ
การประกอบกิจการของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) สามารถจาแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ
กลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าส่องสว่าง และกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่เน้นการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนทุกประเภท
1) ธุรกิ จผลิ ตและจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ ไฟฟ้ าส่องสว่าง
บริษทั เป็ นผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง อุปกรณ์ควบคุมที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ หลอดไฟ
และโคมไฟ ให้แก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทัง้ นี้ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก แบ่งเป็น
กลุ่มลูกค้าประเภทร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลาดค้าส่งทัวไป
่ และกลุ่มลูกค้าโครงการ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลัก 3 กลุ่ม
ได้แก่
1.1) กลุ่มผลิ ตภัณฑ์หลอดไฟ และ อุปกรณ์
ส่วนควบ
บริษทั ผลิตและจัดจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์หลอดไฟ
แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ส่ ว น ค ว บ ( Control Gear) ซึ่ ง เ ป็ น
ส่ว นประกอบในวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง โดยประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์หลักหลายประเภท ดังต่อไปนี้
(ก) ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลอดไฟฟ้ าแบบปล่ อ ย
ประจุ ค วามเข้ ม สู ง (High Intensity
Discharge: HID)
บริษทั เป็ นผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าแบบปล่อย
ประจุ ค วามเข้ ม สู ง (HID) เพี ย งรายเดี ย วใน
ประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้ดาเนินการผลิต

ได้แก่ หลอดไฟโซเดียมความดันสูง และหลอดไฟเมทัล
ฮาไลด์ ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้
นาเข้าผลิต ภัณฑ์ดงั กล่าวจากต่ างประเทศมาจาหน่ าย
ทางบริษทั ได้ลงทุนในเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ท่ใี ช้ใน
การผลิต โดยได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก
ต่างประเทศ รวมถึงมีการเรียนรู้ วิจยั และพัฒนาอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ด้ ว ย ตั ว เ อ ง โ ด ย บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถของบริษัท ผลิต ภัณ ฑ์ห ลอดไฟที่ท าง
บริษทั จะเป็นผูด้ าเนินการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดังนี้

ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

หลอดไฟแสงจันทร์ (High Pressured
Mercury Vapor Lamp)
หลอดไฟแสงจันทร์ เป็ นหลอดไฟความ
ดัน สู ง ที่เ ดิ ม นิ ย มใช้ ต ามถนน ตรอกซอย ใน
โรงงานอุ ต สาหกรรม และสนามกีฬาต่ างๆ ซึ่ง
บริษทั ได้พฒ
ั นาหลอดไฟชนิดนี้ให้มคี ่าความสว่าง
มากกว่าหลอดไส้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
มากขึ้ น โดยหลอดแสงจั น ทร์ น้ี เ ป็ นหนึ่ ง ใน
หลอดไฟความดันสูงที่ทางบริษทั ดาเนินการผลิต
และจัดจาหน่ายให้กบั ลูกค้า

หลอดไฟแสงจันทร์: High Pressured Mercury Vapor Lamp
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ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

หลอดโซเดียมความดันสูง

หลอดไฟโซเดียมความดันสูง
หลอดไฟโซเดีย มความดัน สูง คือ หลอดไฟถนนแสงสี
เหลืองที่มกั จะใช้งานตามถนนทัวประเทศ
่
เนื่องจากแสงสีเหลืองเป็น
แสงทีเ่ ห็นได้ชดั เจน เมื่อมีสงิ่ เคลื่อนไหว เช่น เมื่อคนวิง่ ผ่านถนน หรือ
รถวิง่ ผ่าน ภายใต้แสงนี้จะช่วยให้เห็นได้ชดั นอกจากนี้ หลอดชนิดนี้
ยังมีค่าความสว่างสูงเมื่อเปรียบเทียบต่อวัตต์ โดยมีค่าสูงถึง 157 ลู
เมนต่อวัตต์ และเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดแสงจันทร์ มีค่าความสว่าง
เพีย ง 50 - 60 ลูเ มนต่ อ วัต ต์ (ค่าลูเ มนคือ หน่ ว ยสาหรับ วัดปริมาณ
แสงที่เ ปล่ง ออกจากดวงไฟ ซึ่ง หากมีค่าลูเ มนมาก เท่ากับ ค่าแสงที่
ออกมามีม าก) หลอดไฟโซเดีย มนี้ ท างบริษัท เป็ น ผู้ผ ลิต และจัด
จาหน่ายพร้อมอุปกรณ์และโคมไฟ โดยหลอดไฟชนิดนี้ของบริษทั เป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ไี ด้รบั การรับ รองมาตรฐานจากเยอรมนี อีกทัง้ ยัง เป็ น
สิน ค้า ที่มีคุ ณ ภาพและภาพลัก ษณ์ ท่ีดีก ว่า สินค้า จากประเทศจีนที่
จาหน่ายอยู่โดยทัวไปในตลาด
่
โดยมีใบรับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
เต็ม อันเป็นจุดขายทีส่ าคัญ
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

หลอดไฟเมทัลฮาไลด์
ปจั จุบนั หลอดไฟเมทัลฮาไลด์เป็ นหลอดไฟที่นิย ม
ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ทัง้ ในอาคารขนาดใหญ่ สนามกีฬา
และในถนนหลวงของประเทศไทย หลอดเมทัลฮาไลด์เ ป็ น
หลอดความดันสูง ที่ให้ค่าความถูกต้อ งของสีได้ดีท่สี ุดเมื่อ
เทีย บกับ หลอดแสงจัน ทร์แ ละหลอดโซเดีย มความดันสูง
บริษทั ได้วจิ ยั ศึกษา ผลิตและจาหน่ ายหลอดไฟเมทัลฮาไลด์
มาเป็นเวลาหลายปี จนมีความรูค้ วามชานาญเกีย่ วกับ หลอด
ประเภทนี้อย่างมาก

หลอดเมทัลฮาไลด์

(ข) ผลิ ตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ าแบบใช้ภายในอาคาร
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

ผลิ ตภัณฑ์หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนี ออน)
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ เ ป็ น อี ก ผลิต ภัณ ฑ์ ห นึ่ ง ที่
บริษทั ได้นาเข้ามาเพื่อจัดจาหน่าย และเป็นหลอดไฟทีใ่ ห้แสง
สว่างมากและมีค่าสีท่ดี ี ซึง่ มีทงั ้ สีขาว (Daylight) และสีเหลือง
ส้ม (Warm White)
หลอดฟลูออเรสเซนต์
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หลอดไฟแอลอีดี
แอลอีดี หรือ Light Emitting Diode คือ อุ ป กรณ์
สารกึ่ง ตัว น าจ าพวกหนึ่ ง (Semi-Conductor) โดยจัด เป็ น
สารกึง่ ตัวนาประเภท pn-Diode สามารถเปล่งแสงได้เ มื่อ ได้
เมื่ อ จ่ า ยไฟที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ถื อ เป็ น Light Source หรื อ
แหล่งกาเนิดแสงประเภทหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ LED ได้ถูกพัฒนา
เรื่อ ยมาและถู กนามาประยุกต์ใช้ในผลิต ภัณ ฑ์โดยใช้เ ป็ น
ไฟสัญญาณ ไฟกระพริบ ไฟจราจร จนกระทังมี
่ การคิด ค้น
high brightness blue LED* ใ น ปี 1993 โ ด ย Shuji
Nakamura, Isamu Akasaki และ Hiroshi Amano ซึ่งนามา
สู่การพัฒนาหลอดไฟ LED ชนิด High Lumen ทีจ่ ดั จาหน่าย
อยู่ในท้องตลาดปจั จุบนั
หลอดไฟแอลอีดเี กิดจากการนา Diode เปล่งแสง
มาประกอบเป็ นหลอดเพื่อใช้ในโคมไฟทั ่วไป ปจั จุบนั มีการ
นาหลอดไฟแอลอีดมี าทดแทนหลอดไฟหลากหลายประเภท
อาทิ ทดแทนหลอดไส้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ หรือ
หลอดตะเกีย บประหยัด ไฟ หลอดฟลูอ อเรสเซนต์ หรือ
หลอดนี อ อน หรือ แม้แ ต่ ก ารทดแทนหลอดไฟถนนบาง
ประเภท หลอดไฟแอลอีดีมีก ารพัฒ นาอย่ างต่ อ เนื่อ ง ใน
ป จั จุบ ันหลอดไฟแอลอีดีมกั มีค่าความสว่างอยู่ท่รี าว 100
Lumen/Watt ซึ่ง สว่างกว่าหลอดไฟที่ข ายอยู่ในท้อ งตลาด
โดยทัวไป
่ หลอดไฟแอลอีดจี งึ จัดอยู่ในประเภทหลอดไฟที่มี
ประสิท ธิภ าพสู ง กล่ า วคือ หลอดไฟแอลอี ดีป ระหยัด
พลังงานมากกว่าหลอดไฟทัวไปในท้
่
องตลาด นอกจากการ
ประหยัด ไฟแล้ว หลอดไฟแอลอีดีย ัง มีอ ายุ ก ารใช้ง านที่
ยาวนานกว่าหลอดไฟโดยมาก อายุการใช้ง านของหลอด
แอลอี ดีอ ยู่ท่ี 15,000 - 50,000 ชัว่ โมง โดยเมื่อ เทีย บกับ
หลอดไส้ หลอดไฟแอลอีดมี อี ายุการใช้มากกว่าถึง 8 เท่าขึ้น
ไป (หลอดไส้มอี ายุการใช้งานเพียง 2,000 - 4,000 ชัวโมง)
่
และมีอ ายุ ก ารใช้ง านมากกว่ า หลอดคอมแพคฟลูอ อเรส
เซนต์ หรือ หลอดตะเกียบประหยัดไฟมากกว่า 3 - 4 เท่า
ขึ้นไป (หลอดตะเกียบโดยทัวไปมี
่
อายุการใช้งาน 6,000 8,000 ชัวโมง)
่
นอกเหนือจากข้อดีเรื่องการประหยัดพลังงาน และ
อายุการใช้งานทีย่ าวนานแล้ว หลอดแอลอีดยี งั มีขอ้ ดีในเรื่อง
ต่อไปนี้
 หลอ ดแอ ลอี ดี เ ป็ นมิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แว ดล้ อ ม
เนื่องจากหลอดแอลอีดไี ม่มสี ารปรอทเจือปน
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(ส่วนใหญ่ในท้องตลาด)
หลอดแอลอีดปี ล่อยรังสี UV และ Infrared
ในระดับทีต่ ่ากว่าหลอดไฟทัวไป
่
หลอดแอลอี ดี มี ห ลากหลายสีใ ห้ เ ลือ ก
หลอดไฟแอลอี ดี บ างชนิ ด ยัง สามารถ
เปลีย่ นสีได้ตามต้องการ
ขณะใช้ง านหลอดแอลอีดีไม่ป ล่อ ยความ
ร้อนออกมาเหมือนหลอดไส้
ให้ ค วามสว่ า งทัน ที (Rapid Start) เมื่ อ
เทียบกับหลอดไฟสมัยก่อน
ภาพตัวอย่างผลตภั
งผลิ ตภัณฑ์

หลอดไฟแอลอีดี
* ข้ อ มู ล high brightness blue LED เป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก
เว็บ ไซต์ https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode ณ วัน ที่ 27
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ซึ่ ง ข้ อ มู ล อาจมี ค วามไม่ แ น่ น อน และอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงได้

ในป จั จุ บ ั น บริ ษั ท ได้ น าเข้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
หลอดไฟแอลอีดเี ข้ามาจัดจาหน่ ายหลากหลายรุ่น ซึง่
เป็ น หลอดไฟ ที่มีคุ ณ ภาพสูง และมีม าตรฐานสากล
รับรอง โดยมีอายุก ารใช้ง าน 10,000 - 15,000 ชัวโมง
่
ขึ้นไป ทัง้ นี้ ปจั จุบนั ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดมีการนา
สินค้าที่มีอายุการใช้งานต่ ากว่า 8,000 ชัวโมง
่
เข้ามา
จัด จ าหน่ า ยเป็ น จ านวนมาก จึง ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์
หลอดไฟแอลอี ดี ข องบริ ษั ท มี ม าตรฐานสู ง กว่ า
นอกจากนี้ บริษัท ยัง ได้น าเข้า ผลิต ภัณ ฑ์ห ลอดไฟ
แอลอีดีคุณ ภาพสูง ที่มีค่าความสว่ างสูง กว่ า 130 150 Lumen/Watt และมีอ ายุการใช้ง านกว่า 50,000
ชัวโมง
่ เข้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทยด้วย
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(ค) บัลลาสต์สาหรับหลอดไฟฟ้ าปล่อยประจุความเข้มสูง (HID) หรือหลอดไฟถนน
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์สาหรับหลอด
้
ไฟฟ าปล่ อ ยประจุ ค วามเข้ ม สู ง (HID) หรื อ
หลอดไฟถนน เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีใ ช้ร่ ว มอยู่ ใ น
วงจรหลอดไฟถนน หลอดไฟสนามกี ฬ า
หลอดไฟส่ อ งป้ าย ส่ อ งอาคาร หรือ โรงงาน
อุ ต สาหกรรม ซึ่ง ต้ อ งใช้ค วามสว่ า งในระดับ
ความเข้มสูง สาหรับกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มนี้จะครอบคลุมถึง กรมทางหลวง การทาง
พิเ ศษแห่ ง ประเทศไทย หรือ กลุ่ ม ลูก ค้าที่เ ป็ น
หน่ ว ยงานราชการ ซึ่ง บริษัทจะเป็ นผู้จาหน่ าย
สิน ค้า โดยตรงให้ก ับ บริษัท ผู้ย่ืน ซองประกวด
ราคา สาหรับ การเข้าประมูลโครงการราชการ
โดยตรงนัน้ บริษัทยัง มีส ดั ส่ว นการเข้าประมูล
งานราชการในสัดส่วนค่อนข้างน้อย นอกจากนี้
ยัง มีก ลุ่ ม ลูก ค้า ประเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม
คลังสินค้า เรือประมง อาคารสถานทีเ่ ฉพาะ อาทิ
สนามกี ฬ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เป็ น ต้ น โดย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ยบั ล ลาสต์
ส าหรับ หลอดไฟโซเดี ย ม (Ballast for High
Pressure Sodium Lamp) และ บัลลาสต์สาหรับ
หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ (Ballast for Metal Halide
Lamp)

บัลลาสต์สาหรับหลอดไฟถนน
เนื่องจากบริษทั เป็ นผู้ผลิตบัลลาสต์ไฟถนนเพียง
ไม่กร่ี ายในประเทศไทย ซึง่ บริษทั ผลิตบัลลาสต์ชนิดนี้หลา
หลายประเภทและรุ่ นมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทจึง
ได้รบั การติดต่ อจากหลายโครงการเพื่อให้ผลิตบัลลาสต์
หรือหม้อแปลงที่มคี วามเฉพาะให้กบั โครงการต่างๆ เช่น
บัลลาสต์ลดระดับกาลังไฟฟ้ าส าหรับกรมทางหลวง บัล
ลาสต์ ส าหรับ หลอดพิเ ศษที่ใ ช้ ต ามทางแยกต่ า งๆ ที่
ต้องการแสงพิเศษ นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็ นผู้ท่มี ากด้วย
ประสบการณ์ในการแก้ปญั หาเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่าง จึง
ทาให้ลูกค้าติดต่ อบริษัทเข้ามาเพื่อขอให้แก้ไขปญั หาใน
ระบบ และสังซื
่ ้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ในโครงการ
โดยบริษัทมีการรับประกันคุณภาพของสินค้าเพื่อ สร้าง
ความแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง ขัน โดยบริ ษั ท ได้ ก าหนด
ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพสินค้าไว้ตงั ้ แต่ 1 - 5 ปี

(ง) ผลิ ตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้ าอิ เล็กทรอนิ กส์ (Control Gear)
บริ ษั ท เป็ น ผู้ ผ ลิต เพีย งรายเดีย วใน
ประเทศที่มีส ิน ค้ า ในกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์ Control
Gear ครบทุกรุ่น ตัง้ แต่รุ่นเล็ก ถึงรุ่นใหญ่ ซึ่งถือ
เป็ นจุดเด่นที่สาคัญของบริษัท โดยการทางาน
และประโยชน์ของบัลลาสต์ทใ่ี ช้เป็นส่วนประกอบ
หนึ่งของหลอดไฟฟ้านัน้ มีรายละเอียดดังนี้

ถนน เป็ นผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั เป็ นผู้ผลิตเพียงไม่ก่รี ายใน
ประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี (โดยผลิตภัณฑ์ของ
บ ริ ษั ท เ ป็ นร าย แร กที่ ผ่ านการ รั บ ร อง มาต รฐาน
อุ ต สาหกรรม) ทางบริษัท ได้ผ ลิต อิก ไนเตอร์อ อกมา
หลากหลายรุ่นจนทาให้ได้รบั ความเชื่อถือ และไว้วางใจ
ในตลาดโลก และเป็นสินค้าทีส่ ามารถทดแทนการนาเข้า
ภายในประเทศได้

ผลิ ตภัณฑ์อิกไนเตอร์ (Ignitor)
อิกไนเตอร์คอื สตาร์ทเตอร์สาหรับไฟ

20

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

Ignitor

1.2) กลุ่มผลิ ตตภัภัณฑ์โคมไฟฟ้ า
ั จุบนั บริษทั ได้จดั จาหน่ายโคมไฟฟ
้ าเพื่อสร้าง Value Added (การเพิม่ มูลค่าของสินค้า) ให้กบั กลุ่มผลิตภัณฑ์
ปจจจุ
ยโคมไฟฟาเพื
เดิมของบริษทั และเป็นการเพิ
เพิม่ การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่อการใช้โคมไฟด้วย ทัง้ นี้ โดยปกติ
บริษทั จะสังซื
่ อ้ โคมไฟจากผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจาหน่ายทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ
(ก) ผลิ ตภัณฑ์โคมไฟฟ้ าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน
ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน
เป็นโคมไฟฟ้าทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีกาลังไฟสูง
และมี ค วามสว่ า งมาก จึ ง เหมาะกั บ การใช้ ใ นงาน
อุตสาหกรรม และไม่นิยมใช้ในบ้านเรือนทัวไป
่ โดยโคม
้
ไฟฟ าอุ ต สาหกรรมและโคมไฟถนนสามารถแบ่ ง เป็ น
ประเภทย่อยๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
 โคมไฟสาดแสง (โคมฟลัดไลท์)เป็ นประเภท
โคมไฟฟ้ าทั ่วไปที่ใช้ในการส่อ งป้ ายขนาด
ใหญ่ หรือส่องพืน้ ทีบ่ ริเวณกว้าง

ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

โคมฟลัดไลท์
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์
 โคมไฟไฮเบย์หรือ โคมไฟโรงงาน เป็ นโคมไฟที่ใช้ใน
อ าคาร ที่ มี ห ลั ง คาสู ง เ ช่ น คลั ง สิ น ค้ า โร ง ง าน
อุตสาหกรรม อาคารกีฬา เป็นต้น

โคมไฟโรงงาน
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(ข) ผลิ ตภัณฑ์รางนี ออน
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

รางนีออนเป็ นผลิตภัณ ฑ์ท่บี ริษทั ได้ผลิต
ขึ้นเพื่อใช้งานกับหลอดไฟประเภทหลอดฟลูออเรส
เซนต์ (หลอดนี อ อน) เป็ น หลัก โดยรางนี อ อนที่
บริ ษั ท ผลิ ต สามารถน าไปใช้ ร่ ว มกับ หลอดไฟ
แอลอีดี ที่เ ข้ามาทดแทนหลอดฟลูอ อเรสเซนต์ได้
อีกด้วย
รางนี ออน

1.3) ผลิ ตภัณฑ์อปุ กรณ์อานวยความสะดวก
ผลิต ภัณ ฑ์อ านวยความสะดวกภายในบ้ านเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่บี ริษัทคิดค้นขึ้นเพื่อ ตอบสนอง ไลฟ์ สไตล์ ของ
ผูบ้ ริโภคสมัยใหม่ เป็นอุปกรณ์ทช่ี ่วยอานวยความสะดวกเหมาะสาหรับบ้านเรือน และคอนโดมิเนียมสมัยใหม่
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

(ก) ผลิ ตภัณฑ์สวิ ตช์แสงแดด
เป็ นอุปกรณ์ท่ใี ช้แทนสวิตช์เปิด ปิ ด โดย
อาศัยแสงแดดเป็ นตัวกาหนดและควบคุมการเปิด
ปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติ
สวิ ตช์แสงแดด
ภาพตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์

(ข) ผลิ ตภัณฑ์สวิ ตช์ความร้อนและการ
เคลื่อนไหว
เป็ นอุ ป กรณ์ ท่ใี ช้ควบคุมการเปิ ด ปิ ด
โดยใช้การเคลื่อนไหวของมนุ ษย์ เช่น เมื่อเดิน
เข้ า มาภายในห้ อ งไฟฟ้ าจะสว่ า งขึ้น เองโดย
อัตโนมัติ และเมื่อเดินออกจากห้อง ไฟฟ้าจะดับ
ลงเอง เมื่อไม่มกี ารเคลื่อนไหวเกิดขึน้
ปจั จุบนั สินค้าดังกล่าวยังมียอดการจัด
จ าหน่ า ยไม่ สู ง นั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม บริษัท
คาดการณ์ ว่ า ในอนาคตความต้ อ งการใช้ง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่ า วจะเพิ่ม สู ง ขึ้น เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็นสินค้าทีม่ แี นวโน้มจะต้อง

สวิ ตช์ความร้อนและการเคลื่อนไหว

ใช้ง านในทุ ก สถานที่ จากแนวโน้ ม การพัฒ นา Home
Automation หรือ บ้ า นอัจ ฉริย ะซึ่ง จะมีก ารใช้ สวิต ช์
อัตโนมัติ เพิม่ มากขึน้
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ทัง้ นี้ กาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างของบริษทั มีรายละเอียดดังนี้
ผลิ ตภัณฑ์
กาลังการผลิ ต (ชิ้ นต่อปี )
1) หลอดไฟ และอุปกรณ์ส่วนควบ
HID
120,000
 แสงจันทร์
120,000
 โซเดียมความดันสูง
360,000
 เมทัลฮาไลด์
บัลลาสต์
480,000
 สาหรับหลอดไฟโซเดียม
480,000
 สาหรับหลอดไฟเมทัลฮาไลด์
Control Gear
360,000
 Ignitor
2) โคมไฟฟ้ า
600,000
 โคมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโคมไฟถนน
300,000
 รางนีออน
3) อุปกรณ์อานวยความสะดวก
300,000
 สวิตช์แสงแดด
100,000
 สวิตช์ความร้อนและการเคลื่อนไหว
สินค้าประเภทต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษทั ผลิตและจัดจาหน่ ายภายใต้ตราสินค้าของบริษทั เอง ได้แก่
“GATA”: ใช้เ ป็ น เครื่อ งหมายการค้ า ส าหรับ
“CROSS”: ใช้ เ ป็ น เครื่อ งหมายการค้า
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ โคมไฟ บัลลาสต์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์
สาหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ทุกประเภทเพื่อ การส่ง ออก แต่
อิกไนเตอร์คาปาซิเตอร์ (หรือ คอนเดนเซอร์) และสวิตช์
ส าหรับ ในประเทศจะใช้ กับผลิต ภัณ ฑ์ท่ีบ ริษัทเป็ น
ผู้ผลิตให้กบั กลุ่มลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ท่มี รี าคา
แสงแดด สาหรับ “GATA” นัน้ จะเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ที าง
ที่ ต่ ากว่ า และมี คุ ณ ภาพในระดั บ ที่ ร องลง มา
บริษัทได้ส ร้างตราสิน ค้าขึ้นมาเอง จนเป็ นที่ย อมรับ ใน
(Fighting Model)
ตลาดว่ า เป็ น สิน ค้ า ที่มีคุ ณ ภาพสามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ น
โดยตราสินค้าแต่ละประเภทจะมีความโดด
ตลาดโลก โดยจะมีการรับประกันคุณภาพสินค้าสูงสุดถึง
เด่นและแตกต่ างกันในการดาเนินกลยุทธ์ทางด้าน
5 ปี โดยมีผ ลิต ภัณ ฑ์ ภ ายใต้ ต ราสิน ค้ า ดัง กล่ า วหลาย
การตลาด ซึง่ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน
รายการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานรายเดียวใน
ประเทศไทย
ภาพตราสิ นค้า “GATA” และ “CROSS”
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ทัง้ นี้ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท ได้ ผ่ า นการรับ รองตาม
มาตรฐานต่างๆ ทัง้ มาตรฐานอุ ตสาหกรรม และมาตรฐาน
ความปลอดภัยทัง้ จากภายในและต่ างประเทศ และสินค้า
บางรายการของบริ ษั ท ยัง ผ่ า นการรับ รองมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมเพีย งรายเดีย วในประเทศ ท าให้มี ค วาม
ได้เปรียบทางด้านการตลาดในการน าเสนอผลิต ภัณ ฑ์สู่
ตลาด ป จั จุบ ัน บริษัทได้ผ่านการรับ รองระบบคุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 นอกจากนี้สนิ ค้าของบริษทั ยัง ผ่าน
การรับ รองมาตรฐานอื่นๆ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท
ได้แก่
 ม า ต ร ฐ า น อุ ต ส า ห ก รร ม ห ม า ย ถึ ง
ข้ อ ก า ห น ด ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ ส า นั ก ง า น
มาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์อุ ต สาหกรรม (สมอ.)
ได้กาหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผู้ผลิต ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ ในระดับ ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ม า ก ที่ สุ ด
ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผลิต ภัณ ฑ์ นั ้น ๆ เช่ น เกณฑ์ ท างเทคนิ ค
คุ ณ สมบัติท่ีส าคัญ ประสิท ธิภ าพของการ
นาไปใช้ง านคุณ ภาพของวัต ถุ ท่นี ามาผลิต
และวิธกี ารทดสอบ เป็นต้น
 มาตรฐานความปลอดภัย (Safety S) เป็น
มาตรฐานที่ค วบคุ ม ความปลอดภัย ของ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามเสีย่ งอันตรายทีอ่ าจจะ

เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์
ที่เ กี่ย วข้อ งกับชีวติ ประจาวันของผู้บริโภค ได้แก่
การป้ อ งกันการเข้าถึงส่ว นที่มีไฟฟ้ า กาลัง ไฟฟ้ า
และกระแสไฟฟ้า การเกิดความร้อน กระแสไฟฟ้า
้ าทีอ่ ุณหภูมทิ างาน ความ
รัวและความทนทานไฟฟ
่
ต้านทานต่ อ ความชื้น การป้ อ งกันการโหลดเกิน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น
 มาตรฐานความปลอดภัย (Safety EMCS:
Safety Electromagnetic Compatibility
Standard) หรือ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า น
ความเข้ากันได้ทางแม่เ หล็กไฟฟ้า โดยมาตรฐาน
EMC ประเภทนี้ เป็นมาตรฐานด้านความเข้ากันได้
ทางแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ซึ่ ง ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กาหนดขึ้นเพื่อให้
การรับ รองกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีมี คุ ณ สมบัติ ใ นการ
ป้องกันและคงทนต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ มาตรฐานนี้ ได้ แ ก่
อุ ป กรณ์ ส่ อ งสว่ า ง เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าตามบ้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารส นเทศ เช่ น
คอมพิว เตอร์ โทรสาร โทรศัพ ท์มือ ถือ รวมไปถึง
เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ เครื่ อ งมื อ ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยจะแตกต่างจากมาตรฐาน
Safety S ซึง่ เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทัวไป
่

สาหรับมาตรฐานทีบ่ ริษทั ได้รบั การรับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีตวั อย่างดังต่อไปนี้
มอก. 1955-2551
บริภณ
ั ฑ์ส่องสว่างและบริภณ
ั ฑ์ทค่ี ล้ายกัน: ขีดจากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
โดยมาตรฐานประเภทนี้จดั เป็นมาตรฐาน Safety EMC ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ข อ ง อุ ป กร ณ์ ท่ี ส ามาร ถ ท างานอ ยู่ ภ ายใต้ ส ิ่ ง แว ดล้ อ มข องคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าใด ๆ โดยไม่ทาให้เกิดการรบกวนเกินระดับทีย่ อมรับได้
มอก. 344-2549
ขัว้ รับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขัว้ รับสตาร์ทเตอร์
มอก. 2234-2557
หลอดมีบลั ลาสต์ในตัวสาหรับการให้แสงสว่างทัวไป
่
มอก. 956-2557
หลอดฟลูออเรสเซนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก. 183-2547
โกลว์สตาร์ตเตอร์สาหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
นอกจากมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางบริษทั
ยั ง ได้ พ ั ฒ นาและวิ จ ั ย ในอี ก หลายผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาทิ
ผลิตภัณฑ์หลอดไฟถนน หลอดไฟใต้น้า รวมถึงผลิตภัณฑ์
อีกหลายรายการทีท่ างบริษทั ได้ออกแบบ วิจยั พัฒนา

และอยู่ ใ นขัน้ ตอนการรอการผลิต เพื่อ จ าหน่ า ยสู่
ท้องตลาด เช่น หลอดไฟฆ่าเชื้อ และเครื่องผลิต ก๊าซ
โอโซน เป็นต้น
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2) ธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
บริษัทดาเนินธุรกิจผลิต ไฟฟ้ าที่เน้ นการผลิตจากพลังงานทดแทนทุ กประเภท โดยมุ่งเน้ นการผลิตไฟฟ้ าจาก
พลังงานชีวมวล และพลังงานชีวภาพ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
สาหรับ โรงไฟฟ้ าพลัง งานก๊าซชีว ภาพ เป็ นโรงงานที่ผ ลิต ไฟฟ้ าจากผลิต ผลทางการเกษตร โดยนาผลิต ผล
ทางการเกษตร มาหมักให้เกิดก๊าซและนาก๊าซชีวภาพที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพ ก่อนนาเข้าเครื่องยนต์สาหรับผลิตไฟฟ้า
โดยมีรายละเอียดของโครงการดังต่อไปนี้
2.1) บริษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด
บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ี จากัด (ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน)
ได้เข้าทาการซือ้ หุน้ ของบริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด โดยมีรายละเอีย ดโครงการโรงไฟฟ้าดังต่อไปนี้
 กาลังการผลิต
: 1.4 เมกะวัตต์
 ทีต่ งั ้ โครงการ
: อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 วัตถุดบิ
: น้าเสียจากโรงปาล์มในพืน้ ที่
 จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั
: การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
 เริม่ จาหน่ายไฟฟ้า
: เมษายน 2558
 วันสิน้ สุดสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า
: 19 เมษายน 2578
 สถานะปจั จุบนั ของโครงการ
: ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว

ภาพโรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพของบริษทั กรีนเซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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2.2) บริษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์ยี จากัด
บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี จากัด (ซึง่ เป็นบริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียน) ได้เข้า
ทาการซือ้ หุน้ บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์ย ี จากัด ซึง่ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) โรงไฟฟ้ าที่อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 กาลังการผลิต
: 0.99 เมกะวัตต์
 ทีต่ งั ้ โครงการ
: อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 วัตถุดบิ
: น้ากากส่าจากโรงงานในพืน้ ที่
 จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั
: การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
 สถานะปจั จุบนั ของโครงการ
: ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว
 วันเริม่ จ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) : 28 พฤศจิกายน 2557
บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด (GEE) ได้เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร มีกาลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 0.99 เมกะวัตต์ ซึง่ ในการผลิตไฟฟ้าจะใช้วตั ถุดบิ จากน้ากากส่าจาก
โรงงานในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้าระยะห่างประมาณ 20 - 70 กิโลเมตร โดยทีบ่ ริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
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(GEE) ได้ทาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มีระยะเวลาสัญญา 5
ปี และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด (GEE) ได้ดาเนินการปรับปรุง
โรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกลับมาดาเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเดือนกันยายน ปี
2564
ภาพโรงไฟฟ้ าก๊าซชีวภาพของบริษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
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(2) โรงไฟฟ้ าที่อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี – อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 กาลังการผลิต
: 2.97 เมกะวัตต์
 ทีต่ งั ้ โครงการ
: อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี
 วัตถุดบิ
: น้ากากส่าจากโรงงานในพืน้ ที่
 จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั
: การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
 ความคืบหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 79.59%
 คาดว่าจะเริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : ไตรมาสที่ 2/2565
(2.1) รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้ าที่อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพของบริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด โครงการนี้ใช้ก๊าซชีวภาพจาก
น้ าเสีย เพื่อผลิตเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้ากาลังการผลิตขนาด 2.97 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้น้ าเสียจากโรงงานเอ
ทานอลเป็ นเชื้อ เพลิง และไฟฟ้ าที่ผลิต ได้จะส่ง เข้าโครงข่ ายสายส่งการไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค พร้อ มส่ง เสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและลดปญั หามลพิษของน้าเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเอทา
นอล โดยโรงไฟฟ้าตัง้ อยู่บนที่ดนิ ขนาดเนื้อที่ ประมาณ 28 ไร่ และจะมีพ้นื ที่สเี ขียวภายในโครงการประมาณร้อยละ 28
ของพืน้ ทีแ่ ปลงทีด่ นิ ทีย่ ่นื ขออนุญาต
(2.2) ความคืบหน้ าการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ าที่อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ระดมเงินผ่านการออกและเสนอขายหุน้ กู้มปี ระกันของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 และครัง้ ที่ 2/2564 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กู้ก่อน
ครบกาหนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการลงนามสังซื
่ ้อเครื่องจักร และลงนามในสัญญาสังผลิ
่ ตอุ ป กรณ์
ระบบผลิตไบโอก๊าซ ซึง่ รวมถึงการลงนามในเอกสารปรับปรุงพื้นที่ และการก่อสร้าง โดยสถานะการก่อสร้าง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษทั ได้เริม่ ดาเนินการลงนามว่าจ้างบริษทั ออกแบบระบบไบโอก๊าซเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และบริษทั ได้เริม่
ดาเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ซึง่ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565
(2.3) เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการโรงไฟฟ้ า
2.3.1 การเตรียมพืน้ ทีก่ ่อสร้างและโครงสร้างอาคาร บริษทั ต้องดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างบ่อผลิตก๊าซและอาคารสาหรับเครื่องผลิตไฟฟ้า
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2.3.2 เครื่องสูบน้า
การเกิดปฏิกริ ยิ าจาเป็ นต้องมีการกวนผสมและการถ่ายเทของแบคทีเรียในระบบ เพื่อให้ประสิทธิภาพ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพดีขน้ึ โดยใช้เครื่องสูบน้าทีส่ ามารถสูบน้าทีม่ ขี องแข็งในปริมาณสูงได้ การทางานของระบบทัง้ หมด
จะมีอุ ป กรณ์ ท่ีส ามารถติด ตามและตรวจวัด ผลการท างานของแบคทีเ รีย ใน รูป แบบออนไลน์ และเก็บ ข้อ มูล ไว้ใ น
คอมพิวเตอร์

2.3.3 บ่อผลิตก๊าซชีวภาพ
ระบบบ่อมีขนาดใหญ่และปิ ดคลุมบ่อด้วยแผ่น PVC เพื่อใช้ในการผลิตและใช้กกั เก็บ ก๊าซชีวภาพไป
ควบคู่กนั การทางานมีการวางแผนและควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์
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2.3.4 ระบบบาบัดก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีว ภาพที่เ กิดน้ าเสีย จากบ่ อ หมักมีป ริมาณเฉลี่ย วันละ 35,000 - 36,000 ลูกบาศก์เ มตร จะถูก
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซด้วยระบบบาบัดก๊าซชีวภาพ (Scrubber) เพื่อกาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์

2.3.5 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า (Biogas Generator)
โครงการใช้ก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้เป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
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2.3.6 งานเดินระบบและวิเคราะห์ตวั อย่าง
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1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน
1) ธุรกิ จออกแบบ ผลิ ต และจัดจาหน่ าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง
1.1) การทาการตลาดของผลิ ตภัณฑ์และ
บริการที่สาคัญ
(1) ด้านผลิ ตภัณฑ์และการให้บริการ
(Product & Service)
ด้านผลิตภัณฑ์ บริษทั ได้วจิ ยั พัฒนาและ
เพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่างมาก
ขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทการประหยัดพลังงาน เช่น
หลอดประหยัดไฟประเภทต่ างๆ และผลิต ภัณ ฑ์อ่ืน ที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัดไฟ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ ม
และทิศทางการขยายตัว ของตลาดในอนาคต สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ม่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่าง บริษทั ก็ได้
พัฒนาและเพิม่ รายการสินค้าใหม่มากขึน้ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของตลาด โดยผลิตภัณฑ์หลายรายการมีโอกาส
และศักยภาพทางการแข่งขันในอนาคตอย่างยิง่
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟฟ้าจัดเป็ น
สินค้าหลักของทางบริษัท ซึ่ง บริษัทได้ว ิจยั และพัฒ นา
คุณภาพสินค้าให้ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่อง โดยปจั จุบนั บริษัท
ได้ผลิต สินค้าประเภทบัลลาสต์มีมากกว่าร้อ ยประเภท
เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย และยังผลิตสินค้าใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ ตอบสนองความต้ อ งการของฐานลูก ค้า กลุ่ ม ใหม่
เพิ่มขึ้นด้ว ย โดยเฉพาะสินค้าเฉพาะทางในกลุ่มต่างๆ
เช่น สนามกีฬาหรือเรือประมง เป็นต้น สาหรับสินค้าใหม่
ในกลุ่ ม ของระบบแสงสว่ า ง ได้ แ ก่ โคมไฟฟ้ าและ
หลอดไฟ ซึง่ ในปี 2564 บริษทั ได้เพิม่ ผลิตภัณฑ์ประเภท
ประหยัดพลังงาน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มหลอดไฟแอลอีดี
มีจานวนผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 81 รายการ และกลุ่มโคมไฟ
แอลอีดี มีผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 175 รายการ
ในส่ ว นของผลิต ภัณ ฑ์ท่ีน อกเหนื อ จาก
กลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทโคมไฟหลอดไฟและบัล ลาสต์
แล้ว บริษัท ยัง ได้จ าหน่ า ยสิน ค้ า ที่ช่ ว ยอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับระบบแสงสว่างด้วย สาหรับ ผลิตภัณฑ์
รายการใหม่ในกลุ่มนี้ บริษทั ได้จดั จาหน่ายและขยายฐาน
ลูกค้าโดยเน้นกลุ่ม ModernTrade และกลุ่มของ Retail
เป็นหลัก การผลิตอุปกรณ์ควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องกับ

ระบบแสงสว่ า งนี้ เป็ น ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีต อบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายเป็น
อย่างดี ซึง่ เป็นผูบ้ ริโภคในกลุ่มของ End User โดยกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผูบ้ ริโภคทีจ่ ะซือ้ สินค้าผ่านตลาด
ModernTrade เป็นหลัก
ในด้านของการพัฒนาและวิจยั ผลิตภัณ ฑ์
บริษัท ได้มีก ารพัฒ นาและวิจ ัย ผลิต ภัณ ฑ์ใ นส่ว นของ
ผลิต ภัณ ฑ์ท่เี กี่ย วข้อ งโดยตรงกับ ระบบแสงสว่างและ
ผลิต ภัณ ฑ์ท่เี กี่ย วข้อ งกับ เทคโนโลยีการพัฒ นาความ
สะดวกสบายภายในบ้านมากขึ้น และในสินค้าอื่นอีก
หลายรายการที่ไม่ได้เ กี่ย วข้องกับระบบแสงสว่างเป็ น
หลัก
บริ ษั ท ได้ พ ัฒ นาและออกแบบสิ น ค้ า
รวมทัง้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าในระบบสายการผลิตและ
เพื่อหลีกเลี่ยงตลาดที่ต้องแข่งขันในด้านราคาเป็ น หลัก
โดยทางบริษัทให้ความสาคัญกับ การทดสอบหรือ การ
วิจยั โดยดาเนินการขอมาตรฐานจากต่ างประเทศเพื่อ
รับรองผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ผลิตและเพื่อเสริมความมันใจ
่
ให้กบั ลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
(2) ด้านการกาหนดราคาขาย (Price)
ป จั จุบ ันทางบริษัทได้กาหนดราคาขาย
สินค้าโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
ประเภทที่ 1 เป็ น กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี
คุณภาพดี ซึ่งบริษทั จะกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
นี้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทที่ 2 โดยสินค้ากลุ่มนี้จะเน้น
จุ ด ขายด้ า นคุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ ร ั บ รองจาก
ต่างประเทศหรือมาตรฐานทีส่ งู กว่าท้องตลาด
ประเภทที่ 2 เป็ น กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี
คุณภาพเท่ากับท้องตลาด ซึ่งสามารถนาไปแข่งขันกับ
ตลาดระดับกลางและล่าง ที่มกี ลไกการตลาดด้านราคา
โดยบริษทั มีแผนกติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
และทิศทางการตลาดของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา ซึง่ นามาสู่
การพัฒนาและเปลีย่ นแปลงทีส่ อดคล้อง และทันกับ
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สถานการณ์ได้ดยี งิ่ ขึ้น ทัง้ นี้ นโยบายการปรับราคาหรือ
การกาหนดราคาสิน ค้าจะถูก ก าหนดให้ส อดคล้อ งกับ
นโยบายการบริหารการขาย โดยบริษัทจะจัดรายการ
ส่ง เสริมการขายหรือโปรโมชันที
่ ่เหมาะสมกับ ช่วงเวลา
และสถานการณ์ ข องตลาด ณ ขณะนัน้ นอกจากนี้ ใน
ปจั จุบนั บริษทั กาลังเพิม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งกลุ่ม ซึ่ง
เป็นกลุ่มสินค้าทีเ่ ข้าถึงผูบ้ ริโภคโดยตรง และยังเป็นกลุ่ม
พิเศษทีช่ ่วยเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายสินค้าให้มากขึ้น
โดยกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ดงั กล่าว เมื่อ เทีย บกับ ตลาดอาจมี
ราคาสู ง แต่ มี คุ ณ ภาพที่ ดี ก ว่ า และสิ น ค้ า มี ค ว าม
หลากหลายมากกว่า

เป็นผูบ้ ริโภค 4 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย
(3.1) กลุ่มลูกค้าทัวไปประเภทร้
่
านค้ า
ั
ป จจุบ ันได้เ พิม่ จานวนให้กบั ร้านค้าส่งซึ่งในช่ว งก่อนมี
ประมาณ 50 - 60 ราย ในป จั จุบ ันได้เ พิ่มเป็ น 70 - 80
ราย และในกลุ่มร้านค้าอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ าในแต่ ละจัง หวัด
ประมาณ 500 - 600 ราย และกลุ่มร้านค้าอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ในกรุ ง เทพฯ และปริมณฑลประมาณ 200 - 300 ราย
ป จั จุบ ันในกลุ่มผู้บ ริโภคปลายทางที่เ ป็ นกลุ่มผู้บริโภค
ประเภทโครงการ โดยที่ทางบริษัทพยายามเข้าถึง ใน
ส่ ว นของลูก ค้า กลุ่ ม ดัง กล่ า วซึ่ง จะมีป ระโยชน์ ต่ อ การ
สร้างตราสินค้าในอนาคตของทางบริษทั หากสามารถ
ทาให้ลกู ค้ามีการยอมรับในตัวสินค้าแล้ว ในอนาคตจะมี
การสัง่ ซื้อ สิน ค้า และมีค วามเชื่อ มัน่ ในตราสิน ค้าหรือ
Brand Loyalty กับผลิตภัณฑ์ของทางบริษทั มาก และจะ
มีผลต่อการสังซื
่ อ้ ผ่านทางร้าน Modern Trade หรือผ่าน
ทางร้านทีเ่ ป็นการกระจายลักษณะเดิม เช่น ร้านค้าปลีก
หรือค้าส่ง
(3.2) กลุ่ ม ลู ก ค้ า ประเภทผู้ ป ระมู ล
โครงการ ผู้ ร ับ เหมาโครงการ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที ่ใ ช้
ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่าวภายในบ้านเรือนของตัวเอง หรือ
ในโครงการ อาคาร โรงงานอุ ต สาหกรรมหรื อ
เจ้าของอาคาร ที่ผ่านมาบริษทั มีส ดั ส่วนการจาหน่ าย
สินค้าให้ลกู ค้ากลุ่มโครงการเป็ นสัดส่วนที่น้อย บริษทั จึง
พยายามเพิม่ สัดส่วนการขายสินค้าในลูกค้ากลุ่มประเภท
โครงการทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนให้เพิม่ มากขึ้น ทัง้ นี้
ถ้ าผู้บ ริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้ มการตอบรับ ในผลิต ภัณฑ์
ของบริษทั ดีขน้ึ จะทาให้บริษทั มีแนวโน้มในการกระจาย
สินค้าดีขน้ึ อีกทัง้ ยังสามารถสร้างตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั
และขยายตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้
(3.3) กลุ่มผู้ผลิ ตโคมไฟ ปจั จุบนั ลูกค้า
กลุ่มนี้มีป ระมาณ 20 - 25 ราย บริษัทได้เ พิ่มรายการ
สิน ค้ า และอุ ป กรณ์ ท่ีเ กี่ย วกับ โคมไฟให้ห ลากหลาย
รายการมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเภทหลอดไฟ
เพื่อให้กลุ่มผูผ้ ลิตโคมไฟสามารถซือ้ หลอดไฟของบริษทั
และนาไปติดตัง้ พร้อมกับโคมไฟได้มากขึน้
(3.4) กลุ่ม ลูก ค้ าต่ างประเทศ ป จั จุบ ัน
ลู ก ค้ า กลุ่ ม นี้ มี ป ระมาณ 2 - 3 ราย ป ัจ จุ บ ั น ลู ก ค้ า
ต่างประเทศเป็นลูกค้าทีส่ งสิ
ั ่ นค้าประเภทโคมไฟเฉพาะ

(3) ด้ านช่ องทางการจั ด จ าห น่ าย
(Place)
ปจั จุบนั ทางบริษทั ได้มกี ารขยายส่วนแบ่ง
การตลาดโดยเน้ น ให้มีก ารจัด จ าหน่ ายให้เ ข้า ถึ ง กลุ่ ม
ลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึง กลุ่ มผู้บ ริโภคที่เ ป็ นผู้ใช้โ ดยตรง
(End User) เนื่องจากบริษทั มีความคิดในเรื่องของการ
ทาการตลาดในเชิง Demand-pull หรือ การที่ลูก ค้า มี
ความต้องการที่จะได้สนิ ค้าโดยตรงและ Demand-push
หรือ การเน้ น การกระจายสิน ค้า แบบเดิม ที่บ ริษัทเป็ น
ผู้ผ ลิต แต่ เ ดิม สิน ค้า ของทางบริษัท เน้ น หนั ก ในการ
อุ ต สาหกรรม ซึ่ง จะต้ อ งใช้ผู้ข ายที่มีค วามเชี่ย วชาญ
ทางด้านไฟฟ้ าเป็ นผู้อ ธิบ ายลักษณะของอุ ปกรณ์ เช่น
บัล ลาสต์ หรือ สตาร์ท เตอร์ค วามดัน สูง ให้ก ับ ลู ก ค้ า
ปลายทางอีกครัง้ หนึ่ง ปจั จุบนั พฤติกรรมของผู้บ ริโภค
ได้เปลี่ยนไปในเรื่องของการซื้อสินค้าสาเร็จรูป มากขึ้น
บริษทั เองก็ได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ลัก ษณะดัง กล่ า วด้ ว ย โดยการขายสิน ค้ า ผ่ า นช่ อ ง
ทางการขายที่เ ป็ น Modern Trade หรือ Retail ซึ่ง
แนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อยๆ
ทาให้บริษทั ได้มแี นวความคิดที่จะกระจายสินค้าให้ครบ
ทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ไม่ได้ละเลยการ
กระจายสินค้าในลักษณะเดิมโดยผ่านช่องทางการขายที่
ผ่านร้านค้าปลีกหรือค้าส่งทัวไปซึ
่ ง่ เป็น Dealer หรือเป็น
ผู้ท่มี กี ารติดต่อค้าขายกับทางบริษทั เป็ นระยะเวลานาน
มาแล้ว โดยทางบริษทั เองได้พยายามจัดสัดส่ว นให้อ ยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ มีการเน้นในส่วนของผูบ้ ริโภคที่
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โดยสัดส่ว นดัง กล่าวบริษัทได้ส่งออกไปหลายประเทศ
ได้แก่ ซาอุดอิ าระเบีย สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยบริษทั
ได้ทาการประเมินปจั จัยความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน
เป็ น สิ่ง ส าคัญ และแม้ว่ า บริษัท ได้ ซ้ือ สัญ ญาซื้อ ขาย
เงินตราต่ างประเทศล่ว งหน้ า (Forward Contract) อยู่
แล้ว แต่บริษทั ก็ยงั คงควบคุมการส่งออกให้อยู่ในสัดส่วน
ทีเ่ หมาะสม

มากขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดบิ เหล็ก ซึ่งทางบริษทั ไม่ได้รบั
เครดิตเทอมจากผู้จดั จาหน่ ายวัตถุดบิ จากต่างประเทศ
โดยจะเป็นการสังซื
่ อ้ แบบ L/C at Sight
1.2) แ นวโน้ ม อุ ต สาห ก รรม แ ละ
สภาวะการแข่งขันภาพรวมอุตสาหกรรม
อุ ต ส าหกร ร มไฟ ฟ้ า แส ง ส ว่ า ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีม่ อี ตั ราการเติบโตของธุรกิจสอดคล้องกับ
ส ภ า พ 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
อสัง หาริม ทรัพ ย์ภ ายในประเทศเป็ น ส าคัญ โดยในปี
2564 บริษทั ยังคงประเมินมูลค่ารวมของธุรกิจไฟฟ้าแสง
สว่ า งรวมไว้ท่ี 28,000 - 30,000 ล้า นบาท* เติบ โตขึ้น
เมื่อ เทีย บกับ ตลาดในปี 2563 โดยมูลค่าน าเข้า สิน ค้า
ประเภทผลิต ภัณ ฑ์ไฟฟ้ าแสงสว่างในปี 2564 มีมูลค่า
รวมเพิ่ม ขึ้น กว่า 3,000 ล้า นบาท เมื่อ เทีย บกับ มูลค่า
นาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าแสงสว่างในปี 2563 โดย
มูลค่าที่เ พิ่มขึ้นเป็ นผลิต ภัณฑ์ป ระเภทโคมไฟ ซึ่ง ส่วน
ใหญ่เป็ นการติดตัง้ โคมไฟและหลอดไฟใหม่ เพื่อใช้เป็น
สาธารณู ป โภคพื้นฐานทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
และการจากการติดตัง้ โคมไฟและหลอดไฟเพื่อทดแทน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ที่ ช ารุ ด หรื อ หมดอายุ ก ารใช้ ง าน
นอกจากนี้ การติดตัง้ ในบางองค์กรหรือหน่ วยงาน อาจ
เป็ นไปเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อประโยชน์ในการ
ประหยัด พลัง งาน โดยติ ด ตัง้ ผลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ร วมถึง
ผลิต ภัณ ฑ์ หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟแอลอีดี ที่ให้
ประสิทธิภาพแสงที่ดกี ว่าเดิม และทาให้องค์กรสามารถ
ประหยัด พลัง งานไฟฟ้ า ซึ่ง เป็ น ไปตามนโยบายการ
ประหยัด พลัง งาน ที่ภ าครัฐ ให้ ก ารส่ ง เสริม มาอย่ า ง
สม่าเสมอ

(4) ด้ า นการควบคุ ม และพิ จารณา
เครดิ ตของลูกค้า
ปจั จุบนั บริษทั พิจารณาให้เครดิตเทอมแก่
ลูกค้า เฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มกี ารติดต่อซือ้ ขายกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยหากเป็นลูกค้าใหม่จะต้องซือ้ สินค้าเป็ นเงิน
สดเท่ า นั ้น หลัง จากนั ้น จะมีก ารตรวจสอบหลัก ฐาน
เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน เพื่อพิจารณาข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูล
พื้นฐานที่ได้ร บั จากข้อ มูลทัวไปในการติ
่
ดต่ อ กับ ลูกค้า
รายนัน้ ๆ ทางบริษทั จะพิจารณากาหนดวงเงินให้ โดย
ในช่วงแรกจะอยู่ท่ี 25,000 - 30,000 บาท และหลังจาก
นัน้ จะพิจารณาขยายเครดิต หากมีการซื้อขายกันอย่ าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาให้เครดิตเทอม
แก่ลูกค้ารายใหม่นนั ้ วงเงินพิจารณาจะถูกกาหนดไว้ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม
บริษัท จะพิจ ารณาให้ เ ครดิต เทอมแก่
ลูกค้านับตัง้ แต่ส่งมอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อยรวมจานวน
60 วัน ถึงสูงสุดไม่เกิน 120 วัน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่
จะได้รบั การพิจารณาให้เครดิตเทอมในช่วง 60 วัน ถึง
90 วัน โดยที่ผ่านมาทางบริษัทประสบปญั หาเรีย กเก็บ
เงินไม่ได้หรือหนี้สูญน้ อยมากโดยรูปแบบการจ่ายชาระ
เงิ น จะเน้ น เป็ น เช็ค มากกว่ า เงิ น สด ส าหรับ ลู ก ค้ า
ต่ างประเทศนัน้ โดยส่ว นใหญ่จะเน้ น การจาหน่ า ยใน
เงื่อ นไขจ่ายชาระเงินแบบ L/C at Sight นอกจากนี้จ ะ
เป็ น รูป แบบ L/C Term หรือ การจ่ า ยเงิน สดแบบให้
เครดิตเทอม หรือการจ่ายเงินสดล่วงหน้า
สาหรับการได้รบั เครดิตเทอมจากเจ้าหนี้
การค้าของบริษทั นัน้ จะได้รบั เครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน
120 วัน แต่เนื่องจากปจั จุบนั บริษทั ได้เปลี่ยนนโยบาย
การสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ เป็นการสังซื
่ อ้ โดยตรงจากต่างประเทศ

*อ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล การน าเข้ า และส่ ง อ อ ก
ผลิตภัณฑ์แสงสว่างของประเทศไทย เป็ นตัวเลขที่ได้จากเว็บไซต์
http://www.moc.go.th/ ของกระทรวงพาณิ ช ย์ ณ วั น ที่ 19
กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งข้อมูลอาจมีความไม่แน่ นอน และอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศ

โดยอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า แสงสว่า ง แบ่ ง
ตามประเภท และรายการที่มคี วามสาคัญได้ดงั รายการ
ดังต่อไปนี้
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อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้ า และอุปกรณ์ส่วน
ควบ และภาวะการแข่งขัน
อุ ต สาหกรรมหลอดไฟฟ้ าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ท างบริษัท เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และน าเข้ า เพื่อ
จ าหน่ า ยภายในประเทศซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ชะลอตัว ลง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยผลิต ภัณ ฑ์จ ากประเทศจีน ได้เ ข้า มาจัด
จาหน่ าย และ แข่งขัน ทัง้ ในตลาดภายในประเทศไทย
และตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตาม บริษทั
ยัง คงรัก ษาระดับ รายได้ไ ว้ไ ด้ เนื่ อ งจากบริษัท ได้ร ับ
ความไว้วางใจต่อคุณภาพของหลอดไฟฟ้าทีผ่ ลิต นาเข้า
และจัดจาหน่ายออกสู่ตลาดมาอย่างยาวนาน
ทัง้ นี้จากข้อมูลของการนาเข้าและส่งออกสินค้า
หลอดไฟฟ้าของประเทศไทยแยกตามผลิตภัณฑ์(*) ในปี
2564 ประเทศไทยมีการส่งออกหลอดฟลูออเรสเซนต์ไป
ต่างประเทศ ทัง้ สิน้ 10.47 ล้านหลอด หรือคิดเป็ นมูลค่า
211.3 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จากยอดส่งออก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ไปประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน
6.99 ล้านหลอดคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 142.1 ล้านบาท
ทัง้ นี้ หากไม่นับรวมยอดส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ยอด
การส่งออกหลอดฟลูออเรสเซนต์ จะมีจานวน 3.48 ล้าน
หลอด มีมูลค่าเท่ากับ 69.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563
ที่มีย อดการส่ง ออกอยู่ท่ี 3.80 ล้านหลอด หรือ คิดเป็ น
มู ล ค่ า 83 ล้ า นบาท และลดลงจากปี 2562 ที่มีย อด
จาหน่ ายหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ี 6.51 ล้านหลอด หรือ
คิดเป็นมูลค่า 109.2 ล้านบาท การลดลงดังกล่าวเป็ นผล
จากการเข้ามาแข่ง ขันของคู่แข่ง ขันจากประเทศจีน ที่
สามารถผลิต สินค้าได้ราคาถูกกว่า และยัง เป็ นผลจาก
การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยีเ ป็ นหลอดไฟแอลอีดี ซึ่ง
ประเทศจีนเป็ นผู้นาตลาดหลอดไฟแอลอีดขี องโลก ทา
ให้ผู้ผลิต ในประเทศไม่ส ามารถแข่ง ขันราคากับ ผู้ผลิต
สินค้าจากจีนได้ จนทาให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิด
ตัวลง และไม่สามารถแข่งขันในตลาดหลอดไฟระดับ โลก
ได้
สาหรับข้อมูลการนาเข้าสินค้าหลอดฟลูออเรส
เซนต์ และหลอดคอมแพคฟลูอเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ
ประหยัดไฟ) ในปี 2564 มีจานวนลดลงจากปี 2563 โดย
ในปี 2564 ปริมาณการนาเข้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ อยู่
ที่ 15.31 ล้านหลอดลดลงเล็กน้อยจากปี 2563 ที่ 15.69

ล้านหลอด โดยมีมูลค่าลดลงจากปี 2563 ที่ 464.3 ล้าน
บาท เป็ น 452.7 ล้านบาทในปี 2564 ขณะที่หลอดไฟ
แอลอีดี มีจานวนลดลง จาก 230.18 ล้านชิน้ ในปี 2563
เป็ น 183.63 ล้ า นชิ้ น ในปี 2564 แต่ มี มู ล ค่ า เพิ่ม ขึ้น
เล็กน้อยจาก 3,199.3 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 3,372.8
ล้ า นบาทในปี 2564 สาเหตุ ห ลัก ที่ ป ริ ม าณน าเข้ า
หลอดไฟแอลอีดีลดลง แต่ มูลค่าหลอดไฟแอลอีดีกลับ
เพิม่ ขึน้ มาจากราคาสินค้าทีป่ รับตัวสูงขึน้ มาก ในปี 2564
สาหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ ทัง้ โคมไฟ
สาเร็จรูป โคมไฟแอลอีดี โคมไฟถนน โคมไฟโซล่ า ร์
เซลล์ มีจานวนเพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจนจาก 20.26 ล้านชิ้น
ในปี 2563 เ ป็ น 24.1 ล้ า นชิ้ น ในปี 2564 และ มี
มูล ค่ า ลเพิ่ม ขึ้น จาก 6,756 ล้า นบาท เป็ น 8,747 ล้า น
บาทในปี 2564 หรือ เพิ่ม ขึ้น 29.47 เปอร์ เ ซนต์ เมื่อ
เทียบกับปี 2563
ทัง้ นี้ หากดูรายละเอียดตัวเลขเฉพาะประเทศ
จะพบว่าการนาเข้าหลอดไฟฟ้าทุกประเภทรวมกัน เป็น
การนาเข้าจากประเทศจีนกว่ า 85.61%(*) ของมูลค่ า
การน าเข้ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลอดไฟฟ้ าทุ ก ปร ะเภท
เนื่ อ งจากประเทศจี น เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า
ทางด้า นหลอดไฟฟ้ ามากเป็ น อัน ดับ หนึ่ ง ของโลกใน
ปจั จุบนั ทัง้ นี้ สาเหตุหลักทีท่ าให้การนาเข้าหลอดไฟฟ้า
จากประเทศจีนมาจากการท าความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศอาเซียนและประเทศจีน ซึ่งทาให้อตั รา
ภาษีน าเข้า จากประเทศจีน เป็ น 0% และท าให้มีผู้จ ด
ทะเบียนนาเข้าผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ากว่า 500 รายการ
ทาให้มผี ู้ประกอบการที่นาเข้าสินค้าจากประเทศจีนเข้า
มาแข่งขันจานวนมาก
โดยป จั จุ บ ัน ผู้น าเข้า รายใหญ่ ข องประเทศ
ไทย ได้แก่
 บ ริ ษั ท ฟิ ลิ ป ส์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
(ประเทศไทย) จากัด ผลิตและจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
แสงสว่างทุกประเภทภายใต้ตราสินค้า “Philips” ซึ่งเป็น
ตราสินค้าอันดับหนึ่งของโลกทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมาก
และเป็นทีร่ จู้ กั กันดีในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่าง โดยมี
ยอดขายกว่า 50% ของตลาดไฟฟ้าแสงสว่าง
 บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีค วิป เมนท์
จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
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ครบวงจร เป็ นบริษทั เพียงแห่งเดียวในธุรกิจไฟฟ้าแสง
สว่าง ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) ผลิตและจัดจาหน่ายหลอดไฟฟ้าภายใต้ตรา
สินค้า “L&E” และ “Lumax”
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทางบริษทั พิจารณา
ว่า การที่บริษทั เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายหลอดไฟเองนัน้
จะช่วยสร้างความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิต และ
จ าหน่ า ยให้ มีจ านวนรายการเพื่อ สนองตอบความ
ต้ อ งการของผู้บ ริโ ภคได้ม ากขึ้น กว่ า เดิม นอกจากนี้
บริษัทจึง ได้คิดค้นและพัฒ นา หลอดไฟฟ้ าแบบปล่อ ย
ประจุความเข้มสูง (HID อาทิ หลอดไฟเมทัลฮาไลด์ และ
โซเดีย มความดัน สูง ) หลอดไฟแอลอีดี และ โคมไฟ
แอลอีดี

ประโยชน์ จากการนาโคมไฟฟ้ ามาประกอบเป็ น วงจร
สาเร็จรูปก่อนจัดจาหน่าย (นาโคมไฟฟ้ามาประกอบรวม
กับ หลอดไฟฟ้ า และอุ ป กรณ์ ส่ ว นควบต่ า งๆ) ท าให้
เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคทีน่ ิยมซือ้ สินค้าสาเร็จรูปโดยตรง
1.3) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษทั ตระหนักถึงและให้ความสาคัญเป็นอย่าง
มากต่อการขยายฐานลูกค้าให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดย
บริษัทได้ว างแผนการจัดหากลุ่ม ลูก ค้าเป้ าหมายกลุ่ ม
ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
กลุ่มลูกค้าที่แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่
 กลุ่มหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ
 กลุ่มโคมไฟฟ้า
 กลุ่มอุปกรณ์อานวยความสะดวก
อย่างไรก็ตาม บริษทั พยายามเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายในแต่ ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด เนื่อ งจากสินค้า
กลุ่มไฟฟ้าและแสงสว่างเป็ นอุปกรณ์จาเป็นต่อการดารง
ชีว ิต ประจาวันของทุกครัว เรือ น ซึ่ง ถ้ าสามารถเข้าถึง
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้จะทาให้สามารถขยายช่องทางการ
จ าหน่ า ยได้ ม ากขึ้น โดยเฉพาะการน าเสนอสิน ค้า ที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย อาทิ หลอดไฟ และโคม
ไฟฟ้าบางประเภท จะช่วยให้ง่ายต่อการดาเนินกลยุทธ์
ด้ า นการตลาด นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได้ ว างแผน
เตรีย มการขยายฐานลูก ค้า มากขึ้น ผ่ า นการเพิ่มช่อ ง
ทางการจาหน่ าย รวมถึงการเพิม่ ความหลากหลายของ
ผลิต ภัณ ฑ์ให้มากขึ้นโดยจะเน้ นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ
อานวยความสะดวกในบ้านและสานักงาน

* ข้อมูลการนาเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์แสงสว่างของ
ประเทศไทย เป็ นตัวเลขที่ได้จากเว็บไซต์ http://www.moc.go.th/
ของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งข้อมูลอาจ
มีความไม่แน่ น อน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่กระทรวง
พาณิชย์ได้ประกาศ

อุ ต สาหกรรมโคมไฟฟ้ าและภาวะการ
แข่งขัน

อุ ต สาหกรรมโคมไฟฟ้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
อุ ป กรณ์ หรือ วงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง ตลาดอุ ต สาหกรรม
โคมไฟฟ้ ามีการแข่ง ขันสูง มีผู้ผลิต และผู้นาเข้าสินค้า
หลายรายในประเทศ บริษัท ได้ เ ริ่ม วิจ ัย และพัฒ นา
ผลิต ภัณ ฑ์โคมไฟฟ้ า เพื่อ ต่ อ ยอดธุร กิจบัลลาสต์ และ
ตอบสนองต่ อผู้บริโภคที่ต้องการโคมไฟเพื่อนาไปใช้คู่
กับ หลอดไฟแอลอีดี ที่ทางบริษัทได้จดั จ าหน่ าย การ
ผลิตโคมไฟฟ้านอกจากจะเพิม่ ยอดจาหน่ ายในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าโดยตรงแล้ว ทางบริษทั จึงได้รบั

2) ธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
2.1) การทาการตลาดของผลิ ตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ
ปจั จุบนั บริษทั มีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทีเ่ ปิ ดดาเนินการอยู่จานวน 2 โครงการ ขนาด
กาลังการผลิตไฟฟ้า 1.4 เมกะวัตต์ และ 0.99 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด (GSET)
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า : ขนาด 1.4 เมกะวัตต์
คู่สญ
ั ญา : การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค

36

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

อัตราการรับซือ้ ไฟฟ้า: โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์
จากัด เป็ นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Feed-in Tariff ที่มรี ะยะเวลารับซือ้
20 ปี โดยรับซื้อที่ราคา 3.76 บาทต่อหน่ วย และได้รบั ส่วนเพิม่ ราคารับซื้อ
ไฟฟ้า (Adder) สาหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาจากพลังงานหมุนเวีย นใน
อัตรา 0.50 บาทต่อหน่ วย เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริม่ ต้นโครงการ
ซึง่ สัญญาจะสิน้ สุดในวันที่ 19 เมษายน 2578
โครงการนี้ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ กาไรสุ ทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ แต่ ว นั ที่เ ริ่มมีร ายได้ และ
ภายหลังจากระยะเวลา 8 ปี ดังกล่าว จะได้รบั การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี
(2) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด (GEE)
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า : ขนาด 0.99 เมกะวัตต์
คู่สญ
ั ญา : การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อัตราการรับซือ้ ไฟฟ้า: โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด ได้ทา
สัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าค (PEA) เมื่ อ วัน ที่ 28
พฤศจิกายน 2555 มีร ะยะเวลาสัญญา 5 ปี และต่ อ เนื่อ งครัง้ ละ 5 ปี โดย
อัตโนมัติ
โครงการนี้ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ กาไรสุ ทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้
2.2) แนวโน้ มอุตสาหกรรม และ สภาวะการแข่งขัน
ั หามลภาวะที่อ าจเกิด ขึ้น จากการเผาไหม้
การลดป ญ
พลังงานฟอสซิลลงด้วย ทัง้ นี้ แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าในประเทศไทย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพรวมธุ ร กิจ พลัง งานทดแทน มีแ นวโน้ ม
เติบโตขึน้ เรื่อยๆ โดยปจั จัยสาคัญทีส่ นับสนุ นการเติบโต
หลัก ได้แก่ การสนับสนุนของภาครัฐ และการลดลงของ
ราคาต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ าจากพลัง งานทดแทน
โดยเฉพาะพลัง งานแสงอาทิต ย์ ท าให้อุ ต สาหกรรม
พลัง งานทดแทนในภาพรวม มีแนวโน้ มที่จะขยายตัว
เพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นไปตามแนวโน้มการพัฒนา
และการเติ บ โตของพลัง งานสะอาดทัว่ โลกในการ
พยายามลดการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าที่ผลิต จากเชื้อ เพลิง
ฟอซซิล เช่น น้ามัน ถ่านหิน และ ก๊าซธรรมชาติ ซึง่ เป็น
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่อย่างจากัด และเป็น

(1) ภ า ว ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ า ใ น
ประเทศไทย
(1.1) โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ า
ในประเทศไทย

โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยการผลิต การส่ง การจาหน่าย
และผูใ้ ช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้
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แผนภาพแสดงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ าในประเทศไทย

ระบบผลิ ตไฟฟ้ า
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ได้แก่
การไฟฟ้ าฝ่า ยผลิต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.) และ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดย กฟผ. จาหน่ ายไฟฟ้ าเกือ บ
ทัง้ หมดที่ผ ลิต และซื้อ จากผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าเอกชนและ
ประเทศเพื่อนบ้านให้แก่รฐั วิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ การ
ไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้ าส่ว นภูมภิ าค
(กฟภ.) เพื่อจาหน่ ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ ารายย่อย ลูกค้า
ธุ ร กิจ ลูก ค้า อุ ต สาหกรรมทัวประเทศ
่
และประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และประเทศมาเลเซีย โดยผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าอิส ระ
(IPP) จะจาหน่ายไฟฟ้าให้กบั กฟผ. เท่านัน้ ในขณะที่
ไฟฟ้าบางส่วนที่ผลิตจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
และผู้ ผ ลิต ไฟฟ้ าขนาดเล็ก มาก (VSPP) สามารถ
จาหน่ ายไฟฟ้าให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง โดย
ในปี 2564 มีกาลังผลิตไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ตาม
สัญญา รวมทัง้ สิน้ 50,833 เมกะวัตต์ ไม่รวมข้อมูลของ
ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าใช้ เ อง (IPS) ทัง้ นี้ ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ าของ
ประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.)
(2) โร ง ไฟ ฟ้ าข อ ง กฟ ผ . เ ป็ น
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน พลังงานความร้อนร่วม

และพลังน้า เป็นหลัก โดย ในปี 2564 โรงไฟฟ้าของ กฟผ.
มีก าลัง การผลิต 16,082 เมกะวัต ต์ คิด เป็ น ร้อ ยละ 32
ของกาลังการผลิตรวมในระบบไฟฟ้า
(2) ผู้ ผ ลิ ต ไฟ ฟ้ าอิ ส ร ะ (Independent Power
Producer: IPP)
ผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าอิส ระเป็ นผู้ผ ลิต ที่พ ฒ
ั นาโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยมี
กาลัง ผลิต ไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบไม่ต่ ากว่า 90 เมกะวัตต์
โดยมีกฟผ. เป็ นผู้ร บั ซื้อ ไฟฟ้ าที่ผ ลิต ได้ทงั ้ หมดภายใต้
สัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยในปี 2564 ผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าอิสระมีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 15,499 เมกะวัต ต์
คิดเป็นร้อยละ 31 ของกาลังการผลิตรวมในระบบไฟฟ้า
(3) ผู้ ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ร า ย เ ล็ ก (Small Power
Producer: SPP)
ผู้ผลิตไฟฟ้าที่ดาเนินโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
ระบบการผลิต พลัง งานความร้ อ น และไฟฟ้ าร่ ว มกัน
(Cogeneration) หรือการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานนอก
รูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ
SPP แต่ละโครงการจะจาหน่ ายไฟฟ้าให้ กฟผ. มากกว่า
10 เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP
แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้ าให้ผู้บริโภค ที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงได้โดยตรง กาลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ใน
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และมาเลเซียด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC)
300 กิโลโวลต์

ระดับ 120 - 150 เมกะวัต ต์ โครงการ SPP
บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับโครงการ IPP
แต่ใช้รปู แบบการผลิตเป็นระบบ Cogeneration
โดยในปี 2564 ผูผ้ ลิตไฟฟ้ารายเล็กมีกาลัง การ
ผลิตตามสัญญารวม 9,381 เมกะวัตต์ คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 18 ของก าลัง การผลิต รวมในระบบ
ไฟฟ้า
(4) ไฟฟ้าทีน่ าเข้าจากต่างประเทศ
นอกจากการรับ ซื้อ ไฟฟ้ าจากผู้ผ ลิต
ไฟฟ้าในประเทศ 4 กลุ่มข้างต้นแล้ว กฟผ. ยัง
รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต ไฟฟ้าในประเทศเพื่อ น
บ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็ นต้น โดยในปี 2564 ผู้ผลิต ไฟฟ้ าจาก
ต่ างประเทศมีกาลังการผลิตติดตัง้ รวม 5,721
เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ของกาลังการผลิต
รวมในระบบไฟฟ้า
(5) ผู้ผ ลิต ไฟฟ้ ารายเล็ก มาก (Very
Small Power Producer: VSPP)
สาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก จะ
จาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟน. หรือ กฟภ.
ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ต่อสัญญา โดยมีเงื่อ นไข
ว่าต้องใช้ระบบ Cogeneration หรือใช้พลังงาน
หมุนเวียน ทัง้ นี้ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไม่ได้
รวมอยู่ในระบบของ กฟผ. โดยมีกาลังการผลิต
ตามสัญ ญารวม 4,201 เมกะวัต ต์ (ข้อ มูล ณ
เดือ นธัน วาคม 2562) คิด เป็ น ร้อ ยละ 8 ของ
กาลังผลิตรวมในระบบไฟฟ้า

ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า
กฟน. และ กฟภ. ท าหน้ า ที่จ าหน่ า ยไฟฟ้ า
ให้กบั ผู้บ ริโภคในประเทศ โดย กฟน. รับ ผิดชอบการ
จาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้ าในเขตนครหลวง ได้แก่
กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ ร ี และสมุทรปราการ ขณะที่
กฟภ. จะทาการจาหน่ ายไฟฟ้าให้แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้ารายย่อย
และลูกค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่เขตบริการ
ของ กฟน. และไฟฟ้ าบางส่ว น กฟผ. ทาการจาหน่ าย
ตรงให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้ารายใหญ่บางรายและผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่อยู่
ในประเทศใกล้เคียง นอกจากนี้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนบาง
รายมีเครือข่ายไฟฟ้าของตนเองที่ส่งไฟฟ้าให้กบั ลูก ค้า
อุตสาหกรรมโดยตรง
โดยในปี 2563 กฟผ. ได้จ าหน่ า ยไฟฟ้ ารวม
ทัง้ สิ้น 187,489.39 ล้านกิโลวัต ต์ -ชัวโมง
่
โดยจาหน่ าย
ให้ กฟน. 52,343.73 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(คิดเป็ นร้อย
ละ 27.92 ของการจาหน่ ายไฟฟ้ าทัง้ หมด) จาหน่ ายให้
กฟภ. 131,558.55 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(คิดเป็นร้อยละ
70.17 ของการจาหน่ ายไฟฟ้าทัง้ หมด) จาหน่ ายตรงให้
ผู้ใช้ไฟฟ้า 1,205.07 ล้านกิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(คิดเป็ นร้อย
ละ 0.64 ของการจาหน่ ายไฟฟ้าทัง้ หมด) และจาหน่ าย
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ าที่อ ยู่ในประเทศใกล้เ คีย ง 2,001.74 ล้าน
กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
(คิดเป็ นร้อยละ 1.07 ของการจาหน่าย
ไฟฟ้าทัง้ หมด)
(1.2) ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในประเทศไทย
โดยภาพรวมแล้ว ความต้ อ งการใช้ไ ฟฟ้ าใน
ระบบในช่ ว งปี 2564 ถึง 2563 เพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่อ ง
โดยคิดเป็ นอัต ราการเติบ โตเฉลี่ย ร้อ ยละ 19.82 ต่ อ ปี
ทัง้ นี้ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบในปี 2562
เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.27 น. มี
ค่าเท่ากับ 32,272.8 เมกะวัตต์ เพิม่ ขึ้น 1,300.07 เมกะ
วัต ต์ หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 4.20 จากเดือ นพฤษภาคม
2559 ซึ่ง มีความต้อ งการไฟฟ้ าสูง สุ ด ในขณะนัน้ ซึ่ง มี
ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบเกิดขึน้ ในวันที่
11 พ ฤ ษภ าคม 2559 เ ว ลา 14.12 น. มี ค่ า เ ท่ า กั บ
30,972.73 เมกะวัตต์

ระบบส่งไฟฟ้ า
กฟผ. ดาเนินการจัดส่ง ไฟฟ้ าที่ผลิต
จากโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และที่ร บั ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้า
รายอื่น ผ่ า นระบบส่ ง ไฟฟ้ าของ กฟผ. ซึ่ง มีโ ครงข่ าย
ครอบคลุมทัวประเทศ
่
โดยระดับแรงดันหลัก ได้แก่ 500
กิ โ ลโวลต์ 230 กิ โ ลโวลต์ และ 115 กิ โ ลโวลต์ เพื่ อ
จาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟน. กฟภ. และผูใ้ ช้ไฟฟ้าทีร่ บั ซือ้
โดยตรง นอกจากนี้ กฟผ. ยัง จ าหน่ า ยไฟฟ้ าให้ก าร
ไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ได้แก่ สปป.ลาว ด้วย
ระบบส่งไฟฟ้าแรงดัน 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์

39

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

35,000

หน่วย: เมกะวัตต์

30,000
25,000

23,900

27,346

29,619

28,578

28,338

2560

2561

26,121

26,598

26,942

2555

2556

2557
2558
2559
ความต้องการไฟฟ้ าของระบบ

30,853

28,636

20,000
15,000
10,000
5,000
2554

2562

2563

*ทีม่ า : กฟผ.
การใช้ไฟฟ้าจะเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี 2561 ถึงปี
2580 โดยคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.03 ต่อ
ปี ดังนี้

สาหรับแนวโน้มในอนาคต แผนพัฒนากาลัง
ผลิ ต ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580
(PDP2018 Revision 1) ได้ประมาณการว่าความต้อง

แผนภาพแสดงประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้ าตัง้ แต่ปี 2561 ถึง 2579
70,000

หน่ วย: เมกะวัตต์

60,000
50,000
40,000

60,360 61,965
57,271 58,803
54,264 55,787
52,819
49,913 51,341
47,065 48,437
44,396 45,748
43,068
40,309 41,676
37,437 38,900
34,317 35,889

30,000
20,000
10,000
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580
ประมาณการความต้องการไฟฟ้ า

*ที่มา (1) กฟผ. (2) คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (3) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (4) แผน PDP2018

(2) แนวโน้ มอุตสาหกรรมผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
แผนพัฒ นาพลัง งานทดแทนและพลัง งาน
พลัง งานทดแทนจากร้อ ยละ 10.04 ของปริมาณความ
ทางเลือก (AEDP) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากที่ป ระชุม
ต้อ งการไฟฟ้ ารวมของประเทศในปี 2561 เป็ นร้อ ยละ
คณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 20 ตุ ล าคม 2563 ตามมติ
34.23 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศ
ในปี 2580 โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (“กพช.”) ได้มี
การตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
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ตารางแสดงกาลังการผลิ ตติ ดตัง้ (เมกะวัตต์) ของพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในปี 2561
และเป้ าหมายในปี 2580 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
เชื้อเพลิ ง แสงอาทิ ตย์
ปี 2561
2,849
ปี 2580
14,864
เพิ่ มขึ้น
12,015

พลังลม
1,504
2,989
1,485

พลังน้า
3,159
3,228
69

ขยะ
531
975
444

ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้กาลังการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจะเพิม่ ขึ้นอีก
มาก โดยเฉพาะพลัง งานแสงอาทิต ย์ท่ีจ ะเพิ่ม ขึ้น ถึง
12,015 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ รายงานทีจ่ ดั ทาโดยองค์กรพลังงาน
หมุนเวียนนานาชาติ (International Renewable Energy
Agency - IRENA) ระบุ ว่ า ไฟฟ้ าที่ผ ลิต จากพลัง งาน
หมุ น เวีย นมีแ นวโน้ ม ราคาถู ก กว่ า ไฟฟ้ าที่ผ ลิต จาก
เชื้อ เพลิง ฟอสซิล เนื่ อ งจากมีก ารพัฒ นาเทคโนโลยี
ประกอบกับการส่งเสริมของรัฐบาลประเทศต่างๆ และ
โครงการที่ไ ด้ร บั การพัฒ นาเป็ น รูป ธรรม จนส่ง ผลให้
ต้ น ทุ น พลั ง งานหมุ น เวี ย นของโลกลดต่ าลง เ ป็ น
ประวัติก ารณ์ โดยในปี 2563 อาจมีแ นวโน้ ม ถู ก กว่ า
เชือ้ เพลิงฟอสซิล (ทีม่ า : กฟผ.)
จึง เป็ นไปได้ว่าในอนาคตการผลิต ไฟฟ้ าจาก
พลัง งานทดแทนอาจเข้ามาแทนที่การผลิต ไฟฟ้ าจาก
เชื้อ เพลิง ฟอสซิล ได้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากภาครัฐ อาจ
สามารถซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ได้ในราคาที่ไม่แตกต่างจากการซือ้ จากผูผ้ ลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานฟอสซิล

ชีวมวล
2,290
5,790
3,500

ก๊าซชีวภาพ
382
1,565
1,183

รวม
10,715
29,411
18,696

การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพืน้ ที่ ความพร้อมของสาย
ส่ ง ที่ร องรับ ในพื้น ที่ร อบสถานี ไ ฟฟ้ า การจัด ล าดับ
ความส าคัญ ของการรับ ซื้อ ไฟฟ้ า ซึ่ง จัด ล าดับ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ตามรายงานของสานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึง่ ในนโยบายของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญใน
การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยได้
เพิม่ สัดส่วน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ทีเ่ ป็น
พลังงานจากเชือ้ เพลิงจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาก
ขึ้น กว่ า หลายรัฐ บาล โดยได้ป รับ เป้ าหมาย การผลิต
ไฟฟ้ าจากพลัง งานหมุ น เวี ย น และเน้ น โครงการ
โรงไฟฟ้ าชุ ม ชนเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากที่ ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ท่ชี ุมชนจะได้รบั ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สัง คม
และสิง่ แวดล้อม กาหนดเปิดรับซือ้ ไฟฟ้าระหว่างปี พ.ศ.
2563 – 2567 ประกอบไปด้ ว ยโรงไฟฟ้ าที่ผ ลิต ด้ ว ย
เชื้อ งเพลิง ชีวมวล 600 เมกะวัต ต์ ก๊าซชีว ภาพจากน้ า
เสีย 183 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 600 เม
กะวั ต ต์ รวมทั ้ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ในรู ป แบบ
ผสมผสาน (Hybrid) กับชีวมวล และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ
จากน้าเสีย และ/หรือ ก๊าซชีวภาพ จากพืชพลังงาน 550
เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดเป้าหมายกาลังการผลิตใหม่
ของโรงไฟฟ้ าชุ ม ชนเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากตาม
แผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ.
2561 - 2580 (PDP 2018) โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ดังต่อไปนี้

แนวโน้ มอุ ต สาหกรรมของผู้ ผ ลิ ตไฟฟ้ า
พลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือก
อุตสาหกรรมผู้ผลิต ไฟฟ้ าพลังงานทดแทน และ
พลัง งานทางเลือก ขึ้นอยู่กบั ความพร้อ มของโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีจ่ ะรองรับโดยพิจารณาจากปจั จัย อาทิ ความต้อง
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ปี พ.ศ.
กาลังการผลิ ต (เมกะวัตต์)
ชี วมวล
ก๊าซชี วภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
ก๊าซชี วภาพ (พืชพลังงาน)
พลังงานแสงอาทิ ตย์ (Hybrid)
รวม

2563
รายปี สะสม
200
200
100
100
200
200
200
200
700
700

*ทีม่ า สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2564
รายปี สะสม
100
300
50
150
100
300
100
300
350 1050

2565
รายปี
สะสม
100
400
33
183
100
400
90
390
323
1373

2566
รายปี สะสม
100
500
183
100
500
80
470
280
1653

2567
รายปี สะสม
100
600
183
100
600
80
550
280
1933

กระทรวงพลังงาน

ั หามลภาวะที่อ าจเกิดขึ้น
จากัด และเป็ นการลดป ญ
จากการเผาไหม้พลังงานฟอซซิลลงด้วย
ในส่ ว นของการสนับ สนุ น ของภาครัฐ ใน
ประเทศไทย ได้ ก าหนดนโยบายโดยกระทรวง
พลังงาน ซึ่งได้ประกาศแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลัง งานทางเลือ ก (AEDP) ซึ่ง เป็ น แผนระยะ
ยาว 20 ปี ไ ว้ เ ป็ น โครงสร้ า งการพัฒ นาพลัง งาน
ทดแทนภายในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการ
รับซื้อพลังงานทดแทนใหม่ในแผนพัฒนากาลังผลิต
ไฟฟ้ าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับ
ปรับ ปรุ ง ครัง้ ที่ 1 (AEDP 2018 Revision 1)* ตาม
ข้อมูลดังต่อไปนี้

ทัง้ นี้โดยภาพรวมของธุรกิจพลัง งานทดแทน
ยัง มีแ นวโน้ ม เติ บ โตขึ้น เรื่ อ ยๆ โดยป จั จัย ส าคัญ ที่
สนับ สนุ น การเติบ โตหลัก ได้แ ก่ การสนับ สนุ น ของ
ภาครัฐ และการลดลงของราคาต้นทุนการผลิต ไฟฟ้ า
จากพลัง งานทดแทน โดยเฉพาะพลัง งานแสงอาทิตย์
และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ทา
ให้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนในภาพรวม มีแนวโน้ม
ที่ จ ะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้น อย่ า งชัด เจน ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
แนวโน้มการพัฒนาและการเติบโตของพลังงานสะอาด
ของทั ่วโลก ในการพยายามลดการใช้พลัง งานไฟฟ้ าที่
ผลิตจากเชือ้ เพลงฟอซซิล เช่น น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ ซึง่ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทม่ี อี ยู่อย่าง
ประเภทโรงไฟฟ้ า
โรงไฟฟ้าขยะ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
โรงไฟฟ้าพลังงานลม
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้า
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
โรงไฟฟ้าชุมชน (ชีวมวล)
โรงไฟฟ้าชุมชน (ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน))
โรงไฟฟ้าชุมชน (ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย))
โรงไฟฟ้าพลังน้าขนาดเล็ก กฟผ.
โรงไฟฟ้า Solar Hybrid โรงไฟฟ้าชุมชน
รวม

กาลังผลิ ตไฟฟ้ าใหม่ (MW)
444
2,900
1,485
8,740
2,725
400
600
600
183
69
550
18,696

* ข้อมูลแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เป็ นข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ https://www.eppo.go.th ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
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ซึ่ง มีป ริมาณโครงการที่จะเปิ ดรับ ซื้อ ไฟฟ้ า SPP/VSPP
ชีวมวล ลม ก๊าซชีวภาพ รวม 6,168 เมกะวัตต์ในอนาคต

จากข้อ มูล ข้า งต้ น จะพบว่ า ธุ ร กิจ พลัง งาน
ทดแทนยั ง มี แ นว โน้ มเ ติ บ โต ขึ้ น อี ก ในอ นาค ต
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
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1.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ
1) ธุรกิ จออกแบบ ผลิ ต และจัดจาหน่ าย อุปกรณ์ไฟฟ้ าส่องสว่าง
ธุรกิจออกแบบ ผลิต และจัดจาหน่ าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างของบริษทั นัน้ ขณะนี้บริษทั มีโรงงานที่ใช้เป็ น
ฐานในการผลิตรวม 2 แห่ง ซึง่ แบ่งออกเป็น โรงงาน 1 และโรงงาน 2 ดังนี้
โรงงาน 1 ตัง้ อยู่ เ ลขที่ 46/67-69 ซอยมัง่ มี
ทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์ ตาบลคอก
กระบือ อ าเภอเมือ งสมุ ท รสาคร จัง หวัด สมุ ท รสาคร
74000 โดยในส่ว นของโรงงาน 1 จะเดินสายการผลิต
อุปกรณ์ทุกชนิดทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ด้านอิเลคทรอนิกส์
โดยสิน ค้า ที่ป ระกอบเสร็จ เรีย บร้อ ยจะต้ อ งผ่ า นการ
ทดสอบทุกชิ้น ซึ่งสินค้าที่บริษทั ผลิต และ จัดจาหน่ าย
จะพบอัต ราการสู ญ เสีย หรือ สิน ค้ า ที่มีข้ อ บกพร่ อ ง
ประมาณที่กลับ คืนจากลูก ค้า ในปี 2564 อยู่ท่ี 0.29%
เท่านัน้ ซึ่ง ทางบริษทั ให้ความสาคัญต่ อการตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Control) ก่อนการจัดส่งสินค้าให้กบั
ลูกค้าเป็นสิง่ ทีส่ าคัญเป็นอันดับแรกเสมอ
โรงงาน 2 ตัง้ อยู่เ ลขที่ 9/20 ซอยมังมี
่ ทรัพ ย์
หมู่ท่ี 5 ถนนเลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์ ตาบลคอกกระบือ
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดย
ในส่วนของโรงงานนี้จะเดินสายการผลิต การประกอบ
และการขึ้น รูป โลหะ ส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ โคมไฟ และ
ผลิตภัณฑ์บลั ลาสต์
ทัง้ นี้ ขัน้ ตอนในการผลิ ต สิน ค้ า โดยรวมมี
กระบวนการต่ า งๆ ดัง นี้ (ดู แ ผนภาพโดยรวมของ
ขัน้ ตอนการผลิตสินค้าประกอบ)
(1) เริ่ ม ต้ น จากการรับ สิ น ค้ า เข้ า จากผู้ จ ั ด
จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิบ หรือ ตัว แทนจ าหน่ า ย
(Supplier)
(2) นาสินค้า เก็บเข้าคลังสินค้า เพื่อเตรียมใช้
เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
(3) เมื่อมีคาสังผลิ
่ ต พนักงานจะเบิกจ่าย

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

วั ต ถุ ดิ บ จ า ก ค ลั ง สิ น ค้ า เ พื่ อ น า เ ข้ า สู่
กระบวนการผลิต โดยจะมีว ตั ถุ ดิบประเภท
หนึ่งต้องผ่านการแปรรูปก่อนเข้าสู่การผลิต
วัตถุดบิ ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว จะถูกเก็บเข้า
คลังสินค้า
เมื่อมีคาสังผลิ
่ ตตามแผนผลิต พนักงานจะนา
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก และวั ต ถุ ดิ บ แปรรู ป เข้ า สู่
กระบวนการผลิต เพื่อเป็นสินค้ากึง่ สาเร็จรูป
สินค้ากึง่ สาเร็จรูป จะถูกเก็บเข้าคลังสินค้า
พนักงานจะเบิกจ่ายสินค้า เพื่อเข้าสู่การพิมพ์
รายละเอียดบนผลิตภัณฑ์ (Print) และบรรจุ
(Pack) เพื่อเป็นสินค้าสาเร็จรูป
นาสินค้าสาเร็จรูป เก็บ เข้าคลัง สินค้า เพื่อ
พร้อมจะส่งมอบให้กบั ลูกค้าต่อไป

นอกจากนี้บริษทั ยังได้มกี ารนาเข้าสินค้าที่ได้รบั
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมไทย เข้ า มาจัด
จ าหน่ า ยในประเทศ โดยมี ก ารคัด เลื อ กบริษั ท ที่มี
ศักยภาพในการผลิตจากการไปเยีย่ มชมงานแสดงสินค้า
ตรวจสอบโรงงานผลิต และตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีส่ ่ง
มาทดสอบก่อน นาเข้าสินค้ามาจัดจาหน่าย ทัง้ นี้สนิ ค้าที่
มีการนาเข้ามาจัด จาหน่ ายในปี 2564 บริษัทได้มีก าร
นาเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟและโคมไฟ LED ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟและปราศจากสารอันตราย โดยมี
สัดส่วนการนาเข้าสินค้าสาเร็จรูปประเภทหลอดไฟและ
โคมไฟฟ้ า LED ต่ อ สิ น ค้ า ส าเร็จ รู ป ที่ บ ริ ษัท น าเข้ า
ทัง้ หมด คิดเป็นร้อยละ 67.39
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แผนภาพโดยรวมของขัน้ ตอนการผลิ ตและจัดจาหน่ ายสิ นค้า
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1.1) รายละเอียดเกี่ยวกับการสั ่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิ ตของบริษทั มีดงั นี้
วัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็จรูปที่สาคัญที่ใช้ในการผลิ ตและจัดจาหน่ ายของบริษทั ประกอบด้วย
ประเภทวัตถุดิบ
สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน
และสิ นค้า
แหล่งที่มา
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562
สาเร็จรูป
1. โคมไฟฟ้า
บ ริ ษั ท สั ง่ ซื้ อ โคมไฟ และร างนี อ อ นจากทั ้ง ในและ 52.26
39.76 31.46
ต่ า งประเทศ โดยจะท าการสัง่ ซื้อ จากระบบ Re-Order
Point ซึ่งจะทาการสังซื
่ ้อ เมื่อสินค้าถึงจุดสต๊อคMinimum
ทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้สาหรับรายการนัน้
2. หลอดไฟ
บริษทั จะสังซื
่ อ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปจากต่างประเทศ 15.13
28.36 36.08
โดยประเมินจากคุณ ภาพของโรงงาน สถานที่ผลิต และ
ยอดการผลิต และจัดจ าหน่ ายเป็ นส าคัญ โดยจะท าการ
สังซื
่ อ้ ทุกเดือนจากการคานวณแผนการจัดจาหน่าย
3. ลวด
บริษทั จะสั ่งซื้อ จากผู้ผลิต รายใหญ่ในประเทศไทย โดย 11.65
10.36
4.71
จะทาการสังซื
่ ้อทุกๆ เดือน
4. เหล็ก
บริษทั จะสังสิ
่ นค้าโดยตรงจากผู้ผลิต และผู้จดั จาหน่ ายใน
7.08
4.09
4.29
ประเทศเป็นหลัก และจะทาการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับ
ผูจ้ ดั จาหน่ายจากต่างประเทศ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าราคาวัตถุดบิ
ที่บริษทั ได้รบั จากผู้จดั จาหน่ ายเป็ นราคามาตรฐานสากล
โดยพิจารณาจากแนวโน้ มการผันผวนของราคาเหล็ก ใน
ช่วงเวลานัน้ ๆ เป็นสาคัญ
5. อื่นๆ
13.88
17.43 23.46

ในการสังซื
่ ้อ วัต ถุ ดิบ และสิน ค้าส าเร็จรูป จาก
ผู้ผลิตหรือผู้จดั จาหน่ ายในแต่ละราย บริษทั ไม่ได้จดั ทา
สัญญาซือ้ ขายแต่อย่างใด
นอกจากในกระบวนการผลิต และขัน้ ตอนการ
สัง่ ซื้อ ที่ท างบริษัท ให้ ค วามสนใจในการพัฒ นาและ
ปรับ ปรุ ง ให้มีป ระสิท ธิภ าพและสร้า งความได้เ ปรีย บ
ให้กบั บริษัทแล้ว บริษัทยังให้ความสาคัญเกี่ย วกับการ
บ ารุ ง รั ก ษา (Maintenance) เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิ ต โดยจะเน้ น การบ ารุ ง รัก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดอี ย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปญั หา
ด้ า นการสู ญ เสีย ให้ มีส ัด ส่ ว นน้ อ ยที่สุ ด บริษัท มีก าร
ทดสอบสินค้าสาเร็จรูปทุกชิน้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า สินค้าทีไ่ ด้

สังซื
่ ้อจากทางผู้จดั จาหน่ ายเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย
นอกจากนี้ ใ นกระบวนการควบคุ ม สิ น ค้ า
คงเหลื อ ภายในโกดัง สิ น ค้ า บริ ษั ท ได้ ใ ช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็ นตัวควบคุมการสังจ่
่ ายวัตถุดบิ และการ
ั หาเรื่องการสูญ
เบิกของที่ใช้ในการผลิตเพื่อควบคุมป ญ
หายของวัตถุดบิ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงช่วยในเรื่องการ
วางแผนเพื่อสังซื
่ ้อวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปให้เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้านการจัดเก็บสินค้า
คงเหลือ
บริษทั มีพนักงานที่อยู่ในส่วนของการผลิ ต ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 75 คน
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1.2) สภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ วัต ถุดิ บ และ
สต๊อคสิ นค้า
ทีผ่ ่านมาบริษทั มีสภาพปญั หาเกีย่ วกับวัตถุดบิ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(3) ปั ญ หาเรื่ อ งความผัน ผวนทางด้ า น
ราคาวั ต ถุ ดิ บและสิ นค้ า ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การจัด
จาหน่ าย
ความผันผวนทางด้านราคาของวัตถุดบิ และ
สินค้าสาเร็จรูปเพือ่ การจัดจาหน่าย
ในปี 2564 ระดับ ราคาสิน ค้า ส าเร็จ รูป เพื่อ
การจัดจาหน่ ายที่บริษทั ได้นาเข้า มีราคาที่เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องจากปี ก่อนหน้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทหลอด
แอลอีดี และโคมไฟแอลอีดี มีการปรับราคาขึ้นในหลาย
รายการ ซึ่งเป็ นผลจากการปรับราคาขึน้ ของผลภัณฑ์ปิ
โตรเคมี เหล็ก ทองแดง และสินค้าโภคภัณ ฑ์ท่สี าคัญ
ของโลก
ทัง้ นี้ จากการที่ทางบริษัทได้มีก ารติด ตาม
ราคาวัต ถุ ดิบ และสิน ค้า ส าเร็จ รูป และมี ก ารประเมิน
ความผันผวนของราคาอย่างต่อเนื่อง ทาให้บริษทั ได้รบั
ผลกระทบน้ อ ยกว่ า ความเปลี่ย นแปลงของราคาที่
เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง ทางผู้ บ ริ ห ารได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการประเมินราคาวัต ถุ ดิบ และราคา
สิน ค้า เร็จ รูป โดยมีก ารเพิ่ม มาตรการทบทวนราคา
วัตถุดบิ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รวมถึงรายเดือน และมี
การประเมิน ระดับ ความเสี่ย งอย่ า งสม่ า เสมอ ท าให้
บริษัทยัง คงรักษาระดับ ราคาสินค้า และสามารถปรับ
ราคาสินค้าของบริษทั ให้อยู่ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม
(4) ปั ญ หาเรื่ อ งการจัด เก็บ วัต ถุดิ บ และ
สิ นค้าสาเร็จรูป
ในปี 2564 สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการจัดเก็บวัตถุ ดบิ
รวมถึงสินค้าสาเร็จรูปของบริษทั มีทงั ้ หมด 3 แห่ง คือ
โรงงานสมุทรสาคร 2 แห่ง คลังสินค้าทีถ่ นนเจริญนคร 1
แห่ง ซึ่งปจั จุบนั มีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายบริหารจะมีการประเมิน
สถานที่ จ ัด เก็ บ วัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป อย่ า ง
สม่าเสมอ และมีการทาสารวจเพื่อให้แน่ ใจว่าคลังสินค้า
ที่จ ัด เก็บ สามารถรองรับ ปริม าณวัต ถุ ดิบ และสิน ค้า
สาเร็จรูป ได้อย่างเหมาะสม

(1) ปัญหาความขาดแคลนวัตถุดิบและ
ขาดแคลนสิ นค้าสาเร็จรูปเพื่อการจัดจาหน่ าย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา บริษัทไม่ เ คย
ประสบปญั หาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิต
เนื่ อ งจากวัต ถุ ดิบ ที่ใช้ในการผลิต แต่ ละประเภทไม่ ไ ด้
จัดเป็ นวัตถุดบิ ที่หายาก ทาให้สามารถจัดซื้อวัตถุ ดิบ ได้
จากผูข้ ายทัง้ ในและต่างประเทศ อีกทัง้ ปริมาณการสังซื
่ ้อ
วัตถุดบิ รวมถึงสินค้าสาเร็จรูปของบริษทั ก็มไิ ด้มจี านวน
มากอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตของผู้
จัดจ าหน่ ายแต่ อ ย่ างใด จึง ท าให้บ ริษัทไม่ เ คยประสบ
ปญั หาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดบิ หรือขาดแคลนสินค้า
สาเร็จรูปเพื่อการจัดจาหน่ ายแต่อย่างใด
(2) ปั ญ ห า ก า ร พึ่ ง พิ ง ผู้ ผ ลิ ต / ผู้ จั ด
จาหน่ ายวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็จรูป
บริษทั ไม่มปี ญั หาเรื่องการพึ่งพิงผู้ผ ลิต /ผู้
จัดจาหน่ ายวัตถุดบิ รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ตลาดของผู้ ผ ลิต /ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิบ และสิ น ค้ า
สาเร็จรูปนัน้ จัดอยู่ในประเภทตลาดที่มคี ู่แข่งขันหลาย
ราย ซึ่งทางบริษทั สามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพ
ของสินค้า รวมถึง ความพึง พอใจในการให้บ ริการจาก
ผูผ้ ลิต/ผูจ้ ดั จาหน่าย
โดยวัต ถุ ดิ บ ที่ บ ริษั ท จะต้ อ งสัง่ ซื้ อ จาก
ผู้ผลิต/ผู้จาหน่ ายในต่างประเทศ จะมีวตั ถุดบิ และสินค้า
สาเร็จรูป 3 ประเภท หลักได้แก่ หลอดไฟและอุ ป กรณ์
ส่ ว นควบ และ โคมไฟฟ้ าโดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2564 บริษัทมีผู้จดั จาหน่ ายในประเทศทัง้ สิ้น 143 ราย
และผู้จ ัด จ าหน่ า ยต่ า งประเทศทัง้ สิ้น 19 ราย โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป จาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ เท่ากับร้อยละ 29.29 :
70.71 ตามลาดับ
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1.3) ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิต ของบริษัท มิไ ด้ส ร้ า งหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมถึงมิได้สร้างหรือ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด และในฐานะ
ที่บ ริษัท เป็ น ผู้ผ ลิต สิน ค้ า ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การอนุ ร ัก ษ์
พลัง งาน ทางผู้บ ริห ารจึง ได้ป ระกาศนโยบายในการ
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาสินค้าที่มปี ระสิทธิภาพ และ
สนับ สนุ น การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีช่ ว ยลดการใช้พ ลั ง งาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าทีบ่ ริษทั ได้ขอรับฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงานซึ่งเป็ นสินค้าที่บริษทั
ได้ พ ัฒ นาขึ้น เพื่อ ช่ ว ยอนุ ร ัก ษ์ ตามนโยบายภาครัฐ
นอกจากนี้ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่านมาบริษทั มิได้มขี ้อร้องเรียน
หรือ ข้อ พิพ าทใดๆ เกี่ย วกับ กฎหมายด้านสิ่ง แวดล้อม
และได้ป ฏิบ ัติต ามข้อ กาหนดรวมทัง้ ข้อ กฎหมายด้ า น
สิง่ แวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

พลัง งานทดแทนที่ดาเนินการผลิต 2 โครงการ ขนาด
กาลังการผลิตไฟฟ้า 1.4 เมกะวัตต์ และ 0.99 เมกะวัตต์
และโครงการที่อ ยู่ ร ะหว่ า งก าลัง ด าเนิ น ก่ อ สร้ า ง 1
โครงการ ขนาดกาลังการผลิต 2.97 เมกะวัตต์
โรงงานผลิ ต ไฟฟ้ าจากก๊ า ซชี ว ภาพ ของ
บริ ษัท กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ ากัด
ตัง้ อยู่เลขที่ 110/2 หมู่ท่ี 2 ตาบลหินแก้ว อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
โรงงานผลิ ต ไฟฟ้ าจากก๊ า ซชี ว ภาพ ของ
บริษทั กรีน เอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด ตัง้ อยู่เลขที่ 40/4
หมู่ 6 ต าบ ลหลั ก ส อ ง อ าเ ภ อ บ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุทรสาคร
ทัง้ นี้ โรงงานผลิต ไฟฟ้ าจากก๊า ซชีว ภาพ จะ
เดินสายการผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยใช้น้ าเสีย
จากโรงงานเกษตร อาทิ น้าเสียจากโรงสกัดน้ ามันปาล์ม
น้ ากากส่าจากโรงงานผลิตเอทานอล น้ ากากน้ าตาล น้ า
ส่ า เหล้า เป็ น วัต ถุ ดิบ ตัง้ ต้ น โดยมีก ระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

2) ธุรกิ จผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
ปจั จุบนั บริษทั มีโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าจาก

1

2

3
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(1) นาวัต ถุ ดิบ ที่ได้จากโรงงานผลิตภัณฑ์
การเกษตร วัต ถุ ดิ บ ที่ ส ามารถหาได้ ใ นพื้ น ที่ ร อบ
โรงไฟฟ้า มาเป็ นวัตถุดบิ ของการผลิต โดยวัตถุดบิ ที่ใช้
ในการผลิต ได้แก่ น้ าเสีย จากโรงงานเกษตร หรือ น้ า
จากการย่อยสลายพืชพลังงาน
(2) นาวัตถุดบิ เข้าไปพักในบ่อหมักหรือบ่อ
บาบัด เพื่อหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพจากกระบวนการย่อย
สลายสารอินทรียใ์ นสภาวะไม่ใช้อากาศจุลนิ ทรีย์ชนิดไม่
เติมอากาศจะทาการย่อยสลายวัตถุ ดบิ ทางการเกษตร
นั ้น และคายก๊ า ซมี เ ทนเป็ นผ ลผลิ ต ออ กม าจ าก
กระบวนการหมักด้วยบ่อหมัก (บ่อบาบัด)
(3) น าก๊ า ซชีว ภาพที่ไ ด้จ ากบ่ อ บ าบัด มา
ผ่านกระบวนการปรับ ปรุง ก๊ าซ ซึ่ง จะทาการดัก ก๊า ซ
H2S และ NH3 ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งทีอ่ ยู่ในวัตถุดบิ ให้มคี ่าที่
ต่ าลงจากนัน้ ทาการลดความชื้นและปรับระดับ O2 และ
CO2 ให้เหมาะสม
(4) ก๊าซที่ได้จากการปรับ ปรุงในข้อ 3 มา
ั ่ (Biogas Engine)
เข้าเครื่องปนไฟ
(5) กระแสไฟฟ้ าที่ไ ด้จ ากเครื่อ ง Biogas
Engine จะถู กเชื่อ มต่ อเข้าสู่ระบบจาหน่ ายไฟของการ
ไฟฟ้า เพื่อนาไปจาหน่ายให้กบั ประชาชนต่อไป

โมเลกุ ล ใหญ่ ให้ก ลายเป็ น สารอิน ทรีย์ท่ีมีโ ครงสร้าง
โมเลกุลเล็กลง จากนัน้ แบคทีเ รีย กลุ่มผลิต มีเ ทนจะใช้
สารอินทรียท์ ม่ี โี ครงสร้างโมเลกุลเล็กเป็นสารอาหารและ
ย่อยสลายให้ผลผลิตหลักเป็นก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยมีก๊าซอื่นๆ เกิดขึ้นใน
ปริมาณเล็กน้ อ ย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัล ไฟต์ (H2S)
หรือ ก๊าซไข่เ น่ า และก๊าซแอมโมเนีย (NH3) เป็ นต้น
โดยมีข นั ้ ตอนการย่ อ ยสลายหลายขัน้ ตอนที่มีค วาม
ซับซ้อนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที ่ 1 กระบวนการไฮโดรไลซี ส
(Hydrolysis) เป็นขัน้ ตอนของการย่อยสลายสารอินทรีย์
โครงสร้างโมเลกุลใหญ่ ทัง้ ที่ละลายน้ าและไม่ละลายน้า
เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็ นต้น ให้มี
ขนาดโครงสร้างโมเลกุลเล็กที่สามารถละลายน้ าได้ ผล
ของปฏิกิร ิยา จะได้ส ารประกอบอินทรีย์ท่มี ีโครงสร้าง
โมเลกุลเล็ก เช่น น้ าตาลกลูโคส กรมอะมิโน กรดไขมัน
เป็นต้น
ขัน้ ตอนที ่ 2 กระบวนการอะซิโ ดเจนี ซีส
(Acidogenensis) สารประกอบอิ น ทรีย์ โ ครงสร้ า ง
โมเลกุลเล็กที่ละลายน้ า ซึ่ง ถู กสร้างโดยกระบวนการ
ไฮโดรไลซีส จะถูกแบคทีเรียที่ดารงชีพอยู่ได้ทงั ้ สภาพที่
มีและไม่มอี ากาศ (Facultative bacteria) ใช้เป็ นแหล่ง
อาหารและพลังงาน โดยในช่วงแรกของการย่อยสลาย
ขัน้ ตอนนี้ ผลของปฏิร ิย าจะได้กรดอินทรีย์ร ะเหยง่าย
(Volatile fatty acid) ต่ อ มากรดอินทรีย์ร ะเหยง่ า ยที่
เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นจะถู กแบคทีเรีย กลุ่มอะซิโตเจน
นิค (Acetogenic bacteria) เปลีย่ นให้เป็นอะซิเตต ฟอร์
เมต ก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ เป็น
สารประกอบทีส่ าคัญในการผลิตก๊าซมีเทน
ขัน้ ตอนที ่ 3 กระบวนการผลิต ก๊ า ซมีเ ทน
(Methanogenesis) กระบวนการผลิต ก๊าซมีเ ทน เป็ น
ขัน้ ตอนสุดท้ายของการย่อ ยสลายสารอินทรีย์ภ ายใต้
สภาวะแบบไม่ใช้อากาศ ผลผลิตสุดท้าย คือ ก๊าซมีเทน
(CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และก๊าซอื่นๆ ใน
ปริมาณเล็กน้อย

กระบวนการผลิ ตก๊าซชีวภาพ
ปจั จุบนั น้ าเสียจากโรงงานทางการเกษตร
นิย มใช้ร ะบบบาบัดน้ าเสียแบบไม่ใช้อากาศ เนื่อ งจาก
ระบบบ าบัด ไม่ ใ ช้ อ ากาศสามารถบ าบั ด น้ า เสี ย ที่ มี
สารอินทรีย์ในระดับความเข้มข้นอินทรีย์สูงได้ และได้
ก๊าซชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วยก๊าซมีเทนร้อยละ 60 - 80
สามารถนามาใช้เพื่อเป็นพลังงานทดแทนได้
กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นสภาวะไม่ใช้อากาศ
ด้วยแบคทีเรีย 2 กลุ่ม คือ แบคทีเรียกลุ่มผลิตกรด (Acid
forming bacteria) และแบคทีเ รีย กลุ่ ม ผลิต มี เ ทน
(Methane producing bacteria) โดยแบคทีเรียกลุ่มผลิต
กรด จะทาการย่อยสลายสารอินทรียท์ ม่ี โี ครงสร้าง
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ภาพกระบวนการผลิ ตก๊าซชีวภาพ

2.1) สภาพปั ญ หาเกี่ ย วกับ วัต ถุดิ บ และ
สต๊อคสิ นค้า
ทีผ่ ่านมาบริษทั มีสภาพปญั หาเกีย่ วกับวัตถุ ดบิ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ปัญหาความขาดแคลนวัตถุดิบจาก
ฤดูการผลิ ต
เนื่องจากโรงงานผลิต ไฟฟ้ าจาก ชีวมวล และ
ชีวภาพ จะต้องใช้วตั ถุดบิ ทางการเกษตรเป็ นจานวนมาก
ทางบริษทั จึงจาเป็นต้องทาสัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ กับผู้

ขายวัตถุ ดิบรายใหญ่ ซึ่งจะเป็ นการประกันวัตถุ ดิบ ให้
เพียงพอต่อการผลิตในรอบปี ทัง้ นี้โรงงานการเกษตรที่
บริ ษั ท ได้ ท าสัญ ญาซื้ อ ขายวัต ถุ ดิ บ นั ้น เป็ น โรงงาน
การเกษตรที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งจะทาให้บริษัทมี
ค่ าขนส่ ง วัต ถุ ดิบ ที่น้ อ ยลง ในกรณี ท่ีบ ริษัทอยู่ ติ ด กับ
โรงงานการเกษตร บริษทั จะทาการเจรจาเพื่อทาระบบส่ง
วัตถุดบิ อัตโนมัตจิ ากทางโรงงานการเกษตร เพื่อประหยัด
ค่าขนส่งทีจ่ ะเป็นภาระในอนาคต
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ั หา
อย่ า งไรก็ต าม บริษัท ยัง ประสบป ญ
เล็กน้อย โดยในช่วงที่โรงงานการเกษตรไม่ได้ดาเนินการ
ผลิต (นอกฤดูการผลิต) บริษทั จาเป็ นต้องเดินเครื่องจักร
เพียงบางช่วงเวลาเนื่องจากวัตถุ ดิบ ไม่เพียงพอ ซึ่งจะ
เป็ นเพียงช่วงนอกฤดูการผลิตของโรงงานการเกษตรใน
ั หาเบื้องต้น
พื้นที่ ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้แก้ป ญ
โดยการกาหนดช่วงเวลาทาการซ่อมบารุงเครื่องจักรใหม่
ให้ตรงกับช่วงนอกฤดูการผลิต ทัง้ นี้ เพื่อลดผลกระทบ
จากปญั หาขาดแคลนวัตถุดบิ ในช่วงนอกฤดูการผลิต และ
ยังเป็ นการเตรียมพร้อมสาหรับการผลิตในช่วงฤดู ก าร
ผลิตของโรงงานการเกษตรในพื้นทีด่ ว้ ย

วัตถุดบิ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงานผลิตไฟฟ้าของ
บริษัทตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่มี ีวตั ถุ ดิบเป็ นจานวนมาก ทาให้
ในช่วงทีโ่ รงงานการผลิตสินค้าเกษตรไม่สามารถส่ง มอบ
วัต ถุ ดิบ ให้ก ับ ทางบริษัท ได้นัน้ บริษัท สามารถจัดหา
วัตถุดบิ การเกษตรจากโรงงานอื่นในพืน้ ที่ เพื่อมาชดเชย
วัตถุดบิ หลักทีบ่ ริษทั ใช้ได้บางส่วน
นอกจากนี้ บ ริษัท ยัง อยู่ใ นระหว่ า งด าเนิ น
การศึก ษา การท าสัญ ญาการเกษตรกับ เกษตรกรใน
พื้นที่ เพื่อปลูกพืชพลังงานบางชนิด ที่สามารถนามาใช้
ในกระบวนการ การผลิตของทางบริษทั ได้
(3) ปัญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบและผล
พลอยได้จากการผลิ ต
ั หาแต่
ป จั จุบ ันการจัดเก็บ วัต ถุ ดิบ ไม่มีป ญ
อย่างใด เนื่อ งจาก บริษัทได้ทาการต่ อ เชื่อ มระบบกับ
ทางโรงงานการเกษตรเพื่อ นาวัต ถุ ดิบ เข้ามาโดยตรง
และ น้ าที่เกิดขึ้นภายหลังจากการผลิต ไฟฟ้ า สามารถ
นาไปใช้เป็ นปุ๋ยทางการเกษตร ทาให้มเี กษตรกรในพื้น
ทีม่ ารับน้าไปใส่พน้ื ทีท่ างการเกษตรของตนเอง

(2) ปั ญหาการพึ่ งพิ งผู้ จ ั ด จ าห น่ าย
วัตถุดิบ
โรงงานผลิ ต ไฟฟ้ าจากชี ว มวล และ
ชีว ภาพ จาเป็ นต้อ งพึ่ง พิง ผู้จดั จาหน่ ายวัต ถุ ดิบ ที่เ ป็ น
โรงงานการเกษตรในพื้นที่ ซึง่ จะทาให้บริษทั จาเป็ นต้อง
ทาสัญญาระยะยาว (มากกว่า 2 ปี ) กับโรงงานการผลิต
สินค้าเกษตรเพื่อเป็นการลดความเสีย่ งในการขาดแคลน
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1.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1) สิ นทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิ จของบริษทั และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ท่ใี ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
วัตถุประสงค์
มูลค่าสุทธิ
ประเภท
ลักษณะ
ในการถือ
ลักษณะทรัพย์สิน
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31
ทรัพย์สิน
กรรมสิ ทธิ์
ครอง
ธันวาคม 2564
ทรัพย์สิน
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
1. ทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 606 ต.คอก
เป็นเจ้าของ จานองเป็นประกัน
23,547,123.71 ทีต่ งั ้ อาคาร
กระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
กับสถาบันการเงิน
โรงงาน
จ.สมุทรสาคร
แห่งหนึ่งในวงเงิน
(ส่วนปรับปรุง
ขนาดเนื้อที่ 5-0-3.4 ไร่
จานอง 150 ล้าน
ทีด่ นิ )
บาท
2. อาคาร
เลขที่ 46/67 -69 หมู่ท่ี 3
เป็นเจ้าของ จานองเป็นประกัน
7,430,964.84 เพื่อใช้ใน
โรงงาน
ซ.มังมี
่ ทรัพย์
กับสถาบันการเงิน
กระบวนการ
แห่งที่ 1
ถ.เลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์
แห่งหนึ่งในวงเงิน
ผลิต
ต.คอกกระบือ อ.เมือง
จานอง 10 ล้านบาท
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
3. อาคาร
เลขที่ 9/20 หมู่ท่ี 5 ซ.มังมี
่
เป็นเจ้าของ จานองเป็นประกัน
19,914,464.55 เพื่อใช้ใน
โรงงาน
ทรัพย์
กับสถาบันการเงิน
กระบวนการ
แห่งที่ 2
ถ.เลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์
แห่งหนึ่งในวงเงิน
ผลิต
ต.คอกกระบือ อ.เมือง
จานอง 150 ล้าน
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
บาท
4. ทีด่ นิ
เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร
เป็นผูเ้ ช่า
ไม่มี
- เพื่อใช้เป็นพืน้ ที่
สานักงาน แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี
สานักงานและ
และโกดัง กรุงเทพฯ 10600
โกดังสินค้า
เก็บสินค้า ขนาดเนื้อที่ 1-3-64 ไร่
5. อาคาร
พืน้ ทีใ่ ช้สอยขนาด 2,569
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
1,427,913.26 เพื่อใช้เป็นโกดัง
สานักงาน ตารางเมตร
เก็บสินค้าและ
และโกดัง
เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร
สานักงาน
เก็บสินค้า แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
ขนาดเนื้อที่ 1-3-64 ไร่
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เป็นเจ้าของ
ไม่มี
4,184,144.48 เพื่อใช้ใน
โรงงาน

52

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

7. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์
สานักงาน รวมถึงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
8. ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

9. เครื่องจักร/อุปกรณ์ระหว่างติดตัง้

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

ลักษณะทรัพย์สิน

บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จากัด
อาคารสานักงานเคลื่อนที่
เป็นเจ้าของ
ไม่มี

1. อาคาร
สานักงาน
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

3. เครื่องจักร/อุปกรณ์ระหว่างติดตัง้

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

วัตถุประสงค์
ในการถือ
ครอง
ทรัพย์สิน
528,263.83 เพื่อใช้ใน
โรงงาน /
สานักงาน
7,112,930.62 เพื่อใช้ในการ
ติดต่อและการ
ขนส่ง
เพื่อใช้ใน
โรงงาน

มูลค่าสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

242,626.56 เพื่อใช้เป็น
สานักงาน
9,236,213.31 เพื่อจาหน่าย/
ให้เช่า
49,837,845.40 เพื่อจาหน่าย/
ให้เช่า

บริษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด
1. ทีด่ นิ
เลขที่ 16 ต.หินแก้ว อ.ท่า
เป็นผูเ้ ช่า
ไม่มี
เพื่อใช้เป็น
สานักงาน แซะ จ.ชุมพร ขนาดเนื้อที่
สานักงาน และ
และ
12-0-60 ไร่
ใช้ใน
โรงไฟฟ้า เลขที่ 52 ต.หินแก้ว อ.ท่า
กระบวนการ
แซะ จ.ชุมพร
ผลิต
ขนาดเนื้อที่ 10-2-59 ไร่
2. อาคาร
เลขที่ 110/1 หมู่ท่ี 2 ต.หิน เป็นเจ้าของ
524,490.64 เพื่อใช้เป็น
สานักงาน แก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
สานักงาน
3. อาคาร
เลขที่ 110/1 หมู่ท่ี 2 ต.หิน เป็นเจ้าของ
18,558,195.73 เพื่อใช้ใน
โรงงาน
แก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
กระบวนการ
จานองเป็นประกัน
ผลิต
กับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งในวงเงิน
4. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เป็นเจ้าของ
11,643,623.78 เพื่อใช้ใน
จานอง
กระบวนการ
50 ล้านบาท
ผลิต
5. ระบบไบโอแก๊ส และระบบไฟฟ้า
เป็นเจ้าของ
5,169,155.28 เพื่อใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต
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ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

6. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์
รวมถึงคอมพิวเตอร์และ สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7. ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

8. เครื่องจักร/อุปกรณ์ระหว่างติดตัง้

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

1. ทีด่ นิ
สานักงาน
และ
โรงไฟฟ้า

ลักษณะทรัพย์สิน

2. ทีด่ นิ
สานักงาน
และ
โรงไฟฟ้า

โฉนดเลขที่ 45655,
91858, 86001 ขนาดเนื้อ
ที่ 30-3-17 ไร่ ต.เขาขลุง
อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี
โฉนดเลขที่ 181, 148
ขนาดเนื้อที่ 29-1-24 ไร่
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่าน
ช้าง จ.สุพรรณบุรี

3. ทีด่ นิ
สานักงาน
และ
โรงไฟฟ้า
4. ทีด่ นิ
สานักงาน
และ
โรงไฟฟ้า
5. ทีด่ นิ
สานักงาน
และ
โรงไฟฟ้า

บริษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
เป็นเจ้าของ
ไม่มี

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

โฉนดเลขที่ 39802
ขนาดเนื้อที่ 10-0-00 ไร่
ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร

เป็นผูเ้ ช่า

ไม่มี

โฉนดเลขที่ 37276, 42810
ขนาดเนื้อที่ หน้ากว้าง 6
ม.
ยาว 10 ม. ต.หลักสอง
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
โฉนดเลขที่ 34949
ขนาดเนื้อที่ หน้ากว้าง 6
ม. ยาว 200 ม.
ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร

เป็นผูเ้ ช่า

ไม่มี

เป็นผูเ้ ช่า

ไม่มี
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วัตถุประสงค์
ในการถือ
ครอง
ทรัพย์สิน
65,055.30 เพื่อใช้ใน
โรงงาน /
สานักงาน
1.00 เพื่อใช้ในการ
ติดต่อ
122,579.55 เพือใช้ใน
กระบวน
การผลิต

มูลค่าสุทธิ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564

10,000,000.00 เพื่อใช้เป็น
สานักงานและ
ใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต
11,711,855.78 เพื่อใช้เป็น
สานักงานและ
ใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต
เพื่อใช้เป็น
สานักงานและ
ใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต
เพื่อใช้เป็น
สานักงานและ
ใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต
เพื่อใช้เป็น
สานักงานและ
ใช้ใน
กระบวนการ
ผลิต
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ประเภท
ทรัพย์สิน

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์

ภาระผูกพัน

เลขที่ 40/4 หมู่ท่ี 6
ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว
จ.สมุทรสาคร
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

8. ระบบไบโอแก๊สและระบบไฟฟ้า

เป็นเจ้าของ

9. เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์
สานักงาน รวมถึงคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
10. ยานพาหนะ
11. อาคารระหว่างก่อสร้าง
12. เครื่องจักร/อุปกรณ์ระหว่างติดตัง้

เป็นเจ้าของ

ไม่มี

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ลักษณะทรัพย์สิน

6. อาคาร
โรงงาน

รวม
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มูลค่าสุทธิ
วัตถุประสงค์ใน
ณ วันที่ 31
การถือครอง
ธันวาคม 2564
ทรัพย์สิน
3,288,905.18 เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต
5,409,248.10 เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต
27,352,302.73 เพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต
427,822.60 เพื่อใช้ในโรงงาน/
สานักงาน
2,039,024.49 เพื่อขนส่งวัตถุดบิ
10,743,597.84 โรงผลิตไฟฟ้า
63,783,381.16 เครื่องจักรและระบบ
ผลิตไฟฟ้า
294,301,729.72
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2) สัญญาสาคัญที่ เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุรกิ จ
2.1) สัญญาที่สาคัญของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
(1) สัญญาเช่ าที่ดินสานักงานและโกดังสิ นค้า
คู่สญ
ั ญา
วันทาสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
วิธกี ารกาหนดราคา

:
:
:
:

บริษทั หวังหลี
่ จากัด ซึ่งมิ ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษทั
25 มีนาคม 2553
1 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (12 ปี 6 เดือน)
กาหนดระยะเวลาปลอดค่าเช่า 6 เดือน หลังจาก 6 เดือน คิดอัตรา
ค่าเช่า 80,000 บาท ปรับเพิม่ อัตราค่าเช่าในอัตราร้อยละ 5 โดยให้
เริม่ ขึ้นค่าเช่าในเดือนที่ 19 ของการเช่าเป็ นต้นไป และปรับเพิม่ ใน
อัตราร้อยละ 5 ทุก 12 เดือนถัดไป
- ผูใ้ ห้เช่า ตกลงให้ผเู้ ช่า ทาสัญญาเช่าที่ดนิ ไว้เพื่อตัง้ เป็ นสานักงาน
และโกดังแห่งใหม่ตามที่ผู้เช่าได้จดทะเบียนตามวัตถุประสงค์กบั
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านัน้
- เมื่อครบกาหนดสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าตกลงให้สทิ ธิแก่ผู้เช่าก่อนใน
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 3 ปี ภายใต้เงื่อนไขว่าผูเ้ ช่าตกลง
ให้ค่าเช่ามากกว่า หรือเท่ากับบุคคลภายนอกที่เสนอราคาค่าเช่า
ให้แก่ผใู้ ห้เช่า โดยผูเ้ ช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนระยะเวลาเช่าสิน้ สุดลง

สรุปสาระสาคัญของสัญญา

(2) สัญญาประกันภัยที่สาคัญ
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
คู่สญ
ั ญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย 1

:
:
:
:

521-01551-2272
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
เลขที่ 9/20 หมู่ท่ี 5 ซ.มังมี
่ ทรัพย์ ถ.เลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์ ต.
คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
(1) สิ่ง ปลูกสร้าง (ไม่ร วมฐ านราก) รวมส่ว นต่อ เติมอาคาร ส่ว น
ปรับ ปรุ ง และส่ว นประกอบอื่น ๆ ที่ถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของตัว
อาคาร และระบบสาธารณูปโภค (ไม่ร วมเต้นท์) ทุนประกัน
47,000,000 บาท
(2) เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งติดตัง้ ตรึงตรา เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ไฟฟ้ าต่ างๆ รวมเครื่อ งใช้สานักงานคอมพิว เตอร์ และส่ว น
ควบ ทุนประกัน 850,000 บาท
(3) สต๊อกสินค้าวัตถุดบิ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูป และ
วัสดุหบี ห่อ ทุนประกัน 60,000,000 บาท
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ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย 2

ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย 3

ความคุม้ ครองของกรมธรรม์

(4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบการ
ทุนประกัน 29,500,000 บาท
: เลขที่ 46/67- 69 หมู่ท่ี 3 ซ.มังมี
่ ทรัพย์ ถ.เลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์
ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
(1) สิ่ง ปลูกสร้าง (ไม่ร วมฐานราก) รวมส่ว นต่ อเติมอาคาร ส่ว น
ปรับ ปรุ ง และระบบสาธารณู ป โภค ทุนประกัน 11,000,000
บาท
(2) เฟอร์นิ เ จอร์ เครื่อ งตกแต่ ง ติด ตัง้ ตรึง ตรา เครื่อ งใช้ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมเครื่องใช้สานักงาน คอมพิวเตอร์ และ
ส่วนควบ ทุนประกัน 300,000 บาท
(3) สต๊อกสินค้าวัตถุดบิ สินค้าระหว่ างผลิต สินค้าสาเร็จรูป และ
วัสดุหบี ห่อ ทุนประกัน 22,000,000 บาท
(4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
ทุนประกันภัย 1,900,000 บาท
: เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสาเหร่ เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ 10600
(1) สิ่ง ปลูกสร้าง (ไม่ร วมฐานราก) รว มส่ส่ว น วนต่ อ เติมอาคาร
ปรับ ปรุ ง และส่ว นประกอบอื่น ๆ ที่ถือ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของตัว
อาคาร และระบบสาธารณูปโภค (ไม่ร วมเต้นท์) ทุนประกัน
21,600,000 บาท
(2) เฟอร์นิ เ จอร์ เครื่อ งตกแต่ ง ติด ตัง้ ตรึง ตรา เครื่อ งใช้ และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมเครื่องใช้สานักงาน คอมพิวเตอร์ และ
ส่วนควบ ทุนประกัน 5,050,000 บาท
(3) สต๊อกสินค้าวัตถุดบิ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสาเร็จรูป รวมถึง
สินค้าที่อ ยู่ในความดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รกั ษา
ทรัพย์ ทุนประกัน 50,000,000 บาท
(4) เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ
ทุนประกันภัย 1,800,000 บาท
: ความสูญเสีย หรือ เสียหายโดยตรงต่ อทรัพ ย์ส ินที่เอาประกันภัย
อันมีสาเหตุโดยตรง จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยน้าท่วม ภัยลมพายุ ภัย
จากควัน ภัย ทางอากาศยาน ภัย เนื่ อ งจากน้ า ภัย ไฟป่ า ภัย
แผ่นดินไหว ภัย ต่ อ เครื่องไฟฟ้า ภัย ระเบิด ภัย การนัดหยุดงาน
การจลาจล หรือการกระทาอันมีเ จตนาร้ าย ภัยจากลูกเห็บ และ
อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
(GIA Form) โดยจากัดวงเงินความรับผิดต่อเหตุการณ์และตลอด
ระยะเวลาทีเ่ อาประกันภัย สาหรับภัยดังนี้
- ภัยน้าท่วม วงเงินภัยละ 20,000,000 บาท
- ภัย ลมพายุ ภัย แผ่ น ดิน ไหว และภัย ลู ก เห็บ วงเงิน ภัย ละ
50,000,000 บาท
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- ภัยจลาจลและนัดหยุดงานหรือการกระทาอันมีเจตนาร้าย วงเงิน
ภัยละ 200,000,000 บาท
: 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 1 พฤศจิกายน 2565
: 251,000,000 บาท
: บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาประกันภัย
วงเงินเอาประกันภัย
ผูร้ บั ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

2.2) สัญญาที่สาคัญของบริษทั ย่อย
(1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคของบริ ษทั ย่อย
(1.1) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของบริ ษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (สาหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน) ของบริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีบ่ ริษทั ย่อยถือ
หุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
คู่สญ
ั ญา
จานวนสัญญา
ปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุด
ทีต่ งั ้ โครงการ
รายละเอียดสัญญา

เงื่อนไขในการซือ้ ขาย
ระยะเวลาของสัญญา
การสิน้ สุดของสัญญา

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
1 ฉบับ
1.4 เมกะวัตต์
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าคและบริษัท ตกลงซื้อ ขายไฟฟ้ า ที่ร ะดับ
แรงดัน 22,000 โวลต์ ตามรายละเอีย ดที่ร ะบุ ไว้ในสัญญารับ ซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
: ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ภายในวันทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
สัญญา (วันทีก่ าหนดจะขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค)
: ระยะเวลา 20 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
: (1) ผูผ้ ลิตไฟฟ้ายื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อกั ษรถึงการไฟฟ้าแสดง
ความประสงค์ทจ่ี ะยุตกิ ารซือ้ ขายไฟฟ้า โดยการยกเลิกสัญญา
(2) หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อ
ใด ให้อกี ฝา่ ยหนึ่งนัน้ ดาเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไขให้อีกฝ่าย
หนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้

:
:
:
:
:

(1.2) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของบริ ษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าจากผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าขนาดเล็ก มาก (ส าหรับ ผลิต ไฟฟ้ าจาก
พลังงานหมุนเวียน) ของบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จากัด โดยเป็ นบริษทั ที่บริษทั ธีระ
มงคล เอนเนอร์ย ี จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
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คู่สญ
ั ญา
จานวนสัญญา
ปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุด
ทีต่ งั ้ โครงการ
รายละเอียดสัญญา

เงื่อนไขในการซือ้ ขาย
ระยะเวลาของสัญญา

การสิน้ สุดของสัญญา

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
1 ฉบับ
0.99 เมกะวัตต์
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคและบริษทั ตกลงซือ้ ขายไฟฟ้า ทีร่ ะดับแรงดัน
22,000 โวลต์ ตามรายละเอีย ดที่ระบุไว้ในสัญญารับ ซื้อไฟฟ้าจาก
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
: ผู้ผลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ภายในวันที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญา (วันทีก่ าหนดจะขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค)
: ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี
โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาออกไป แจ้งหนังสือเป็ น
่
ลายลักษณ์อกั ษรให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
: หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้
อีกฝ่ายหนึ่งทาหนังสือแจ้งให้ฝ่ายนัน้ ดาเนินการแก้ไข หากไม่แก้ไข
ให้อกี ฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้

:
:
:
:
:

(1.3) สัญญาซื้อขายไฟฟ้ าของบริ ษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าจากผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าขนาดเล็ก มาก (ส าหรับ ผลิต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานหมุนเวียน) ของบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จากัด โดยเป็ นบริษทั ที่บริษทั ธีระ
มงคล เอนเนอร์ย ี จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
คู่สญ
ั ญา
จานวนสัญญา
ปริมาณรับซือ้ ไฟฟ้าสูงสุด
ทีต่ งั ้ โครงการ
รายละเอียดสัญญา

เงื่อนไขในการซือ้ ขาย
ระยะเวลาของสัญญา

การสิน้ สุดของสัญญา

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
1 ฉบับ
2.97 เมกะวัตต์
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ี
การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิภ าคและบริษัท ตกลงซื้อ ขายไฟฟ้ า ที่ร ะดับ
แรงดัน 22,000 โวลต์ ตามรายละเอีย ดที่ร ะบุ ไว้ในสัญญารับ ซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
: ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจะต้องขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ภายในวันทีไ่ ด้ระบุไว้ใน
สัญญา (วันทีก่ าหนดจะขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค)
: ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา และต่อเนื่องครัง้ ละ 5 ปี
โดยคู่ส ญ
ั ญาฝ่ายที่ประสงค์จะต่ ออายุสญ
ั ญาออกไป แจ้ง หนังสือ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้คู่ส ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทราบล่ว งหน้ าเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนครบกาหนดอายุสญ
ั ญา
: หากคู่สญ
ั ญาฝา่ ยหนึ่งฝา่ ยใด ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้
อีกฝ่ายหนึ่ง ทาหนัง สือ แจ้ง ให้ฝ่ายนัน้ ด าเนิ นการแก้ไข หากไม่
แก้ไขให้อกี ฝา่ ยหนึ่งมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้

:
:
:
:
:
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(2) สัญญาเช่ าที่ดินของบริษทั ย่อย
(2.1) สัญญาเช่าที่ดินของบริษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด
คู่สญ
ั ญา

: บริษทั มิ ตรเจริญ ปาล์มออยล์ จากัด
ซึ่งมิ ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษทั
วันทาสัญญา
: 17 สิงหาคม 2561
ระยะเวลาของสัญญา
: วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2586 (25 ปี)
วิธกี ารกาหนดราคา
: ชาระค่าเช่าเป็นรายปี ปีละ 13,600 บาทต่อปี
ส รุ ป ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง : ผูใ้ ห้เช่า ตกลงให้ผเู้ ช่า ทาสัญญาเช่าที่ดนิ ไว้เพื่อดาเนินการโรงไฟฟ้า
สัญญา
จากก๊าซชีวภาพ ตามที่ผู้เช่าได้จดทะเบียนตามวัตถุประสงค์กบั กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเท่านัน้
(2.2) สัญญาเช่าที่ดินของบริษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
คู่สญ
ั ญา
วันทาสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
วิธกี ารกาหนดราคา

: คุณจิ โรจน์ ทองเต็ม
ซึ่งมิ ได้เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษทั
: 11 มกราคม 2557
: วันที่ 11 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 (10 ปี)
: ชาระค่าเช่าเป็นรายปี ปีละ 140,000 บาทต่อปี

(3) สัญญาประกันภัยของบริษทั ย่อย
(3.1) สัญญาประกันภัยของบริษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่
คู่สญ
ั ญา
ประเภทการประกันภัย
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย 1

ความคุม้ ครองของกรมธรรม์

001-MS-2021-0029945 (IAR)
บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
เลขที่ 110/1 หมู่ 2 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190
(1) สิ่ง ปลูกสร้างตัวอาคารทุกอาคาร (ไม่ร วมฐานราก) รวม
ส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รัว้ กาแพง ประตู และระบบ
สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ทุนประกัน 3,295,000 บาท
(2) เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้ า ทุน
ประกัน 40,850,000 บาท
: ความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สนิ ที่เอาประกันภัย
อันมีสาเหตุโดยตรงจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยน้ าท่วม ภัยลมพายุ
ภัยจากควัน ภัยทางอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ า ภัยไฟป่า ภัย
แผ่นดินไหว ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยการนัดหยุดงาน
การจลาจล หรือการกระทาอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บ และ
:
:
:
:
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อุ บ ัติเ หตุ ท่ีไ ม่ ไ ด้ร ะบุ ย กเว้น ไว้ใ นกรมธรรม์ ความเสี่ย งภัย
ทรั พ ย์ ส ิ น (GIA Form) โดยจ ากั ด วงเงิ น ความรั บ ผิ ด ต่ อ
เหตุการณ์และตลอดระยะเวลาทีเ่ อาประกันภัย สาหรับภัยดังนี้
- ภัยน้าท่วม วงเงินภัยละ 1,000,000 บาท
- ภัย ลมพายุ ภัย แผ่นดินไหว ภัย ลูกเห็บ ภัย ภู เ ขาไฟระเบิด
หรือภัยสึนามิ วงเงินภัยละ 2,000,000 บาท
- ภัยประท้วง ภัยนัดหยุดงาน ภัยจลาจล หรือการกระทาอันมี
เจตนาร้าย วงเงินภัยละ 5,000,000 บาท
ระยะเวลาประกันภัย
: วัน ที่ 27 มิถุ น ายน 2564 ถึง วัน ที่ 27 มิถุ น ายน 2565 เวลา
16.30 น.
วงเงินเอาประกันภัย
: 44,145,000 บาท
ผู้ รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ต า ม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) ตามภาระผูกพัน
กรมธรรม์

3) สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิ จของบริษทั
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษัท มีร ายการ
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า บัลลาสต์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์
สินทรัพ ย์ไม่มีต ัว ตนสุ ทธิ คือ โปรแกรมคอมพิว เตอร์
อิกไนเตอร์คาร์ปาซิเตอร์ (หรือคอนเดนเซอร์) หลอดไฟ
โดยมีมูลค่าสุทธิ เท่ากับ 0.04 ล้านบาท และนอกจากนี้
ทุกประเภท โคมไฟทุกประเภท และสวิทซ์แสงแดด
ทางบริษัท มีเ ครื่อ งหมายการค้า ซึ่ง เป็ น ลิข สิท ธิข์ อง
“CROSS” ใช้เป็ นเครื่องหมายการค้าส าหรับ
บริษทั เอง ดังนี้
ผลิต ภัณ ฑ์ทุ ก ประเภทเพื่อ การส่ ง ออก แต่ ส าหรับ ใน
“GATA” ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสาหรับ
ประเทศจะใช้สาหรับผลิตภัณฑ์โคมไฟ
เครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้จดสิทธิบตั ร สาหรับ ผลิตภัณฑ์ท่บี ริษัทเป็ นผู้ว ิจยั และพัฒนาขึ้นมาเองรวม 5
ผลิตภัณฑ์
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4) เงินลงทุนของบริษทั แสดงตัวเลขตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีบริษทั ย่อย 5 บริษทั ซึง่ บริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทัง้ 5 บริษทั ได้แก่
หน่วย : บาท
สัดส่วนการถือหุ้นโดย
มูลค่าเงินลงทุนตามบัญชี
รายชื่อบริษทั
บริษทั
ณ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง
บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ี จากัด
100.00
24,999,800
บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี จากัด
65.00
67,599,900
บริษทั ย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อม
บริษทั กรีนเซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด/1
100.00
/2
บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
100.00
บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย จากัด/3
100.00
รวม
92,599,700
หมายเหตุ: /1 บริษทั กรีนเซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด ถือหุน้ โดยบริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ของทุนชาระแล้ว
/2 บริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จากัด ถือหุน้ โดยบริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนชาระ
แล้ว
/3 บริษทั โกลบอล ยูทิลติ ้ี ซัพพลาย จากัด ถือหุน้ โดยบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุน
ชาระแล้ว

5) นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
นโยบายการลงทุน ของบริษ ทั คือ บริษ ทั จะ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุ นและเอื้อประโยชน์ต่อ
การ ท าธุร ก จิ ของบร ษิ ทั หร อื เป็น ธุร ก จิ ซึ ง่ อยู ่ใ น
อุต สาหกรรมทีม่ แี นวโน้ม การเจริญ เติบ โต และจะ
คานึง ถึง อัต ราผลตอบแทนที่ได้รบั จากการลงทุนเป็ น
สาคัญ โดยบริษทั จะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการ

เข้าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีท่เี ป็ น
บร ษิ ทั ร่ว ม บร ษิ ทั จะไม่เ ข้า ไปควบคุม ดูแ ลอย่า ง
เคร่ง ครัด เพีย งแต่จดั ส่งตัวแทนจากบริษทั เข้าไปเป็น
กรรมการในบริษทั นัน้ ๆ ทัง้ นี้ จานวนตัวแทนจากบริษทั
ที่เ ข้า ไปเป็น กรรมการจะขึน้ อยู่ก บั สัดส่ว นการถือ หุน้
ของบริษทั
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1.2.5 งานที่ยงั ไม่ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ไม่มงี านทีย่ งั ไม่ส่งมอบ
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ประกอบธุร กิจแบ่ง ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ ธุร กิจอุ ป กรณ์
้
ไฟฟาส่องสว่าง และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยมีพนั ธกิจในการเติบโตด้านมูลค่าของธุรกิจทุกกลุ่ม สร้าง
ผลตอบแทนในการลงทุนแก่ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่า งยังยื
่ น

ทัง้ นี้ บริษทั ได้ถอื หุน้ ในบริษทั ย่อยทัง้ โดยตรงและโดยอ้อม เพื่อดาเนินธุรกิจต่างๆ ดังนี้
บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จากัด - TMGE
(บริษทั ถือหุ้นโดยตรง)

บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จากัด - TME
(บริษทั ถือหุ้นโดยตรง)

ดาเนิ นธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทน

ดาเนิ นธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
จากพลังงานทุกประเภท

- ทุนทะเบียน 41,000,000 บาท
- หุน้ ทีช่ าระแล้ว 410,000 หุน้
- มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
- บริษทั ถือหุน้ 409,998 หุน้
- สัดส่วนการถือหุน้ 100%

- ทุนทะเบียน 104,000,000 บาท
- หุน้ ทีช่ าระแล้ว 1,040,00 หุน้
- มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100 บาท
- บริษทั ถือหุน้ 675,999 หุน้
- สัดส่วนการถือหุน้ 65%
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บริษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์
ยี ไทยแลนด์ จากัด - GSET
(บริษทั ถือหุ้นโดยอ้อม)

บริษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี
จากัด - GEE
(บริษทั ถือหุ้นโดยอ้อม)

บริษทั โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพ
พลาย จากัด - GUS
(บริษทั ถือหุ้นโดยอ้อม)

• ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซ
ชีวภาพ
• ทุนทะเบียน 41,000,000
บาท
• หุน้ ทีช่ าระแล้ว 410,000 หุน้
• มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100
บาท
• บริษทั ถือหุน้ 409,998 หุน้
• สัดส่วนการถือหุน้ 100%

• ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซ
ชีวภาพ
• ทุนทะเบียน 60,000,000 บาท
• หุน้ ทีช่ าระแล้ว 600,000 หุน้
• มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100
บาท
• บริษทั ถือหุน้ 599,998 หุน้
• สัดส่วนการถือหุน้ 100%

• ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่าย
ก๊าซชีวภาพ
• ทุนทะเบียน 6,000,000 บาท
• หุน้ ทีช่ าระแล้ว 60,000 หุน้
• มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 100
บาท
• บริษทั ถือหุน้ 59,998 หุน้
• สัดส่วนการถือหุน้ 100%

โครงสร้างบริษทั และบริษทั ย่อย

TMI
100%

65%

TMGE

TME
100%

100%

GSET

GEE
100%

GUS
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่มี -
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1.3.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษ ทั มีโ ครงสร้า งผู ้ถ ือ หุ ้น ใหญ่ โดยกลุ ่ม
ครอบครัว ประสิท ธิ ์รัต นพร ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2564 มีสดั ส่ว นการถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 62.94 ของ
จานวนหุ ้น ที่จาหน่ า ยได้แ ล้ว ทัง้ หมดของบริษทั ซึ่ง
ทาให้ผู้ถ ือ หุ้นรายใหญ่โดยกลุ่ม ครอบครัว ประสิท ธิ ์รัต นพรมีอานาจในการควบคุม มติที่ป ระชุมผู้ถ ือ หุ ้น
ได้เกือบทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีท่ใี ห้ถือ

คะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถ ือ หุ ้น ที่เ ข้า ร่ว มประชุม และ
ออกเสีย งลงคะแนน ซึ่ง การถือ หุ้นในลักษณะกระจุกตัว
เช่นนี้จะทาให้บริษทั ไม่สามารถตัดสินใจดาเนินการใดๆ
โดยปราศจากการยิน ยอมของกลุ ่ม ผู้ถ ือ หุ ้น รายใหญ่
แม้ว ่า ผู ้ถ ือ หุ ้น กลุ ่ม อื่ น จะเห็น โอกาสที ่จ ะท าให้เ กิด
ประโยชน์ต่อบริษทั ก็ตาม
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มประสิ ทธิ์ รตั นพร
1) นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
2) ดร. ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
3) นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
4) นางวิไล
ประสิทธิรั์ ตนพร
โดย บล.คันทรีก่ รุ๊ป จากัด (มหาชน)
5) นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร
6) นางวิไล
ประสิทธิรั์ ตนพร
7) นางสาวสุชาดา กาญจนวาทศิลป์
รวม
2. นายอุดมศักดิ ์ โลหชิตพิทกั ษ์
3. นางสาวอรณิชา สุวฒ
ั นพิมพ์
4. นางรัตนา
วงศ์สนิ ศิรกิ ุล
5. นางพาณี
พิชติ สุรกิจ
6. นายทิวา
จิรพัฒนกุล
7. นางสาวสร้อยศรี ภัทรประสิทธิ
8. นายถาวร
อึ้งประภากร
9. นายวิมล
สุขช่วย
10. นายชโลธร
ฉายสุนทรสิริ
รวม
ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ จานวน 2,908 ราย รวม
รวมทัง้ สิ้น

จานวนหุ้น
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94,135,350
94,135,350
93,631,014
66,764,526

14.02
14.02
13.94
9.94

66,612,350
6,847,133
504,336
422,630,059
23,344,600
8,848,136
6,876,520
5,600,000
4,500,000
4,310,800
4,301,810
3,938,800
3,600,000
487,950,725
183,490,165
671,440,890

9.92
1.02
0.08
62.94
3.48
1.32
1.02
0.83
0.67
0.64
0.64
0.59
0.54
72.67
27.33
100.00
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ทัง้ นี้การเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับ สูง คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติ
ภาวะ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จานวนหุ้นสามัญ จานวนหุ้นสามัญ
รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษทั ณ วันที่ ของบริษทั ณ วันที่
1 มกราคม 2564
31 ธันวาคม 2564
นายธีระชัย
ประสิทธิรั์ ตนพร
68,135,350
66,612,350
นายธีรยุทธ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
94,135,350
94,135,350
ดร.ธีรศักดิ ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
94,135,350
94,135,350
นายธีระพงษ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
93,631,014
93,631,014
คู่สมรส
504,336
504,336
นายธนกร
สุขกาญจนนท์
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล
ดร.ธนู
กุลชล
นางชลลดา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอภิชาติ
ชาญเกียรติกอ้ ง
-

จานวนหุ้นสามัญ
ของบริษทั ที่เปลี่ยนไป
ในปี 2564
(1,523,000)
-

หมายเหตุ : มีเพียงคูส่ มรสของนายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร คือ นางสาวสุชาดา กาญจนวาทศิลป์ ที่ถอื หุน้ ของบริษทั สาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหารท่านอื่นๆ ไม่ม คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะถือหุน้ ของบริษทั
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1.4 จานวนทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษทั ได้จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (maiI) เมื่อ ปี 2553 โดยมีช่อื ย่อ หลักทรัพ ย์ คือ
TMI ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนจดทะเบีย น
จานวน 167,860,222.50 บาท เป็นทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว

จ านวน 167,860,222.50 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามัญ
จานวน 671,440,890 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ
0.25 บาท

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่ม-ี

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการแปรสภาพของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิงในการ
ออกหน่ วยลงทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
-ไม่ม-ี
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1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่ม-ี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษัทมีต ราสาร
หนี้ ร ะยะยาว จ านวน 198.40 ล้า นบาท โดยแบ่ ง เป็ น
“หุน้ กูม้ ปี ระกันของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2564 ครบก าหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ.
2566 ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด”
หุ้นกู้
หุน้ กู้ TMI236A
หุน้ กู้ TMI238A

วันที่ออก
16 มิ.ย.
2564
5 พ.ย.
2564

วันที่ครบ
กาหนด
16 มิ.ย.
2566
5 ส.ค.
2566

หรือ TMI236A จ านวน 98.40 ล้า นบาท และ “หุ้น กู้มี
ประกัน ของบริษัท ธีร ะมงคล อุ ต สาหกรรม จ ากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2564 ครบก าหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ.
2566 ซึง่ ผูอ้ อกหุน้ กูม้ สี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนด”
หรือ TMI238A จานวน 100.00 ล้านบาท

อายุ

จานวน อัตราดอกเบีย้
(ล้านบาท)
ต่อปี

2 ปี

98.40

1 ปี 9
เดือน

100.00

รวมหุ้นกู้

198.40
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ครบกาหนด
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินป นั ผลในแต่ ละปี
ในอัต ราไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ 40 ของก าไรสุ ท ธิท่ีเ หลือ
หลัง จากหัก เงิน ส ารองต่ า งๆ ทุ ก ประเภทตามที่ไ ด้
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หาก
ไม่ มีเ หตุ จ าเป็ น อื่น ใดและการจ่ า ยเงิน ป นั ผลนัน้ ไม่ มี
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานปกติข องบริษัท อย่ า งมี
นัยสาคัญ
บริษทั ย่อยไม่ได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงิน

ปนั ผลไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษทั ย่อยจะเป็ นผู้
พิ จ ารณาการจ่ า ยเงิ น ป นั ผลประจ าปี โ ดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และจะต้องนาเสนอ
ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นทุกปี เว้นแต่เ ป็ น
การจ่ายเงินป นั ผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษทั
ย่อยสามารถอนุ มตั ิได้ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ให้รายงานต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราว
ถัดไป
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั ให้ความส าคัญกับการบริหารป จั จัย ความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษัทย่อย ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคต
ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ โดยบริษัทได้
พิจารณา ทบทวนและวางแนวทางในการจัดการกับปจั จัย
ความเสี่ย งด้านต่ างๆ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ส ามารถ
ควบคุ ม อยู่ ใ นระดับ ที่บ ริษัท สามารถยอมรับ ได้ และ
สามารถดาเนินธุรกิจให้เติบโดได้อย่างยังยื
่ ่นไปพร้อมกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยความเสี่ยง
และแนวทางในการป้ องกันความเสี่ยงประกอบด้วย 5
ด้าน ได้แก่ ความเสี่ย งด้า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ย งด้า นปฏิบ ัติก าร (Operational Risk) ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสีย่ ง
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology
Risk)
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
1) ความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1) ความเสี่ ยงจากการพึ่ งพิ ง ผู้ จ ั ด
จาหน่ ายวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็จรูปรายใหญ่
(1) ธุรกิ จไฟฟ้ าส่องสว่าง
จากการที่บ ริษัทมีการพึ่งพิงผู้จดั จาหน่ าย
วัต ถุ ดิบ และสินค้าสาเร็จรูป รายใหญ่เพียงไม่ก่รี าย ซึ่ง
หากมีการถู กบอกเลิกสัญญาในการสังซื
่ ้อ วัต ถุ ดิบ และ
สินค้าสาเร็จรูปดังกล่าว จะส่งผลต่อการผลิตและผลการ
ดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดที างบริษทั เห็น
ว่าป จั จุบ ันวัต ถุ ดิบ ที่ใช้ในการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป
หลายรายการของบริษัทมาจากการสังซื
่ ้อ จากผู้ผลิต
หรือ ผู้จ ดั จาหน่ ายมากกว่ า 2 - 3 รายขึ้นไป ซึ่ง ตลาด
ผู้ผ ลิต หรือ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิบ และสิน ค้า ส าเร็จรูป
ส าคัญ ที่ใ ช้ใ นการผลิต ของบริษัท เป็ น ตลาดประเภท
คู่แข่งหลายราย
บริษทั มีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ ลด
ความเสี่ย ง คือ ทางบริษัท ได้ มีก ารติด ต่ อ กับ ผู้ผ ลิต
วัต ถุ ดิบ และสิน ค้า ส าเร็ จ รูป บางประเภทดัง กล่ า วใน
ต่ า งประเทศโดยตรง เพื่อ ท าการเปรีย บเทีย บราคา
ระหว่างตลาดภายในประเทศและต่างประเทศที่มสี นิ ค้า
ผ่านมาตรฐานที่บ ริษัทกาหนดตลอดเวลา ซึ่ง จะทาให้
ทราบถึงความเคลื่อนไหวของราคา และพิจารณาเลือก
สังซื
่ ้อวัตถุดบิ จากผู้ผลิตหรือผู้จดั จาหน่ ายรายที่กาหนด
ราคาสินค้าต่ าที่สุดเพื่อจะก่อให้เกิดความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนที่ดที ่สี ุด นอกจากนี้การสังซื
่ ้อวัตถุดบิ ทุกประเภท
รวมถึ ง สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป ประเภทต่ า งๆ บริ ษั ท จะ
ดาเนินการจัดซื้อหรือจัดหากับผู้ผลิตหรือผู้จดั จาหน่ าย
หลายรายทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัท
จะไม่มคี วามเสี่ยงใดๆ หากผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่ ายไม่
สามารถส่ง มอบวัต ถุ ดิบ และสินค้าให้กบั ทางบริษัทได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด อย่างไรก็ตามทางบริษทั มิได้มี

การลงนามสัญ ญาด้ า นการสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ และสิน ค้า
ส าเร็จ รูป กับ ผู้ผ ลิต และจัด จ าหน่ า ยรายใดเป็ น สาคัญ
ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
(2) ผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของบริษทั ต้อง
พึง่ พิงวัตถุดบิ ในพืน้ ทีโ่ ดยรอบของโรงไฟฟ้าเป็นหลัก ซึง่
เป็ นแหล่ง วัต ถุ ดิบ โดยตรง หากวัต ถุ ดิบ ขาดแคลนจะ
ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้น้อ ยลง
โดยปี 2564 บริษทั มีรายได้จากการขายไฟฟ้า จานวน
32.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 35.59 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 8.13 เนื่องจากมีปริมาณวัตถุดบิ
ในการ ผ ลิ ต ลดลง ส่ ง ผ ลต่ อ เ นื่ อ งให้ บ ริ ษั ท ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าได้น้อยลงด้วย ทัง้ นี้หากวัตถุดบิ ขาดแคลน
หรือมีการพึง่ พิงวัตถุดบิ จากผูจ้ ดั จาหน่ าย จะส่งผลทาให้
รายได้จากค่าไฟฟ้าลดลงกว่าที่มกี ารประเมินไว้ และจะ
กระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษทั ดังนัน้ แนวทางการแก้ไข คือ ทางบริษทั ได้มกี าร
ท าสัญ ญาซื้อ ขายวัต ถุ ดิบ ส าหรับ โรงไฟฟ้ ากับ ผู้ จ ัด
จ าหน่ า ยวัต ถุ ดิบ รายใหญ่ ซึ่ง เป็ น โรงงานผลิต สิน ค้า
การเกษตรในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เนื่องจากวัตถุดบิ ทีใ่ ช้
ในการผลิต ไฟฟ้ าจากพลัง งานทดแทน โดยเฉพาะใน
ส่ว นของพลัง งานจากก๊าซชีว ภาพ จะพึ่ง พิง โรงงานที่
ผลิต สินค้าเกษตรซึ่ง เป็ นแหล่ง วัต ถุ ดิบ ที่อ ยู่ในรัศ มีไ ม่
เกิน 50 กิโลเมตร จากสถานที่ตงั ้ ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน เพื่อให้มคี ่าขนส่งที่ไม่สูงเกินไป และบริษทั ได้
เลือ กสถานที่ต งั ้ โรงงานที่มีแหล่ง วัต ถุ ดิบ รอบโรงงาน
มากกว่า 1 แห่ง เพื่อไม่ให้เกิดกรณีขาดแคลนวัตถุ ดบิ ใน
พืน้ ที่ หรือพึง่ พา
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วัต ถุ ดิบ จากแหล่ง ใดแหล่ง หนึ่ง มากเกิน ไป ในกรณี ท่ี
โรงงานการเกษตรที่ไ ด้ส ัญ ญาซื้ อ ขายวัต ถุ ดิบ ไว้ ไม่
สามารถดาเนินการส่งมอบวัตถุ ดบิ ให้กบั ทางบริษัท ได้
บริษทั จะสามารถจัดหาวัตถุดบิ จากแหล่งอื่นมาทดแทน
ได้ทนั ที และในการทาสัญญาซื้อ ขายวัต ถุ ดิบ ของทาง
บริษทั นัน้ บริษทั จะเจรจากับผู้จดั จาหน่ ายวัตถุ ดิบ เพื่อ
ทาสัญญาซื้อขายวัตถุดบิ ในระยะยาว (มากกว่า 2 ปี ข้นึ
ไป) กับ โรงงานการเกษตรเพื่อ ลดความเสี่ย งในการ
จัดหาวัตถุดบิ ในพื้นที่ลง นอกจากนี้ สินค้าการเกษตรมี
ฤดูก ารผลิต ที่ช ัด เจน และมีช่ ว งที่โ รงงานผลิต สิน ค้า
การเกษตรไม่ได้ดาเนินการ หรือลดกาลังการผลิตลง ซึง่
ในช่วงนอกฤดูการผลิตนัน้ ทางบริษทั ได้ดาเนินการลด
กาลัง การผลิต ลงบางส่ว น และวางแผนให้ดาเนิน การ
ซ่อมบารุงหลักในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อถนอมเครื่องจักร
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสาหรับการเปิ ดฤดูการผลิต
ใหม่ ใ นรอบถัด ไป โดยในระยะยาวบริษัท ยัง มี ก าร
พิจารณาเพื่อนาเทคโนโลยีด้านการผลิต ไฟฟ้ าจากพืช
พลัง งาน มาใช้ในกิจการเพื่อ ลดความเสี่ย งการพึ่ง พา
วัตถุดบิ จากโรงงานผลิตสินค้าเกษตรในพื้นทีล่ ง และลด
ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดบิ ในช่วงนอกฤดูการผลิตของ
โรงงานผลิต สินค้าการเกษตรที่บ ริษัทได้ทาสัญญาซื้อ
ขายวัตถุดบิ ไว้

เทอม โดยในปี 2564 บริษทั มีสดั ส่วนการจาหน่ ายผ่าน
ช่อ งทางการจาหน่ ายดัง กล่าว คิดเป็ นสัดส่ว นร้อ ยละ
73.43 ของรายได้จากการจาหน่ ายทัง้ หมด ซึ่งที่ผ่านมา
บริษทั จะจาหน่ ายสินค้าเงินเชื่อแก่ลูกค้าในสัดส่วนที่สูง
และหากมีการให้เ ครดิตเทอมกับ ลูกค้ายาวนานเกิน ไป
จะส่งผลต่อทางด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั
และส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษทั ในทางลบ
ดัง นัน้ เพื่อ ลดความเสี่ยงนี้บริษัทได้
ั หาหนี้ สู ญ หรือ หนี้ ท่ี ไ ม่
ก าหนดมาตรการป้ องกัน ป ญ
สามารถเรีย กเก็บ เงินได้ โดยกาหนดนโยบายเพื่อ ใช้
ประกอบการพิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า หากเป็น
ลูก ค้า ใหม่ ท่ีเ พิ่ง เริ่ม การติด ต่ อ ซื้อ ขาย ทางบริษัท จะ
กาหนดนโยบายการจ าหน่ ายเป็ นเงินสดเท่ า นัน้ โดย
หลัง จากเริ่มติดต่ อ ซื้อ ขายสินค้า ไปได้ร ะยะหนึ่ง ทาง
บริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน
(Financial Statements) และข้อมูลอื่น ๆ ที่สาคัญของ
ลูกค้าจากเว็บไซต์ Business Online (BOL) ทีบ่ ริษทั ได้
สมัครเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้อมูลเกีย่ วกับรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อกรรมการ รวมถึง
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ร้านค้า
อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวต้องเป็นร้านทีต่ กแต่งโชว์อุปกรณ์
ไฟฟ้าทีม่ ลี กั ษณะการลงทุนไม่ต่ากว่า 500,000 บาท (จะ
ด าเนิ น การประเมิน มู ล ค่ า โดยหัว หน้ า ฝ่ า ยขายของ
บริษทั ) เพื่อประกอบการพิจารณาให้วงเงินเชื่อ ในการ
ขายสินค้าและเครดิตเทอม โดยในช่วงแรกจะพิจารณา
ให้เ ครดิต เทอมที่ 25,000 บาท ก่อ น หลัง จากนัน้ จะมี
การปรับ ระยะเวลาเครดิต เทอมหรือ วงเงิน เชื่อ ตาม
ระยะเวลาในการติดต่อซือ้ ขาย ประวัติการจ่ายชาระเงิน
ในช่ ว งที่ผ่ า นมา รวมถึง การพิจ ารณาโดยผู้บ ริห ารที่
รับ ผิด ชอบเรื่อ งการให้เ ครดิต เทอม ทัง้ นี้ เ พื่อ ป้ อ งกัน
ปญั หาหนี้สญ
ู ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้

1.2) ความเสี่ ยงจากการขายสิ นค้ าเงิ น
เชื่อแก่ลกู ค้าของธุรกิ จไฟฟ้ าส่องสว่าง
เนื่อ งจากลักษณะการจาหน่ ายสินค้าโดย
ส่ว นใหญ่ข องบริษัทเป็ น การจ าหน่ ายในลัก ษณะที่ใ ห้
เครดิต เทอมแก่ ลูก ค้า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง กลุ่ ม ลูก ค้า
ภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ
บางส่วน ในช่วงปี 2564 ทีผ่ ่านมาบริษทั มีการขายสินค้า
แบบให้เครดิตเทอมแก่ลูกค้า คิดเป็ นสัดส่วนกว่าร้อยละ
91.16 ของรายได้จากการจาหน่ ายทัง้ หมด หรือคิดเป็ น
มูลค่าเท่ากับ 411.67 ล้านบาท โดยบริษัทมีช่อ งทาง
การจาหน่ ายหลักผ่านลูกค้าประเภทร้านค้าทัวไป
่ แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม ร้า นค้า ส่ ง ทัวไป
่ และกลุ่ ม
้
ร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟาทั ่วไป ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็ นการ
จาหน่ ายแบบให้เครดิตเทอมระหว่าง 60 - 90 วัน แบบ
ไม่มกี ารขอหลักประกันเพื่อใช้ประกอบการให้เครดิต

1.3) ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร
เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ด้ า น
แสงสว่าง
อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า ส่อ งสว่า งมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีทม่ี กี าร
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พัฒ นาอยู่ต ลอดเวลา ในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ผู้ผลิต
หลอดไฟ LED หลายรายยังคงมีการปรับราคาลงอย่าง
รวดเร็ว แม้ว่าสถานการณ์ การปรับ ตัว ลดลงของราคา
หลอดไฟ LED จะไม่รุนแรงเหมือนกับทีเ่ กิดขึ้นในอดีตก็
ตาม แต่ ผลของการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาตลาด
ซึง่ กรณีดงั กล่าวอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ด าเนิ น งานและฐานะทางการเงิน อย่ า งไรก็ต ามทาง
บริษัท มีก ารปรับ ตัว โดยน าเข้ า สิน ค้ า หลอดไฟ LED
หลายรายการเพื่อจัดจาหน่ าย ภายใต้ตราสินค้าเดิมของ
ทางบริษัทที่บ ริษัทได้จดทะเบียนไว้ โดยในปี 2564 มี
การน าเข้า สิน ค้า มาจัด จ าหน่ า ยทัง้ หมด 182.91 ล้า น
บาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2563 ที่ 176.58 ล้ า นบาท หรือ
เพิ่ม ขึ้น ร้ อ ยละ 3.58 โดยการน าเข้ า สิน ค้ า ประเภท
ผลิต ภัณ ฑ์หลอดไฟ LED ยัง คงเป็ นผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก ที่
ทางบริษัทได้นาเข้ามาจัดจาหน่ ายและยัง คงมีส ดั ส่วน
การนาเข้าอยู่ในระดับที่สงู อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564
ผลิต ภัณ ฑ์ LED มีส ัด ส่ ว นรายได้ร้อ ยละ 48.20 ของ
รายได้รวม ซึง่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เมื่อเทียบร้อยละ 46.74 ใน
ปี 2563

โดยทางบริษทั ได้ตระหนักถึงสภาวะการแข่งขันทีร่ ุ นแรง
มากขึ้น ในอุ ต สาหกรรมการผลิต ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งใน
ปจั จุบนั เป็ นอย่างดี ทางบริษทั จึงได้พฒ
ั นาและปรับปรุง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ได้ เ ตรีย ม
วางแผนเพื่อรองรับกับสถานการณ์การแข่งขันดังกล่าว
โดยได้เริม่ ผลิตและจัดจาหน่ ายสินค้าประเภทอื่น ๆ อาทิ
การผลิตและจัดจาหน่ ายโคมไฟและหลอดไฟ ซึง่ รวมถึง
การ จั ด จ าหน่ าย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ LED เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ
สถานการณ์การแข่งขันทีส่ งู และเป็นการเพิม่ ช่องทางใน
การจ าหน่ า ยให้ม ากกว่ า การจาหน่ า ยบัล ลาสต์ไฟฟ้ า
หรือ หลอดไฟฟ้ าเพีย งอย่า งเดีย ว เนื่ อ งจากสามารถ
จาหน่ายเป็นอุปกรณ์โคมไฟและหลอดไฟชุดสาเร็จรูปให้
ผู้ บ ริ โ ภคสามารถน าไปติ ด ตั ้ง และใช้ ง านได้ ท ั น ที
นอกจากนี้บริษทั ยัง ได้มีการขยายสินค้าไปในส่ว นของ
สวิตช์ควบคุมด้วยรีโมท สวิตช์ความร้อน สวิตช์แสงแดด
รวมถึงสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยจุดแข็งใน
เรื่องการวิจยั และพัฒนา (R&D) เป็ นอย่างดี ซึ่งบริษทั มี
ห้ อ งวิ จ ัย และพัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ส ามารถทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ได้เอง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษทั
มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวจะเป็ นป จั จัยส าคัญที่จะช่วยให้บ ริษัท
สามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรง
ของภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าส่องสว่างในปจั จุบนั

1.4) ความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม
ผลิ ตภัณฑ์ไฟฟ้ าแสงสว่าง มีการแข่งขันสูง
ภาวะอุ ต สาหกรรมการผลิต บัลลาสต์เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งปจั จุบนั ประเทศ
ไทยมีมูล ค่ า รวมของธุ ร กิจ ไฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งประมาณ
28,000-30,000 ล้านบาท ธุรกิจไฟฟ้าส่องสว่างป จั จุบ ัน
เป็ นธุร กิจที่ผู้ป ระกอบการรายใหม่ส ามารถเข้ า มาท า
กิจ การได้โ ดยง่ า ย เนื่ อ งจากผู้ป ระกอบการรายใหม่
สามารถนาเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้โดยตรง แม้มี
ปริมาณไม่มาก ซึ่งสินค้าจากประเทศจีนสามารถนาเข้า
ได้ โ ดยมีอ ัต ราภาษี ร้ อ ยละ 0 เป็ น ผลมาจากการท า
ข้อตกลงการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศจีน ซึ่งจาก
ภาวะอุ ต สาหกรรมผลิต ภัณ ฑ์ไฟฟ้ าส่อ งสว่ างที่มีก าร
แข่งขันสูงนัน้ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ
ของบริษัท กล่าวคือ ส่ง ผลให้รายได้ต่ ากว่าที่ได้มีการ
ประเมิน ไว้ รวมถึง อาจมีต้ น ทุ น และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
ดาเนินการเพิม่ เติม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อ
แข่งขันกับคู่แข่ง
ทัง้ นี้ บริษทั ได้คานึงถึงความเสีย่ งดังกล่าว

1.5) ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับ
สิ นค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันที่สาคัญ
สาหรับความเสีย่ งจากการแข่งขันกับ
สินค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งทีส่ าคัญนัน้ หากบริษทั
ทาการแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันที่
สาคัญไม่ได้ จะส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผล
ประกอบการของบริษทั เนื่อ งจากบริษทั มีสดั ส่วนของ
รายได้จ ากการจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าส่ อ งสว่ า งอยู่
ประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวม รวมถึงอาจมีต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิ่มเติม ทัง้ นี้ เพื่อ ลด
ความเสี่ย งดัง กล่าว ทางบริษัทได้ผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ต รา
สิน ค้า รองในระดับ คุณ ภาพใกล้เ คีย งกัน หรือ เรีย กว่า
Fighting Model โดยจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตออกมา
ในระดับคุณภาพเท่ากับทีก่ าหนดไว้ใน มอก. โดยขณะนี้
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บริษทั มีสนิ ค้าที่ผลิตในระดับ ดัง กล่าวอยู่หลายรายการ
ซึง่ คุณภาพสินค้าเป็นไปตามทีร่ ะบุในมาตรฐานทัง้ ระดับ
ในประเทศและต่างประเทศ บริษทั ยังได้กาหนดกลยุทธ์
การจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ผ่านช่องทางการจัด
จาหน่ าย (Distribution Channel) ที่เน้นการเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริโภค (End-User) โดยตรงเพื่อลดต้นทุนด้านการจัด
จาหน่ าย ส่ง ผลให้ส ามารถกาหนดราคาขายที่จะสร้าง
ความได้ เ ปรี ย บด้ า นการแข่ ง ขั น (Competitiv e
Advantage) ทีด่ กี ว่า
นอกจากนี้ ผลิต ภัณ ฑ์บ างส่ว นของ
บริษทั จะถูกออกแบบและกาหนดคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตไว้ในระดับที่สูงกว่าที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.
เมื่อ บริษัท พิจ ารณาแล้ว ว่ า ผลิต ภัณ ฑ์ด ัง กล่ า วอยู่ ใ น
ตลาดทีม่ คี วามต้องการของลูกค้าทีค่ านึงถึงด้านคุณภาพ
ซึ่ง แตกต่ างจากผลิต ภัณ ฑ์ท่ผี ลิต ในรูป แบบ Fighting
Model ที่เ ป็ นกลุ่มผลิต ภัณ ฑ์ท่ที างบริษัทออกแบบมา
เพื่อการแข่งขันในตลาดทีม่ กี ารแข่งขันด้านราคาสูง และ
มีคุ ณ ภาพในระดับ ที่พ อดีก ับ มาตรฐาน มอก. เพื่อ
ประโยชน์ ในการขยายฐานลูกค้าออกไ ปให้ครอบคลุม
ทุ ก กลุ่ ม นอกจากนี้ ใ นผลิต ภัณ ฑ์ท่ีบ ริษัท ไม่ ส ามารถ
แข่ ง ขัน ราคากับ ประเทศคู่ แ ข่ ง ได้ บริษัท จะด าเนิ น
นโยบายปรับ เปลี่ยนการผลิต เป็ นการนาเข้าสินค้ามา
เพื่อ จัด จ าหน่ า ยแทน เพื่อ รัก ษาระดับ ราคาสิน ค้า ให้
สามารถแข่งขันในตลาด และรักษาฐานลูกค้าของบริษทั
ไม่ให้ค่แู ข่งขันของบริษทั สามารถชิงความได้เปรียบเรื่อง
ราคาสินค้าได้ โดยในการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้บ ริษัท
จะคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ในแต่
ละรายการสินค้าเป็นหลัก

ลงทุนโครงการใดๆ บริษทั ได้มกี ารศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ รวมถึง ประมาณการรายได้ ก าไร และ
ผลตอบแทนของโครงการดัง กล่าวบนสมมติฐ านต่างๆ
หากปจั จัยที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนา
และด าเนิ น โครงการเปลี่ ย นแปลงไป อาจท าให้
ผลตอบแทนทีบ่ ริษทั ได้รบั จริงจากการลงทุนในโครงการ
ไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ และ/หรือสูญเสียโอกาสใน
การลงทุนในโครงการอื่น และ/หรือสูญเสียเงินลงทุนใน
โครงการดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ ป จั จัย ส าคัญ ที่อ าจส่ ง ผลให้
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่เ กิด จริง ไม่ เ ป็ น ไปตามที่
คาดการณ์ ได้แ ก่ (1) เงิน ลงทุ น ในโครงการสูง กว่าที่
คาดการณ์ ไว้ เนื่อ งจากต้นทุนที่ดินสูงกว่าที่คาดการณ์
และ/หรือราคาการจัดจ้างผู้รบั เหมาแบบเบ็ดเสร็จ และ/
หรือ ผู้รบั เหมาสูง กว่าที่คาดการณ์ ไว้ เป็ น ต้น (2) การ
พัฒ นาและก่อ สร้างโครงการล่าช้ากว่าที่กาหนดหรือ ที่
คาดการณ์ไว้ (3) ผลประกอบการของโครงการไม่เป็ นไป
ตามที่คาดการณ์ ไว้ เนื่อ งจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ และ/หรือ จาหน่ ายได้ ต่ ากว่าที่ประมาณการไว้
(4) ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการโครงการแตกต่างจากที่ประมาณการ
ไว้ เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ดี ทางบริ ษั ท มี ข ัน้ ตอนการ
ดาเนินการเพื่อลดความเสีย่ งในการลงทุน โดยมีขนั ้ ตอน
ที่สาคัญดังนี้ (1) มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒ นา
และดาเนินโครงการ (Due Diligence) ทัง้ ในด้านเทคนิค
การเงิน และกฎหมาย เพื่อประเมินความเป็ นไปได้และ
ความเหมาะสมในการเข้ า ด าเนิ น โครงการ และ (2)
คานวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการวิเ คราะห์
ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อ
ศึกษาถึง ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนใน
กรณี ท่ี ป ัจ จั ย ที่ ส าคั ญ อั น จะมี ผ ลกระ ทบต่ อ อั ต ร า
ผ ล ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ล ง ทุ น ใ น โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานที่กาหนด ทัง้ นี้ข้อมูลจาก
การศึก ษาข้า งต้ น จะถู ก น าเสนอตามล าดับ ขัน้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิก่อนการทาโครงการจริง บริษัทเห็นว่า
การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่
ผลตอบแทนของโครงการไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้

1.6) ความเสี่ ยงจากผลตอบแทน
จากการลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามคาดการณ์
บริษัท มีโ ครงการโรงไฟฟ้ าที่อ ยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนที่จะลงทุนในธุร กิจ ผลิต
และจ าหน่ า ยกระแสไฟฟ้ าทัง้ ในประเทศไทยและใน
ต่ างประเทศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึง มีความเสี่ยง
จากการลงทุนทีอ่ าจไม่เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ และ/หรือ
สูญ เสีย โอกาสในการลงทุ น ในโครงการอื่น และ/หรือ
สูญเสียเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว ทัง้ นี้ก่อนการเข้า
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2) ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ การ (Operational Risk)
2.1) ความเสี่ยงจากการผันผวน
ข อ ง ร า ค า วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ สิ น ค้ า ส า เ ร็ จ รู ป ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก
ในกระบวนการผลิต หลอดไฟและ
อุปกรณ์ส่วนควบ ราคาวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปมี
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะใน
ผลิต ภัณ ฑ์ห ลอดไฟ และโคมไฟ LED ที่ร าคาปรับ
ลดลงอย่างรวดเร็ว ในรอบหลายปี ท่ผี ่านมา การเก็บ
สินค้าเป็ นระยะเวลานาน จะส่งผลให้บริษทั เกิดความ
เสี่ยงในด้านสินค้าล้าสมัย และทาให้ผลิตภัณฑ์นัน้ ไม่
เป็นทีต่ ้องการของผูบ้ ริโภค ซึง่ ส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม บ ริ ษั ท ไ ด้ น า
ระบบงานภายในของบริษทั มาประยุกต์ เพื่อให้สนิ ค้า
คงคลังอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อแผนการขาย โดย
ได้นาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
ซึ่ง เป็ นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นาแนวคิดและ
วิธกี ารบริหารแบบ ERP มาใช้เป็นระบบเชิงปฏิบตั กิ าร
ในองค์ ก ร ซึ่ ง ระบบ ERP สามารถบู ร ณาการ
(integrate) รวมงานหลัก (core business process)
ต่ าง ๆ ในบริษัททัง้ หมด ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิต
การจัด การคลัง สิน ค้า การขาย การบัญ ชี และการ
บริหารบุ คลากร เข้าด้ว ยกันเป็ นระบบที่ส มั พันธ์ก ัน
และสามารถเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วด้วยระบบ Real
Time จึง ช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพด้ า นการควบคุ ม
ปริมาณสต็อคสินค้าให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม และทา
ให้สามารถคานวณและวางแผนควบคุมการใช้วตั ถุ ดบิ
หรือสต็อคสินค้าสาเร็จรูป โดยได้ทาการคานวณการ
สังซื
่ ้อจากการนาข้อมูล lead time การสังผลิ
่ ต safety
stock และจ านวนการสัง่ ซื้ อ ขัน้ ต่ า (MOQ) มา
ประมวลผลรวมกันอย่างมีป ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ร ะบบ
ERP สามารถคาดการณ์ ป ริม าณวัต ถุ ดิบ และสิน ค้ า
สาเร็จรูปให้เพียงพอต่อความต้องการในการขาย ซึ่ง
จะช่ว ยลดความเสี่ยงในการเก็บ สต็อคสินค้าปริมาณ
ม า ก แ ล ะ ท า ใ ห้ บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ รั บ มื อ กั บ การ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของราคาสินค้าได้เป็นอย่าง

ดี สาหรับ ภาพรวมในปี 2564 ที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ย ของ
ผลิต ภัณ ฑ์หลอดไฟ LED และโคมไฟ LED มีแนวโน้ ม
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี 2563 เล็กน้อย จากสาเหตุทว่ี ตั ถุดบิ
หลักหลายรายการมีการปรับ ราคาเพิม่ ขึ้น ทางบริษัทได้
ปรับประมาณการระดับการผลิตให้มคี วามเหมาะสม และ
ได้ตดิ ตามสถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และ
โคมไฟ LED อย่ า งใกล้ชิด รวมถึง การเพิ่ม มาตรการ
จัด การคลัง สิน ค้า และการจัด การสิน ค้า ล้า สมัย เพื่อ ให้
สินค้าคงคลังเพียงพอและมีระดับราคาทีเ่ หมาะสม
2.2) ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ก า ร ค ว บ คุ ม
ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตของโรงไฟฟ้ า
การดาเนินงานของโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
เป็นการเดินเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้าตลอด 24 ชัวโมง
่
และมีช่วงเวลาการซ่อ มบ ารุงเครื่องจักรตามระยะเวลาที่
เหมาะสม ประสิ ท ธิ ภ าพของโรงไฟฟ้ าจึ ง ขึ้น อยู่ ก ับ
ความสามารถในการดาเนินงาน และการบริหารจัดการให้
โรงไฟฟ้ าสามารถผลิต ไฟฟ้ าได้อ ย่างต่ อ เนื่อ งตลอด 24
ั หาใดๆ และไม่ ต้ อ งหยุ ด พัก
ชัว่ โมง โดยไม่ ป ระสบป ญ
เครื่องจักรจากอุบตั ิเหตุอ่นื ใด (Un-plan Breakdown) ซึ่ง
ั หาเกี่ย วกับ กระบวนการผลิต ไฟฟ้ าของ
หากเกิด ป ญ
โรงไฟฟ้ าขึ้น จะส่ง ผลกระทบโดยตรงให้ร ายได้แ ละผล
ประกอบการของบริษทั ต่ ากว่าที่ประเมินไว้ แนวทางการ
แก้ไ ขเพื่อ ลดความเสี่ย งดัง กล่ า ว คือ ทางบริษัท ได้ใ ห้
ความสาคัญกับส่วนของโรงไฟฟ้า โดยทางบริษทั มีการเฝ้า
ระวัง ป จั จัย ต่ า งๆ ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้ ทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อม รวมถึงการซ่อมบารุงเครื่องจักรอย่างสม่าเสมอ
และการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร รวมถึง การทดสอบ
ประสิทธิภ าพของเครื่อ งจักรอย่างถู กวิธี ซึ่ง จะสามารถ
ช่วยให้เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่ อเนื่องและ
ปราศจากเหตุ ข ัด ข้ อ ง ทัง้ นี้ ก ารวัด ประสิท ธิภ าพของ
กระบวนการผลิต อาจวัดได้จากรายได้เ ทีย บกับ รายได้
สูงสุดที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิต ได้ในสภาพที่โรงไฟฟ้ าได้
ทาการซ่อมบารุงอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าว
ทัง้ นี้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าของ
บริษทั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ประสิ ทธิ ภาพของโรงไฟฟ้ าเทียบกับประสิ ทธิ ภาพสูงสุด*
ปี 2562
ปี 2563
1. บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด
93.35%
74.66%

ปี 2564
65.65%

*ประสิทธิภาพสูงสุด – เป็ นประสิทธิภาพที่สูงสุดในกรณีท่โี รงไฟฟ้าได้มกี ารหยุดเพื่อซ่อมบารุงอย่างถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผลิต
ไฟฟ้า และมาตรฐานเครื่องจักร

2.3) ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ภ ยั พิ บ ตั ิ ท า ง
ธรรมชาติ ห รือ เหตุส ุด วิ ส ยั ที่ มีผ ลต่ อ การด าเนิ น
ธุรกิ จโรงไฟฟ้ า
บริษทั ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ าย
ไฟฟ้ าจากก๊ า ซชี ว ภาพ ซึ่ ง หากเกิ ด ภั ย พิ บ ั ติ ท าง
ธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสยั ร้ายแรงทีค่ าดไม่ถงึ เช่น การ
ขัดข้องของระบบการผลิตไฟฟ้า อุทกภัย พายุ อัคคีภยั
แผ่นดินไหว หรือการก่อวินาศกรรมในพื้นที่ท่โี รงไฟฟ้า
ตัง้ อยู่ จะส่งผลให้การดาเนินการของโรงไฟฟ้าอาจต้อง
หยุดชะงักหรือ เกิดความเสีย หายต่ อ ทรัพ ย์ส ิน อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ อั น จะ ส่ ง ผลกร ะ ทบ ทางลบ ต่ อ ผลการ
ด าเนิ น งานและฐานะทางการเงิน ของบริษัท เพื่อ ลด
ความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าว บริษทั มีการจัดทาประกันภัย
ตามมาตรฐานในอุ ต สาหกรรมเพื่อ ให้คุ้ม ครองความ
เสียหายที่เกิดขึ้นไว้แล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มจี าก
เหตุ ภ ัย พิบ ัติท างธรรมชาติห รือ เหตุ สุ ด วิส ัย ดัง กล่ า ว
ข้างต้น

มาตรการ Lockdown จากทางรัฐ บาลเพีย งเล็ก น้อ ย
เนื่ อ งจากมีการปิ ด ห้างสรรพสิน ค้า ประมาณ 2 เดือ น
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลทาให้รายได้
จากการจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ข องบริษ ัท ลดลงเพีย ง
ประมาณ 10 ล้านบาทต่อ ปี เ ท่านัน้ โดยบริษทั มองว่า
หากไม่มกี ารปิ ดห้างสรรพสินค้า บริษทั ยัง สามารถทา
ยอดขายสินค้าได้ตามปกติ
3) ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)
3.1) ความเสี่ ยงกรณี ท่ี บ ริ ษัท มี ผู้ถือ
หุ้น รายใหญ่ คิดเป็ นสัด ส่ ว นร้อ ยละ 62.94
ทางบริษ ทั จะมีโ ครงสร้า งผู้ถ ือ หุ ้น
โดยกลุ ่ม ครอบคร วั ประสิท ธิ ์รัต นพรร่ว มถือ หุ ้น ใน
บร ษิ ทั คิด เป็ น ส ดั ส่ว นเท่า ก บั ร้อ ยละ 62.94 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้แล้ว ทัง้ หมดของบริษทั ซึ่ง ทา
ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธิ ์รัตนพร
มีอ านาจในการควบคุม มติที่ป ระชุม ผู้ถ ือ หุ ้น ได้เ กือ บ
ทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่า งยิง่ ในกรณีที่ใ ห้ถ ือ คะแนน
เสีย งในที ่ป ระชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น ไม่น ้อ ยกว่า กึ ่ง หนึ ่ง ของ
จานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้นที่เ ข้าร่วมประชุมและ
ออกเสีย งลงคะแนน ซึ่ง การถือ หุ ้น ในลัก ษณะกระจุก
ตัวเช่นนี้จะทาให้บริษทั ไม่ส ามารถตัดสินใจดาเนิ น การ
ใดๆ โดยปราศจากการยิน ยอมของกลุ่ม ผู้ถ ือ หุ้นราย
ใหญ่ แม้ว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะทาให้เ กิด
ประโยชน์ต่อบริษทั ก็ตาม

2.4) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19
สืบ เนื่อ งมาจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อ ไวรัส COVID-19 เป็ นวงกว้างในช่วงที่ผ่านมา ทา
ให้หลายธุร กิจได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
อย่า งมีน ัย สาคัญ ไม่ว ่า จะเป็ น รายได้ที่ป รับ ตัว ลดลง
ค่า ใช้จ่า ยที่เ พิม่ ขึ้น หรือ แม้ก ระทั ่งต้อ งลดกาลัง การ
ผลิต หรือ ปิ ด กิจ การเป็ น การชั ่วคราว อย่า งไรก็ด ี
เนื่ อ งจากธุร กิจ หลัก ของบริษ ทั คือ ธุร กิจ ผลิต และ
จาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งบริษทั จัดจาหน่ าย
ให้กบั ร้านค้าทั ่วไป โดยเป็ นลูกค้ารายย่อ ย และไม่ไ ด้
รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ ไวรัส 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
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งได้รบั ผลกระทบจาก

3.2) ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ และหน่ วย
ราชการอื่ นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
หากรัฐบาลและหน่ วยงานราชการมีการ
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เปลี่ย นแปลงนโยบายที่เ กี่ย วกับ กิจ การพลัง งานของ
ประเทศไทยรวมถึง ข้อ ก าหนดและขัน้ ตอนต่า งๆ
เกี่ย วกับ การขออนุ ญ าตซื้อ ขายไฟฟ้ า หรือ ปรับ ปรุง
ยกเลิก เงื่อ นไขในการรับ ซื้อ ไฟฟ้ า การเปลี่ย นแปลง
ดัง กล่า วจะส่ง ผลกระทบต่อ สัญ ญาซื้อ ขายไฟฟ้ าของ
บริษ ทั อัน จะส่ง ผลกระทบต่อ ผลการด าเนิน งานและ
ฐานะทางการเงิน อย่า งไรก็ต าม บริษ ทั มีว ธิ กี ารลด
ความเสี่ย งดัง กล่าว ทางทีมผู้บ ริหารและทีมงานของ
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 รวมถึง มีการติดตาม
ข่าวสารที่เ กี่ย วกับ นโยบายของภาครัฐ และหน่ ว ยงาน
ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวีย น
เพื ่อ เตร ยี มแผนการรองร บั การเปลี ่ย นแป ลง ไว้
ล่ว งหน้าและนาข้อมูลมาประกอบการจัดทาแผนธุรกิจ
ในอนาคต นอกจากนี้ ทางบริษ ทั ยัง มีก ารจัด ประชุม
ภายในระหว่างฝ ่ายบริหารเพื่อ วิเ คราะห์นโยบายการ
ดาเนิน งานอยู่เ สมอและสามารถปรับ เปลี่ย นกลยุทธ์
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
สถานการณ์ของธุรกิจและอุตสาหกรรม

เวลาในการก่อ สร้า งโรงไฟฟ้ า ประมาณ 10 เดือ น
ดัง นั น้ การเลื่อ นในครัง้ นี้ หากบริษ ทั ยัง ไม่ส ามารถ
ปฏิบ ตั ิไ ด้ต ามเงื่อ นไขของใบอนุ ญ าต อาจจะท าให้
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั และอาจถูกยึด
เงิน ประกัน จนหมด แนวทางในการแก้ไ ขความเสี่ย ง
คือ บริษทั มีการใช้บ ริษทั ที่ป รึกษาทางกฎหมาย เพื่อ
ขอรับคาปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และ
วิธปี ฏิบ ตั ิต่างๆ อันเกี่ย วข้องกับ การดาเนินธุรกิจ โดย
มีน โยบายที่จ ะปฏิบ ตั ิต ามหลัก เกณฑ์ ระเบีย บ และ
ข้อ กาหนดที่เ กี่ย วกับ การดาเนินธุร กิจของทางบริษ ทั
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ บริษทั มีการวางแผนสาหรับการ
ก่อ สร้างโรงไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า และมีการขออนุ ญาตใน
การก่อ สร้า งเรีย บร้อ ยแล้ว โดยคาดว่า จะดาเนิน การ
สร้างส่ว นที่เ หลือ ให้แล้ว เสร็จภายในเดือ นกุมภาพัน ธ์
2565 รวมทัง้ ทางบริษทั คาดว่าหลัง จากก่อ สร้างเสร็จ
บริษ ทั จะสามารถจ่า ยไฟฟ้ า ได้ภ ายในไตรมาส 1 ปี
2565

3.3) ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร ไ ม่
ส าม าร ถป ฏิ บ ตั ิ ต าม เ งื ่อ น ไ ข ข อ งใบ อ นุญ าต
ข้อ กาหนด กฎหมาย และระเบียบของหน่ ว ยงาน
ราชการที่ เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน
การดาเนิน ธุร กิจ โรงไฟฟ้ า มีค วาม
เกี ่ย วข้อ งก บั เงื่อ นไขของใบอนุ ญ าต ข้อ ก าหนด
กฎหมาย และ กฎร ะ เ บ ีย บ ข อ ง หน่ ว ย ร าช ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งหากบริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิต ามเงื่อ นไข
หรือ ข้อ ก าหนด ไม่ว ่า จะเนื่ อ งจากเหตุส ุด วิส ยั หรือ
ป จั จัย อื่น ๆ หน่ ว ยราชการอาจพิจ ารณาระง บั หรือ
ยกเลิกใบอนุ ญาต และ/หรือ ก่อให้เกิดความรับผิดทาง
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง
ต่อ บริษทั โดยทางบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ ี จากัด
(GEE) ได้ร บั อนุ ม ตั ิคาขอขยายกาหนดวัน จ่า ยไฟฟ้ า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) จากวันที่ 20 มกราคม
2564 เป็ นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทัง้ นี้บริษทั จะต้อง
จาหน่ ายไฟฟ้ าเข้าระบบเชิง พาณิชย์ให้ไ ด้ภ ายใน 12
เดือน คือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งบริษทั ต้องใช้

4.1) ความเสี่ ยงจากความผันผวน
ของอัต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่ างประเทศ
เนื่องจากบริษทั มีการนาเข้าวัตถุดบิ ที่ใช้
ในการผลิตสินค้า และสินค้าสาเร็จรูปจากต่ างประเทศ
หลายรายการเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ส หรัฐ อเมริก า แต่
รายได้ของบริษทั โดยส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท ดังนัน้
บริษัท จึง มีค วามเสี่ย งจากความผัน ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ย น หากเกิดสถานการณ์ ท่อี ัต ราแลกเปลี่ย น
ค่าเงินบาทเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีป่ รับตัวอ่อนค่าลง
จะส่ ง ผลให้บ ริษัท มีต้ น ทุ น ด้า นการน าเข้า สิน ค้ า เพิ่ม
สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั
มีมลู ค่าเจ้าหนี้การค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จานวน
1,054,527.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เงินกู้ยมื ระยะสัน้
733,551.49 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่ การทีบ่ ริษทั มีทงั ้
ส่วนที่รบั และจ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศนัน้ สามารถ
ช่ว ยป้ อ งกันความเสี่ย ง (Hedging) จากความผัน ผวน
ของอัต ราแลกเปลี่ย นที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับ หนึ่ง ด้วย
เช่นกัน ทัง้ นี้ในช่วง 12 เดือนของปี 2564 ทีผ่ ่านมา

4) ความเสี่ยงด้านการเงิ น (Financial
Risk)
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บริษัทมีมูลค่านาเข้าสินค้า จากต่ างประเทศ คิดเป็ น
สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศ เท่ า กับ 5,700,508.15 ล้ า น
เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ได้เตรียม
เครื่ อ งมื อ ส าหรับ การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ลด
ผลกระทบจากความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี่ย น
ดัง กล่าว โดยบริษัทมีการจัดเตรีย มวงเงินสัญญาซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
เท่ า กับ 4,000,000 เหรีย ญดอลลาร์ส หรัฐ ฯ เพื่อ ลด
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง และทางบริษทั ยังมีการ
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่ น
อย่ า งใกล้ ชิ ด อยู่ ต ลอดเวลา เพื่ อ จะได้ ป ระเมิ น
สถานการณ์ และหาทางป้ องกันความเสี่ย งที่อ าจจะ
เกิดขึ้นผ่านการทาสัญ ญา Forward Contract ได้ท ัน
ั หาและความเสีย หายจากอัต รา
เพื่อ เป็ น การลดป ญ
แลกเปลีย่ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้

เรื่อ งต่ างๆ ที่ต้อ งได้รบั ความเห็นชอบจากธนาคารก่อน
ดาเนินการ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ้น เป็ น
ต้ น อย่ า งไรก็ดี บริษัท ค านึ ง ความเสี่ย งดัง กล่ า ว จึง ได้
กระจายโครงสร้างทางการเงินในส่ว นของหนี้ส ิน ไปยัง
แหล่ ง อื่น ๆ ซึ่ง เป็ น แหล่ ง เงิน ทุ น ระยะยาวและมีค วาม
ยืดหยุ่นมากกว่าในเรื่อ งข้อ กาหนดและเงื่อ นไขที่ผูกมัด
การบริหารและการดาเนินกิจการ เช่น หุ้นกู้ โดยการออก
และเสนอขายหุ้นกูค้ รัง้ ที่ 1/2564 และครัง้ ที่ 2/2564 ในปี
2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษทั มีสดั ส่วนการกู้ยมื เงินจาก
สถาบันการเงินต่อหนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2564
ร้อยละ 30.68 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับ ณ สิน้ ปี
2563 ทีม่ สี ดั ส่วนร้อยละ 96.62
ขณะทีบ่ ริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั กรีน เซฟ
วิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด มีการกูย้ มื เงินจากสถาบัน
การเงิน จานวน 1 แห่ง มียอดวงเงินอนุ มตั ิจานวน 50.00
ล้านบาท และมีย อดคงค้างณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จ านวน 18.10 ล้า นบาท ซึ่ง นอกจากการจ าน าสิ่ง ปลูก
สร้างจานองหุ้นของบริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทย
แลนด์ จากัด โดยผูบ้ ริหาร บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม
จากัด (มหาชน) และบริษัท ธีร ะมงคล กรีน เอนเนอร์ย ี
จากัด ได้ทาสัญญาค้าประกันเงินกูย้ มื ดังกล่าว ด้วยวงเงิน
54.00 ล้านบาท ดังนัน้ หาก บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์
ยี่ ไทยแลนด์ จากัด ไม่สามารถชาระหนี้เงินกูไ้ ด้ อาจส่งผล
กระทบต่ อ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกลุ่ม
บริษทั
ทัง้ นี้ ในส่ว นของการพึ่ง พิง แหล่ง เงินกู้ย ืม จาก
สถาบันการเงินมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกัน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การดารงอัตราส่วนทางการเงินตามเงือ่ นไข
ทีส่ ถาบันการเงินกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อ ย ได้แ ก่
บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด (GSET)
มีส ญ
ั ญากู้ย ืมเงิน กับ สถาบัน การเงินแห่ง หนึ่ง มีเ งื่อ นไข
กาหนดให้บ ริษัทย่อ ยต้อ งด ารงอัต ราส่ว นหนี้ส ิน ต่ อ ทุ น
(D/E Ratio) ไม่เกิน 1.0 เท่า และอัตราส่วนความสามารถ
ในการชาระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio:
DSCR) ไม่ต่ ากว่า 1.4 เท่า นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าวยัง
มีเงื่อนไขกาหนดให้บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วน

4.2) ความเสี่ ย งจากการพึ่ ง พิ ง เงิ น
กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น
เนื่ อ งจากป จั จุ บ ัน บริษัท มีก ารใช้
บริก ารวงเงิน สิน เชื่อ จากสถาบัน การเงิน โดยเป็ น
รูปแบบของวงเงินหมุนเวียนระยะสัน้ เพื่อใช้หมุนเวียน
ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564
บริษัทมีส ดั ส่ว นการกู้ย ืมเงินจากสถาบัน การเงิน ต่ อ
หนี้ ส ิน ที่มีภ าระดอกเบี้ย เท่ า กับ ร้อ ยละ 30.68 ซึ่ง
แสดงถึงการพึ่งพิงเงินกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงินที่
ค่อนข้างสูง โดยบริษทั มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที่
เป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงิน
กู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 69.40 ล้าน
บาท และเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่
ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี 17.53 ล้านบาท ทัง้ นี้
การพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินของบริษทั
ในสัดส่วนที่สงู ดังกล่าว ทาให้บริษทั มีภาระในการจ่าย
ช าระคืน หนี้ เ งิน กู้ ย ืม และดอกเบี้ ย ตามที่ ธ นาคาร
ก าหนด และก่ อ ให้เ กิด ความเสี่ย งต่ อ บริษัท ในด้าน
ต่างๆ อันเนื่องมาจากข้อกาหนดและเงื่อนไขทีส่ ถาบัน
การเงินได้กาหนดไว้ ทัง้ เรื่องการดารงอัตราส่ว นทาง
การเงิน การจ่ายเงินปนั ผล จนถึงการดาเนินการใน
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ของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to Equity Ratio:
IBD/E Ratio) ไม่ เ กิน 1.1 เท่ า (งบการเงิน เฉพาะ
กิจการ) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ใหญ่

และบริษัท ย่ อ ยมีอ ัต ราส่ ว นทางการเงิน ตามเงื่อ นไขที่
ธนาคารกาหนด ดังนี้

เงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน
ไม่เกิน 1.0 เท่า
ไม่ต่ากว่า 1.4 เท่า
ไม่เกิน 1.1 เท่า

อัตราส่วน
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน/1
อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (DSCR) /2
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(IBD/E Ratio)/3

ณวันที่31
ธันวาคม 2563
0.55 เท่า
1.27 เท่า
0.74 เท่า

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
0.29 เท่า
1.21 เท่า
1.34 เท่า

หมายเหตุ: บริษทั คานวณอัตราส่วนทางการเงินตามเงือ่ นไขในสัญญากูย้ มื เงินของสถาบันการเงินที่บริษทั มีการกูย้ มื โดยมีรายละเอียด
ของสูตรอัตราส่วนทางการเงินซึ่งเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ขิ องสถาบันการเงินที่บริษทั มีการกูย้ มื
/1 อัต ราส่วนหนี้ สน
ิ ต่อทุนที่แสดงข้างต้น จะถูกคานวณจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริษทั กรีนเซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทย
แลนด์ จากัดณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีในแต่ละปี ตามนิยามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคานวณ
โดยใช้หนี้สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ย หารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ บวกเงินกูย้ มื จากกรรมการและ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ผูก้ ู้ (ถ้ามี)
/2 อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพัน (DSCR) ที่แสดงข้างต้น จะถูกคานวณจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของ
บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัดณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีในแต่ละปี ตามนิยามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคานวณโดยใช้ กาไรจากการประกอบธุรกิจหลัก (ไม่รวมรายได้อ่นื และดอกเบี้ยรับ) ก่อน
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย หารด้วย หนี้ สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ยส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ได้แก่ เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี และต้นทุนทางการเงิน
/3 อัตราส่วนหนี้สน
ิ ที่มภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/E Ratio) ที่แสดงข้างต้น จะถูกคานวณจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีในแต่ละปี ตามนิยามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงิน
กู้ยมื จากสถาบันการเงินที่ เกี่ยวข้อ ง ซึ่งคานวณโดยใช้หนี้ สนิ ที่มภี าระดอกเบี้ย (ไม่รวมเงินกู้ยืมระยะสัน้ จากบริษ ัท ที่
เกี่ยวข้อง) ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า เงินกูย้ มื ระยะ
ยาว และหุน้ กู้ หารด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้

ในการพิจารณาอัต ราส่ว นทางการเงิน ตาม
เงื่อนไขสัญญากู้ยมื เงินของสถาบันการเงินเจ้าหน้ าที่
ฝ่ายสินเชื่อจะมีการทบทวนวงเงินสินเชื่อประจาปีของ
ลูกค้าแต่ ละราย โดยเมื่อ ได้ร บั ข้อ มูลงบการเงินงวด
ประจาปี ของบริษทั ผู้กู้ สถาบันการเงินจะดาเนิ นการ
พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินว่าเป็ นไปตามเงื่อนไข
ในสัญ ญากู้ ย ืม เงิน หรือ ไม่ ซ่ึง ในกรณี ท่ีบ ริษัท ผู้ กู้มี
อัตราส่วนทางการเงินไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเจ้าหน้าที่
ฝา่ ยสินเชื่อจะนาเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
สิ น เชื่ อ เพื่อ ขอผ่ อ นผัน เป็ น รายกรณี โ ดยป จั จัย ที่
คณะกรรมการฯจะพิจ ารณาผ่ อ นผัน ให้แ ก่ ผู้กู้ เช่ น
ประวัตกิ ารผ่อนชาระคืนหนี้ ประวัตกิ ารใช้วงเงินสิน-

เชื่อ เจตนาหรือ สาเหตุ ท่ที าให้อ ัต ราส่วนทางการเงินไม่
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไข คุ ณ ลัก ษณะของผู้ กู้ ร วมไปถึ ง
ผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ต่อความสามารถในการชาระหนี้
ในอนาคต เป็นต้น
ดังนัน้ สาหรับกรณีอตั ราส่วน DSCR ของ GSET
ในปี 2563 ที่ไม่เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนดในสัญ ญา
กู้ ย ืม เงิน ทางสถาบัน การเงิน ได้ พ ิจ ารณาอนุ ม ัติ ก าร
ทบทวนวงเงินสินเชื่อให้แก่ GSET รวมถึง ได้มีการผ่อน
ผัน การผิ ด เงื่ อ นไขเรื่อ งการรัก ษาอั ต ราส่ ว น DSCR
สาหรับงวดบัญชีปี 2563 ให้เรียบร้อยแล้วตัง้ แต่ช่วงต้นปี
2564 ทีผ่ ่านมา
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สาหรับบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ทางบริษัทได้ขอ
ผ่ อ นผัน การด ารงอัต ราส่ ว นทางการเงิน ส าหรับ งบ
การเงิน ณ สิ้น งวดปี 2564 นัน้ ทางสถาบัน การเงิน
จะต้องได้รบั งบการเงินงวดบัญชีปี 2564 ก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาทบทวนวงเงิน สินเชื่อ ประจาปี
2565 ให้แก่ GSET และตรวจสอบเรื่องเงือ่ นไขการรักษา
อัต ราส่ว นทางการเงินตามสัญญากู้ย ืมเงินโดยในแนว
ปฏิ บ ัติ ค ณะกรรมการพิจ ารณาสิ น เชื่อ ของสถาบั น
การเงินจะพิจารณาปจั จัยอื่นควบคู่ไปด้วยตามทีไ่ ด้กล่าว
ข้างต้น
จากข้อเท็จจริงข้างต้น ความต่อเนื่องของการ
ปล่ อ ยวงเงิน สิน เชื่อ จึง ขึ้น กับ ดุ ล ยพินิ จ ของสถาบัน
การเงิน ซึง่ หากสถาบันการเงินไม่ทาการผ่อนผันให้และ
ถือว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวขัดต่อเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้
วงเงินสินเชื่อ สถาบันการเงินอาจเรียกชาระเงินกูค้ นื ซึง่
อาจเป็นไปอย่างกระชัน้ ชิดสืบเนื่องจากทีส่ ถาบันการเงิน
ไม่มนี โยบายการผ่อนผันล่วงหน้า และอาจส่งผลต่อเนื่อง
ไปยัง ความสามารถในการ บริหาร หนี้ส ินของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงความสามารถในการชาระดอกเบี้ยและการไถ่ ถอน
หุน้ กูท้ อ่ี อกในครัง้ นี้ อย่างไรก็ดี ทีผ่ ่านมาทาง GSET ได้
มีการชาระเงินกู้ยมื ตามกาหนดมาโดยตลอด ประกอบ
กับ หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นปี 2564 เป็นไปเพื่อการขยายธุรกิจ ซึง่
มี แ นวโน้ ม ท าให้ บ ริ ษัท มี ฐ านะทางการเงิน และผล
ประกอบการที่ม นคงยิ
ั่
่ง ขึ้น ในอนาคต และส่ ง ผลให้
ความสามารถในการชาระหนี้มีแนวโน้มดีข้นึ บริษทั จึง
คาดว่าสถาบันการเงินจะพิจารณาผ่อ นผันเรื่องการผิด
เงื่อนไขเรื่องการรักษาอัตราส่วนทางการเงินสาหรับงวด
บัญชีปี 2564 (กรณีผดิ เงื่อนไข) ให้แก่ GSET
อย่างไรก็ต าม หากบริษัทและบริษัทย่ อ ยไม่
สามารถรัก ษาอัต ราส่ ว นทางการเงินดัง กล่ า วได้ต าม
เงื่อ นไข ซึ่ง อาจเป็ น เพราะป จั จัย ใดๆ เช่ น ผลการ
ดาเนินงานทีเ่ ปลีย่ นไป การปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ในอนาคต ผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจไม่เป็ นไป
ตามทีค่ าดการณ์ หรือการระดมทุนเพิม่ เติมจากการกู้ย ืม
เงิน จากสถาบัน การเงิน หรือ การออกหุ้น กู้รุ่ น ใหม่ ใ น
อนาคต เป็นต้น ประกอบกับหากไม่ได้รบั การผ่อนผัน-

จากสถาบั น การเงิ น รวมถึ ง หากบริ ษั ท ไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ของสัญญากูย้ มื เงิน จะ
ส่งผลให้บริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งจากการถูกเรีย กคืน
เงินต้นบางส่วนหรือทัง้ หมดในทันที ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องทางการเงิน รวมทัง้ อาจจะมีผลกระทบ
ต่ อ บริษัทด้ว ย เนื่อ งจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั มีการค้าประกันในสัญญาเงินกู้ให้กบั บริษัทย่อ ย
จานวน 54 ล้านบาท
ทัง้ นี้ บริษทั ตระหนักถึงความเสี่ยงดัง กล่าว จึง ได้
กาหนดให้มีการวางแผนและบริหารทางการเงินอย่าง
รอบคอบและรัดกุม และให้ความสาคัญกับการจ่ายเงิน
คืนเงินกูย้ มื ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวอย่างครบถ้วน และ
ตรงตามกาหนด นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายบริหารวาง
แผนการขายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าการขาย
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ว างไว้ และบริษัทคาดว่ า จะมี
กระแสเงินสดสุทธิท่เี พีย งพอสาหรับ การชาระคืน เงิน
กู้ย ืม และสามารถปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขอื่น ๆ ที่ส ถาบัน
การเงินกาหนด เพื่อลดความเสี่ยงของการผิดนัดชาระ
และการถูกเรียกคืนเงินกู้ยมื ในทันที นอกจากนี้ บริษทั
ย่อ ยยัง คงสามารถชาระหนี้ต ามกาหนดชาระในแต่ ละ
งวดได้อ ย่างต่ อ เนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัท ย่ อ ยจะมีย อดเงิน กู้ค งค้ า งกับ สถาบัน การเงิน
ดัง กล่าวคงเหลือ ประมาณ 18.10 ล้านบาท ดัง นัน้ ใน
กรณี ท่ีบ ริษัท ย่ อ ยถู ก เรีย กเงิน กู้ ย ืม คืน ก่ อ นก าหนด
บริษทั คาดว่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายชาระ
คืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังกล่าว
2) ความเสีย่ งจากความผัน ผวนของอั ต รา
ดอกเบี้ย
สาหรับหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นเงิน
กู้ยมื จากสถาบันการเงินทัง้ หมด มีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิง
กับอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์ผใู้ ห้สนิ เชื่อ
หากอัต ราดอกเบี้ย อ้ า งอิง ดัง กล่ า วปรับ ตัว สูง ขึ้น อัน
เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจหรือนโยบายของรัฐบาลจะ
ส่งผลให้บริษทั มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สงู ขึน้ ในการเบิกใช้
วงเงิ น จากสถาบั น การเงิ น และจะส่ ง ต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ในทางกลับ กัน ในช่ว งที่ อ ัต รา
ดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับในปจั จุบนั
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บริษทั จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อ ผล
การดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ได้รบั การสนับสนุ นจาก
สถาบันการเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับลูกค้าชัน้ ดี
(MLR และMOR) นอกจากนี้บริษทั ยังมีนโยบายบริหาร
ความเสี่ย งด้า นอัต ราดอกเบี้ย โดยมอบหมายให้ฝ่าย
บัญชีและการเงินติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้ ม
ของอัต ราดอกเบี้ย รวมถึง ความเคลื่อนไหวของสภาพ
เศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้
บริษทั สามารถวางแผนและปรับปรุงแนวทางการบริหาร
ทางการเงินได้ทนั ต่อสถานการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงไป โดย
บริษทั อาจพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความ
เสีย่ งด้านอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ซึง่ ลดความ
เสีย่ งในส่วนนี้ได้บางส่วน

การดาเนินธุร กิจของบริษัทโดยมีการพิจารณาถึงแนว
ปฏิบตั ขิ องอุตสาหกรรมโดยทัวไปในการจั
่
ดทากรมธรรม์
้
ประกัน ภั ย และเพื่ อ ป องกั น ความเสี่ ย งจากการที่
ทรัพ ย์ส ิน ในการด าเนิ น งานของบริษัท จะได้รบั ความ
เสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุหรือเหตุการณ์ทบ่ี ริษทั
สามารถควบคุมหรือป้องกันได้ ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั มี
การดาเนิน การตามมาตรฐานการด าเนิ นงานที่ดีแ ละ
มาตรฐานความปลอดภัย ในการด าเนิ น งานมาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง อัน เป็ น การควบคุ ม ความเสี่ย งจากการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ห รือ อุ บ ัติเ หตุ ท่ีอ าจท าให้ท รัพ ย์ส ิน ในการ
ดาเนินงานของบริษทั เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญ
จนไม่อาจใช้งานได้
5) ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology Risk)

4.3) ความเสี่ยงจากการทาประกันภัยของ
บริษทั อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ
แม้ว่าบริษทั ได้จดั ทาประกันภัยที่เกี่ยวเนื่อ ง
กับ การดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ ลดความเสี่ย งอัน
เนื่ อ งมา จากความสูญ เสีย และ/หรือ ความเสีย หายของ
ทรัพย์สนิ หลักในการดาเนินงานในจานวนทีบ่ ริษทั เชื่อว่า
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
ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน บริษทั ยังคงมี
ความเสี่ ย งจากการที่ ก รมธรรม์ ป ระกัน ภั ย อาจไม่
ครอบคลุ ม ความสู ญ เสี ย และ/หรื อ ความเสี ย หาย
ตลอดจนผลกระทบจากความเสีย หายดัง กล่ า วได้
ทัง้ หมด หรือ ในกรณี ท่ีมูล ค่ า ความเสีย หายมากกว่ า
จานวนเงินทุนทรัพย์ประกันภัย ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและฐานะทางการ
เงินของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ยังมีความเสีย่ งจากการ
ที่จ ะไม่ ไ ด้ ร ับ เงิน ชดเชยค่ า เสีย หายตามกรมธรรม์
ประกัน ภัย ไม่ ว่ าทัง้ หมดหรือ บางส่ว นในกรณีท่ีค วาม
เสียหายกับทรัพย์สนิ เกิดมาจากเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่
อยู่น อกเหนื อ จากที่ไ ด้ร ะบุ ไ ว้ใ นกรมธรรม์ป ระกันภัย
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั มีนโยบายจะจัดทากรมธรรม์
ประกัน ภัย ในจ านวนที่เ ห็น ว่า เพีย งพอและเหมาะสม
สาหรับครอบคลุมความเสียหายทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ จาก

5.1) ความเสี่ ย งด้ านความปลอดภัย
ของข้ อ มู ล
ข้อมูลสารสนเทศ เป็ นสินทรัพย์สาคัญทาง
ธุรกิจทีส่ าคัญ ต้องดูแลและป้องกันอย่างดี ทางบริษทั จึง
ได้กาหนดความปลอดภัย ของระบบข้อ มูลสารสนเทศ
โดยน าเทคโนโลยี แ ละมาตร การที่ เ หมาะ ส ม มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อ ให้ข้อ มูลส าคัญได้ร บั การป้ อ งกันเป็ น
อย่ า งดี มาตรการที่น ามาใช้ ค รอบคลุ ม รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
(1) มาตรการป้ องกัน ภัย คุ ก คามทางไซ
เบอร์ (Cyber Threat) บริษัท ได้ติด ตัง้ ระบบ Firewall
เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย Firewall จะช่วย
ตรวจสอบ IP Address ทีม่ กี ารส่งข้อมูลจากภายใน และ
ภายนอกและยังสามารถเก็บ Log File เพื่อไว้ตรวจสอบ
ข้ อ มู ล ย้ อ นหลัง ได้ ถึ ง 90 วัน ตามกฎหมาย พรบ.
คอมพิว เตอร์ นอกจากนี้ บ ริษัท ยัง มีก ารลงโปรแกรม
Anti-Virus ไ ว้ ที่ ร ะ บ บ Firewall แ ล ะ ใ น เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามจาก
Virus, Malware, Spam, Trojan และภัยคุกคามอื่นๆ ได้
เป็นอย่างดี
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(2) มาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
สาคัญ (Access Control Protection) ในการเข้าถึงข้อมูล
ที่สาคัญ บริษทั ได้ตงั ้ ระบบ Access Control Protection
ซึ่ ง มี ก ารออกแบบการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เป็ น ระบบชั ้น
Hierarchy เพื่อ แบ่ ง ระดับชัน้ ข้อมูลความลับของบริษทั
นอกจากนี้โปรแกรมที่บริษทั ใช้ปฏิบตั กิ ารเป็นโปรแกรม
Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่ ง มี จ ั ด ระบบ
เข้าถึงข้อมูล ตามระดับชัน้ ของ User ทีไ่ ด้ออกแบบไว้ใน
Access Control Level ท า ใ ห้ User ร ะ ดั บ ทั ว่ ไ ป ไ ม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลสาคัญของบริษทั ได้
(3) มาตรการป้ องกันข้อ มูลสูญหาย
(Data Loss) การเกิ ด ความเสี ย หายเกิ ด จากความ
ผิด พลาดของอุ ป กรณ์ Hardware หรือ Software จาก
อุบตั ิเหตุ การเสื่อมสภาพการใช้งาน หรือเหตุการณ์ภยั
ต่างๆ ทัง้ ภัยจากบุคคล ภัยจากธรรมชาติ และอื่นๆ ทาง
บริษทั จึงได้จดั ทาแผนการ Backup ข้อมูลเป็นประจาทุก
วัน และทาการจัดเก็บไว้ทงั ้ ภายในและภายนอกบริษัท
เพื่อลดความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้
จากมาตรการเกี่ย วกับ ด้ า นความ
ปลอดภัย ของข้อ มูล ข้า งต้ น ป จั จุ บ ัน บริษัท ยัง ไม่ เ คย
ประสบปญั หาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลแต่อย่างใด
และบริษทั ยังคงรักษามาตรการความปลอดภัยทางด้าน
ข้อมูลเป็นมาตรการสาคัญในการดูแลระบบเทคโนโลยีปี 2562
งบประมาณด้าน IT

2.08

สารสนเทศของทางบริษทั
5.2) ค ว า ม เ สี ่ ย ง จ า ก ก า ร
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีผลกระทบต่ อ ธุร กิจผลิต และจาหน่ า ย
อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ทาให้บ ริษัทต้อ งมีการพัฒ นาทางด้ า น
ซอฟท์แวร์ให้ทนั กับ การเปลี่ยนแปลง เนื่อ งจากต้อ งมี
ความทันสมัย ก้าวนาหรือก้าวทันกับคู่แข่งอยู่เสมอ หาก
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีล่ ้าสมัย อาจจะส่งผลต่อ
การผลิต และส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการด าเนินงานของ
บริษทั ซึง่ แนวทางการลดความเสีย่ งดังกล่าว หบริษทั จึง
มีความจาเป็ นต้อ งลงทุนในเทคโนโลยีอ ย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้อุปกรณ์มคี วามทันสมัย และเข้ากันได้กบั อุปกรณ์
สมัย ใหม่ โดยมี ก ารซื้ อ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี และ
ซอฟท์แวร์ใหม่ เนื่องจากเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิง่
ซอฟท์แ วร์ มีก ารเปลี่ย นเวอร์ช นั ่ อยู่อ ย่ า งสม่ า เสมอ
ซอฟท์แวร์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปอาจไม่ส ามารถอ่านข้อ มูล
รูปแบบเก่าได้อีก ทาให้บริษทั มีความจาเป็ นต้องลงทุน
ในเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ บริษทั จึงได้จดั สรรงบการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลง
อย่างสม่ าเสมอ โดยบริษัทได้มีส ดั ส่ว นการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

% ต่อ
รายได้
0.53

จากข้อ มูลรายจ่ายด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ต่ อ รายได้ข องบริษัท จะพบว่ า บริษัท ยัง มีก ารลงทุ น
ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศน้ อ ยกว่ าค่ า กลางของ
ธุรกิจด้านการผลิต ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ระหว่างร้อยละ 1.4-3.2 ของรายได้ บริษทั

ปี 2563
1.56

% ต่อ
รายได้
0.35

ปี 2564
1.68

% ต่อ
รายได้
0.35

ยัง คงเห็ น ความส าคัญ ของการเปลี่ ย นแปลง ด้ า น
เทคโนโลยีแ ละยัง คงมาตรการเพื่อ รัก ษาสัด ส่ว นการ
ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
อย่างต่อเนื่อง

* ข้อมูลจากเว็ปไซด์ https://www.computereconomics.com วันที่ 10 สิงหาคม 2563

85

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
บริษทั อาจมีความเสีย่ งในเรื่องการดาเนินธุรกิจ
และการบริหารงาน เนื่อ งจากบริษัทมีกลุ่ม ครอบครัว
ประสิท ธิร์ ัต นพร เป็ น ผู้ บ ริห ารทัง้ หมด และเป็ น ชุ ด
เดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง
ทางบริษทั ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่มีค วาม
เป็ นอิ ส ระ จ านวน 4 ท่ า น เข้ า มาตรวจสอบการ
ดาเนินงานของบริษทั รวมถึง การทีก่ รรมการอิสระได้รบั
การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ จะทาให้
เกิดการถ่วงดุลของการบริหารจัดการได้ในระดับหนึ่ง
2) คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั จะไม่มอี านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การมีอ านาจ และ/หรือ มอบอ านาจช่ว งในการอนุ ม ัติ
รายการใดทีต่ น หรือผูร้ บั มอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่

อ าจมี ค ว ามขั ด แย้ ง (ต ามที่ นิ ย าม ไว้ ใ นป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ) มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ
ผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขดั แย้งกับบริษทั ซึ่ง การ
อนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อ พิจารณาอนุ มตั ิร ายการดัง กล่าว ตามข้อ บัง คับ ของ
บริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
3) จัดให้มหี น่ วยงานเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบระบบ
การควบคุ ม ภายใน (Internal Control) ของบริ ษั ท ที่
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นอิสระ และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
หน่ ว ยงานที่ท าหน้ า ที่ด ัง กล่ า ว จะสอบทานให้บ ริษัท มี
ระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานภายในบริษัททัง้ หมดเป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
-ไม่ม-ี
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยังยื
่ น

3.1 นโยบายและเป้ าหมายด้านการจัดการความยังยื
่ น
ต้องและตรงตามเป้าหมายไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียทุกฝ่ายเติบ โต
ไปด้วยกัน” รวมทัง้ กาหนดไว้ในวิสยั ทัศน์ ที่จะเติบโดไป
พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่ าง
ยังยื
่ น

บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจเพื่อเติบ โต
อย่างยังยื
่ นไปพร้อ มกับ การจัดการ ทัง้ มิติส ิ่ง แวดล้อม
(Environment)) มิติ ส ัง คม (Social) และมิติ ก ารก ากับ
ดูแ ลกิจ การ (Governance) ซึ่ง บริษัท ได้ก าหนดไว้ใ น
ปรัชญาองค์กร “เราจะบริการและทางานบนความถูก-

มิติสิ่งแวดล้อม
(Environment)

มิติสงั คม
(Social)

มิติการกากับดูแล
กิจการ (Governance)

บริ ษทั มีนโยบาย
การดาเนิ นธุรกิ จที่
เป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม

บริ ษทั มีนโยบาย
การส่งเสริ มและ
พัฒนาสังคมควบคู่
ไปกับการพัฒนา
บริ ษทั เพื่อให้
เติ บโตไปพร้อมกัน
อย่างมั ่นคง

บริษทั ยึดถือการปฏิ บตั ิ ตาม
หลักการกากับดูแลกิ จการที่
ดี ดาเนิ นงานตามหลัก
จริยธรรม ความเป็ นธรรม
ความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ หลักสิ ทธิ
มนุษยชน ข้อกาหนดและ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ภายในประเทศและระดับ
สากล
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ
บริษทั ให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุกฝ่าย โดยยึดถือการปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเสมอภาคเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้ยดึ
หลักปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ดังนี้

หน่ วยงานภาครัฐ
บริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ บั ง คับ
กฎระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐทีก่ ารดาเนินงาน
ของบริษัทเข้าไปเกี่ย วข้อ ง โดยบริษัทสนับ สนุ นให้กรรมการ
ผู้บ ริห ารและพนัก งานของบริษัท ให้ป ฏิบ ัติต ามครรลองของ
กฎหมาย เพื่อให้บริษทั ดาเนินธุรกิจโดยปราศจากข้อขัดแย้ง

ชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึง บทบาทหน้ าที่การเป็ นสมาชิก ที่ดีต่ อ
สังคม โดยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดขึน้ ระหว่างบริษทั และสังคมบนพืน้ ฐานของความถู กต้อง
โปร่งใสเป็ นธรรม เพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้และนาไปสู่การพัฒ นา
สังคมอย่างยังยื
่ นภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั
ที“่ ยึดมันหลั
่ กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการบริหาร
จัด การ” อั น เป็ น รากฐานส าคัญ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารพัฒ นาที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสัง คมตลอดจนการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและ
สิง่ แวดล้อมให้คงอยู่อย่างยังยื
่ น

ผู้ถือหุ้น
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะดาเนินงานโดยยึดมันในคุ
่ ณธรรมและ
จริยธรรมตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ นธรรม
มุ่งมันที
่ ่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพที่แท้จริง เคารพ
สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รบั ข้อมูลที่จาเป็ นและปฏิบตั ิต่ อ ผู้ถือ
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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ลูกค้า
บริษทั คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและ
มุ่ง เน้ นให้ลูกค้า ได้รบั ผลิต ภัณ ฑ์แ ละบริการที่ดีมีคุ ณ ภาพ
ด้วยราคาทีเ่ ป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า

คู่ค้า
บริษัทถือ ว่าผู้ร บั เหมา คู่ค้า/ผู้ข าย และผู้ร่ ว มทุนเป็ นส่วน
สาคัญทีเ่ อื้ออานวยให้ธุรกิจของบริษทั ดารงอยู่ได้ บริษทั จึงมีนโยบาย
ปฏิบ ัติต่อ กันในฐานะที่เป็ นคู่ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน ดังนัน้
การจัดซื้อจัดหาของบริษทั จึงตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการแข่งขันอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม เพื่อ ประโยชน์ สูง สุดของบริษัท บริษัทได้
จัดทาข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเคารพในข้อตกลงนัน้ โดย
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดมันหลั
่ กการที่ไม่รบั ผลประโยชน์
จากกิจกรรมการจัดซือ้ จัดหา

คู่แข่งทางการค้า
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ น ธรรม
ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วธิ อี ่นื ใดที่ไม่ถูกต้องตาม
ครรลองของการแข่ ง ขัน โดยในบางครัง้ บริ ษั ท มี ค วาม
จาเป็นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึง่ ความร่วมมือดังกล่าว
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มกี ารปกปิ ดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริ ษั ท มี น โยบายในการปฏิ บ ั ติ ต่ อ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักดังต่อไปนี้
1) บริ ษั ท ปฏิ บ ั ติ ต่ อ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ
พนัก งานบนพื้น ฐานของศัก ดิศ์ รีค วามเป็ น มนุ ษ ย์ และให้
ความเคารพต่อสิทธิหน้าทีส่ ่วนบุคคล
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2) บริษทั ให้ความสาคัญกับคุณค่าพนักงานของ
บริษทั โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
พัฒ นาความรู้ความสามารถ มีคุณ ธรรม มีพ ฤติกรรมที่
เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษทั เป็นหลัก รวมทัง้ เปิด
โอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษทั
3) บริษัทจัดให้มีส ภาพแวดล้อ มการท างานที่
ปลอดภัยและปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค ไม่
แบ่ ง แยกถิ่น ก าเนิ ด เชื้อ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา
ความพิก าร หรือ สถานะอื่น ใดที่ไ ม่ เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั งิ าน
4) บริษัทจัดให้มีส ภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม
ให้ผ ลตอบแทนที่เ หมาะสมตามความรู้ค วามสามารถ
ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน

พนักงานแต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้าในบริษทั อย่างเป็น
ธรรม และบริษัทดูแลไม่ให้เ กิดการคุก คามหรือ ข่ ม ขู่
ระหว่างพนักงานหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั
5) บริษทั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ั หา
ในการกาหนดทิศทางการทางานและการแก้ไขป ญ
ของบริษทั โดยมีการรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
6) บริษทั รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ
ประวัตกิ ารทางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ การเปิดเผย
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานสู่ส าธารณะจะทาได้ต่ อ เมื่อ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานผูน้ นั ้ เว้น
แต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย
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3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
 อนุ รกั ษ์พลังงาน ในระดับผู้จดั การส่วน และ
พนักงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
 จั ด อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน ในระดับผู้จดั การส่วน และ
พนักงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
 จัดอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านสิง่ แวดล้อม ในด้านกาก
อุตสาหกรรม รวมถึงด้านน้าและอากาศ

บริษัท มุ่ ง มัน่ ด าเนิ น ธุ ร กิจ โดยไม่ ก่ อ ให้ เ กิด
ผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้อ ม อาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัย มันคง
่ โดยบริษัท ได้ก าหนดให้มีร ะบบการ
จัดการในระดับสากล และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานตระหนักถึง ความสาคัญและปฏิบ ัติ ต าม
กฎหมายนโยบายมาตรฐานและข้อ ก าหนดทางด้า น
สิง่ แวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยมันคงของ
่
บริษทั ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ท่บี ริษัทเข้า
ไปด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งเคร่ ง ครัด นอกจากนี้ บริษัท ยัง
สนับ สนุ นการใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติวสั ดุหรืออุ ปกรณ์
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทัง้ นี้ ในฐานะที่บริษทั เป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
สินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พลังงาน บริษทั มีนโนบายที่จะ
เป็ นผู้ว ิจยั และพัฒ นาสินค้าที่มีป ระสิทธิภ าพ ลดการใช้
ทรัพยากรโลก ซึ่งที่ผ่านมาบริษทั ได้พฒ
ั นาสินค้าที่ไ ด้รบั
ตรามาตรฐานเบอร์ 5 (ฉลากประหยัด ไฟเบอร์ 5) จาก
กระทรวงพลัง งาน ซึ่ง เป็ นสินค้าที่ทางบริษัทได้ผลิต ขึ้น
โดยความพยายามเพื่อช่วยอนุรกั ษ์พลังงานให้เป็ นไปตาม
นโยบายภาครัฐ และสัง คม ทัง้ ยัง ส่ ง เสริม ให้ ผู้ ซ้ือ ได้
ประหยัดค่าไฟฟ้า จากการใช้พลังงานไฟฟ้าทีล่ ดลง สินค้า
ประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็ นสินค้าที่มีคุณ ภาพสูง ปลอดภัย
และช่ว ยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้สูญเสีย ไปในการ
ผลิตพลังงาน นอกจากนี้สนิ ค้าที่บริษทั จัดจาหน่ ายนัน้ มา
จากกระบวนการผลิต ที่ท ัน สมัย มิไ ด้ มีก ารสร้ า งหรือ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด ซึ่งทาให้มนใจ
ั่
ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็นผลิตภัณฑ์ทม่ี ุ่งส่งเสริมการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน เกิดจากกระบวนการผลิตที่สะอาดและมี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทีด่ ขี องโลก
นอกจากนี้ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด
(มหาชน) ได้ผ่านการรับ รองว่าเป็ นอุ ต สาหกรรมสีเขียว
ระดับ ที่ 3 ระบบสีเ ขีย ว (Green System) จากกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ซึ่ง แสดงถึง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็ นระบบ มีการติดตามผล และทบทวนเพื่อ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ตามที่บริษทั ได้กาหนดนโยบายการจัดการใน
มิติส ิ่ง แวดล้อ ม ชีว อนามัย คุณ ภาพ ความมันคง
่ และ
ความปลอดภัยนัน้ บริษทั ได้กาหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับ
ในบริษัท รับ ผิด ชอบและเป็ น แบบอย่า งในการพัฒ นา
และธารงไว้ซ่งึ ระบบการจัดการคุณภาพสิง่ แวดล้อม อา
ชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยสนับสนุนทรัพยากร
อย่ า งเพีย งพอ รวมถึ ง ส่ ง เสริม ให้ พ นั ก งานมีค วาม
ตระหนั ก เรื่ อ งความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และ
สิ่ ง แว ดล้ อ ม โดย จั ด อ บ ร มพ นั ก ง านข อ ง บ ริ ษั ท
หลากหลายหลักสูตรการอบรม ได้แก่
 จั ด ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม พ นั ก ง า น Staff
Orientation ส าหรั บ พ นั ก ง านใหม่ ข อง
บริษัท โดยทุ ก คนจะได้ ร ับ การอบรมใน
หัวข้อ Safety-Health-Environment (SHE)
ครึง่ วัน
 จัดอบรมจิต สานึกในการอนุ รกั ษ์พ ลังงาน
และสิ่ง แวดล้อ ม ในระดับ หัว หน้ า หน่ ว ย
ผลิต และช่างเทคนิค
 จัดอบรมความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายการ
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3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสงั คม
บริษทั ให้ความสาคัญต่อการจัดการความยังยื
่ นในมิตสิ งั คมและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate
Social Responsibility โดยยึดมันในพั
่
นธกิจเพื่อ สัง คมมาอย่างสม่ าเสมอ บริษัทจึง ได้กาหนดแนวนโยบายเพื่อ การ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยมีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาบริษทั เพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่าง
มันคง
่ นอกจากนี้ บริษทั ยังสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็นสาหรับ
โครงการต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยมีรายละเอียดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
การปฏิ บ ัติต่ อ คู่ ค้ า ด้ ว ยความเป็ น ธรรมเป็ น
ป ัจ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ ก าร ด าเ นิ น ธุ ร กิ จ มี ค วา มยั ง่ ยื น
คณะกรรมการบริษทั จึงประกาศนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรมปราศจากการเอา
รัดเอาเปรียบ ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่
เห็นแก่ป ระโยชน์ อ่ืน ใดมากกว่า หลักปฏิบ ัติส ากล ให้
ความเป็นธรรมกับคู่คา้ ทุกฝา่ ย โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดาเนินการ
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางการเผ ย แพ ร่
นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ทค่ี ่คู า้ ควรจะได้รบั โดย
ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ เพื่อประกาศให้ทราบถึงนโยบายใน
การดาเนินงานด้านการจัดหา และจัดซื้อแก่ค่คู ้าทุกราย
อย่างเท่าเทีย มกัน เปิ ดช่อ งทางการร้อ งเรีย นส าหรับ
ลูกค้าทุกราย จัดให้มกี ารทาแบบสอบถามสาหรับลูกค้า
โดยวิธีการสุ่ม เพื่อ ให้ลูกค้ามีอิส ระในการให้ข้อ มูลต่อ
บริษัทโดยตรง ข้อ มูลแบบสอบถามถูกนามาวิเคราะห์
และวิจยั ตามหลักวิชาการโดยปราศจากอคติ นอกจากนี้
ในกรณีท่คี ่คู ้าต้องการร้องเรียน เรื่องสินค้า หรือได้รบั
การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม อาทิ การเรียกสินบน คู่ค้า
ทุกรายสามารถส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามายังบริษทั ได้โดยผู้รบั เรื่องร้องเรียน
กรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษทั
ฝา่ ยจัดการข้อมูล และสารสนเทศ

ตรง
2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อตกลง สัญญาที่เ ป็ น
ธรรม ตามทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั คู่ค้าอย่างเคร่งครัด บนพืน้ ฐาน
ของความเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมทีด่ ขี องสังคม
3) กาหนดนโยบายเพื่อความโปร่งใส โดยห้าม
พนั ก งาน รับ จัด หา หรื อ จัด ซื้ อ ซึ่ ง ทรัพ ย์ ส ิ น หรื อ
ผลประโยชน์อ่นื ใด ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจที่
มิได้เกิดจากการดาเนินการโดยสุจริต หรือทาให้เกิดความ
ไม่โปร่งใสในการดาเนินกิจการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตต่อหน้าที่และป้องกันความไม่โปร่งใสในการดาเนิน
ธุรกิจกับคู่คา้ ทุกราย นอกจากนี้ทางบริษทั ยังเปิ ดช่องทาง
ให้พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ข อ ง พนั ก งานทุ ก ร ะ ดั บ ต่ อผู้ บ ริ ห ารและต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ได้โดยตรงโดยพนักงานและผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกรายสามารถรายงานการฉ้อโกงที่น่าสงสัย การ
ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ การปฏิ บ ัติ ง านที่ไ ม่ สุ จ ริต หรื อ การ
ด าเนิ น การที่ข ัด ต่ อ ระเบี ย บปฏิ บ ัติ ท่ี ดีท างจริย ธรรม
ศีล ธรรม หรือ ขัด ต่ อ ข้ อ กฎหมายต่ อ กรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบและฝ่ายเลขานุ การได้ ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้
Email
Directors@thaiballast.com
AuditCommittee@thaiballast.com
CorporateSecretary@thaiballast.com
Info@thaiballast.com

93

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

นอกจากนี้ผู้ร้อ งเรีย นยัง สามารถส่ง
เอกสารการทุจริต ได้โดยตรงต่ อกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ท่ี ฝ่า ยเลขานุ ก าร
บริษทั เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสาเหร่ เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร 10600 โดยมีฝ่ายเลขานุ การเป็นผูร้ บั
เรื่องร้องเรียน และนาเรียนต่อกรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ และผูเ้ กีย่ วข้องในลาดับถัดไป
4) กาหนดนโยบาย Whistle Blower
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตรวจสอบการกระทาการอันไม่

โปร่ ง ใส และเพื่อ ให้ค วามมัน่ ใจว่ า ผู้ร ายงานความไม่
โปร่ ง ใส การทุ จ ริต การไม่ ป ฏิบ ัติ หรือ การละเว้น การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรม เพื่อปกป้องการตอบโต้กลับจากผูม้ เี จตนาไม่ดี และ
ทาการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต ต่ อ หน้ า ที่ ซึ่ง เป็ น หนึ่ ง ในความ
พยายามของบริษัทที่จะกระตุ้นให้พ นักงานตระหนักถึง
การควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
สิทธิมนุ ษยชนเป็ นสิทธิพ้นื ฐานในความเป็ น
มนุ ษย์ ซึ่ง มีทงั ้ สิทธิท่กี ฎหมายกาหนดและสิทธิท่ีมิไ ด้
ระบุ ไว้เ ป็ นกฎหมาย บริษัท ธีระมงคล อุ ต สาหกรรม
จ ากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ัด ให้ มี ก ารส่ ง เสริม
สนับ สนุ น และพัฒ นาสิท ธิม นุ ษยชนสาหรับ บุ ค ลากร
ภายในองค์กรอย่างต่ อ เนื่อ ง บริษัทมีนโยบายในการ
ปฏิบ ัติต่ อ แรงงานอย่ า งเท่ า เทีย มกัน สนับ สนุ น การ
พัฒ นาสวัส ดิก าร และการรัก ษาสิท ธิป ระโยชน์ ข อง
พนักงาน คุม้ ครองสิทธิของผูด้ อ้ ยโอกาส และเปิดโอกาส
ความเท่าเทีย มกันของพนักงานทุกระดับ จัดกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานให้ ก ับ องค์ ก ร โดยไม่ ปิ ด โอกาสการ
แสดงออกซึ่ง ความคิดสร้างสรรค์อนั เป็ นส่ว นหนึ่งของ
การพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทางบริษท
ั ได้จดั ให้มีการอบรมรายละเอีย ดกองทุนสารอง

เลี้ย งชีพ ส าหรับ พนั ก งานใหม่ โดยวิท ยากรจากทาง
สถาบันการเงินทีเ่ ป็นผูด้ แู ลกองทุน
นอกจากนี้ ท างบริษัท ยัง ได้ จ ัด ให้มีส วัส ดิ ก าร
รัก ษาพยาบาลเพิ่ม เติม ซึ่ง ประกอบด้ว ยสวัส ดิก ารค่า
รัก ษาพยาบาลส าหรับ กรณีท่ีพ นัก งานเจ็บ ป่ว ยฉุ กเฉิน
และจ าเป็ น ต้ อ งเข้า รัก ษาที่ส ถานพยาบาลที่มิไ ด้ส ัง กัด
กองทุนประกันสังคม สวัสดิการยารักษาโรคพื้นฐาน โดย
จัด ให้ มีก ารฉี ด วัค ซีน ป้ องกัน โรคพื้น ฐาน และการจัด
สวัส ดิก ารยาสามัญ ทัว่ ไป ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น การส่ง เสริมให้
พนักงานมีสวัสดิภาพทีด่ ขี น้ึ
การจัดสวัสดิการด้านความปลอดภัยในระหว่าง
ปฏิบ ัติหน้ าที่ข องพนักงาน เป็ นอีกหนึ่ง สวัส ดิการที่ทาง
บริการได้เล็งเห็นและให้ความสาคัญเสมอมา ทางบริษทั
ได้จดั ซือ้ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อาทิ Earplugs ซึง่ จัดให้
ไว้กบั พนักงานทีต่ ้องทางานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่มี
โอกาสเกิด เสีย งดัง หรือ การจัด อุ ป กรณ์ Back Support
สาหรับ พนักงานขนย้ายสินค้า เป็ นต้น เพื่ อ สุข ภาพและ
อนามัยทีด่ ขี องพนักงาน

1) การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ
ทางบริษทั ได้ดาเนินการจัดสวัสดิการเพิม่ เติม
ให้ ก ั บ พนั ก งานประจ าของบริ ษั ท นอกเหนื อ จาก
สวัสดิการกองทุนประกันสังคม ซึง่ เป็นสวัสดิการพืน้ ฐาน
สาหรับพนักงานทุกคนแล้ว ทางบริษทั ยังได้จดั ให้มกี าร
จัด ท ากองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ ให้ พ นั ง านได้ มี
หลัก ประกัน ในอนาคตส าหรับ พนัง งานที่ท างานกับ
บริษัทเป็ นระยะเวลานาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบ
เข้าสู่กองทุนในอัตราเดียวกันกับ ที่พนัง านได้จ่ายชาระ
เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการออมของภาครัฐ ทัง้ นี้

2) การพัฒนาบุคลากร
ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ทางผู้บริหารของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาบุคลากรในยุค
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ป จั จุบ ันที่มีการแข่ง ขันทางการตลาดต้อ งอาศัย ทักษะ
และความเชี่ย วชาญในการด าเนิ น การเพื่อ รับ มือ กับ
ั หาหรือ อุ ป สรรคต่ า งๆ ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ได้ ทาง
ปญ
ผู้ บ ริห ารจึง ได้ ด าเนิ น การสนั บ สนุ น การพัฒ นาด้ า น
บุ คลากร ทัง้ ในระดับปฏิบ ัติการ หัว หน้ าส่วนงาน และ
ระดับ ผู้บ ริหาร โดยครอบคลุมถึงตัง้ แต่ การจัดทา (On
the Job Training) การฝึ กอบรมประจ าปี เ พื่อ เป็ น การ
ทบทวนการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งสม่ าเสมอ
(Scheduled Training) และการฝึ ก อบรมพิ เ ศษเพื่ อ
เพิ่ ม เติ ม ความรู้ ความสามารถในการด าเนิ น งาน
(Specific Training) ให้แก่พนักงานในตาแหน่งต่าง ๆ ที่
มีความจาเป็ นเฉพาะ ทัง้ นี้การฝึ กอบรมนอกจากจะเป็น
การเพิ่ม พู น ความรู้ ใ ห้ก ับ พนั ก งาน ยัง เป็ น การเปิ ด
วิสยั ทัศน์ในการมองปญั หาในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
เพื่อให้สามารถดาเนินการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงที ทัง้ นี้ ในส่วนของการฝึกอบรม บริษทั ได้จดั ให้
มีการฝึกอบรมทัง้ แบบภายใน (In-house Training) และ
มีการส่งฝึ กอบรมกับสถาบันภายนอก เพื่อให้ส ามารถ
น าความรู้ ค วามสามารถที่พ นั ก งานได้ ร ับ จากการ
ฝึ ก อบรมมาใช้พ ัฒ นา และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพภายใน
องค์กรได้อย่างเต็มที่

พัฒนา ทักษะ ฝี มอื และความชานาญเฉพาะทางให้ม าก
ขึ้น ทัง้ นี้การส่ง เสริมทักษะการทางานของคนพิการเป็ น
ส่วนหนึ่งในมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุ ษยชนตามหลักสิทธิ
มนุ ษยชนสากลทีท่ างบริษทั ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิต่อเนื่องกันมา
อย่างสม่าเสมอ
4) การแรงจูงใจในการทางาน
ทางบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
นาโดยกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงส่งเสริมให้มี
การสร้า งแรงจูง ใจในการท างานโดยการปรับ ปรุ ง และ
พัฒ นาตั ว ชี้ว ัด (Performance Indicator) ส าหรับ แต่ ล ะ
หน่ วยงานเพื่อใช้วดั ผลการทางานของแต่ละแผนก โดยมี
การปรับ ปรุ ง และพัฒ นาตัว ชี้ว ัดอย่ างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปอย่างสม่าเสมอ
บริษทั ได้จดั ให้แผนกทีม่ ผี ลการประเมินดีเยีย่ มจากตัวชี้ว ดั
ที่ไ ด้ก าหนดไว้ ได้ร ับ รางวัล เพื่อ สร้า งแรงจูง ใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย นอกจากนี้ทางบริษทั
ยังเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา โดย
จัด ให้ มี ก ารบริ ห ารและการตรวจสอบตามหลัก การ
Participatory Governance ซึ่ง เป็ น หลัก ปกครองที่ผู้ถู ก
ปกครองสามารถแสดงออกซึง่ ความเห็นต่อการบริหารงาน
อย่างมีเหตุมผี ล พนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ มีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ในเชิงลึก

3) การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
มีน โยบายส่ง เสริม สิท ธิม นุ ษยชน โดยมีก ารบรรจุ คน
พิก ารเข้า เป็ น พนัก งานของบริษัท อย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย มีเ กณฑ์คดั เลือกโดยการเลือกสรรพนักงาน
พิการทีม่ ไิ ด้มผี ลกระทบต่อการจ้างงานเข้าปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้พนักงานพิการได้รบั สิทธิอนั เท่า
เทีย มกับ พนั ก งานทัวไป
่ นอกจากนี้ ท างบริษัท ยัง มี
นโยบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น องค์ ก รช่ ว ยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ทัง้ ทางตรงโดยการจัดงานให้ผู้ดอ้ ยโอกาส
ได้มีโ อกาสฝึ ก ทัก ษะ ฝี มือ และความช านาญ โดยมี
ทีมงานที่มที กั ษะฝี มอื ของทางบริษทั เป็นผู้ฝึกสอน และ
การสนับสนุนทางอ้อมผ่านทางการบริจาคให้กบั มูลนิธทิ ่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผดู้ อ้ ยโอกาสได้มโี อกาสในการ

5) การส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาองค์ค วามรู้
ส า ห รั บ อ ง ค์ ก ร ( Organizational Knowledge
Management)
การจัด การองค์ ค วามรู้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
พัฒ นาการขององค์ ก รอย่ า งยัง่ ยื น ผู้ บ ริ ห ารบริ ษั ท
ธีร ะมงคล อุ ต สาหกรรม จากัด (มหาชน) ได้เ ล็ง เห็นถึง
ประโยชน์ ของการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้ว ย
การส่งเสริมให้มกี ระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร
อย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยมี ก ารจัด ท าในหลายลั ก ษณะ
ดังต่อไปนี้
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1. Information Center – เ ป็ น ก า ร
จัดทาศูนย์กลางองค์ความรูส้ าหรับข้อมูลข่าวสารภายใน
องค์ก รข่ า วสารที่ถู ก ประกาศให้ร บั ทราบจะถูก น ามา
รวบรวม และเก็บรักษาไว้ในระบบผ่านทาง Information
Center เพื่อประกาศให้รบั รู้อย่างทัวถึ
่ ง และเปิ ดโอกาส
ให้ พ นั ก งานได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ในประกาศที่ มี
ผลกระทบต่อพนักงานอย่างมีเหตุมผี ล
2. Creativity Center – ศู น ย์ ก ล า ง
ความคิด เห็น สาธารณะภายในองค์ ก ร เป็ น ช่ อ งทาง
สาหรับพนักงานทุกระดับในการนาเสนอความคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเห็นที่ถูกนามาปฏิบตั ิ
จะได้ร ับ รางวัล ด้า นการมีส่ ว นร่ว มต่ อ การพัฒ นาของ
บริษัท การจัด ท าศู น ย์ ก ลางความคิด เห็น สาธารณะ
นอกจากเป็ นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดง
ความคิด เห็น อย่ า งสร้า งสรรค์ ยัง เป็ น การตรวจสอบ
ความโปร่ ง ใสของการท างานตามหลัก Participatory
Governance ซึง่ ช่วยให้กระบวนการบริหารเป็นไปอย่าง
มีเอกภาพตามหลักการประชาธิปไตย
3. Organizational Learning
Process – ทางบริ ษั ท ได้ น าแนวทางการเรี ย นรู้ ใ น
รูปแบบขององค์กรมาประยุกต์ใช้ โดยเริม่ ต้นการเรียนรู้
จาก Individual Learning ฝึกการเรียนรูแ้ บบกลุ่ม 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 เพื่อ ให้ ก ารเรีย นรู้ เ กิ ด จาก
ทักษะของพนักงานในระดับปฏิบตั กิ ารไปจนถึงหัวหน้า
ส่วนงาน ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยกระบวนการ
เรียนรูม้ รี ายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 Individual Learning –
ส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
ระบบ โดยฝึ กฝนและปฏิบตั ิการเรียนรู้ผ่านทาง Digital
Multimedia Learning ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยการเรีย นรู้
ผ่านทางวีดีโอเทป และสื่อ ดิจิต อลประเภทอื่น ๆ ที่ได้
บัน ทึก ระเบีย บปฏิบ ัติใ นการท างานของแต่ ล ะแผนก
เอาไว้ และอบรมพนัก งานในทุ ก ระดับ อย่า งต่ อ เนื่อ ง
เพื่อ ให้ พ นั ก งานสามารถเรีย นรู้ แ ละเข้ า ใจได้ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ
3.2 Team Learning – ฝึกฝนให้

พนักงานรูจ้ กั การทางานเป็นกลุ่ม โดยจัดการอบรมในเชิง
กลุ่ม ให้โอกาสพนักงานในการเข้าฝึ กฝนตามกลุ่มคณะ
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นส่วนบุ คคล และการรับฟ งั
ความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่ม รวมถึงมารยาท และทักษะ
ในการประชุม สัมมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่ าง
พนักงาน ทัง้ นี้กจิ กรรมทีท่ างบริษทั ได้จดั เป็นประจาอยู่ทุก
ปี เพื่อสนับสนุ นการเรียนรู้การเข้ากลุ่มและฝึ กฝนทักษะ
การท างานเป็ น ที ม ได้ แ ก่ กิ จ กรรม Team Building
ประจาปี ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่พนักงานประจาของบริษัทจะ
ได้มโี อกาสทาความรูจ้ กั ร่วมทากิจกรรมฝึกฝนทักษะการ
ทางานเป็นทีมของพนักงานประจาทุกระดับ
3.3 Organizational Learning – ส่ ง เ ส ริ ม
ทัก ษะการจัด การในรูป แบบองค์ก รภาพรวม โดยเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้การจัดการในส่วนงานอื่นๆ ที่
มิใช่ส่วนงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรูปแบบองค์กร ในการส่งเสริม
การเรียนรู้ดงั กล่าว พนักงานข้ามสายงานจะมีโอกาสช่ วย
ตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนักงานสายงานอื่น เพื่อ
สร้า งความรู้ ความเข้า ใจของลัก ษณะงานอื่น ๆ ที่มีอ ยู่
ภายในบริษทั โดยมีผู้จดั การ รวมถึงผู้บริหารเป็นผูก้ ากับ
ดูแล ทัง้ นี้การส่งเสริมทักษะการจัดการดังกล่าว นอกจาก
จะเป็ นการเรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบตั หิ น้าที่ของพนัก งาน
แล้ว ยัง เป็ น การสร้า งความสามัค คีภ ายในองค์ก รให้มี
ความเป็นเอกภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี ด้วย
6) การส่ งเสริ ม เรื่อ งสิ่ งแวดล้ อ ม อาชี ว อนา
มัยและความปลอดภัยของพนักงาน
ตามนโยบายคุ ณ ภาพ ความมั น่ คง ความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้ อ มของบริษัท
ได้กาหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในบริษัท รับผิดชอบและ
เป็ น แบบอย่ า งในการพัฒ นาและธ ารงไว้ซ่ึง ระบบการ
จัด การคุ ณ ภาพ อาชี ว อนามัย ความปลอดภั ย และ
สิง่ แวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ รวมถึง
ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม โดยจัดอบรมพนักงานของ
บริษทั หลากหลายหลักสูตรการอบรม ได้แก่
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1. จัดหลักสูต รอบรมพนักงาน Staff
Orientation สาหรับพนักงานใหม่ของบริษทั โดยทุกคน
จะได้รบั การอบรมในหัวข้อ Safety-Health-Environment
(SHE) ครึง่ วัน
2. จัดอบรมจิต สานึกในการอนุ ร ัก ษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อม ในระดับหัวหน้าหน่วยผลิต และ
ช่างเทคนิค
3. จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การอนุรกั ษ์พลังงาน ในระดับผูจ้ ดั การส่วน และพนักงาน
ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
4. จัดอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านสิง่ แวดล้อม
สถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ :
อัตราการเจ็บป่วยจากการทางาน :

ในด้านกากอุตสาหกรรม

รวมถึงด้านน้าและอากาศ

โดยบริษทั ได้จดั ฝึ กอบรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และได้ร วบรวมประเมิน ผลการเข้า ร่ ว มการอบรมของ
พนักงาน โดยพนักงานทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องเข้าร่วมการอบรม
ร้อยละ 100 ส่วนหน่ วยงานบริหารและแผนกบุ คคล เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบการลงทะเบียนการฝึกอบรมของพนักงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบตั ิเ หตุ 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
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกิดอุบตั เิ หตุ 0 ครัง้
มีพนักงานบาดเจ็บเล็กน้อยจากการปฏิบตั งิ าน 0 คน

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ ิ และสิทธิบตั ร
บริษัทได้กาหนดให้ผู้บ ริหารและพนักงานทุก
คน มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปกป้อง และดูแล
ั ญาของบริษัท และเคารพสิท ธิข์ อง
ทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
เจ้าของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา รวมทัง้ มีการใช้ระบบ

เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และก ารสื่ อ สารโดยใช้ ส่ื อ
โทรคมนาคม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั และถูกต้อ ง
ั ญา
ตามหลัก กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ ทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
ลิขสิทธิ ์ และสิทธิบตั ร ทุกประการ

การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
การทุจริตคอร์รปั ชั ่นเป็ นปญั หาอันร้ายแรงไม่
เพียงในระดับองค์กร ยังเป็ นปญั หาในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการของบริษทั จึง
ได้กาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่
กระดับ
และกาหนดให้มนี โยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตว่า
ด้วย “การรับสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดที่มอี ิทธิพ ลต่ อ
การตัดสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่” และ
“การให้ส ิน บน” ไว้อ ย่ า งชัด เจน เพื่อ ให้พ นัก งานและ
ผูเ้ กีย่ วข้องได้ทราบและยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยมี
รายละเอียดของนโยบายดังนี้
บริษัทดาเนินนโยบายการต่ อ ต้านการทุ จ ริต
และการดาเนินงานด้านจัดหาจัดซื้อแก่คู่ค้าทุกรายของ
บริษทั และมีนโยบายทีจ่ ะไม่กระทาการ หรือเพิกเฉยต่อ

การทุจริต ในองค์กรใดๆ โดยกาหนดให้พ นักงาน
ห้ามรับสิง่ ของหรือการให้สงิ่ ของใดๆ เพื่อประโยชน์อ่นื ใด
จากบุคคลที่มหี น้าที่หรือทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรไม่
ว่าจะเป็ นผู้ขาย ผู้รบั จ้างช่วง ผู้รบั เหมา โดยกาหนดเป็ น
แนวปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปญั หาความ
ไม่โปร่งใส และไม่เป็ นธรรมในการค้าระหว่างผู้ขาย ผู้รบั
ั หา
จ้างช่าง ผู้ร บั เหมา และเป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดป ญ
ทุ จ ริต และความไม่ เ ป็ น ธรรมในการด าเนิน ธุ ร กิจอย่าง
ชัด เจน นอกจากนี้ ท างบริษัท ยัง มีช่อ งทางหลากหลาย
เพื่อให้พนักงานสามารถส่งเรื่องราวการทุจริตที่พบเห็นได้
โดยตรง (Whistle Blower) อาทิ การใส่ข้อ มูลลงในกล่อง
รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นที่จ ัด ไว้ภ ายในบริษัท ซึ่ง จะสามารถ
ร้องเรียนไปทีผ่ บู้ ริหารได้โดยตรง หรือสามารถส่งอีเมล์ให้
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เลขานุ ก ารบริษัท ซึ่ง จะน าเรีย นเรื่อ งดั ง กล่ า วไปยัง
กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ษัท และกรรมการ
ตรวจสอบ หรือการส่งเรื่องไปยังเว็ปไซด์ส่วนกลางของ

บริษัท โดยบริษัท ได้ ก าหนดให้ มี ม าตรการคุ้ ม ครอง
ผู้ร ายงานการทุ จริต อย่ างเหมาะสม เพื่อ มิให้ผู้ร ายงาน
พฤติกรรมทุจริตได้รบั ผลกระทบจากการรายงานดังกล่าว

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม คือ สิง่ ทีบ่ ริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ได้ยดึ มันและให้
่
ความสาคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดอี ย่างยังยื
่ น
ให้แก่ชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทัง้ ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและคานึงถึงผลประโยชน์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงประชาชนในสังคม โดยยึดถือตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ท างบริษทั ปฏิบตั เิ ป็น
แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ทาง
บริษทั ได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังต่อไปนี้

สนับสนุนโคมไฟ UVC สาหรับฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้กบั โรงพยาบาลบางบัวทอง
ดร.ธีร ศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ต นพร (ที่ 3 จากซ้า ย)
รองกรรมการผู้จ ัด การบริษัท ได้ม อบโคมไฟฆ่ า เชื้อ
UVC ที่มีคุณ สมบัติส ามารถฆ่าเชื้อ โรคต่ างๆ รวมถึง
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ให้กบั โรงพยาบาลบางบัวทอง โดยมี

นาย แพ ทย์ ป ร ะ พุ ท ธ ลี ล าพ ฤ ทธิ ์ (ที่ 3 จากข ว า )
ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลบางบัวทอง เป็ นผู้รบั มอบ ณ
อาคาร 2 โรงพยาบาลบางบัว ทอง เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม
2564

สนับสนุนโคมไฟ UVC สาหรับฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้กบั โรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า
ดร.ธีร ศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ต นพร (ที่ 3 จากขวา)
รองกรรมการผู้จดั การบริษทั มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ UVC
ที่มคี ุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงเชื้อไวรัส
โควิด-19 ให้กบั โรงพยาบาลพระนังเกล้
่ า โดยมีนางสาว

เปมิกา คชายุทธเดช (ที่ 3 จากซ้าย และนางดวงใจ พงษ์
จัน ทร์ (ที่ 2 จากซ้า ย) ผู้ช่ ว ยหัว หน้ า กลุ่ ม การพยาบาล
โรงพยาบาลพระนังเกล้
่ า เป็นผูร้ บั มอบ ณ อาคาร 18 ชัน้
โรงพยาบาลพระนังเกล้
่ า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
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บริ จาคหลอดไฟให้กบั โรงเรียนวัดไทรโสภณ
บริษัท ได้ร่ ว มกับ โครงการ The Ritz-Carlton
Community Footprints บริจาคหลอดไฟให้กบั โรงเรียน
วัดไทรโสภณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาโรง-

เรียน และซ่อมบารุงหลอดไฟตามอาคารต่างๆ เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2564
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สนับสนุนโคมไฟ UVC สาหรับฆ่าเชื้อ COVID-19 ให้กบั โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
นายชวัสกร ตามไท รองผู้จดั การฝ่ายขายและ
การตลาด ของบริษทั ได้มอบโคมไฟฆ่าเชื้อ UVC ที่มี
คุณ สมบัติฆ่าเชื้อ โรคต่ างๆ รวมถึง เชื้อ ไวรัส โควิด -19
ให้กบั โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อนาไปติดตัง้ ฆ่าเชือ้ -

โรคภายในโรงพยาบาล ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และเพิม่ ความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

สนั บ สนุ น โคมไฟ UVC ส าหรับ ฆ่ า เชื้ อ COVID-19 ให้ ก บั โรงพยาบาลพระยื น จัง หวัด
ขอนแก่น
ส่งผูป้ ่วย เพิม่ ความปลอดภัยให้กบั บุคลากรทางการแพทย์
โดยมี นายแพทย์ นิ ร ัน ดร์ มณี ก านนท์ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลพระยืน เป็นผูร้ บั มอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2564

บริ ษั ท ได้ ม อบโคมไฟฆ่ า เชื้ อ UVC ให้ ก ับ
โรงพยาบาลพระยืน จัง หวัดขอนแก่น นาไปใช้ฆ่าเชื้อ
ตามจุดต่างๆ ช่วยลดการฟุ้ งกระจายของเชื้อโรคต่างๆ
รวมถึงเชื้อไวรัสโควิด -19 บนอุปกรณ์และพื้นผิว ต่ างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรถพยาบาลสาหรับรับ-
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สนั บ สนุ น โคมไฟ UVC ส าหรับ ฆ่ า เชื้ อ COVID-19 ให้ ก ับ โรงพยาบาลสิ ริ น ธร จัง หวัด
ขอนแก่น
พยาบาล รวมถึง รถพยาบาลสาหรับ รับ -ส่ ง ผู้ป่ ว ย เพิ่ม
ความปลอดภั ย ให้ ก ั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ
ประชาชนที่มาใช้บ ริการ ณ โรงพยาบาลสิรนิ ธร จัง หวัด
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

บริษัท ได้ ม อบโคมไฟฆ่ า เชื้อ UVC ให้ ก ับ
โรงพยาบาลสิริน ธร จัง หวัด ขอนแก่ น โดยมี ทัน ต
แพทย์หญิง เปมิศา เชษฐ์โชติศกั ดิ ์ (คนกลาง) หัวหน้า
ฝ่ายบริหาร เป็ นผู้ร บั มอบ เพื่อ นาไปใช้ฆ่าเชื้อ โรคใน
อากาศและเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ตามจุดต่างๆ ภายในโรง-

สนับสนุน “โครงการนมแสนกล่อง” เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโควิ ด-19
บริษทั ได้ร่วมกับบริษัท เอสอาร์พ ี มีเดีย คอร์
ปอเรชัน่ จากัด ผูผ้ ลิตนิตรสาร STOCK FOCUS สมทบ
ทุ น ให้ ก ับ “โครงการนมแสนกล่ อ ง” เพื่อ ช่ ว ยเหลือ
ผู้ป ระสบภัย โควิด -19 โดยโครงการดัง กล่าวได้นาเงิน
สมทบไปซือ้ น้านมมาผลิตบรรจุใหม่ เพื่อนาไปแจกให้

กับเด็กๆ โรงพยาบาลสนาม กลุ่มผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโค
วิด -19 ตลอดจนการบรรเทาการขาดรายได้จากการขาย
น้ านมของเกษตรกรโคนมรายย่อ ยในชนบท เมื่อ วันที่ 10
สิงหาคม 2564
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ร่วมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษทั ได้ร่วมกับ นางสาวธนภร โสมทองแดง
(ที่ 2 จากขวา) รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย มอบถุงยัง
ชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
และประชาชน ตาบลขนอนหลวง อาเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
อุทกภัย ณ วัดโปรดสัตว์ ตาบลขนอนหลวง อาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564
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การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)

4.1 การดาเนินงานและฐานะการเงิน
ภาพรวมของผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เมื่อ พิจ ารณาจากภาพรวมของบริษัท พบว่ า
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ผี ่านมา ตัง้ แต่ ปี 2562 ถึงปี 2564
บริษัทมีร ายได้จากการดาเนินงาน เท่ากับ 392.00 ล้าน
บาท 447.86 ล้านบาทและ 484.27 ล้านบาท ตามลาดับ
และสาหรับรายได้รวมปี 2562 ถึงปี 2564 บริษทั มีรายได้
รวมเท่ า กั บ 394.25 ล้ า นบาท 449.49 ล้ า นบาทและ
486.56 ล้านบาท ตามลาดับ โดยรายได้ในปี 2563 เพิม่ ขึน้
จากปี 2562 เท่ากับ 55.88 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นร้อ ยละ
14.25 โดยมาจากการเพิ่ม ขึ้น ของรายได้จ ากการขาย
อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็ นหลัก ขณะที่ในปี 2564 บริษทั มีรายได้
จากการขายเพิม่ ขึ้นจากปี 2563 เท่ากับ 36.41 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.13 โดยมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
จากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลัก
สาหรับกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่ในปี

2562 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 8.38 ล้านบาทใน
ขณะที่ปี 2563 บริษทั มีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัท
ใหญ่จานวน 14.39 ล้านบาท โดยบริษัทสามารถสร้าง
ผลกาไรสุทธิจากการดาเนินธุร กิจได้จากการที่ร ายได้
จากการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เป็ นสาคัญขณะที่
ในปี 2564 บริษทั มีกาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
ลดลงเหลือ 0.55 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนขายทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างมีนัยสาคัญจากการปรับตัวสูงขึน้ ของค่าขนส่งและ
ต้นทุนสินค้า ได้แก่ ชิน้ ส่วนอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เหล็ก
ลวดทองแดง และอลูมเิ นียม รวมทัง้ ยังได้รบั ผลกระทบ
จากการอ่อนค่าของเงินบาทและค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ จาก
การเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายส่วนของพนักงาน ค่าทีป่ รึกษา
ทางธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการเริม่ ดาเนินโรงไฟฟ้าแห่ง
ใหม่

ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีรายได้
จากการขายเท่ากับ 392.00 ล้านบาท 447.86 ล้านบาท
และ484.27 ล้า นบาทตามล าดับ ในขณะที่มีร ายได้ อ่ื น
เท่ากับ 2.25 ล้านบาท 1.63 ล้านบาทและ 2.29 ล้านบาท
ตามลาดับโดยรายได้อ่นื ประกอบด้วย รายได้จากการขาย
เศษวัต ถุ ดิบ รายได้ร บั คืนการส่งออก รายได้ดอกเบี้ยรับ
เป็นต้น ส่งผลให้บริษทั มีรายได้รวมปี 2562 ถึงปี 2564
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เท่ากับ 394.25 ล้านบาท 449.49 ล้านบาท และ 486.56
ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่อ พิจ ารณารายได้ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิจ ผลิต และ
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564
บริษัทมีส ดั ส่ว นการจ าหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ ม หลอด
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบสูงทีส่ ุด โดยมีสดั ส่วนร้อยละ
45.45 ร้อยละ 40.70 และร้อยละ 39.26 ของรายได้รวม
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ตามลาดับ รองลงมาคือ ผลิต ภัณ ฑ์ในกลุ่มโคมไฟฟ้า มี
สัดส่วนการจาหน่ ายคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 39.10 ร้อยละ
49.29 และร้อยละ 52.71 ของรายได้รวม ตามลาดับ และ
สาหรับสัดส่วนการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างและอุปกรณ์อานวยความสะดวกคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 7.17 ร้อ ยละ 6.23 และร้อ ยละ 6.55 ของรายได้รวม
ตามลาดับ

ข ณ ะ ที่ ส า ห รั บ ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต แ ล ะ จ า ห น่ าย
กระแสไฟฟ้า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มี
รายได้จากธุรกิจผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้าเท่ ากับ
44.50 ล้านบาท 35.59 ล้านบาท และ 32.70 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.29 ร้อยละ 7.92 และร้อย
ละ 6.72 ของรายได้จากการดาเนินงานตามลาดับ

ทัง้ นี้ สามารถแสดงสัดส่วนโครงสร้างรายได้แยกตามธุรกิจ และประเภทผลิตภัณฑ์ในปี 2562 ถึงปี 2564 ได้
ดังนี้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
1. ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
1.1 ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบ
1.2 ผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้า
1.3 ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างและ
อุปกรณ์อานวยความสะดวก
หัก ส่วนลดจ่าย
2. ธุรกิ จผลิ ตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
2.1 รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รายได้อ่นื
รายได้รวม

ปี 2562
ล้านบาท
%

ปี 2563
ล้านบาท
%

ปี 2564
ล้านบาท
%

178.39
154.15
28.28

45.25
39.10
7.17

182.93
221.52
28.02

40.70
49.28
6.23

191.04
256.47
31.89

39.26
52.71
6.56

(13.32)

(3.38)

(20.20)

(4.49)

(27.83)

(5.72)

44.50
392.00
2.25
394.25

11.29
99.43
0.57
100.00

35.59
7.92
447.86 99.64
1.63
0.36
449.49 100.00

32.70
484.27
2.29
486.56

6.72
99.53
0.47
100.00

ในปี 2563 บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงาน
เท่ากับ 447.86 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 55.86 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.25 จากปีก่อนหน้า โดยบริษทั มีรายได้
จากการขายเพิม่ ขึน้ จากธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอุปกรณ์
เป็นหลักเนื่องจาก บริษทั สามารถขยายตลาดสินค้าจาก
การ ข าย อุ ป กร ณ์ ไฟ ฟ้ าเ พื่ อ ส่ ง อ อ กสิ น ค้ า ไป ยั ง
ต่างประเทศ อีกทัง้ บริษทั ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งได้รบั การตอบรับจากลูกค้าเป็ น
อย่างดี ในขณะที่รายได้จากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ของบริษัทย่อยปรับ ลดลงเล็กน้ อย เนื่อ งจาก การขาด
แคลนวัตถุดบิ น้าเสียจากโรงงานในพืน้ ที่ โดยเฉพาะจาก

วัตถุดบิ ทางการเกษตร ได้แก่ ผลปาล์ม ซึง่ ใช้ในการผลิต
ไฟฟ้า มีปริมาณลดลงจากทีป่ ี 2562 ค่อนข้างมาก ทาให้
รายได้จากการผลิตไฟฟ้าลดลง
ในปี 2564 บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงาน
เท่ากับ 484.27 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 36.41 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.13 จากปี ก่อนหน้า โดยบริษทั มีรายได้
จากการขายเพิม่ ขึ้นจากธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอุปกรณ์
เป็ น หลัก เนื่ อ งจาก บริ ษั ท ได้ เ พิ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ท่ี
ตอบสนองความต้ อ งการผู้ บ ริโ ภค และได้ ป รับ ปรุ ง
ช่ อ งทางการจัด หน่ า ยเดิม ให้ มีป ระสิท ธิภ าพที่ ดี ข้ึ น
ขณะทีร่ ายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษทั
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ลดลงจากปี ก่อนหน้าเล็กน้อยโดยมีสาเหตุจาก
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษทั ย่อยที่จงั หวัดชุมพร ยัง
ไม่สามารถดาเนินการผลิต ได้เต็มกาลังผลิต เนื่องจาก
การขาดแคลนวัตถุดบิ น้าเสียจากโรงงานในพืน้ ทีอ่ ย่างไร
ก็ตาม ในปี 2564 บริษทั ย่อยของบริษทั คือ บริษทั กรีน
เอิร์ธเอ็นเนอร์จี จากัด ได้เ ริ่มจาหน่ ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (COD) สาหรับโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพกาลัง
การผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 3/2564
สาหรับสัดส่วนรายได้แยกตามภูมศิ าสตร์ในปี
2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีส ดั ส่ว นรายได้จาก
การขายแบ่งออกเป็นรายได้จากการจาหน่ ายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยในปี 2562 มีสดั ส่วนประมาณร้อย
ละ 98 ต่อร้อยละ 2 ในปี 2563 มีสดั ส่วนประมาณร้อยละ
97 ต่อร้อยละ 3 และปี 2564 มีสดั ส่วนประมาณร้อ ยละ
97 ต่อร้อยละ 3 โดยรายได้จากการขายในประเทศส่วน-

ใหญ่ เ ป็ น การจ าหน่ า ยให้ ร้ า นค้ า ปลีก และร้ า นค้ า ส่ ง ที่
จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ใช้ไ ฟฟ้ า ซึ่ง เป็ น Dealer รองลงมาคือ
ร้านค้า Modern Trade หรือ Retial และมีการจาหน่ ายให้
โครงการภาครัฐบาลเป็ นส่วนน้อย และสาหรับรายได้จาก
การขายต่ างประเทศบริษัทส่ง ออกสิน ค้า ไปจ าหน่ า ยใน
ประเทศแถบภูมภิ าคตะวันออกกลาง และได้ส่งออกสินค้า
ไปยัง สหรัฐ อเมริกา ซึ่ง เป็ นงานรับจ้างผลิตตามคาสังซื
่ ้อ
ของลูกค้าเป็นสาคัญ
บริษัท มีร ายได้อ่ื น ในปี 2562 ปี 2563 และ ปี
2564 เท่ากับ 2.25 ล้านบาท 1.63 ล้านบาทและ 2.29 ล้าน
บาทตามลาดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.57 ร้อยละ 0.36 และ
ร้อ ยละ 0.47 ของรายได้ร วมในแต่ ล ะปี ต ามล าดับ โดย
รายได้อ่ืนประกอบด้ว ยรายได้จากการขายเศษวัต ถุ ดิบ
รายได้รบั คืนการส่งออก รายได้ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

ต้นทุนขายและกาไรขัน้ ต้น
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีต้นทุน
ขายรวม 261.26 ล้ า นบาท 293.92 ล้ า นบาท 331.56
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ว นร้อ ยละ 66.65 ร้อ ยละ 65.63
และร้อยละ 68.47 ตามลาดับ ขณะทีบ่ ริษทั มีกาไรขัน้ ต้น

รวมในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีอ ัต รากาไร
ขัน้ ต้ น เท่ า กับ 130.73 ล้า นบาท 153.94 ล้า นบาท และ
152.71 ล้านบาท คิดเป็ นอัต รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 33.35
ร้อยละ 34.37 และร้อยละ 31.53 ตามลาดับ

ทัง้ นี้สามารถอธิบายกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นของแต่ละธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิ จจาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้ า
รายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต้นทุนขายอุปกรณ์ไฟฟ้า
กาไรขัน้ ต้นจากการขายอุปกรณ์ไฟฟ้ า

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
347.49 100.00%
412.27 100.00%
451.57 100.00%
230.91 66.45%
266.20
64.57%
301.29
66.72%
116.58 33.55%
146.06
35.43%
150.29
33.28%

บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นของการจาหน่ ายอุปกรณ์
้
ไฟฟา ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 116.58
ล้านบาท 146.06 ล้านบาท และ 150.29 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นอัต รากาไรขัน้ ต้นเท่ ากับ ร้อ ยละ 33.55 ร้อ ยละ
35.43 และร้อยละ 33.28
ในปี 2563 บ ริ ษั ท มี ก าไร ขั ้น ต้ น จ า ก ก า ร
จาหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ 29.48 ล้านบาท หรือเพิม่

ขึ้นร้อ ยละ 25.29 โดยมาจากการที่บ ริษัทสามารถสร้า ง
ยอดขายการจ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าได้เ ติบ โต ขณะที่
บริษัทเองก็มีอ ัต รากาไรขัน้ ต้นจากการจาหน่ ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าร้อยละ 35.43 ซึง่ สูงกว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นของปี ก่อน
หน้า โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นที่เพิม่ ขึ้นดังกล่าว มีสาเหตุมา
จากต้ น ทุ น วัต ถุ ดิบ โดยเฉพาะสิน ค้า สาเร็จ รูป ประเภท
หลอดไฟแอลอีดี ทีม่ กี ารปรับราคาลดลงจากปี 2562
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สาหรับ ในปี 2564 บริษัทมีกาไรขัน้ ต้นจากการ
จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเพิ่ม ขึ้น 4.23 ล้ า นบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.89 และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 33.28
โดยบริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงจากปี ก่อนหน้า โดย
มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นเป็ นสาคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ หลักในการผลิต เช่น ราคา
ธุรกิ จจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
รายได้จากการจาหน่ายกระแสไฟฟ้า
ต้นทุนขายกระแสไฟฟ้า
กาไรขัน้ ต้นจากการจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า

ทองแดงที่ปรับขึ้นจาก 250 - 270 บาทต่อกิโลกรัม เป็น
370 - 385 บาทต่อกิโลกรัม และราคาเหล็กที่ได้ปรับขึ้น
จาก 21 - 23 บาทต่ อ กิโ ลกรัม เป็ น 46 - 49 บาทต่ อ
กิโลกรัม ในขณะทีบ่ ริษทั ไม่สามารถปรับราคาขายสินค้า
ได้มากนัก

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
44.50 100.00%
35.59 100.00%
32.70 100.00%
30.35 68.19%
27.72
77.87%
30.27 92.58%
14.15 31.81%
7.88
22.13%
2.43
7.42%

ในปี 2563 บริษทั มีกาไรขัน้ ต้นจากการจาหน่ าย
กระแสไฟฟ้ าลดลง 6.27 ล้า นบาท หรือ ลดลงร้อ ยละ
44.35 โดยมาจากการลดลงของรายได้จากการจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า ขณะที่บริษทั เองก็มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นจาก
การจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าร้อ ยละ 22.13 ซึ่ง ลดลงจาก
อัตรากาไรขัน้ ต้นของปีก่อนหน้า โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นที่
ลดลงดัง กล่าว มีส าเหตุ มาจากปริมาณวัต ถุ ดิบ ที่ลดลง
จากผลผลิตปาล์มมีปริมาณลดลงอย่างมากจากปี 2562
ทาให้ไม่สามารถผลิตได้เต็มกาลังการผลิตของโรงไฟฟ้า
ขณะทีบ่ ริษทั ต้องรับรูค้ ่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าเต็มจา-

นวน
สาหรับในปี 2564 บริษทั มีกาไรขัน้ ต้นจากการ
จาหน่ ายกระแสไฟฟ้ าลดลง 5.45 ล้านบาท หรือ ลดลง
ร้อ ยละ 69.19 และมีอ ัต รากาไรขัน้ ต้ นร้อ ยละ 7.42 ซึ่ง
ลดลงจากอัตรากาไรขัน้ ต้นของปี ก่อนหน้า โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่ร ายได้จ ากการจาหน่ ายไฟฟ้ าลดลง
จากสาเหตุท่ปี ริมาณวัตถุดบิ ในการผลิตลดลง ทาให้ไม่
สามารถผลิต ได้อ ย่างเต็มกาลัง การผลิต ของโรงไฟฟ้ า
ขณะที่บ ริษัทต้อ งรับ รู้ค่าเสื่อ มราคาของโรงไฟฟ้ า เต็ ม
จานวน

ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีต้นทุน
ในการจัดจาหน่ ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ
134.16 ล้า นบาท 135.22 ล้า นบาท และ 146.55 ล้า น
บาท หรือ คิดเป็ นสัดส่ว นต้นทุนในการจัดจาหน่ ายและ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห ารต่ อ รายได้ร วมเท่ า กับ ร้อ ยละ
34.03 ร้อยละ 30.08 และร้อยละ 30.12 ตามลาดับ
ส าหรั บ ปี 2563 บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ในการ จั ด
จ าหน่ า ยเท่ า กับ 64.96 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2562
จ านว น 5.16 ล้ า นบ าท หรื อ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย ละ 8.62
เนื่องจากมีการจัดรายการส่งเสริมการขายมากขึ้น และ
ในส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยในการบริห ารปี 2563 เท่ า กับ 70.26
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 4.10 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อ ยละ 5.52 เนื่อ งจาก บริษัทมีค่าที่ป รึกษาทาง
การเงินและหนี้สงสัยจะสูญลดลง
ส าหรั บ ปี 2564 บริ ษั ท มี ต้ น ทุ น ในการจั ด
จาหน่ ายเท่ากับ 69.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563
จ านวน 4.96 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 7.64
เนื่องจากค่าคอมมิชชันที
่ เ่ พิม่ ขึน้ และในส่วนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารปี 2564 เท่ากับ 76.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2563 จานวน 6.37 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.06
เนื่อ งจากบริษัทมีร ายการค่าใช้จ่ายเกี่ย วกับ พนักงาน
เพิม่ ขึ้น และมีรายการค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้ เพื่อใช้
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังผลิต 2.97 เม
กะวัตต์ ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

106

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

ต้นทุนการเงิ น
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีต้นทุน
การเงิน เท่ า กับ 9.69 ล้า นบาท 8.76 ล้า นบาท และ
11.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อ ยละ 2.46 ร้อ ยละ 1.95 และ
ร้อยละ 2.36 ของรายได้รวมตามลาดับ
ในปี 2564 บริษัท มีต้ น ทุ น ทางการเงิน ในปี
เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จานวน 2.70 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้

ร้อ ยละ 30.83 โดยบริษัทมีต้นทุ น การเงินเพิ่มขึ้น จาก
การออกหุ้นกู้ในช่ว งไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปี
2564 จานวนรวม 200.00 ล้านบาท เพื่อ ใช้ร องรับการ
ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังผลิต 2.97 เม
กะวัตต์ ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

กาไรสุทธิ และอัตรากาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่)
ในปี 2562 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 8.38
ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิรอ้ ยละ 2.13 ขณะที่ใน
ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีก าไรสุ ทธิ เท่ า กับ 14.39
ล้านบาทและ 0.55 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิร้อย
ละ 3.20 และร้อยละ 0.11 ตามลาดับ
ในปี 2563 บริษทั มีผลกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 22.66
ล้านบาท และมีอตั รากาไรสุทธิเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 3.20
เนื่องจากบริษทั มีรายได้จากการจาหน่ ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น จากการขยายตลาดและการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์
ใหม่ ประกอบกับ บริษทั สามารถบริหารต้นทุ นการผลิต
จึงสามารถสร้างอัตรากาไรขัน้ ต้นจากการดาเนินธุรกิจได้
ดีรวมถึงการสามารถบริหารต้นทุนการจัดจาหน่ าย และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารได้มปี ระสิทธิภาพ จึงทาให้ในปี
2563 บริษทั มีผลประกอบการกลับมาเป็นกาไรสุทธิได้
ในปี 2564 บริษัท มีก าไรสุ ท ธิแ ละอัต ราก าไร
สุ ท ธิล ดลง ถึง แม้ว่ า บริษัท จะมีร ายได้จ ากการขายที่
เติบโต โดยสาเหตุท่กี าไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิลดลง
จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษทั มีต้นทุนขายเพิม่ ขึน้ จึง

ส่ ง ผลให้ มีก าไรขัน้ ต้ น และอัต ราก าไรขัน้ ต้ น ที่ล ดลง
นอกจากนี้ บริษทั มีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึ้น รวมถึงการมีต้นทุน
การเงินเพิม่ ขึ้นจากการออกหุน้ กู้ในปี 2564 จึงส่งผลให้
ในปี 2564 บริษทั มีกาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิล ดลง
จากปีก่อนหน้า
หากพิจารณาในส่วนของอัตราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้นจะพบว่ า ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้ นเท่ากับร้อยละ (4.53) ร้อยละ
7.67 และร้อยละ 0.28 ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทน
ผูถ้ อื หุน้ กลับมาเป็ นบวก ในปี 2563 เนื่องจากบริษทั มีผล
กาไรจากการดาเนินงาน จากรายได้จากการขายสินค้า
กลุ่มอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถควบคุ ม
ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ไ ด้ ดี ข้ึ น ข ณ ะ ที่ ใ น ปี 2564 อั ต ร า
ผลตอบแทนผู้ถือ หุ้นกลับ มาลดลง เนื่องจาก บริษัทมี
ต้นทุนการขายเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มกี าไรจากการดาเนินงาน
ทีล่ ดลง

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษทั
สิ นทรัพย์
บริษัท มีส ิน ทรัพ ย์ร วม ณ วัน ที่ 3 1ธัน วาคมปี
2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ า กับ 423.98 ล้ า นบาท
461.89 ล้านบาท และ 626.71 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
บริษทั มีรายการสินทรัพย์ทส่ี าคัญ ได้แก่ (1) ทีด่ นิ อาคาร
และอุ ป กรณ์ (2) ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ อ่ืน และ (3)
สินค้าคงเหลือ ซึง่ สินทรัพย์รายการดังกล่าวมีมลู ค่ารวม

ต่อสินทรัพย์รวมโดยเฉลีย่ ในปี 2562 ถึงปี 2564 เท่ากับ
ร้ อ ยละ 82.31 ทัง้ นี้ สิน ทรัพ ย์ ร วมที่เ พิ่ม ขึ้น ต่ อ เนื่ อ ง
ในช่วง 3 ปีทผ่ี ่านมา มาจากการเพิม่ ขึน้ ของทีด่ นิ อาคาร
อุปกรณ์ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เป็นหลัก โดยมี
รายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้

107

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563
และปี 2564 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ
217.26 ล้า นบาท 228.71 ล้า นบาท และ 255.97 ล้า น
บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 51.24 ร้อ ยละ 49.52 และร้อ ยละ
40.84 ของสิน ทรัพ ย์ ร วม ตามล าดับ โดยสิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนที่สาคัญ 2 รายการ คือ รายการลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อ่นื และสินค้าคงเหลือ มีรายละเอียดของแต่ละ
รายการดังนี้
1) ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563
และปี 2564 บริษทั มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนเท่ ากับ
115.26 ล้านบาท 127.54 ล้านบาท และ 140.79 ล้าน-

บาท หรือ คิดเป็ นร้อยละ 27.19 ร้อ ยละ 27.61 และร้อย
ละ 22.47 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับหากพิจารณาจาก
ความสามารถในการจัด เก็บ หนี้ จะพบว่ า บริษัท มี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 114 วัน 100 วัน และ 99
วันในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ตามลาดับ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษัท มีร ายการลู ก หนี้
การ ค้ า และ ลู ก ห นี้ อื่ น เ ท่ ากั บ 140.79 ล้ า นบ า ท
ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า – สุทธิจานวน 116.33 ล้าน
บาท รายได้ค้างรับค่าไฟฟ้ าจากธุรกิจโรงไฟฟ้ าจานวน
6.17 ล้านบาท และลูกหนี้ อ่ืน 18.29 ล้านบาท ส าหรับ
ข้ อ มู ล ลู ก หนี้ ก ารค้ า แยกตามอายุ ห นี้ ท่ี ค้ า งช าระมี
รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แยกตามอายุหนี้ท่คี า้ งชาระ ดังนี้
มูลค่าลูกหนี้ การค้า
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
- น้อยกว่า3 เดือน
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- 6 เดือน ถึง 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้ การค้า
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ลูกหนี้ การค้า – สุทธิ

ล้านบาท

สัดส่วน

112.17

83.53%

3.64
1.58
3.32
13.57
134.28
(11.77)
122.51

2.71%
1.18%
2.47%
10.11%
100.00%

บริษทั กาหนดนโยบายการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
อายุข องลูก หนี้ป ระกอบกับ ประสบการณ์ก ารขาดทุน ทางด้า นเครดิต ในอดีต ของกลุ่ม บริษ ทั โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
อัตราการตัง้ สารองหนี้ สงสัยจะสูญ
ของยอดลูกหนี้ คงเหลือสุทธิ
0 – 0.38%
0.75 – 12.00%
20.00%
20.00%
53.00 – 100.00%

ลูกหนี้ – จานวนวันที่เกิ นกาหนดชาระ
ยังไม่เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ตัง้ แต่ 3 - 6 เดือน
ตัง้ แต่ 6 - 12 เดือน
ตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป
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นอกจากนี้ บริษัทยัง มีนโยบายการตัดหนี้สูญ
โดยพิจารณาจากลูกหนี้ท่ศี าลมีคาพิพ ากษาตัด สิน
และได้ด าเนิ น การตามค าพิพ ากษา เพื่อ บัง คับ คดี
รวมทัง้ ดาเนินการตามกระบวนการยึดทรัพย์จนคดีถงึ
2) สิ นค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี
2564 มีมู ล ค่ า เท่ า กับ 89.33 ล้ า นบาท 87.66 ล้ า น
บาท และ 99.03 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.07
ร้อ ยละ 18.98 และร้อ ยละ 15.80 ของสินทรัพ ย์ร วม
ตามลาดับซึ่งสินค้าคงเหลือของบริษทั ได้แก่ วัตถุดบิ
สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
วัสดุส้นิ เปลือง
สินค้าระหว่างทาง
รวม
การปรับลดมูลค่าสินค้า
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ

ที่สุดแล้วไม่สามารถพบทรัพย์หรือ ไม่ส ามารถ
อายัดทรัพย์จากลูกหนี้ได้ บริษทั จะดาเนินการ
พิจารณาตัดลูกหนี้ดงั กล่าวเป็นหนี้สญ
ู ต่อไป

ที ่เ ตรีย มไว้ใ ช้ใ นการผลิต งานระหว่า งท า
สินค้าระหว่างทาง และสินค้าสาเร็จรูปทีเ่ ก็บส
ต๊อ กไว้เ พื่อ ใช้ในการจาหน่ าย รวมถึง สินค้าที่
สังซื
่ ้อเข้ามาเพื่อจาหน่ าย

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท
สัดส่วน
88.44
76.33%
10.45
9.02%
14.91
12.86%
0.08
0.07%
2.00
1.73%
115.87
100.00%
(28.21)
87.66

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินค้าคงเหลือของ
บริษทั ประกอบด้วย สินค้าสาเร็จรูปและวัตถุดบิ เป็น
หลัก คิด เป็ น ร้อ ยละ 63.31 และ 16.42 ของสิน ค้า
คงเหลือ ก่อ นการปรับ ลดมูล ค่า สิน ค้า โดยบริษทั มี
สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จาก ณ สิ้นปี ก่อนหน้า จากการ
เพิม่ ขึน้ ของวัตถุดบิ และสินค้าระหว่างทางเป็ นหลัก
เนื่องจาก ยอดขายสินค้าที่เพิม่ ขึ้น ทาให้บริษทั มีการ
สั ่งซื้อ สิน ค้า ที่เ พิม่ ขึ้น และราคาวัต ถุด บิ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่ง ผลให้ ราคาเฉลีย่ ของมูลค่าสินค้าในคลังสินค้า มี
มูลค่าเพิม่ ขึ้นจากปี 2563
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31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท
สัดส่วน
81.24
63.31%
14.08
10.97%
21.07
16.42%
0.11
0.08%
11.82
9.21%
128.32 100.00%
(29.29)
99.03

หากพ จิ ารณาระยะเวลาขายส นิ ค้า
สาเร็จรูปเฉลี่ย ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564
จะพบว่า บริษทั มีระยะเวลาขายสินค้าสาเร็จรูป
เฉลี่ย เท่า กับ 145 วัน 117 วัน และ 103 วัน
ตามลาดับ โดยระยะเวลาขายสิน ค้าดัง กล่าว
ค านวณโดยใช้เ ฉพาะมูล ค่า สิน ค้า ส าเร็จ รูป
ก่อ นหักค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ เพื่อ แสดง
ให้เ ห็นถึงอัตราหมุนเวียนและระยะเวลาเฉลีย่
ในการขายเฉพาะสิน ค้า ส าเร็จ รูป ทัง้ นี้ จะ
พบว่าระยะเวลาการขายสินค้าสาเร็จรูปของ
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บริษ ทั ลดงอย่า งต่อ เนื่ อ งในช่ว ง 3 ปี ที่ผ ่า นมามี
สาเหตุหลักมาจาก บริษทั ได้ป รับประสิทธิภาพใน
การสั ่งส นิ ค้า ของคล งั ส นิ ค้า ให้เ หมาะสมก บั
ระยะเวลาการขายสินค้า เพื่อ ให้ส นิ ค้าหมุนเวีย น
ได้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับ นโยบายต่างๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สินค้า
คงเหลือนัน้ ป จั จุบนั ทางบริษทั ได้กาหนดนโยบาย
การตัง้ ค่าเผื่อ สินค้าล้าสมัย โดยทางบริษทั ได้เริม่
ใช้น โยบายในการตัง้ ค่า เผื่อ สิน ค้า ล้า สมัย ตัง้ แต่
ช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2552 โดยสินค้าที่เก็บสต็อก

โดยส่ว นใหญ่ คือ สิน ค้า ในกลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์บ ลั
ลาสต์และหม้อ แปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลิต ภัณ ฑ์บ ลั ลาสต์ข ดลวดแกนเหล็ก ที่ม อี ายุ
การใช้งานนานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ่านมาทางบริษทั ได้มนี โยบายการ
ตรวจสอบและติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้า
คงเหลือ อย่างต่อ เนื่ อ ง ทัง้ นี้ห ากเป็ นสิน ค้า ที่มี
การเคลื่อ นไหวช้า บริษทั จะแก้ป ญั หาโดยการ
จัด ให้ม รี ายการส่ง เสริม การขาย เพื่อ เป็ นช่อ ง
ทางการระบายสินค้า

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม เท่ากับ
206.73 ล้านบาท 233.17 ล้านบาท และ 370.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.76 ร้อยละ 50.48 และร้อยละ 59.16 ของ
สินทรัพ ย์ร วม ตามลาดับ โดยมีรายการที่สาคัญ คือ ที่ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ และสิทธิในการดาเนินการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี
2564 บริษ ทั มีที่ด นิ อาคาร และอุป กรณ์ เท่า กับ
136.46 ล้านบาท 156.77 ล้านบาท และ 299.79 ล้าน
บาท หรือ คิดเป็ นร้อ ยละ 32.19 ร้อ ยละ 33.94 และ
ร้อยละ 47.88 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สาหรับปี 2562 บริษทั มีมูลค่าทรัพย์สนิ ที่ได้มา
ระหว่า งปี เ ท่า กับ 16.13 ล้า นบาท โดยมูล ค่า การ
ลงทุนที่สาคัญ คือ การซื้อที่ดนิ 10.00 ล้านบาท และ
การรับ โอนทรัพ ย์สนิ จากการซือ้ ธุร กิจ กล่า วคือ ใน
เดือ น มีน าคม 2562 บริษ ทั ธีร ะมงคล เอนเนอร์ย ี
จ ากัด ซึ่ง เป็ น บริษ ทั ย่อ ยของบริษ ทั ได้เ ข้า ซื้อ หุน้
สาม ญ
ั ของบร ษิ ทั กร นี เอิร ธ์ เอ็น เนอร์จ ี จ ากัด
จ านวน 499,998 หุ ้น คิด เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 100
ของจ านวนหุ ้น สามัญ ที่อ อกและจ าหน่ า ยได้แ ล้ว
ทัง้ หมดของบริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จ จากัด ซึ่ง
บริษทั กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จากัด ดาเนินธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายไฟฟ้าโดยมีมูลค่า อาคารและอุปกรณ์ท่ี
ได้มา จานวน 3.80 ล้านบาท และบริษทั ธีร ะมงคล
เอนเนอร์ย ี จากัด ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษทั โก
ลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย จากัด จานวน 9,998 หุ้น
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คิด เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 100 ซึ่ง บริษทั
โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย จากัด ดาเนินธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ ายก๊าซ
สาหรับปี 2563 บริษทั มีมูลค่าทรัพย์สนิ
ที่ได้มาระหว่างปีเท่ากับ 25.47 ล้านบาท โดย
มูล ค่า การลงทุน ที่สาคัญ คือ เครื่อ งจัก รและ
อุป กรณ์โ รงงาน 4.02 ล้า นบาท และอาคาร
ระหว่า งก่อ สร้า งและเครื่อ งจัก รและอุป กรณ์
ระหว่า งติด ตัง้ รวม 21.12 ล้า นบาท โดยเป็ น
การลงทุนเพิม่ เติมสาหรับ โครงการโรงไฟฟ้ า
บ้านแพ้ว จัง หวัดสมุทรสาคร ขนาดกาลัง การ
ผลิต 0.99 เมกะวัตต์
สาหรับปี 2564 บริษทั มีมูลค่าทรัพย์สนิ
ที่ได้มาระหว่างปี เท่ากับ 131.55 ล้านบาท โดย
มูล ค่า การลงทุน ทีส่ าคัญ คือ ที ่ด นิ และส่ว น
ป ร บั ป ร ุง ที ด่ นิ จ า น ว น 11.71 ล ้า น บ า ท
เครื่อ งจักรและอุ ป กรณ์ โรงงาน จานวน 1.62
ล้านบาท และเครื่อ งจักรและอุป กรณ์ระหว่าง
ติด ตัง้ จ านวน 78.33 ล้า นบาท ซึ่ง เป็ น การ
ลงทุนเพิม่ เติมสาหรับ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ-
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ชีวภาพ กาลังผลิต 0.99 เมกะวัตต์ตงั ้ อยู่ทอ่ี าเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ-

ชีว ภาพ ก าลัง ผลิต 2.97 เมกะวัต ต์ ตัง้ อยู่ท่ี
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

2) สิ ทธิ ในการดาเนิ นการผลิ ตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี
(1) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังการผลิต
2564 บร ษิ ทั มีส ทิ ธิใ นการด าเนิน การผลิต และ
1.40 เมกะวัตต์ อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
จาหน่ ายไฟฟ้า เท่ากับ 41.91 ล้านบาท 40.78 ล้าน
(2) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังการผลิต
บาท 39.66 ล้า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 9.89 ร้อ ยละ
0.99 เมกะว ตั ต์ อ าเภอบ้า นแพ้ว จ งั หว ดั
8.83 และร้อยละ 6.33 ของสินทรัพย์รวม ตามลาดับ
สมุทรสาคร
โดยสิทธิใ นการดาเนินการผลิต และจาหน่ ายไฟฟ้ า
(3) โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังการผลิต
ของบริษทั มีร ะยะเวลาในการตัด จาหน่ายคงเหลือ
2.97 เ มกะว ตั ต์ อ าเ ภอด่า นช้า ง จ งั หว ดั
14 - 20 ปี ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่
สุพรรณบุร ี

หนี้ สิน
บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที่31ธันวาคมปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 423.98 ล้านบาท 461.89 ล้าน
บาท และ 626.71 ล้านบาท ตามลาดับ โดยบริษทั มีรายการสินทรัพย์ทส่ี าคัญ ได้แก่ (1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื (3) เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และ (4) หุน้ กู้
ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวมในปี 2564 เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากการออกหุน้ กูข้ องบริษทั 2 ครัง้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาส
ที่ 4 ของปี 2564 โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ ดังนี้
หนี้ สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทมีมูลค่าหนี้ส ิน หมุ นเวีย นรวม เท่ากับ
201.23 ล้านบาท 220.95 ล้านบาท และ 190.63 ล้านบาท ตามลาดับหรือคิดเป็นร้อยละ 47.46 ร้อยละ 47.84 และร้อย
ละ 30.42 ของหนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามลาดับโดยรายการที่สาคัญของหนี้สนิ หมุนเวียนรวม คือ เงินกู้ยมื
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินประเภทเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สนิ ภายใต้สญ
ั ญาทรัส ต์รซี ีท และตั ๋วสัญญาใช้เ งิน
รวมถึงมีรายการเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อ่นื โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายการ ดังนี้
1) เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
ณวันที่ 31 ธันวาคมปี 2562 ปี 2563 และปี
ร้อ ยละ 11.07 ของหนี้ส นิ และส่ว นของผูถ้ ือ หุน้
2564 บริษ ทั มีเ งิน เบิก เกิน บัญ ชีแ ละเงิน กู ้ย มื
รวม ตามลาดับโดยในปี 2564 บริษทั มีเงินเบิกเกิน
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินยอดคงค้างเท่ากับ
บัญ ชีแ ละเงิน กู้ย ืม ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิน
125.14 ล้า นบาท 136.21 ล้า นบาท และ 69.40
ลดลง จ านวน 66.81 ล้ า นบาท คิด เป็ น ร้อ ยละ
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.52 ร้อยละ 29.49
49.05 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
2) เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 บริษทั มีเจ้าหนี้การค้าเท่ากับ 28.21 ล้าน
บาท 37.18 ล้านบาท และ 58.78 ล้านบาท คิด-
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เป็ น ร้อ ยละ 6.65 ร้อ ยละ 8.05 และร้อ ยละ 9.38
ของหนี้ ส ิน และส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวมตามล าดับ
โดยบริษทั มีเจ้าหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ ตามการสังซื
่ อ้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

สิน ค้า และวัต ถุ ดิบ เพิ่ม ขึ้น เพื่อ รองรับ การผลิต
สินค้าเพื่อจาหน่าย ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั บริษทั ได้เทอม
เครดิต การชาระค่าสินค้ากับ เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
30 - 60 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 บริษ ทั มีเ จ้า หนี้อื่น เท่า กับ 27.98 ล้า น
บาท 26.69 ล้านบาท และ 38.14 ล้านบาท คิด-

เป็ น ร้อ ยละ 6.60 ร้อ ยละ 5.78 และร้อ ยละ 6.09
ของหนี้ ส ิน และส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวมตามล าดับ
โดยมีร ายการที่สาคัญ คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่น
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายค้างจ่ายค่านายหน้าค้าง
จ่า ยโบนัส ค้างจ่า ยเป็ นต้นซึ่ง เป็ นไปตามรายได้
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีมูลค่าหนี้ส ินไม่หมุนเวีย นรวมเท่ า กับ
42.92 ล้านบาท 33.94 ล้านบาท และ 207.32 ล้านบาท คิดเป็ นร้อ ยละ 10.12 ร้อ ยละ 7.35 และร้อ ยละ 33.08 ของ
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมตามลาดับโดยรายการที่สาคัญของหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนรวม คือ เงินกู้ยมื ระยะยาว และ
หุน้ กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เงิ นกู้ยืมระยะยาว
บริษ ทั มีเ งิน กู ้ย มื ระยะยาว ณ ว นั ที ่ 31
ธัน วาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ
44.77 ล้านบาท 30.32 ล้านบาท 17.53 ล้านบาท

รายละเอียดเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ ูกจัดเป็นหนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวสุทธิ
รวม

คิด เป็ น ร้อ ยละ 10.56 ร้อ ยละ 6.56 และร้อ ยละ
2.80 ข อ ง ห นี ้ส นิ แ ล ะ ส ่ว น ข อ ง ผู ถ้ ือ หุ ้น ร ว ม
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
สัดส่วนต่อ
สัดส่วนต่อ
สัดส่วนต่อ
หนี้ สินและ
หนี้ สินและ
หนี้ สินและ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ส่วนของผู้
ส่วนของผู้
ส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม
ถือหุ้นรวม
ถือหุ้นรวม
14.44
3.41%
12.79
2.77%
12.79
2.04%
0.00%
0.00%
4.74
0.76%
30.32
7.15%
17.53
3.79%
0.00%
44.77
10.56%
30.32
6.56%
17.53
2.80%

ในช่วงปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั
มีร ายการเงิน กู้ย ืม ระยะยาวคงค้า งกับ สถาบัน
การเงินลดลงต่อเนื่องจากการที่บริษทั ยังคงชาระ
เงินกู้ย ืมคืนแก่ส ถาบันการเงินตามที่กาหนดใน
สัญญากู้ยมื เงิน ทัง้ นี้ บริษทั มีสญ
ั ญากู้ยมื เงินกับ
สถาบัน การเงิน แห่ง หนึ่ ง ซึ่ง ระบุ ข้อ ปฏิบ ัติและ
ข้อ ก าหนดบางประการ เช่ น การด ารงสัด ส่ ว น
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็นต้น ซึง่ ผูก้ ยู้ มื และ
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กลุ่มบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการเงินบาง
ประการตามทีร่ ะบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่ส ามารถปฏิบ ัติ
ตามข้อจากัดบางประการที่ระบุในสัญญาเงินกู้กบั
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ ดังนัน้ บริษทั จึงแสดง
ยอดเงินกู้ยมื คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กับ สถาบันการเงินแห่ง นัน้ ทัง้ จ านวนเป็ น หนี้ ส ิน
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

2) หุ้นกู้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริษัท มีหุ้นกู้
เท่ากับ 192.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อ ยละ 30.73
ของหนี้ ส ิน และส่ ว นของผู้ถือ หุ้น รวม โดยในปี
2564 บริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การออกหุ้ น กู้ 2 ครั ้ง
ประเภทหุ้นกู้มีป ระกัน ซึ่ง ผู้อ อกหุ้น กู้มีส ิท ธิไถ่
ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดไถ่ถอน โดยดาเนินการ

ออกหุน้ กูใ้ นช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ปี 2564
ซึ่งบริษทั ดาเนินการออกหุ้นกู้ดงั กล่ าว เพื่อนาเงิน
ที่ไ ด้ไ ปใช้ ใ นการลงทุ น โครงการโรงไฟฟ้ าก๊ า ซ
ชีว ภาพ ก าลัง การผลิต 2.97 เมกะวัต ต์ ตัง้ อยู่ท่ี
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี
2564 บริษัทมีมูลค่าส่ว นของผู้ถือ หุ้นของบริษัท เท่ากับ
180.00 ล้านบาท 195.32 ล้านบาท และ 195.87 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 42.45 ร้อยละ 42.29 และร้อยละ 31.25
ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมตามลาดับโดยรายการ
ที่สาคัญของส่วนของผู้ถือหุ้น แบ่ ง ออกเป็ น 3 รายการที่
สาคัญ คือ ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และ
กาไร (ขาดทุน) สะสม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละรายการ
ดังนี้
1) ทุนที่ออกและชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีทุนที่ออกและชาระ
แล้ว เท่ า กับ 167.86 ล้า นบาท ประกอบด้ว ยหุ้ น สามัญ
จานวน 671,440,890 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
2) ส่ ว นเกิน มูล ค่ า หุ้น ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม ปี
2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีส่วนเกินมูลค่าหุน้
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นรวม
บริษัทมีอ ัต ราส่ว นหนี้ส ินต่ อส่วนของผู้
ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564
เท่ากับ 1.36 เท่าก 1.23 เท่า และ 1.74 เท่า ซึง่ สาเหตุท่ใี น
ปี 2564 บริษทั มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รวม
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญนัน้ เนื่องจากในปี 2564 บริษทั ได้
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เท่ากับ 45.29 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนครัง้ แรกจานวน 80.00
ล้านหุน้ ตัง้ แต่ปี 2553
3) ก าไรสะสมที่ จ ั ด สรรเพื่ อ ทุ น ส ารองตาม
กฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และ
ปี 2564 บริษ ทั มีกาไรสะสมที่จ ดั สรรเป็ น ทุน สารอง
ตามกฎหมาย เท่ากับ 10.51 ล้านบาท 11.21 ล้านบาท
และ 11.21 ล้านบาท ตามลาดับ
4) ก าไรสะสมที่ย ัง ไม่ ไ ด้ จ ัด สรร ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษทั มีกาไร
(ขาดทุน)สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร เท่ากับ (43.73) ล้าน
บาท (29.10) ล้า นบาท และ (28.55) ตามล าดับ การ
เปลี่ย นแปลงในกาไร (ขาดทุน) สะสมส่ว นทีย่ งั ไม่ได้
จัดสรร เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานในแต่ละปี

ออกหุ้นกู้จานวน 2 ครัง้ โดยบริษัทได้นาเงินที่ร ะดม
ทุนจากการออกหุ้นกู้นนั ้ ไปลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ า
ก๊าซชีวภาพ กาลังผลิต 2.97 เมกะวัตต์ ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอ
ด่านช้าง จัง หวัดสุพ รรณบุ ร ี ดาเนินการโดย บริษัท
กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด (GEE) (บริษทั ย่อย)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

การวิเคราะห์กระแสเงินสด
กระแสเงิ นสด
บริษทั มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ สาหรับงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
บริ ษั ท มี เ งิ น สดได้ ม าจากกิ จ กร ร ม
หนี้ อ่ืน 15.69 ล้า นบาท และการเพิ่ม ขึ้น ของสิน ค้า
ดาเนินงาน เท่ากับ 32.75 ล้านบาท โดยมีกาไรจากการ
คงเหลือ 12.46 ล้านบาท ขณะที่บริษทั มีรายการเงิน
ดาเนินงานก่อ นการเปลี่ย นแปลงในสินทรัพ ย์และหนี้สนิ
สดได้มาจากการเพิม่ ขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 29.36 ล้าน
ดาเนินงาน จานวน 34.26 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั มีรายการ
บาท
เงินสดใช้ไป จากการออกเพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกเงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
บริษัท มีเ งิน สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปในกิจ กรรม
โรงไฟฟ้ าก๊ า ซชีว ภาพ ก าลัง ผลิต 0.99 เมกะวัต ต์
ลงทุน เท่ากับ 130.52 ล้านบาท โดยมีการลงทุนที่ส าคัญ
ตัง้ อยู่ ท่ีอ าเภอบ้ า นแพ้ ว จัง หวัด สมุ ท รสาคร และ
คือ รายการเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังผลิต 2.97 เมกะจานวน 131.55 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในโครงการวัตต์ ตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิน
บริษัทมีเ งินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จานวน 66.89 ล้านบาท รวมถึง การจ่ายคืนเงินกู้ยมื
จัดหาเงิน เท่ากับ 99.40 ล้านบาท โดยมีรายการที่ส าคัญ
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 13.20 ล้านบาท
คือ เงินสดได้มาจากการออกหุ้นกู้ 2 ครัง้ จานวน 198.40
เงิน สดจ่ายดอกเบี้ย จานวน 9.85 ล้า นบาท และเงิน
ล้านบาทขณะที่บริษทั มีรายการเงินสดใช้ไปในการจ่ายคืน
สดจ่ายในการออกหุ้นกู้จานวน 7.04 ล้านบาท
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

สภาพคล่อง
บริ ษั ท มี อ ั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ 1.08 เท่า
1.04 เท่า และ 1.34 เท่า ตามลาดับ โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่อ งคานวณจากรายการสินทรัพ ย์หมุนเวีย นต่ อ หนี้ ส ิน
หมุนเวีย น นอกจากนี้หากพิจารณาจากอัต ราส่ว นสภาพ
คล่องหมุนเร็ว พบว่าบริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 เท่ากับ
0.61 เท่า 0.62 เท่า และ 0.80 เท่า ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทมีอ ัต ราสภาพคล่อ งที่ลดลง โดยมี
สาเหตุหลักจากหนี้สนิ หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในสัดส่วนที่มาก-
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กว่ า การเพิ่ม ขึ้นของสิน ทรัพ ย์ห มุ น เวีย น ขณะที่ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีอ ัต ราสภาพคล่องที่
เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี ส าเหตุ หลั ก จากบริ ษั ท สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนที่เพิม่ ขึน้ และมีหนี้สนิ หมุนเวียนที่ลดลงจาก
การจ่ า ยช าระคืน หนี้ เ งิน เบิก เกิน บัญ ชีแ ละเงิน กู้ย ืม
ระยะสัน้
หากพิจารณาจากอัต ราส่ว น Cash Cycle จะ
พบว่า สาหรับปี 2564 บริษทั มีระยะเวลาเก็บหนี้ เฉลี่ย
เท่ากับ 99 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 103
วัน และระยะเวลาชาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 58 วัน ส่งผล
ให้บริษทั มี Cash Cycle เท่ากับ 144 วัน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 บริษัทได้ลงทุน
ในอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงานอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี 2563 บริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจานวน 25.47
ล้า นบาท โดยเป็ น อาคารและอุ ป กรณ์ ส าหรับ โครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดกาลัง การผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ณ จังหวัด
สมุทรสาคร และในปี 2564 บริษทั มีการลงทุนในสินทรัพย์-

ถาวร จานวน 131.55 ล้านบาท โดยเป็ นการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ กาลังผลิต 2.97 เมกะ
วัตต์ ตัง้ อยู่ท่อี าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี เป็ น
หลัก และบางส่ว นในโครงการโรงไฟฟ้ าขนาดกาลัง
การผลิต 0.99 เมกะวัต ต์ ณ จัง หวัดสมุทรสาครโดย
สามารถสรุปรายจ่ายเพื่อการลงทุนระหว่างปี 2562 ถึง
ปี 2564 ดังนี้

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ปี 2562
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
รายจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
(ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้า)

15.13
28.00
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(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
25.47

131.55

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
แนวโน้ มในอนาคตของธุรกิจไฟฟ้ าส่องสว่าง
อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าส่อ งสว่างเป็ นอุ ต สาหกรรม
ส าคัญที่เ ป็ นป จั จัย พื้นฐานต่ อ การพัฒ นาประเทศ ทัง้ ใน
ส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ในตลาดใหม่และตลาด
เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าที่ชารุดเสียหาย และในส่วนของ
สาธารณู ป โภคพื้นฐานที่เ ป็ นป จั จัย พื้นฐานหลัก ในของ
ส่ว นถนนสาธารณะ แนวโน้ มการเจริญเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมไฟฟ้าส่องสว่างจึงขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัยหลัก
ประกอบด้ ว ย ป จั จัย ราคาสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ท่ี ส าคั ญ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ราคาเหล็ก ราคาทองแดง ราคา
พลาสติก และราคาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์ (ผลิตภัณฑ์
แ อ ล อี ดี ) ป ัจ จั ย ก า ร ข ย า ย ตั ว ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม
อสังหาริมทรัพย์ และปจั จัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ซึ่ง รวมถึง ป จั จัย ทางการเมือ ง ป จั จัย ทาง
เศรษฐกิจ และสัง คม ตลอดจนเหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ที่ส่ง ผล
กระทบต่ อ การเดิน ทาง และการใช้ชีว ิต ประจ าวัน ของ
ประชาชนจนอาจทาให้เศรษฐกิจ หรือโครงการทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนชะลอตัวลง

ในปี 2563 และปี 2564 จ านวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี
ประเทศไทยน าเข้า สิน ค้ า มีแ นวโน้ ม ลดลง เนื่ อ งจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ง ทาให้โครงการทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนชะลอตัวลง และมีการปิ ดแคมป์ก่อสร้างขนาด
ใหญ่หลายครัง้ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่มแี นวโน้ม
ในการชะลอตัว อย่ า งชัด เจน ท าให้ป ริ ม าณการบริโภค
ผลิต ภัณ ฑ์ไฟฟ้ าส่องสว่างมีแนวโน้ มลดลง แม้ว่าในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2564 จะมีมูลค่าเพิม่ ขึ้นจากราคาสิน ค้าที่
ปรับตัวขึ้นจากการขึ้นราคาของสินค้าโภคภัณฑ์หลัก ทัง้
ราคาเหล็ก ราคาทองแดง ราคาปิ โตรเคมี ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ
หลั ก ของโคมไฟ และหลอดไฟ ทั ้ง นี้ โปรดศึ ก ษา
รายละเอียดเพิม่ เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ในหัว ข้อ อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ าและอุ ป กรณ์ ส่ว นควบ และ
ภาวะการแข่ง ขัน รวมถึง หัว ข้อ ป จั จัย ความเสี่ย งในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั

แนวโน้ มในอนาคตของธุรกิจผลิตไฟฟ้ าพลังงานทดแทน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น เ ป็ น
อุตสาหกรรมทีร่ ฐั ให้การส่งเสริมจากการที่สดั ส่วนพลังงาน
ทดแทนในไทยยังอยู่ในระดับที่ต่ า และมีแนวโน้ มในการ
เพิ่มสัดส่ว นพลัง งานทดแทนขึ้นอย่างมีนัย สาคัญ โดยมี
แนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น 18,696 เมกะวัต ต์ ตามแผนพัฒ นา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580
(AEDP 2018 Revision 1)* โ ด ย พ ลั ง ง า น ที่ ผ ลิ ต จ าก
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ เป็ นพลังงานที่ได้รบั การสนับ สนุ น
เพิม่ ขึ้นอย่างชัดเจนกว่า 1,183 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580
โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตจากพืชพลังงาน
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ตามโครงการโรงไฟฟ้ าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง
จัดเป็ นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ในการกระจายรายได้ส่ชู ุมชน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
จากพลัง งานทดแทนที่ผ ลิต จากก๊า ซชีว ภาพ จึง ยัง เป็ น
ธุรกิจทีม่ แี นวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
ในหัวข้อแนวโน้มอุตสาหกรรมของผู้ผ ลิต ไฟฟ้ าพลัง งาน
ทดแทน และพลังงานทางเลือก รวมถึงหัวข้อปจั จัยความ
เสีย่ งในการดาเนินธุรกิจของบริษทั

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

4.3 ข้อมูลที่สาคัญการเงิน
ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สาคัญ
รายงานผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 สามารถสรุปได้ดงั นี้

งบการเงิ นรอบ
บัญชี

การแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี

ผูต้ รวจสอบบัญชี

งวด 12 เดือน
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4334 จาก บริษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จากัด (อยู่ในรายชื่อ
ผู้ส อบบัญ ชีท่ีไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

งวด 12 เดือน
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2563

นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4334 จาก บริษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จากัด (อยู่ในรายชื่อ
ผู้ส อบบัญ ชีท่ีไ ด้ ร ับ ความเห็น ชอบจาก
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

งวด 12 เดือน
สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2564

นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4334 จาก บริษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จากัด (อยู่ในรายชื่อ
ผู้ส อบบัญ ชีท่ีไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
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ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ธี ร ะ ม ง ค ล
อุ ต สาหกรรม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
แสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2562 ผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิ น ส ด
ส าหรับ ปี ส้นิ สุด วัน เดีย วกัน โดยถู ก ต้ อ งตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ธี ร ะ ม ง ค ล
อุ ต สาหกรรม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
แสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2563 ผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิ น ส ด
ส าหรับ ปี ส้นิ สุด วัน เดีย วกัน โดยถู ก ต้ อ งตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ง บ ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ธี ร ะ ม ง ค ล
อุ ต สาหกรรม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อ ย
แสดงฐานะการเงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
2564 ผลการด าเนิ น งานและกระแสเงิ น ส ด
ส าหรับ ปี ส้นิ สุด วัน เดีย วกัน โดยถู ก ต้ อ งตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน: บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม/1
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
สิทธิในสินค้าทีจ่ ะได้รบั คืน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากประจาทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจาค่าซือ้ ทรัพย์สนิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สิทธิในการดาเนินการผลิตและจาหน่าย
ไฟฟ้า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าครบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีค่ รบกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

%

31 ธันวาคม 2563
ล้านบาท

%

31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท

%

8.05
115.26
89.33
3.80
0.82
217.26
4.31
136.46
2.80
1.60
0.12
41.91

1.90%
27.18%
21.07%
0.90%
0.00%
0.19%
51.24%
1.02%
32.19%
0.66%
0.00%
0.38%
0.03%
9.89%

10.30
127.54
87.66
2.73
0.49
228.71
4.53
156.77
3.40
6.98
0.07
40.78

2.23%
27.61%
18.98%
0.59%
0.00%
0.11%
49.52%
0.98%
33.94%
0.74%
1.51%
0.00%
0.01%
8.83%

11.93
140.79
99.03
3.23
0.27
0.71
255.97
4.65
298.79
4.96
0.05
39.66

1.90%
22.47%
15.80%
0.52%
0.04%
0.11%
40.84%
0.74%
47.68%
0.79%
0.01%
6.33%

8.15
8.41
2.96
206.73
423.98
125.14

1.92%
1.98%
0.70%
48.76%
100.00%
29.52%

8.15
10.01
2.48
233.17
461.89
136.21

1.76%
2.17%
0.54%
50.48%
100.00%
29.49%

8.15
10.04
4.44
370.74
626.71
69.40

1.30%
1.60%
0.71%
59.16%
100.00%
11.07%

28.21
27.98
-

6.65%
6.60%
0.00%

37.18
26.69
2.02

8.05%
5.78%
0.44%

58.78
38.14
1.80

9.38%
6.09%
0.29%

14.44

3.41%

12.80

2.77%

17.53

2.80%
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งบการเงินรวม/1
สรุปรายการงบแสดงฐานะการเงิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สนิ เงินคืน
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หุน้ กู้
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการต้นทุนการรือ้ ถอนอาคาร
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นสัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรเพื่อทุนสารองตามกฎหมาย
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

ล้านบาท
0.02
5.42
201.23
30.32
6.33
5.97
0.30
42.92
244.15
167.86
167.86
45.29
0.07

%
0.01%
0.00%
1.28%
47.46%
7.15%
0.00%
1.49%
1.41%
0.07%
10.12%
57.59%
39.59%
39.59%
10.68%
0.02%

ล้านบาท
0.01
2.14
3.90
220.95
17.53
3.80
5.62
6.69
0.30
33.94
254.88
167.86
167.86
45.29
0.07

%
0.00%
0.46%
0.84%
47.84%
3.79%
0.82%
1.22%
1.45%
0.06%
7.35%
55.18%
36.34%
36.34%
9.81%
0.01%

ล้านบาท
0.08
0.29
4.61
190.63
2.00
192.57
4.91
7.44
0.40
207.32
397.95
167.86
167.86
45.29
0.07

%
0.01%
0.05%
0.74%
30.42%
0.32%
30.73%
0.78%
1.19%
0.06%
33.08%
63.50%
26.78%
26.78%
7.23%
0.01%

10.51
(43.73)
180.00
(0.16)
179.83

2.48%
(10.31%)
42.45%
(0.04%)
42.41%

11.21
(29.10)
195.32
11.68
207.01

2.43%
(6.30%)
42.29%
2.53%
44.82%

11.21
(28.55)
195.87
32.88
228.76

1.79%
(4.56%)
31.25%
5.25%
36.50%

423.98

100.00%

461.89

100.00%

626.71

100.00%
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ: บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สรุปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2562
ล้านบาท

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายไฟฟ้า

ปี 2563
%

ล้านบาท

ปี 2564
%

ล้านบาท

%

347.49

88.65%

412.27

92.05%

451.57

93.25%

44.50

11.35%

35.59

7.95%

32.70

6.75%

รวมรายได้จากการขายและการขายไฟฟ้ า

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%

30.35

7.74%

27.72

6.19%

30.27

6.25%

130.73

33.35%

153.94

34.37%

152.71

31.53%

2.25

0.57%

1.63

0.36%

2.29

0.47%

132.99

33.93%

155.57

34.74%

155.00

32.01%

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

59.80

15.26%

64.96

14.50%

69.92

14.44%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

74.36

18.97%

70.26

15.69%

76.63

15.82%

134.16

34.23%

135.22

30.19%

146.55

30.26%

(1.18)

(0.30%)

20.35

4.54%

8.45

1.75%

9.69

2.47%

8.76

1.96%

11.46

2.37%

(10.86)

(2.77%)

11.59

2.59%

(3.01)

(0.62%)

ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้

(2.29)

(0.58%)

(2.50)

(0.56%)

0.61

0.13%

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
การแบ่งปนั กาไรขาดทุน
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

(8.58)

(2.19%)

14.09

3.15%

(2.40)

(0.49%)

ต้นทุนขายไฟฟ้า
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
กาไรก่อนค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กาไร (ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(8.38)
(0.19)

121

14.39
(0.30)

0.55
(2.95)

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน

งบกระแสเงินสด : บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สรุปงบกระแสเงินสด

ปี 2562

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2564

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย/รายได้ภาษีเงินได้
รายการปรับผลกระทบกาไรสุทธิ เป็ นเงินสดสุทธิ ได้มา(ใช้ไปใน)
กิ จกรรมดาเนิ นงาน
ขาดทุน (กาไร)จากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

(10.86)

11.59

(3.01)

(0.37)

(4.53)

(0.25)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

17.00

19.56

20.99

หนี้สญ
ู และผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

4.08

3.45

2.43

ประมาณการสิทธิในสินค้าทีจ่ ะได้รบั คืน

(4.12)

0.52

(1.62)

ประมาณการหนี้สนิ เงินคืน

5.89

(0.74)

2.32

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ

1.91

3.47

1.09

-

-

2.50

0.07

0.05

(0.00)

-

2.14

(2.12)

1.27

0.73

0.75

-

(0.01)

(0.28)

ตัดจาหน่ายเงินมัดจาค่าซือ้ ทีด่ นิ
ขาดทุน (กาไร)จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์ทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าตัดจาหน่ ายต้นทุนการกูย้ มื
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่ มขึ้น) ลดลง

9.85

8.75

11.46

24.72

44.99

34.26

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

8.87

(14.45)

(15.69)

สินค้าคงเหลือ

19.90

(1.81)

(12.46)

สิทธิในสินค้าทีจ่ ะได้รบั คืน

1.15

0.55

1.12

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(0.38)

0.34

(0.23)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่ มขึ้น(ลดลง)

(0.82)

0.48

(1.96)

1.5

11.515

29.36

(1.64)
53.29

(0.79)
40.84

(1.61)
32.80

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ประมาณการหนี้สนิ เงินคืน
เงินสดรับ (จ่าย)จากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
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จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2562
(0.01)

งบการเงินรวม
ปี 2563
(0.17)

ปี 2564
(0.05)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน

53.28

40.65

32.75

เงินฝากประจาทีต่ ดิ ภาระค้าประกันเพิม่ ขึน้

(3.38)

(0.21)

(0.12)

เงินสดจ่ายมัดจาค่าซือ้ ทรัพย์สนิ

1.70

(0.60)

0.90

(28.00)

-

-

เงินสด ณ วันซือ้ บริษทั ย่อย

0.44

-

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั ย่อย

0.10

-

-

เงินสดรับจากการจาหน่ ายอุปกรณ์

0.00

0.21

0.00

(15.13)

(25.47)

(131.55)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

-

(0.81)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(0.14)

-

สรุปงบกระแสเงินสด

เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดทีไ่ ด้มา

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรับดอกเบี้ย

(0.04)
0.28

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน

(44.40)

(26.89)

130.52

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(32.01)

12.89

(66.89)

-

(1.45)

(2.02)

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(1.55)

-

-

รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

50.00

-

-

จ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(12.33)

(14.85)

(13.20)

จ่ายดอกเบี้ย

(9.66)

(8.53)

(9.85)

เงินสดจ่ายเงินปนั ผล

(0.05)

-

-

เงินสดรับค่าหุน้ จากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

-

0.42

-

เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้

-

-

198.40

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้

-

-

(7.04)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิน

(5.60)

(11.52)

99.40

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ

3.28

2.25

1.63

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้นปี

4.77

8.05

10.30

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันสิน้ ปี

8.05

10.30

11.93

เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่า
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
CASH CYCLE (วัน)

1.08
0.61
0.21
3.21
113.54
2.52
144.94
8.04
45.41
213.08

1.04
0.62
0.15
3.64
100
3.11
117
8.14
45
173

1.34
0.80
0.10
3.69
99
3.55
103
6.28
58
144

34.37%
4.54%
3.20%
7.67%

31.53%
1.75%
0.11%
0.28%

3.25%
17.65%
1.01

0.10%
7.86%
0.89

1.36
1.63

1.23
4.72

1.74
2.57

10.74

4.17

9.62

0.11
-

0.27
-

0.33
-

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

33.35%
-0.30%
-2.13%
-4.53%

อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)
-1.98%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
6.64%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.93
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย (เท่า)
หนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงิน
ได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่ าย (Interest Bearing
Debt to EBITDA Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล (%)
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ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทั
ชื่อบริษทั ภาษาไทย
ชื่อบริษทั ภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษทั
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:
:
:
:

ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่

:

ทีต่ งั ้ สานักงานสาขา

:

โทรศัพท์
โทรสาร
HomePage
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว

:
:
:
:

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

:

นายทะเบียนหลักทรัพย์
ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ทีต่ งั ้

:
:

โทรศัพท์

:

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
Teera – Mongkol Industry Public Company Limited (TMI)
0107552000189
ผูอ้ อกแบบ ผลิต และจัดจาหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
เลขที่ 46/67-69 ซอยมังมี
่ ทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองสีว่ าพาสวัสดิ ์
ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สาขาที่ 1 เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสาเหร่ เขตธนบุร ี
กรุงเทพมหานคร 10600
โดยสานักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝา่ ยบริหารงานทัวไปและ
่
โกดังเก็บสินค้า
สาขาที่ 2 เลขที่ 9/20 ซอยมังมี
่ ทรัพย์ หมู่ท่ี 5 ถนนเลียบคลองสีว่ าพา
สวัสดิ ์ ตาบลคอกกระบือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000
โดยสานักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานเพื่อการผลิต
0-2877-9510, 034-854629
0-2877-9522-23, 034-854630
www.thaiballast.com
167,860,222.50 บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองร้อยยีส่ บิ สองบาท
ห้าสิบสตางค์)
0.25 บาท (ยีส่ บิ ห้าสตางค์)

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
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ผู้สอบบัญชี
ชื่อผูส้ อบบัญชี

:

ทีต่ งั ้

:

โทรศัพท์
โทรสาร

:
:

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ หรือ
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ หรือ นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ ์
790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
0-2714-8842-3, 0-2185-0342
0-2185-0225
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5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย
-ไม่ม-ี
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5.3 ตลาดรอง
-ไม่ม-ี
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5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจา
สถาบันการเงินทีบ่ ริษทั ติดต่อประจา มีรายละเอียดดังนี้
1. ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

:

2. ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

:

3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

:

สาขาบุคคโล เลขที่ 32 ถ.มไหสวรรย์ แขวงบุคคโล เขต
ธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10600
สาขาริเ วอร์ไซด์พ ลาซ่าเจริญนคร เลขที่ 257/6 ชัน้ 3
อาคารริเวอร์ไซด์พลาซ่าเจริญนคร ถ.เจริญนคร แขวง
สาเหร่ เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10600
สาขาบางโคล่ เลขที่ 479 ชัน้ 2 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้ให้ความสาคัญ และยึด มันในหลั
่
ก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีต ามแนวทางที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยได้กาหนดไว้มาโดยตลอด และเพื่อให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส เป็นธรรม อีกทัง้ สามารถสร้างความ
เชื่อมันให้
่ กบั ผูม้ สี ่ วนได้ส่วนเสียได้ บริษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ผี ่านจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบตั ใิ ห้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน

6.1.1 นโยบายและการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั คานึงถึงความสาคัญ
ของนโยบายเกี่ย วกับ การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีโ ดย
กาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้การดาเนินธุรกิจบริษทั มีการ
กากับ ดูแลกิจการที่โปร่ง ใสสามารถตรวจสอบได้ และ
เพิม่ ความเชื่อมันให้
่ แก่ผู้ลงทุน บริษทั จะเปิ ดเผยข้อ มูล
ให้กบั สาธารณะ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้
บริษัทยัง ให้ความสาคัญต่ อ ระบบการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายใน ส่ว นการบริหารความเสี่ยงบริษทั จะ
พยายามควบคุม และบริหารความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ และ
ยังคานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยดารง
ไว้ซง่ึ ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกๆ กลุ่ม
คณะกรรมการมีภ าวะผู้น า วิส ัย ทัศ น์ และมี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยได้จดั ให้มรี ะบบแบ่ง แยก
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่า ยจัด การอย่ า งชัด เจน รวมถึง ดูแ ลให้บ ริษัท มี
ระบบงานที่ให้ความเชื่อ มันได้
่ ว่า กิจกรรมต่ างๆ ของ
บริษทั ได้ดาเนินไปในลักษณะทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายและ
มีจริยธรรม

เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลในเรื่องอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
 ก าหนด วิส ัย ทัศ น์ ภารกิจ กลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั
 กากับดูแล และติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ย
บริหารอย่างสม่ าเสมอ ให้เ ป็ นไปตามแผนงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้
 ดู แ ลให้ มีร ะบบควบคุ ม ภายในที่เ พีย งพอและ
ติด ตามอย่ า งสม่ า เสมอ โดย บริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ก็
ได้ทาการประเมินและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ในการตรวจสอบบัญชีประจาปี
และไม่ พ บจุ ด อ่ อ นหรือ ข้อ บกพร่ อ งที่ส าคัญ ใน
ระบบดังกล่าว
 ดูแลให้มมี าตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และติดตามอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้บ ริษทั ได้รบั
ประโยชน์สงู สุด
 ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษทั เข้ารับการอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
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โครงสร้างคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการได้ ก าหนดจ านวนกรรมการและ
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ โดยขอความ
เห็นชอบจากที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้ว ย กรรมการอิส ระจ านวน 4 คน จาก
จ านวนคณะกรรมการทัง้ หมด 8 คน ซึ่ง คิด เป็ น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้
คณะ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ มีก ารแต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน และมีก าร
แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบเข้ามาแทนกรรมการที่ไม่
ประสงค์ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ อีก 1 คน เมื่อวันที่
23 เมษายน 2564 ซึง่ กรรมการตรวจสอบมีวาระการ
ดารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี เพื่อ ช่ว ยในการกากับ
ดูแลกิจการของบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจา
อย่ า งน้ อ ยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจัด ให้ มีก าร
ประชุมเป็นพิเศษในกรณีทม่ี วี าระเร่งด่วน
2. คณะกรรมการได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง
คราวละ 3 ปี
3. คณะกรรมการได้พจิ ารณาความเหมาะสมของการ
กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างรอบคอบ
รวมถึ ง ให้ ค วามส าคัญ กับ ความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดย
คณะกรรมการบริษทั ชุดปจั จุบนั มีความหลากหลาย
ในด้านต่างๆ เช่น เพศ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เป็นต้น
4. บริษทั มีเลขานุ การบริษทั * ซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ างๆ ที่คณะกรรมการ
จะต้อ งทราบและปฏิบ ัติหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มีก าร
ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ รวมถึงการดาเนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
5. กรณีป ระธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การเป็ น
บุคคลคนเดียวกัน ทางบริษทั ได้ดาเนินการให้มกี าร
แบ่งแยกอานาจของกรรมการ และคณะกรรมการแต่
ละชุด เพื่อให้เกิดความถ่วงดุล และมีการสอบทาน
อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใส และมีระบบการ

บริหารจัดการที่ดี ทัง้ นี้ ประธานกรรมการบริษัท ให้
ความสาคัญและเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดี ให้ความร่ ว มมือ ในการตรวจสอบ และถ่ ว งดุลใน
องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และ
ขัน้ ตอนการพิจ ารณา อ านาจอนุ ม ัติ และอ านาจ
ด าเนิ น การของกรรมการ กรรมการผู้ จ ั ด การ
กรรมการบริห าร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุด
ย่อย ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
บริ ษั ท ซึ่ ง เป็ นการจ ากั ด ขอบเขตอ านาจการ
ดาเนินการไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน จึง
ท าให้เ ชื่อ มัน่ ได้ว่ า การที่ป ระธานกรรมการ และ
กรรมการผู้จดั การเป็ นบุคคลคนเดียวกัน จะไม่เ กิด
ปญั หาในการมีอานาจโดยไม่จากัดแต่อย่างใด ซึ่งจะ
ส่งผลให้บริษทั ยังสามารถแบ่งแยกอานาจกรรมการ
รวมทัง้ คณะกรรมการ และอ านาจการบริห ารงาน
ออกจากกันได้ตามปกติต่อไป
6. ในปี 2564 บริษัท มีค ณะกรรมการบริษัท ทัง้ สิ้น 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 โดยกรรมการอิส ระ 3
คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีก 1
ท่าน ไม่ประสงค์ตารงต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบ
ต่ อ อีกวาระ ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะดารง
ต าแหน่ ง คณะกรรมการทัง้ ชุ ด โดยมี ป ระธาน
คณะกรรมการบริห าร เป็ น ผู้ก าหนดนโยบายการ
บริหารงาน เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และนาเสนอ
แนวทางการบริหาร ให้กบั คณะกรรมการบริษทั ให้
พิจารณาและอนุมตั เิ ป็นสาคัญ
7. คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้
สามารถดารงต าแหน่ งกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(ในวาระ) ได้ไม่เกิน 5 แห่ง
* บริษทั มีเลขานุ การบริษทั คือ นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ ซึ่ง
ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่
110/2020 จากสมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษ ัทไทย
เป็ น ที่เรียบร้อ ยแล้ว และได้ดารงต าแหน่ ง เป็ น เลขานุ ก าร
บริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการจะท าหน้ า ที่พ ิจ ารณาและให้ค วาม
เห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกีย่ วกับการดาเนินงานของ
บริษัท เช่น วิส ยั ทัศน์ แผนธุรกิจ ภารกิจ กลยุทธ์
เป้ าหมายทางการเงิน ความเสี่ย ง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็ นต้น ทัง้ นี้จะมีการพิจารณาทบทวน
เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1 ของทุ ก ปี ใ นเดือ น
มกราคม คณะกรรมการจะทาหน้าที่กากับ ควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการได้จ ัด ให้มีน โยบายการก ากับ ดู แ ล
กิจการของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความ
เห็ น ชอบต่ อ นโยบายดัง กล่ า ว โดยจะทบทวน
นโยบายและการปฏิ บ ัติต ามนโยบายดัง กล่ า วเป็ น
ประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
3. คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทาจรรยาบรรณธุรกิจที่
เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อ ให้ก รรมการ ผู้บ ริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม
ที่บ ริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ และจะติดตามให้มี
การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
4. คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่อ งความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยได้กาหนดนโยบาย
เกี่ย วกับ ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ บนพื้นฐาน
ของหลักการที่ยดึ ถือ ผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั
เป็นสาคัญ และถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกระดับที่

จะหลีกเลี่ย งการมีส่ว นเกี่ย วข้อ งทางการเงิน และ/
หรือ ความสัม พัน ธ์กบั บุ ค คลภายนอกอื่นๆ ซึ่ง จะ
ส่ง ผลให้บ ริษัทต้อ งเสีย ผลประโยชน์ หรือก่อ ให้เ กิด
ความขัดแย้งโดยกาหนดให้ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อ งหรือ
เกี่ย วโยงกับ รายการที่พ ิจารณา ต้อ งแจ้ง ให้บ ริษัท
ทราบถึง ความสัมพันธ์หรือ การเกี่ย วโยงของตนใน
รายการดัง กล่ า วและต้ อ งไม่ เ ข้า ร่ ว มการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
5. คณะกรรมการได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมด้า นการ
ดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บ และนโยบาย โดยจัด ให้มี
บุคคลหรือหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าว โดยจะทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ
1 ครัง้
6. คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการทุกท่านที่ได้ร ับ
แต่งตัง้ ต้องมีสดั ส่วนการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ ปี และการลงมติในการ
ประชุมทุกครัง้ จะต้องมีองค์ประชุมของกรรมการไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
7. คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการทุกท่านที่ได้ร ับ
แต่งตัง้ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์
และการซือ้ -ขาย หลักทรัพย์ของบริษทั ของกรรมการ
คู่สมรส รวมถึงบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะให้ทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกครัง้

การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ได้กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา
โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อ มระเบี ยบวาระ
การประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลา
ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และ

ในการประชุ ม ทุ ก ครัง้ กรรมการมีก ารเสนอความ
คิดเห็นอย่างเปิ ดเผยและเสรี มีการจดบันทึกประชุม
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่
ผ่ า นการรับ รองแล้ ว จากคณะกรรมการ เพื่ อ ให้
กรรมการและผู้ท่เี กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดย
การประชุ ม คณะกรรมการในแต่ ล ะครัง้ จะใช้ เ วลา
ประมาณ 2 - 3 ชัวโมง
่
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษทั ในปี 2564 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
รายชื่ อกรรมการ
จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม
ดร.ธนู
กุลชล
6/6
นายธีระชัย
ประสิทธิรั์ ตนพร
6/6
นายธีรยุทธ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
6/6
นายธีระพงษ์
ประสิทธ์รตั นพร
6/6
ดร.ธีรศักดิ ์
ประสิทธ์รตั นพร
6/6
ดร.ศรีสุดา
จงสิทธิผล
4/4/1
นางชลลดา
อิศรางกูร ณ อยุธยา
6/6
นายอภิชาติ
ชาญเกียรติกอ้ ง
6/6

หมายเหตุ: /1 ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เมื่อครัง้ การประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 และได้เข้าร่วมการประชุมครัง้ แรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2564

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผล
งานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัด ให้มีแ บบ
ประเมินผล 2 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการ
ทัง้ คณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พจิ ารณา
ทบทวนผลงาน ปญั หาและอุปสรรคในปีทผ่ี ่านมา และนา
ผลการประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ก ารปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการ โดยนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานต่ อไป ซึ่ง บริษัทได้ กาหนดให้มีการประเมิน
ตนเองทัง้ รูป แบบของคณะกรรมการ และการประเมิน
รายบุ ค คล ปี ล ะ 1 ครัง้ และให้ มีก ารรับ รองผลการ
ประเมินโดยกาหนดให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้

รับรองในรูปแบบของรายคณะ และให้แต่ละบุคคลลง
ลายมือชื่อรับรองผลการประเมินตนเอง โดยหัวข้อใน
การประเมินมีดงั ต่อไปนี้
 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการ
 การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
 ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
 การพัฒ นาตนเองของกรรมการและการพัฒ นา
ผูบ้ ริหาร

การประเมิ นผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลงาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การทางบริษทั จะจัดให้คณะกรรมการ
บริษัทได้ร บั ทราบผลการด าเนินงานบริษัท เพื่อ ไปใช้
ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ
และน าผลการประเมิน ของกรรมการผู้จ ัด การไปเป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จ ัด การทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว การ
ประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การ จะจัดขึ้นปี ละ 1
ครัง้ โดยคณะกรรมการเป็ นผู้รบั รองผลการประเมิน
พร้อมกับวาระการรับรองผลการดาเนินงานรายปี และ
ให้ฝ่ายเลขานุ การเป็ นผู้จดั เก็บผลการประเมินผลงาน
ของกรรมการผูจ้ ดั การ

134

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทน อยู่ในระดับ
เดีย วกับ อุ ต สาหกรรมประเภทเดีย วกัน และสูง เพีย ง
พอทีจ่ ะดึงดูดและรักษากรรมการทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่ทาง
บริษทั ต้องการ โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามมติ
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ รายละเอียด

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร ได้เปิดเผยข้อมูลไว้
ในหัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกับดูแลกิจการฯ เรื่องข้อมูล
เกี่ย วกับ ผู้ บ ริห าร และหัว ข้ อ ที่ 8 รายงานผลการ
ดาเนินงานสาคัญด้านการกากับ ดูแลกิจการ เรื่องการ
เข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
ทางบริษทั ได้กาหนดแนวทางการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้
ปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่)
มีการฝึกอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องในระบบ
3. คณะกรรมการจะก าหนดให้ ก รรมการผู้ จ ัด การ
การกากับ ดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ
รายงานเพื่อ ทราบเป็ นประจ าถึง แผนการพัฒ นา
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพื่อให้มกี ารปรับปรุง
และสืบทอดงาน ซึง่ กรรมการผูจ้ ดั การและผู้บริหาร
การปฏิบ ัติง านอย่างต่ อ เนื่อ ง การฝึ กอบรมและให้
ระดับสูงจะมีการเตรียมแผนงานที่ต่อเนื่องถึงผูส้ บื
ความรู้โดยการจัดฝึ กอบรมภายในบริษทั หรือจัดส่ง
ทอดงานในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อบรมภายนอกตามหลักสูตรทีเ่ ห็นสมควร
4. คณะกรรมการจะจัดให้มีโ ครงการส าหรับ พัฒ นา
2. ทุ ก ครัง้ ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ า ย
ผู้บ ริห าร โดยให้ก รรมการผู้จ ัด การรายงานเป็ น
จัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
ประจาทุกปี ถึง สิ่ง ที่ได้ดาเนินงานไปในระหว่างปี
ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด
และพิจ ารณาควบคู่ก ัน ไป เมื่อ พิจ ารณาแผนสืบ
ให้ มีก ารแนะน าลัก ษณะธุ ร กิจ และแนวทางการ
ทอดงาน
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่ (การ

135

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการ

6.1.2 นโยบายและการปฏิบตั ิ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับผู้ถอื หุ้นและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
สังคมและสิง่ แวดล้อม ตามกรอบของมาตรฐานสากล กฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั จะให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถอื หุน้ ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษทั ได้กาหนดนโยบาย
ในการกากับดูแลกิจการ โดยคานึงถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะไม่จากัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิท่กี ฎหมายกาหนดไว้เท่านัน้ ซึง่
มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
เหมาะสมและส่ง เสริมให้ผู้ถือ หุ้นมีโอกาสในการ
 บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อ มูล วัน เวลา สถานที่
แสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องที่
และวาระการประชุ ม ตลอดจนข้ อ มู ล ทัง้ หมดที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั ได้
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผถู้ อื
หุ้นเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดย
 บริษทั จะแจ้งให้ผู้ถอื หุน้ ทราบถึงความคืบหน้าจาก
จะถือ ปฏิบ ัติใ ห้จ ัด ส่ ง หนัง สือ นัด ประชุ ม พร้อ มทัง้
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือ
ข้อ มูลประกอบการประชุ มวาระต่ างๆ ให้ผู้ถือ หุ้น
หุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือ
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน ซึ่ง
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั หรือ 7 วัน แล้วแต่
 บริษัท ได้ก าหนดให้มีช่ อ งทางนัก ลงทุ น สัมพันธ์
เรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เป็ นไปตามที่กฏหมาย
เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น สามารถสื่อ สารกับ ทางบริษัท ได้
กาหนด โดยกาหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของ
โดยตรง โดยสามารถติด ต่ อ สอบถามได้ท่ีอีเ มล์
คณะกรรมการประกอบ รวมทัง้ มีก ารบัน ทึก การ
IR@thaiballast.com หรือ โทรศัพท์ 0-2887-9510
ประชุมให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ต่อ 350
ครบถ้วน
 บริษทั จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่ างๆ ที่ใช้
นอกจากนี้ บริษัทยัง ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ในการประชุม รวมถึ ง ขัน้ ตอนการออกเสีย งลงมติ
ทุกคนได้มีส่ว นร่ ว มในการเสนอวาระเข้าสู่ ท่ปี ระชุ ม
และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
สามัญ และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
เป็ นการล่ว งหน้ า ก่อ นที่จะจัด ส่ง เอกสาร เพื่อ เปิ ด
เป็ น กรรมการบริษัท รวมถึง การส่ ง ค าถามเป็ น การ
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มเี วลาศึกษาข้อมูลประกอบการ
ล่วงหน้าทางเว็บไซต์ http://www.thaiballast.com ของ
ประชุมล่ว งหน้ าอย่างเพีย งพอก่อ นได้ร บั ข้อ มูลใน
บริ ษั ท เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยในปี 2564 บริ ษั ท ได้
รูปแบบเอกสารจากบริษทั
ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ตงั ้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน 2564
ถึ ง วัน ที่ 30 ธัน วาคม 2564 (102 วัน ) ซึ่ ง เมื่ อ พ้ น
 บริษทั จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุ้นได้ใช้สทิ ธิใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่าน
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึง
ใด เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565
ละเว้นการกระทาใดๆ ที่อาจจะเป็นการจากัดโอกาส
รวมถึงการส่งคาถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ
การเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่อย่างใด
 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจัดสรรเวลาให้
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ส าหรั บ การประชุ ม สามั ญ ในรอบปี 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ า
2019 (COVID-19) ซึ่ ง เป็ นโรคติ ด ต่ อ อั น ตรายตาม
พระราชบัญ ญัติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ.2558 ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเดือนเมษายน 2564
ทีเ่ ริม่ รุนแรงมากขึน้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 แขวงแสมดา
เขตบางขุ น เทีย น กรุ ง เทพฯ โดยบริษัท ได้ ก าหนด
มาตรการการจัดประชุ มให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์
COVID-19 และข้อ กาหนด ออกตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ดังต่อไปนี้
 กรณี ผู้ ถื อ หุ้น ที่อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ย ง เช่ น ผู้ ท่ีติ ด ต่ อ
ใกล้ ชิด กับ บุ ค คลที่ไ ด้ ร ับ การยืน ยัน เป็ น ผู้ ป่ ว ย
COVID-19 หรือผู้มไี ข้ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่า
จะเป็ นไว้รสั COVID-19 บริษทั ได้ขอความร่วมมือ
ในการปฏิบ ัติต ามคาแนะนาของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุม
อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ย งสามารถมอบฉัน ทะให้ก รรมการอิส ระของ
บริษทั ได้
 กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั
จะจัดตัง้ จุดคัดกรอง บริเ วณด้านหน้ าสถานที่จดั
ประชุม โดยมีมาตรการลดความแออัด ของผู้ถือ
หุน้ บริเวณสถานทีจ่ ดั ประชุมดังต่อไปนี้
 ขอความร่ ว มมือ ผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม
สามัญประจาปีทุกท่าน ให้ตอบแบบสอบถาม
คัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสีย่ งต่อ











การรับเชือ้ ไวรัส COVID-19
การต่ อ แถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร
หรือ จุดลงทะเบียน ให้มกี ารเว้นระยะห่างอย่าง
น้อย 1 เมตร
ผัง ที่นั ง่ ในสถานที่จ ัด ประชุ ม ทุ ก จุ ด จะเว้ น
ระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 ทีน่ งั ่
โรงแรมได้ ด าเนิ น การฆ่ า เชื้อ และท าความ
สะอาดสถานที่จดั ประชุม ก่อ นเริ่มการประชุม
ด้วยสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์
บริษัท ได้ข อความร่ ว มมือ ผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม
จัดเตรีย มหน้ากากอนามัย มาเข้าร่ วมประชุม
และก าหนดให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ต้ อ งสวม
หน้ า กากอนามัย ตลอดเวลาที่เ ข้ า ร่ ว มการ
ประชุม
บริษัท ขอความร่ ว มมือ งดการรับ ประทาน
อาหารร่วมกันในพืน้ ทีจ่ ดั การประชุม
บริษทั ขอความร่วมมือในการเขียนคาถามลงใน
กระดาษที่เ ตรียมไว้ เพื่อ ลดการสอบถามทาง
ไมโครโฟน

นอกจากนี้ บริษทั ได้ว่าจ้างทางบริษทั ควิดแลบ
จากัด ซึ่งเป็ นบริษทั ที่มปี ระสบการณ์ในการให้บริการ
ด้า นการนับ คะแนนเสีย งของผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม เพื่อ
ดาเนินการเก็บคะแนน คานวณคะแนน และตรวจสอบ
การนับ คะแนนเสีย งในแต่ ล ะวาระของการประชุ ม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ในรอบปี 2564 รวมทัง้ มี ท่ี ป รึ ก ษา
กฎหมายจากบริ ษั ท ลี ก ัล โซลู ช ัน่ จ ากัด เป็ น ผู้
สังเกตการณ์การนับคะแนน

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหารและผู้
ถือ หุ้นที่ไม่เ ป็ นผู้บ ริหาร จะได้ร บั การปฏิบ ัติอ ย่างเป็ น
ธรรมและเท่าเทีย มกัน และบริษัทจะสร้างความมันใจ
่
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการและฝา่ ยจัดการจะดูแล

ให้การใช้เงินของผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ิ และ
ปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
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บริษัท ได้จ ัด กระบวนการประชุ ม ผู้ถือ หุ้ น ใน
ลักษณะที่ส นับ สนุ น ให้มีก ารปฏิบ ัติต่ อ ผู้ถือ หุ้น ทุ ก ราย
อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่ว นน้อย
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ล่วงหน้าในเวลาอันสมควรนอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือ หุ้นที่ไม่ส ามารถเข้าประชุมด้ว ยตัว เอง สามารถใช้
สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมและออก
เสีย งลงมติแ ทน โดยทางบริษัท จะเสนอชื่อ กรรมการ
อิส ระอย่างน้ อ ย 1 คน เป็ นทางเลือ กในการมอบฉันทะ
ของผูถ้ อื หุน้ ด้วย
บริษทั มีมาตรการป้องกันกรณีท่กี รรมการและ
ผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือ ผู้อ่ืน ในทางมิช อบโดยก าหนดแนวทางเป็ น ลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษร และแจ้ง แนวทางดัง กล่ า วให้ ทุ ก คนใน
องค์กรถือปฏิบตั ิ โดยนโยบายและวิธกี ารติดตามดูแลใน
การน าข้ อ มู ล ภายในไปใช้ เ พื่อ ประโยชน์ ส่ ว นตนนั ้ น
บริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้ดูแลและ
พิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีท่มี กี รรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ
มอบหมายให้ป ระธานเจ้าหน้ าที่บ ริหารเป็ นผู้พ ิจารณา
ความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เ ป็ นไปตามมติท่ี
ประชุ ม ของคณะกรรมการบริษัท หากพนัก งานของ
บริษทั กระทาความผิดดังกล่าว
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารจะเปิ ดเผยข้ อ มู ล
เกี่ย วกับ ส่ ว นได้ เ สีย ของตนและผู้เ กี่ย วข้ อ ง เพื่อ ให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษทั ที่อาจ
มีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ
เพื่อ ประโยชน์ ข องบริษัทโดยรวม ทั ง้ นี้ ก รรมการและ
ผู้บริหารที่มสี ่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษทั จะไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น การป้ องกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและ

วิธีก ารดูแ ลไม่ ใ ห้ผู้บ ริห าร และผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งน า
ข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนี้
 รายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ - จะต้ อ ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อ งเห็นชอบด้วยกับ
รายการระหว่างกันนัน้ ทัง้ นี้ การอนุ มตั ิการเข้าทา
รายการระหว่างกันคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษัท ความยุ ติ ธ รรม ความสมเหตุ ส มผลของ
รายการและเป็ น ไปตามเงื่อ นไขและราคาตลาด
นอกจากนี้ ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หรือ อาจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะ
ไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุ มตั ริ ายการระหว่าง
กันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และ
เพื่อ ผลประโยชน์ สูง สุ ด ของบริษัท และหากเป็ น
รายการระหว่ า งกั น ที่ เ ข้ า ข่ า ยตามข้ อ บั ง คับ
ประกาศ ค าสัง่ ข้ อ ก าหนด หรือ กฎของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั จะปฏิบตั ิต าม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 การดู แ ลเรือ่ งการใช้ ข้ อ มู ล ภายใน - ห้ า มมิ ใ ห้
กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานรวมถึง คู่ส มรส
และบุ ต รที่ย งั ไม่บ รรลุนิติภ าวะ ตลอดจนบุ คคลที่
เกี่ย วข้อ งตามมาตรา 258 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ของ
บุ คคลดัง กล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เ ปิ ดเผย
เพื่อ ทาการซื้อ ขาย โอน หรือ รับ โอน หลักทรัพย์
ของบริษทั เป็นระยะเวลา 15 วัน ในช่วงระยะเวลา
ก่ อ นการน าเสนองบการเงิ น ประจ าง ว ดต่ อ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนัน้ จะเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน
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บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
 เอาใจใส่ แ ละรับ ผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า มีค วาม
รับ ผิดชอบต่ อ ลูกค้าทัง้ ในด้านคุณ ภาพของ
สินค้าและการให้บริการทีด่ ไี ด้มาตรฐาน
 การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่ง
ทางการค้า
 มีค วามรับ ผิด ชอบ ต่ อ สภาพแวดล้อ มของ
ชุมชนและสังคม
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการได้ ก าหนดให้ เ กิด
กลไกการมีส่ ว นร่ ว มของผู้มีส่ว นได้เ สีย ในการสร้าง
เสริม ผลการด าเนิ น งานของบริษัท เพื่อ สร้า งความ
มัน่ คงอย่ า งยัง่ ยืน ให้ก ับ กิจ การ และเปิ ด เผยข้อ มู ล
สาคัญที่เ กี่ย วข้องกับผู้มีส่วนได้เ สียเหล่านัน้ ให้ได้รบั
ทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผูม้ สี ่วนได้เสีย จะได้รบั การดูแลจากบริษัทตาม
สิทธิทม่ี ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั จะไม่กระทา
การใดๆ ที่เ ป็ นการละเมิดสิทธิข องผู้ มีส่ว นได้เ สีย ตาม
ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ที่ มี ก ั บ บ ริ ษั ท โ ด ย
คณะกรรมการได้พ ิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้
เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั กับผู้มสี ่วนได้เสียในการ
สร้า งความมังคั
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
น และความ
ยังยื
่ นของกิจการ ดังนี้
 ทางบริษทั จะปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่า
เที ย มเป็ น ธรรม และให้ ผ ลตอบแทนที่
เหมาะสม
 การซื้อ สิน ค้า และบริก ารจากคู่ค้า เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบตั ิตาม
สัญญาต่อคู่คา้
 การปฏิ บ ั ติ ต ามเงื่ อ นไขการกู้ ย ื ม ตาม
ข้อตกลง

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการจะดูแลให้บ ริษัทเปิ ดเผยข้อ มูล
สาคัญที่เ กี่ย วข้อ งกับ บริษัท ทัง้ ข้อ มูลทางการเงินและ
ข้อ มูลที่มิใช่ข้อ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อ ง ครบถ้ ว น
ทันเวลา โปร่ ง ใส ผ่านช่อ งทางเว็บไซต์ข องบริษทั ซึ่ง
ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าหน้ า ที่ ใ นรอบปี ท่ีผ่ า นมาของคณะกรรมการ
นโยบายการกากับ ดูแ ลกิจการ นโยบายเกี่ย วกับ การ
ดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่างๆ
บริษทั จะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการ
เงิน มีค วามถู ก ต้อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองโดยทัวไป
่ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ที่ได้ร บั การรับ รองจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ย งั ได้กาหนดมาตรการในการแจ้ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกีย่ วกับการทาผิด
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในที่บ กพร่ อ ง หรือ การผิดจรรยาบรรณ
โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
 นอกจากบริษทั จะเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ี
ก า ห น ด แ ล ะ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง ข อ ง ต ล า ด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ผ่ า นรายงาน
ประจาปี (One Report) แล้ว คณะกรรมการ
จะจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง
เว็บ ไซต์ ข องบริษัท ด้ ว ย โดยจะปรับ ปรุ ง
ข้อมูลให้เป็นปจั จุบนั อย่างสม่าเสมอ
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 คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้
โดยสรุป และผลการปฏิบ ัติตามนโยบาย
ดังกล่าวผ่านรายงานประจาปี และเว็บไซต์
ของบริษทั
 คณะกรรมการจะดู แ ลให้ มีก ารเปิ ด เผย
บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
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จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่า นเข้าร่ว มประชุมในปี ท่ีผ่า น
มา
คณะกรรมการจะเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of Conduct)
บริษทั ได้กาหนดจรรยาบรรณธุรกิจขึน้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั เิ ป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิและดาเนินธุรกิจ อย่างครอบคลุมและถูกต้องตามหลักจริยธรรม หลักสิทธิมนุ ษยชน และหลักกฎหมาย
โดยเคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จริยธรรมทางธุรกิจ
การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน

พนักงานใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผูอ้ ่นื โดยมุ่งให้เกิดความยุตธิ รรมและเสมอภาคต่อ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย

บริษทั เคารพกฎหมายวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลในทุกพื้นที่ท่เี ข้า
ไปดาเนินธุรกิจ โดยการปฏิบตั ติ ามและไม่ฝา่ ฝืน

การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูก ค้า
และมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รบั ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี
มีคุณภาพ ด้วยราคาทีเ่ ป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า

การสนับสนุนภาคการเมือง
บริษัท เป็ น องค์ ก รที่เ ป็ น กลางทางการเมื อ ง
บริษทั สนับสนุนการดาเนินการใดๆ ทีเ่ ป็นไปตามระบอบ
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
พระมหากษัต ริย์ทรงเป็ นประมุข และการปกครองใน
ประเทศนัน้ ๆ ที่บ ริษัทได้เ ข้าไปด าเนิน ธุร กิจ ด้ว ยและ
บริษทั สนับสนุ นให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท ใช้ส ิท ธิท างการเมือ งของตนตามครรลองของ
กฎหมาย เพื่อให้บริษทั ดาเนินธุ ร กิจโดยจากปราศจาก
ความกดดันทางการเมืองและภาคประชาชน

การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ น
ธรรม ไม่บดิ เบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วธิ อี ่นื ใดที่ไม่
ถู กต้อ งตามครรลองของการแข่ง ขัน โดยในบางครัง้
บริษัทมีความจาเป็ นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มี
การปกปิดข้อตกลงทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย

การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ ขดั กัน

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น

บริษทั กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
กระทาการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็ น
สาคัญ และไม่เกีย่ วข้องในกิจกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มุ่ ง มัน่ ที่จ ะด าเนิ น งานโดยยึด มัน่ ใน
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนตัดสินใจดาเนิ นการ
ใดๆ ด้ ว ยความเป็ น ธรรม มุ่ ง มัน่ ที่ จ ะสร้ า งความ
เจริญเติบโตบนศักยภาพทีแ่ ท้จริง เคารพสิทธิของผูถ้ อื
หุ้นในการได้รบั ข้อ มูลที่จาเป็ นและปฏิบตั ิต่อ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การเก็บรักษาความลับการเก็บรักษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน

การจัดซื้อจัดหาและการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า

บริษทั จะรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ มิให้รวไหล
ั่
ไปยังบุคคลที่ไม่เ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ มูล ที่
อาจมีผลกระทบต่อบริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
บริษทั กาหนดไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและ

บริษัทถือ ว่าผู้รบั เหมา คู่ค้า/ผู้ข าย และผู้ร่ วม
ทุน เป็ นส่ว นสาคัญที่เ อื้อ อ านวยให้ธุร กิจของบริษัท
ดารงอยู่
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ได้ บริษัทจึง มีนโยบายปฏิบตั ิ ต่อกันในฐานะที่เ ป็ นคู่ค้า
ในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน ดังนัน้ การจัดซื้อจัดหาของ
บริษทั จึงตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาค
เป็ น ธรรม และเพื่อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริษัท บริษ ท
จัด ท าข้ อ ตกลงเป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและเคารพใน
ข้อตกลงนัน้ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดมัน่
หลัก การที่ไ ม่ ร ับ ผลประโยชน์ จ ากกิจ กรรมการจัดซื้อ
จัดหา

ปฏิบตั งิ าน
(4) บริษทั จัดให้มสี ภาพการจ้างงานทีย่ ุติธรรมให้
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน
มีโอกาสก้าวหน้าในบริษทั อย่างเป็ นธรรม และดูแลไม่ให้
เกิด การคุ ก คามหรือ ข่ ม ขู่ ร ะหว่ า งพนั ก งาน หรือ ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบริษทั
(5) บริษทั ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
การกาหนดทิศทางการทางานและการแก้ไขปญั หาของ
บริษทั โดยมีการรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
(6) บ ริ ษั ท จ ะ รั ก ษ า ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คลข อ ง
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติ
สุขภาพ ประวัตกิ ารทางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ทัง้ นี้
การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานสู่ส าธารณะจะทาได้ต่อเมื่อ ได้รบั
ความเห็นชอบจากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานผู้นัน้
เว้นแต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย

การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
บริษัท มีจิต ส านึ ก ถึง บทบาทหน้ า ที่ก ารเป็ น
สมาชิกทีด่ ตี ่อสังคม โดยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วม
และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษทั กับ
สังคมบนพืน้ ฐานของความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อ
ร่ ว มสร้างองค์ความรู้อ ัน นาไปสู่การพัฒ นาสัง คมอย่ า ง
ยังยื
่ น ภายใต้ แ นวคิด ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมของ
บริษทั ที่ “ยึดมันหลั
่ กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางการบริหารจัดการ” ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญ ที่จะ
นาไปสู่การพัฒ นาที่เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ชุมชนและสัง คม
ตลอดจนการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและสิง่ แวดล้อมให้คงอยู่
อย่างยังยื
่ น

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(1) บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ นที่ มี
ประสิทธิภาพถูกต้องและเชื่อถือได้
(2) บริษทั กาหนดนโยบายกากับ ดูแลให้มรี ะบบ
การควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับทีเ่ หมาะสม และติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบของ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง อยู่บ นพื้นฐาน
การด าเนิ น งานและติด ตามผลอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
บริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสม มีการรายงานทางการ
บั ญ ชี แ ละการเงิ น อย่ า ง ครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งต าม
กฎระเบียบ และมุ่งมันเป็
่ นบริษทั ทีม่ กี ารตรวจสอบอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในสอบทานการ
ปฏิบตั งิ าน และมีคณะกรรมการการตรวจสอบกากับ ดูแล
รวมถึง มุ่ ง เน้ น ให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานให้
ความส าคัญ ในการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบ
ภายใน

การปฏิ บตั ิ ต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน
(1) บริษัท ปฏิ บ ัติ ต่ อ กรรมการ ผู้ บ ริห ารและ
พนักงานบนพื้นฐานของศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์และให้
ความเคารพต่อสิทธิหน้าทีส่ ่วนบุคคล
(2) บริษทั ให้ความสาคัญกับคุณค่าของพนักงาน
บริษทั โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษทั เป็นหลัก รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก
ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษทั
(3) บริษัท จัด ให้มีส ภาพแวดล้อ มการท างานที่
ปลอดภัย และปฏิบ ัติต่ อ พนักงานทุกคนโดยเสมอภาค
ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา
ความพิการ หรือสถานะอื่นใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการ

142

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการ

ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม

ทรัพ ย์ส ินของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ อ ย่างเต็มที่และ
ดู แ ลมิใ ห้ เ สื่อ มสู ญ หายหรือ น าไปใช้ เ พื่อ ประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
(2) บริษทั สนับสนุ นให้กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัททาการศึกษาและวิจยั ผลิตภัณฑ์
บริการ รวมทัง้ ความรูต้ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจของ
บริษัท เพื่อ ให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของบริษทั
(3) บริษัทจัดให้มีเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อ สารเพื่อ ใช้ในการดาเนินธุร กิจ โดยกรรมการ
ผู้ บ ริ ห าร และ พ นั ก ง านต้ อ งใช้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภ าพ ปฏิบ ัติต ามกฎหมายและนโยบายด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั

(1) บ ริ ษั ท มุ่ ง มั น่ ที่ จ ะ ด าเ นิ น ธุ ร กิ จ โ ด ย ไ ม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยมันคงอาชี
่
วอนา
มัยและสิง่ แวดล้อม และกาหนดให้มรี ะบบการจัดการใน
ระดั บ สากล กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานให้
ความสาคัญและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน
และข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัย มันคงอาชี
่
ว อนา
มัยและสิง่ แวดล้อมของบริษทั ในแต่ละพื้นที่ท่บี ริษัทเข้า
ไปดาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
(2) บริษทั สนับสนุ นการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและ
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส าหรับ
โครงการต่ า งๆ ที่อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชน รวมทัง้
สนับ สนุ นการใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติ วัส ดุหรืออุปกรณ์
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคม

นอกจากนี้บริษทั ยังมีความระมัดระวังในการใช้
ั ญาของผู้ อ่ืน โดยต้ อ งเคารพ
งานทรัพ ย์ ส ิน ทางป ญ
ลิขสิทธิ ์ของเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา

(1) บริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการใช้

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน

ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคานึงถึงประโยชน์
อั น ชอบธรรมของบริ ษั ท ถึ ง แม้ จ ะมี ช่ อ งว่ า งของ
กฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับระเบียบและคาสัง่
ของบริษทั ก็ตาม

กรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนัก งานปฏิบ ัติต าม
ข้อบังคับระเบียบคาสังต่
่ างๆ ของบริษทั อย่างเคร่งครัด
รวมทัง้ ปฏิบ ัติต ามกฎหมายและหลัก สิท ธิม นุ ษ ยชน
สากลทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องอ่านและ
ทาความเข้าใจในข้อบังคับระเบียบคาสังและกฎหมายที
่
่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินกิจการของบริษทั
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพ
ในสิทธิของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
ละเมิด สิท ธิส่ ว นบุ ค คล รวมทัง้ เคารพในเกีย รติ แ ละ
ศัก ดิศ์ รี ไม่ แ บ่ ง แยกการศึก ษา ยศ เชื้อ ชาติ สัญ ชาติ
ศาสนา และเพศ
(3) กรรมการ ผู้บ ริหารพนักงานจะต้อ งปฏิบ ัติ
หน้าทีข่ องตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคานึงถึงหน้าที่

การสนับสนุนภาคการเมือง
กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานทุ ก ระดับ มี
สิทธิเสรีภาพในการใช้สทิ ธิทางการเมือง และสามารถมี
ส่ว นร่ ว มในกิจกรรมทางการเมือ งภายใต้บ ทบัญ ญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานพึ ง
หลีก เลี่ย งการเข้า ไปรับ หน้ า ที่เ ป็ น กรรมการพรรค
การเมือ ง เป็ น ตัว แทนพรรคการเมือ งในกิจ กรรม
สาธารณะต่างๆ หรือเป็ นสมาชิกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือไม่แสดงด้วยวิธใี ดๆ ทีท่ าให้ผอู้ ่นื
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เข้ า ใจว่ า บริษัท เกี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ นหรื อ ฝ กั ใฝ่ ท าง
การเมืองหรือพรรคการเมือง
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แอบ
อ้ า งความเป็ น พนั ก งาน หรื อ น าทรัพ ย์ ส ิน อุ ป กรณ์
เครื่อ งมือ ใดๆ ของบริษัท ไปใช้เ พื่อ ประโยชน์ ใ นการ
ดาเนินการใดๆ ในทางการเมือง
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงหลีกเลีย่ ง
การแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ การเมือ งในสถา นที่
ทางานหรือ ในเวลางานอันอาจทาให้เ กิด ความขัด แย้ง
ทางความคิด

(5) กรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานไม่ พ ึ ง
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ทเ่ี กีย่ วข้องโดยใช้
ข้อมูลใดๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั
(6) การท าธุ ร กิ จ ใดๆ กับ บริ ษั ท ทัง้ ในนาม
ส่วนตัวครอบครัวหรือในนามนิตบิ ุคคลใดๆ ทีก่ รรมการ
ผู้บ ริห ารและพนัก งานนั ้น มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย จะต้ อ ง
เปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษทั ก่อนเข้าทารายการ
(7) ห้ามกรรมการ ผู้บ ริห ารและพนักงานที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นผูอ้ นุมตั ใิ นการตกลงเข้าทารายการ
หรือกระทาการใดๆ ในนามบริษทั
(8) ผู้ ท ารายการในนามบริษัท มีห น้ า ที่ต้ อ ง
ตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ข องคู่ ค้ า ว่ า เกี่ย วข้ อ งกับ
กรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานหรือ ไม่ ก่ อ นท า
รายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้

การมีส่วนได้ ส่วนเสี ย และความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
การตัดสินใจและการดาเนิน การใดๆ เกี่ย วกับ
กิจการบริษทั ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้อง
ท าเพื่อ ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริษัท โดยปราศจาก
อิทธิพลของความต้องการส่วนตัวครอบครัวหรือบุคคลผู้
ใกล้ชดิ ใดๆ
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานพึง รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั โดยไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะทาให้
บริษทั สูญเสียประโยชน์ไม่เบียดบังประโยชน์ของบริษทั
ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือลูกค้า
(2) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานต้อ งไม่รบั
เงินหรือ ประโยชน์ ต อบแทนใดๆ เป็ นการส่ว นตัว จาก
ลูกค้า คู่คา้ ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการ
ทางานในนามบริษทั
(3) การทาธุรกิจใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานต้อ งไม่ กระทบต่ อ การปฏิบ ัติหน้ า ที่แ ละเวลา
ทางานของบริษทั
(4) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เ ข้า
เป็ น หุ้น ส่ ว นหรือ ผู้ถือ หุ้น ที่มีอ านาจตัด สิน ใจหรือ เป็ น
กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขันหรือมี
ลักษณะเดียวกับบริษทั แต่ในกรณีท่ไี ม่อาจหลีกเลีย่ งได้
ให้รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที และในกรณีท่ี
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าไปเกีย่ วข้องกับธุรกิจ
หรือ เหตุ การณ์ ใดๆ ที่อ าจทาให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที

การเก็บรักษาความลับการเก็บรักษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานต้ อ งรัก ษา
ข้อมูลของบริษทั และของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่
เปิ ด เผยข้ อ มู ล หรือ ข่ า วสารของบริษัท ที่ย ัง ไม่ ค วร
เปิ ดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอานาจ
สังการยั
่
งไม่อนุญาต
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานไม่ พ ึง
เปิดเผยข้อมูลของบริษทั และข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูจ้ ดั การหรือผู้
ที่ได้รบั มอบหมายเว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วกับบทบังคับของกฎหมาย
(2) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานท าการ
จัด ท าส าเนาส่ ง โทรสารหรื อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อ ย่ า ง
เหมาะสมปลอดภัย เพื่อ ป้ อ งกันมิให้ผู้ท่ไี ม่เ กี่ย วข้อง
เข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านัน้
(3) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานต้ อ ง
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงความลับในทีส่ าธารณะ
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การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า

ธรรมเนีย มต่ างๆ รวมถึง ผลิต ภัณฑ์ บริการหรือ แผน
ธุร กิจต่ างๆ ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบต่ อ การแข่ง ขัน ทาง
ธุรกิจของบริษทั
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิ
ภายใต้ ก รอบกติก าของการแข่ ง ขัน ที่ดี ไม่ แ สวงหา
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารที่
ไม่ สุ จ ริต หรือ ไม่ เ หมาะสม เช่ น การจ่ า ยเงิน สิน จ้า ง
ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
(3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ทา
การตกลงใดๆ กับ คู่แข่ง ขันหรือ บุ คคลใดที่มีลกั ษณะ
เป็นการลดหรือจากัดการแข่งขันทางการค้า

กร ร มการ ผู้ บ ริ ห าร และ พ นั ก ง านต้ อ งให้
ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อ ลูกค้า โดยมุ่ง มันและสร้
่
าง
ความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าที่จะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการที่
ดี มีคุณภาพ ราคาที่เป็ นธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพตามที่สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยและมาตรฐาน
ระดับสากลกาหนดไว้แก่ลกู ค้าและผูใ้ ช้บริการของบริษทั
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องติดตาม
ประเมินผลผลิตภัณฑ์และการบริการต่อลูกค้า แล้วนาผล
ทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้
(3) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานพึง มีความ
จริง ใจต่ อ ลูกค้าและรักษาคามันสั
่ ญญาที่ให้ไว้กบั ลูกค้า
ไม่สร้างความหวังให้แก่ลกู ค้าในสิง่ ทีบ่ ริษทั ไม่สามารถทา
ให้ได้
(4) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานพึง ปฏิบ ัติ
ตามเงื่อ นไขต่ างๆ ที่มีต่ อ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อใดได้ ควรรีบแจ้งให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
(5) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานพึง สนใจ
ให้บ ริก ารลูก ค้า ด้ว ยความเต็ม ใจและสุ ภ าพ โดยการ
แนะน าให้ ข้ อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า เมื่อ ลูก ค้า
ต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปญั หา

การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ติ ่อผู้
ถือหุน้ ตามสิทธิทม่ี ตี ามทีก่ ฎหมายกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานพึงมุ่งมัน่
ในการดาเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้
ถือหุ้น โดยยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม ตลอดจน
ตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ นธรรม มุ่งมันที
่ ่
จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพทีแ่ ท้จริง
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงเคารพ
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลที่จาเป็นและปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การจัดซื้อจัดหาและการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานต้อ งยึดหลัก
ผ ลป ร ะ โย ชน์ สู ง สุ ด ข องบ ริ ษั ท โดย ไม่ ค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานพึง ให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นจริงอย่างครบถ้วนแก่ผรู้ บั เหมา คู่คา้ /ผูข้ าย
และผูร้ ่วมงาน
(2) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานพึ ง
หลีกเลี่ยงการรับของกานัล สินน้ าใจ การรับเชิญไปใน
งานเลีย้ งประเภทสังสรรค์ งานเลีย้ งรับรอง การรับเชิญ
ไปดูงานที่จดั ขึ้นให้เป็ นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่าง
เฉพาะเจาะจง ซึง่ ลูกค้าเป็นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง

การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องตัง้ มันที
่ ่จ ะ
แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคานึงถึงจริยธรรม
ในการประกอบการค้า
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานต้ อ งไม่
แข่ง ขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลันแกล้
่
ง \หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริงของคู่แข่ง ขณะเดียวกันต้องหลีกเลีย่ งการตก
ลงหรือ การพูดคุย ถกเถีย งกับ พนักงานของหน่ วยงาน
หรือ สถาบัน การเงิน อื่น ๆ เกี่ย วกับ ต าแหน่ ง ที่ต ัง้ ภู มิ
ประเทศ การตลาด การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบี้ย ค่า
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ให้ เพื่อ ป้ องกัน ข้ อ ครหาและการมีใ จโน้ ม เอี ย งที่จ ะ
ช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็ นพิเศษในโอกาส
หลัง
(3) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานที่ต้อ งการ
จัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการต้องคานึงถึงความต้องการ
ความคุ้ม ค่ า ราคาและคุ ณ ภาพ การจัด ซื้อ จัด หาต้ อ ง
ดาเนินการอย่างโปร่งใส ให้ข้อมูลแก่ค่คู ้าอย่างเท่าเทียม
ถูกต้อง ไม่มอี คติไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ สร้างการแข่งขัน
ที่เ ป็ น ธรรมระหว่ า งคู่ ค้ า วิธีก ารจัด ซื้อ จัด หามี ห ลัก
วิชาการรองรับ มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์
ในการติดต่ อ คู่ค้า ให้ผู้ติดต่ อ เก็บ เอกสารหลักฐานการ
เจรจา การร่างสัญญา การทาสัญญา และการปฏิบตั ิตาม
สัญญาไว้เป็นหลักฐาน เผื่อใช้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
(4) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทที่
ต้ อ งการจัด ซื้อ จัด หาสิน ค้า และบริก าร ไม่ ค วรท าการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยให้ระยะเวลากระชัน้ ชิดจนเกินไป ควร
ให้เวลาคู่ค้าอย่างพอเพียงในการเตรียมตัวข้อสัญญา ไม่
ควรเป็ นการเอารัดเอาเปรีย บจนเกินไป และควรมีนัก
กฎหมายเป็นทีป่ รึกษาในการทาสัญญา
(5) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานจะต้อ งไม่
เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดหา ต้อ งวางตัวเป็ น
กลางไม่ใ กล้ชิด กับ คู่ค้า จนท าให้คู่ค้า มีอิทธิพ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจมากเกิ น ไป และปฏิ บ ั ติ ต ามข้ อ ปฏิ บ ั ติ ใ น
จรรยาบรรณว่ า ด้ว ยการมีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
(6) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบ ัติ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษทั อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝา่ ย

ธรรมชาติสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศทีเ่ กีย่ วข้อง
(2) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานพึ ง จั ด
กิจกรรมหรือสนับสนุ นการจัดกิจกรรมของผู้มสี ่ว นได้
ส่วนเสีย อันเป็ นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และ
การบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

การปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงานระดับ
เดียวกัน
กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานต้อ งเคารพ
สิท ธิส่ ว นบุ ค คลของผู้อ่ืน อย่ า งเท่ า เทีย มกัน และไม่
ละเมิด สิท ธิ รวมทัง้ เคารพในเกีย รติ แ ละศั ก ดิ ศ์ รี
ตลอดจนให้ค วามช่ ว ยเหลือ และร่ ว มมือ กัน ในการ
ทางาน
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานพึ ง
ประพฤติต นให้เหมาะสมกับ การเป็ นพนักงานบริษทั
ทัง้ ด้านกิร ิย า มารยาท การวางตัว และการแต่ ง กาย
เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ตนเองและบริษทั
(2) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานต้อ งไม่ยุ
ยงใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็ นต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท
อันเป็ นการก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคี ต้องมีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์ส ามัคคี และรักษาไว้ให้เ ป็ น น้ า
หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
(3) ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นที่เคารพ
นับ ถือ ของผู้ใต้บงั คับบัญชา และผู้ใต้บงั คับ บัญชาไม่
พึ ง กระท าการใดๆ อั น เป็ น การไม่ เ คารพนั บ ถื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา
(4) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานทุ ก คน
ต้องไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่
ว่าจะเป็ นทางวาจาหรือการกระทาต่อผู้อ่นื บนพื้นฐาน
ของเชื้อ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทัง้ ทาง
ร่างกายและจิตใจ
(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต เอาใจใส่ เพื่อ สร้า ง
คุณภาพประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความ
เป็นเลิศ

การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานตระหนั ก ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยถือเป็ นภารกิจ
หลักอย่างหนึ่งของบริษทั
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ
ต้องไม่กระทาการใดๆ ทีม่ ผี ลเสียหายต่อทรัพยากร
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ประจาปี ได้แก่ ของขวัญ ของทีร่ ะลึก เงิน ทรัพย์สนิ ใด
หรือประโยชน์อ่นื ใด ทีอ่ าจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การ
ลดหนี้ หรือ การลดหนี้ ให้เ ปล่ า การให้ย ืมโดยไม่ คิด
ดอกเบี้ย การให้ใช้บริการโดยไม่คดิ ค่าบริการ หรือคิด
ดอกเบี้ยหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คดิ กับบุคคลอื่นโดย
ปกติทางการค้า และการอื่นซึง่ เป็นการกระทาทีท่ าให้ผู้
นัน้ ได้รบั ประโยชน์ อันอาจคานวณเป็ นเงินได้ หรือไม่
ต้องออกค่าใช้จ่าย เป็นต้น
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานต้ อ งไม่
เรีย กร้อ ง ไม่ ร ับ เงิน ผลประโยชน์ หรือ สิ่ง ของที่ไ ม่
สมควร ไม่สุจริต หรือ เกินปกติวสิ ยั จากผู้เ กี่ยวข้องใน
กิจการของบริษทั
(2) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานต้ อ งไม่
เรียกร้อง ไม่รบั เงินผลประโยชน์ หรือสิง่ ของจากบุคคล
หรือ นิ ติบุ ค คลที่ร่ ว มท าธุ ร กิจ ด้ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เรียกร้องหรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื
(3) กรณี ท่ี นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลภายนอกที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท า ง ธุ ร กิ จ กั บ บ ริ ษั ท ใ ห้ ส ิ่ ง ข อ ง หรื อ
ผลประโยชน์แก่ผบู้ ริหารหรือพนักงานเพื่อเป็นสินน้ าใจ
ผู้บ ริหารหรือ พนักงานต้อ งใช้ดุ ลยพินิจ พิจารณาถึง
ความเหมาะสมสมควรหรือ/และถูกต้องด้วย
(4) ไม่พ ึง กระทาการให้และรับ ของขวัญ ซึ่ง มี
มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ปกติ ท่ี ว ิ ญ ญู ช นพึ ง ให้ ก ั น ระหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ว่าโอกาสใดๆ
(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจน
ครอบครัว ต้ อ งหลีก เลี่ย งการให้ห รื อ รับ สิ่ง ของหรือ
ประโยชน์ อ่ืน ใด จากคู่ค้า หรือ ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ
ธุรกิจของบริษทั ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
ธุรกิจตามปกติหรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุ นในระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั จัด
ให้มแี ละดารงรักษาไว้ซง่ึ ระบบของการตรวจสอบภายใน
ที่ดี รวมทัง้ พิจ ารณาวินิ จ ฉัย และให้ข้อ เสนอแนะตาม
รายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในทีบ่ ริษัทได้
ว่าจ้าง เพื่อสังการให้
่
ผู้รบั ผิดชอบดาเนินการตามความ
เหมาะสมและทันเวลา
แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องมี
ความรู้ค วามเข้า ใจและให้ค วามร่ ว มมือ ในระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการ
ปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละมีก ารรายงานการรับ การเบิก อย่ า ง
แม่นยาถูกต้องสม่าเสมอรวดเร็วเป็ นนิสยั มีการสอบทาน
และปฏิบตั ติ ามระบบทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบ ัติง าน
ตามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดในสัญ ญาที่
เกี่ยวข้องกับบริษทั กระบวนการดาเนินงานและหน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบภายในขอบเขตอ านาจที่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมายอย่างเคร่งครัดสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(3) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานทุ ก คนมี
หน้าที่สนับสนุ นการทางาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อ งตาม
ความเป็ น จริง ต่ อ ผู้ต รวจสอบภายในและผู้ส อบบัญ ชี
ภายนอก
(4) กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานมีห น้ า ที่
ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันที
เมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล

การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ อื่นใด

ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ทุ ก คน
ตระหนักถึง ความสาคัญของระบบบริหารและประกัน
คุณภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้อ ม
ต้องคานึงและถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและมาตรฐาน
ทางด้ า นคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย สุ ข อนามัย และ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงระมัดระวัง ใน
การรับหรือมอบประโยชน์ อันเป็นสิง่ จูงใจหรือสังการให้
่
ผู้อ่ืน ซึ่ง รวมทัง้ คู่สมรสและญาติข องพนักงาน รับ และ
มอบประโยชน์แทนตนซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจทาง
ธุร กิจในนามบริษัท หรือ เพื่อ หวังผลความก้าวหน้ าใน
หน้าทีก่ ารงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบ
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แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงตรวจสอบ
ความพร้อ มของสุ ข ภาพและร่ า งกายของตนเองก่อ น
ปฏิบตั ิงาน และไม่ปฏิบตั ิงานหากร่างกายไม่พร้อม เพื่อ
ลดความเสีย่ งในการเกิดอันตรายจากการทางาน
(2) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีต่ ้องทางาน
ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อชีวติ หรือสุขภาพ ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ
เกี่ย วกับ สภาพการทางานที่ไม่ป ลอดภัย หรือ อาจเป็ น
อันตราย โดยในการปฏิบ ัติง านในขัน้ ตอนใดที่มีความ
เสีย่ ง หากมีความไม่แน่ ใจในผลลัพธ์ท่จี ะเกิดขึ้น ให้หยุด
หรื อ ชะลอการด าเนิ น งานนั ้น และให้ ป รึ ก ษากั บ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ โ ด ย ทั น ที ร ว ม ทั ้ง ค ว ร ร า ย ง า น ใ ห้
ผู้บ ัง คับ บัญ ชาทราบโดยด่ ว น เมื่อ พบเห็น สิ่ง ผิด ปกติ
บริเ วณสถานที่ท างาน ที่อ าจจะมีผ ลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม
(3) ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาในสายงานต่ า งๆ มีห น้ า ที่
กาหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุม
ไม่ให้เ กิดอุ บ ัติเ หตุ จากการท างานให้กบั พนักงานและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
(4) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานพึ ง มี
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรธ รรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้
เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
(5) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงใน
เรื่องต่างๆ ทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม

แนวทางปฏิบตั ิ
(1) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานมีห น้ า ที่
และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์ส ินของบริษัท ให้
เกิดประโยชน์ อ ย่างเต็มที่และดูแลมิให้เ สื่อ มสูญหาย
หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
(2) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานต้ อ ง
เปิ ดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้นและพัฒนา
ทีจ่ ดั ทาขึน้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน และไม่ว่าทรัพย์สนิ ทางปญั ญานัน้
ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายแล้วหรือไม่กต็ าม
(3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้อุป กรณ์
อิเ ล็กทรอนิกส์ ข้อ มูลอิเ ล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษทั เท่านัน้ ห้าม
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(4) กรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานต้ อ ง
ปฏิบ ัติง านโดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ท่ีมีลิข สิท ธิ ์
ถู ก ต้ อ ง หากปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่บ นเครื่อ งคอมพิว เตอร์
ภายนอกสานักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิ ์ก่อนปฏิบตั งิ าน
ห้ามติดตัง้ และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ลี ขิ สิทธิ ์
ไม่ถูกต้องในบริษทั โดยเด็ดขาด
(5) กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานต้อ งเก็บ
รักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ ไม่บอกบุ คคล
อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน
รวมทัง้ ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเวปไซต์ท่ไี ม่คนุ้ เคย
และอาจจะเป็ น อัน ตรายกับ ระบบคอมพิว เตอร์ข อง
บริษทั
(6) อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ
โทรคมนาคมถือ เป็ น ทรัพ ย์ส ินของบริษัท กรรมการ
ผู้ บ ริห ารและพนั ก งาน จะต้ อ งร่ ว มกัน บ ารุ ง รัก ษา
อุปกรณ์ในหน่วยงานของตนให้มคี วามพร้อมแก่การใช้
งานอยู่เสมอ และจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดการชารุด
เสียหายหรือสูญหาย หากพบเห็นความชารุดเสียหาย
หรือ สูญ หายเกิด ขึ้น กับ อุ ป กรณ์ จะต้ อ งรายงานต่ อ
ผู้บ ัง คับ บัญชาหรือหน่ วยงานที่ทาหน้ าที่ควบคุมดูแล
อุปกรณ์ให้ทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานมีห น้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพ ย์ส ิน
ั ญาของบริ ษั ท เคารพลิ ข สิ ท ธิ ข์ องเจ้ า ของ
ทางป ญ
ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา รวมทัง้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั
และถูกต้องตามหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ ตามจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษทั ได้บรรจุความรูด้ า้ นจรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดผี ่าน
สื่อการเรียนรูต้ ่างๆ ให้พนักงานเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-Learning)
โดยการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับ และให้
ยึดถือว่าจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็ นส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน ซึ่ง
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั จะติดตาม
ดูแลตามระดับโครงสร้าง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ

หน้ าที่ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน

 เตรีย มให้ ผู้ จ ัด การหรือ ผู้ บ ริห ารที่ไ ด้ร ับ
มอ บ หมาย เ ป็ นผู้ ม อ บจรรย าบ รรณธุ ร กิ จ แล ะ
จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงาน ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าใหม่
 ดู แ ลปรับ ปรุ ง จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัย
 ฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามรับผิดชอบและ
จัดให้มรี ะบบการจัดการที่สอดคล้องกับข้อกาหนดทาง
กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษทั

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องทา
ความเข้ า ใจปฏิ บ ัติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครัด และลงนาม
รับ ทราบจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อเข้าเป็ นพนักงาน
และเมื่อ มีการเปลี่ย นแปลง โดยเมื่อ มีข้อ สงสัย หรือข้อ
ซักถามให้ปรึกษาผู้บงั คับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์
หรือบุคคลทีบ่ ริษทั กาหนดให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณผ่า นช่อ งทาง
ต่ า งๆ ที่ก าหนดไว้ รวมทัง้ แจ้ง ให้ผู้บ ัง คับ บัญ ชาหรือ
บุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ เมื่อพบเห็นการฝา่ ฝื นหรือการ
ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับหน่ วยงานหรือบุคคล
ทีบ่ ริษทั มอบหมาย
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีใ่ นการดาเนินการต่างๆ เพิม่ เติม
ดังต่อไปนี้
 ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและ
ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี
 ถ่ ายทอดนโยบาย วิธีป ฏิบ ัติ รวมถึง รับ ฟ งั
ความเห็ น อย่ า งเปิ ด กว้ า งเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณ
 กากับ ดูแลให้การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงาน
เป็นไปตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ฝ่ า ยทรัพ ยากรมนุ ษย์ ห รื อ หน่ วยงานที่ ดู แ ล
ทรั พ ยากรบุ ค คลต้ อ งด าเนิ น การต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม
ดังต่อไปนี้
 รับผิดชอบชี้แจงให้พ นักงานทราบถึง หน้ าที่
ในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ

แนวทางยกย่องและลงโทษ
เมื่อ มีกรณีท่ถี ู กร้อ งเรียนหรือ ปรากฏเหตุว่ามี
การปฏิบตั ิฝา่ ฝื นจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งาน ให้ผู้บ ัง คับ บัญชา
ดาเนินการตามควรแก่ กรณี เพื่อ ให้มีการแก้ไ ขหรือ
ด าเนิ น การที่ถู ก ต้ อ ง หรื อ ตัก เตือ น หรือ การสัง่ ให้
ผู้ ฝ่ า ฝื น นั ้น ปรับ ปรุ ง ตนเองหรือ ให้ ร ับ การพัฒ นา
แล้วแต่กรณีทงั ้ นี้ ผู้ท่ที าผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รบั
การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษทั กาหนดไว้
และยังอาจได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้
ผิดกฎหมาย
ระยะเวลาในการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิ จและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษทั จะมีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจและ
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเป็น
ประจาทุกปี
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
แนวปฏิ บตั ิ หลักที่ต้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส

(1) รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้ ร ั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจะด าเนิ น การรวบรวม
ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝ่าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณนัน้ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลที่
มีความเหมาะสมดาเนินการ

กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานมีห น้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อ
พบเห็นเบาะแสการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ
รวมถึง การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อ ง หรือ ระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง ทัง้ นี้ การกระทาต่อไปนี้เ ป็ น
การทาผิดจรรยาบรรณ
(1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(2) แนะน าส่ ง เสริม หรือ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อ่ื น ไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการ
ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ตี นทราบหรือ ควร
ทราบ
(4) ไม่ให้ความร่ว มมือหรือขัดขวางการสืบสวน
สอบสวนหาข้อเท็จจริงทีอ่ ้างว่าได้มกี ารฝ่าฝื นหรือการไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
(5) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อ่นื เนื่องจาก
การทีผ่ นู้ นั ้ รายงานการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ

(2) การประมวลผลและกลันกรองข้
่
อมูล
ผู้ ร ับ ข้ อ ร้ อ งเรีย นจะเป็ น ผู้ ป ระมวลผลและ
กลัน่ กรองข้ อ มูล เพื่อ พิจ ารณาขัน้ ตอนและวิธี ก าร
จัดการทีเ่ หมาะสมในแต่ละเรื่องโดยอาจ
(2.1) ดาเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้
ผู้อ่ืนดาเนินการแทนตน หากเห็นว่าเป็ นเรื่อ งที่ต นมี
อานาจทีจ่ ะกระทาได้หรือ
(2.2) รายงานต่ อ บุ คคลที่มีอ านาจดาเนิ น การ
และเกีย่ วข้องในเรื่องนัน้ ๆ เป็นผูด้ าเนินการประมวลผล
และกลันกรองข้
่
อมูล
(3) กาหนดมาตรการดาเนินการ
ผู้ท่ีด าเนิ น การตามข้อ 2 ก าหนดมาตรการ
ด าเนิ น การระงั บ การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
จรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กบั ผู้ท่ไี ด้รบั
ผลกระทบ โดยค านึ ง ถึ ง ความเดือ ดร้ อ นเสี ย หาย
โดยรวมทัง้ หมด ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็นเรื่องสาคัญ ผูร้ บั ข้อ
ร้ อ งเรี ย นจะเป็ น ผู้ ร ายงานผลต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั เช่น เป็นเรื่อง
ที่ก ระทบต่ อ ชื่อ เสีย ง ภาพลัก ษณ์ หรือ ฐานะทาง
การเงิน ของบริษัท หรือ ขัด แย้ง กับ นโยบายในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ เกี่ย วข้อ งกับ ผู้บ ริหาร
ระดับสูง เป็นต้น

ผูร้ บั ข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีพ่ บเห็นการฝ่า
ฝืนกฎหมาย หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณสามารถ
สอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังนี้
 ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจทุกระดับ
 ผูอ้ านวยการฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์
 ผูจ้ ดั การ
 กรรมการตรวจสอบ
 ผูต้ รวจสอบภายใน
 กรรมการบริษทั

(4) รายงานผล
ผู้รบั ข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลตามข้อ 3
ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบหากผูร้ อ้ งเรียนเปิดเผยตนเอง

มาตรการหรือแนวปฏิ บตั ิ ในการบริ หาร
จัดการเรื่องที่ได้รบั การร้องเรียนและได้รบั
การแจ้งเบาะแส

สิ ทธิ หรือความคุ้มครองผูร้ ้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแส

กระบวนการด าเนิ น งานรับ ข้อ ร้อ งเรีย น/แจ้ ง

บริ ษั ท ให้ ค ามั น่ สั ญ ญาว่ า จะรับ ฟ ัง ทุ ก ข้ อ
ร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเอาใจใส่ รวมทัง้

เบาะแส
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ให้ค วามเป็ น ธรรมแก่ ทุ ก ฝ่า ย ก าหนดระยะเวลาการ
สอบสวนอย่า งเหมาะสม ชื่อ ผู้ร้อ งเรีย นจะถู ก ปิ ดเป็ น
ความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รบั ความคุ้มครองจากการถู ก
กลันแกล้
่
ง ทัง้ ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการ
สอบสวน ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ผู้ให้ความร่ ว มมือ ในการตรวจสอบข้อ เท็จจริง จะได้รบั
ความคุม้ ครองดังนี้
 ผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน และผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ
ผู้ให้ความร่วมมือสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็ น ว่ า การเปิ ด เผยนั ้น จะท าให้ เ กิ ด ความไม่
ปลอดภัย หรือ เกิด ความเสีย หายใดๆ แต่ ห ากมีก าร
เปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้บริษัทสามารถรายงานความ
คืบ หน้ า แจ้ ง ข้อ เท็จ จริง ให้ท ราบ หรือ บรรเทาความ
เสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
 บริษทั จะถือว่าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็นความลับ

และจะเปิ ด เผยเท่ า ที่ จ าเป็ น โดยค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มา
ของข้อมูล หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
 กรณี ท่ีผู้ ร้ อ งเรีย นเห็น ว่ า ตนเองอาจไม่
ปลอดภัย หรือ อาจเกิด ความเดือ ดร้อ นเสีย หาย ผู้
ร้อ งเรีย นสามารถร้อ งขอให้บ ริษัทก าหนดมาตรการ
คุ้ ม ครองที่เ หมาะสมก็ ไ ด้ หรือ บริษัท อาจก าหนด
มาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้
หากเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเกิ ด คว าม
เดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภัย
 ผู้ร ายงานผู้ร้อ งเรีย นและแจ้ง เบาะแสหรือ
ผู้ใ ห้ค วามร่ ว มมือ ได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นเสีย หาย จะ
ได้ร ับ การบรรเทาความเสีย หายด้ว ยกระบวนการที่
เหมาะสม และเป็นธรรม
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย
แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ที่ ผ่านมา
6.3.1 หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
บริษัทให้ความสาคัญ กับ หลัก การก ากั บ ดู แ ล
กิจ การที่ดี (CG Code) ส าหรับ บริษัท จดทะเบีย น ซึ่ง
จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั
ได้ท บทวนนโยบาย กฎบัต รของกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และแนวทางปฎิบตั ิในการ
ดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ซึง่ ประกอบด้วย สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ติ ่อ

ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มี
ส่ว นได้เ สีย การเปิ ดเผยข้อ มูลและความโปร่ง ใส และ
ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ ซึ่ง การทบทวน
นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การดาเนินธุรกิจเกิด
ความโปร่งใสและเติบโตอย่างยังยื
่ นไปพร้ อ มสังคมและ
สิง่ แวดล้อม

6.3.2 กฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหม าย ให้
คณะกรรมการสรรหาทบทวนและพิจารณากฎบัตรของ
กรรมการทุกชุดให้มคี วามเหมาะสมต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการแต่ละชุด โดยอยู่บนพืน้ ฐานผลประโยชน์สูงสุด
ของผูส้ ่วนได้เสียทุกฝา่ ย มีความยุตธิ รรม มีประสิทธิ

ภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาได้
พิจารณาทบทวนกฎบัตรของกรรมการทุกชุด จานวน 2
ครัง้ คือ เมื่อ วัน ที่ 22 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 และ วัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2564

6.3.3 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักถึงการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุ้นและบริษทั โดยยึดหลักการและแนว
ทางการปฏิบตั ติ าม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ซึง่ บริษทั ได้ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องมาโดยตลอด และ
บริษทั ได้รบั คะแนนในระดับสูง
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โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการทีช่ ่วยกากับ ดูแล ตรวจสอบการบริหาร
จัด การของบริษัท 6 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการสรรหา (Nomination
Committee) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริห าร (Executive
Committee)
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ผูส้ อบบัญชี

ผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั

เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

ผูต้ รวจสอบภายใน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร
คุณธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารและวิจยั

คุณธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ายจัดการทัวไป
่

คุณธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (รักษาการ)

ฝ่ายการขายและการตลาด

คุณธนกร สุขกาญจนนท์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผจก.ฝา่ ย
วางแผน
และการ
ผลิต

ผจก.ฝา่ ย
วิจยั และ
พัฒนา

ผจก.ฝา่ ย
เทคนิคและ
ซ่อมบารุง

ผจก.ฝา่ ย
คลังสินค้า

คุณสภัฏชกานต์ เปี่ ยมสอาด
ผจก.ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

แผนก
บุคคล

ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด

ฝา่ ยจัดการ
ทัวไป
่

แผนก
จัดซือ้

แผนก IT

หมายเหตุ - นิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 จะอยูใ่ นเส้นกรอบหนา
- ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั เป็ นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตัง้ บริษทั เอล บิสซิเนส แอ็ดไวเซอร์ร่ี จากัด ทาหน้าที่ดงั กล่าว
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษทั ได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ ต้องประกอบด้วย
1) กรรมการมีจานวนอย่างน้อย 5 คน
2) กรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง (ร้อ ยละ 50) ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดจะต้ อ งมีถิ่น ที่อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร
3) กรรมการบริษทั จะต้องเป็นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด
4) กรรมการบริษทั จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
5) กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
6) โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) ด้านต่ างๆ เช่น เพศ ความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั กรรมการบริษทั มีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้ หมด
 กรรมการอิสระทีเ่ ป็นผูห้ ญิงจานวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของกรรมการทัง้ หมด
 กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้ หมด
 กรรมการทัง้ หมดมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษทั
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษทั ประกอบด้วย
ลา
รายชื่อกรรมการ
ดับ
1 ดร.ธนู กุลชล

2

3

4

5

6
7
8

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั /
ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง (มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน)
ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / และกรรมการบริหารความเสีย่ ง (มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการตรวจสอบงบ
การเงิน)
นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง (มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน)
นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธ์รตั นพร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

วันที่ได้รบั การแต่ง
เป็ นกรรมการ
24 เมษายน 2563

23 เมษายน 2564

27 เมษายน 2561

26 เมษายน 2562

5 กันยายน 2552

5 กันยายน 2552
5 กันยายน 2552
5 กันยายน 2552

หมายเหตุ: ที่ประชุมสามัญผูภ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ได้แต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระและลาออก รวมทัง้ แต่งตัง้
กรรมการใหม่เพิม่ เติมดังนี้
- นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร ได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระ ซึ่งมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2564
- นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้าเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระ ซึ่งมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 เมษายน 2564
- ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ธนู กุลชล
ที่ต้องการลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ แต่ยงั คงดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษทั ซึ่งมีผลตัง้ แต่
วันที่ 23 เมษายน 2564
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7.2.3 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั พึงปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน
มติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษทั โดยมีรายละเอียดหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
2) กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษทั
3) พิจารณาอนุมตั ผิ งั อานาจอนุมตั ิ
4) กากับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภ าพ
เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ
5) พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
6) รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
ทัง้ นี้กาหนดให้กรรมการหรือ บุ คคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เ สียหรือ ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
 การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั
 การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้า จัด การธุ ร กิจ ของบริษัท หรือ การรวมกิจ การกับ บุ ค คลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง ได้แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อ ย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ ษทั
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั นัน้ บริษทั ได้กาหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาเพื่อทาหน้าที่
เสนอชื่อกรรมการ ซึ่งบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ต้องเป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559
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เรื่อ งการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึง ประกาศเพิ่มเติม) โดยมีอ งค์ป ระกอบและ
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั ดังนี้
1) ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษทั จะต้องเป็นผู้มคี ุณสมบัตติ ามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษทั จะเป็ นผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
2) ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
2.1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
2.3) บุ คคลซึ่ง ได้ร บั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับ ลงมาเป็ นผู้ได้รบั เลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับ ถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เป็นประธาน
ทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3) ในการประชุมผูถ้ อื หุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวน กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ นสามส่ว นไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามา
รับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นัน้ ให้จบั สลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดนัน้ เป็นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่ ว นั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษทั
5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
6) ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้น
แต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ใ นต าแหน่ ง กรรมการได้ เ พีย งเท่า วาระที่ย งั เหลือ อยู่ข องกรรมการที่ต นเข้า มาแทน และมติข อง
คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
7) ให้ค ณะกรรมการเลือ กกรรมการหนึ่ ง คนเป็ น ประธานกรรมการ และในกรณี ท่ีก รรมการพิจ ารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการ
มีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
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กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ตามข้อบังคับของบริษทั ได้กาหนดกรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษทั ประกอบด้วย นายธีระชัย ประสิทธิ ์
รัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร และ ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร สองในสีค่ นนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง

ตาแหน่ งในคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้และประสบการณ์ ใน การสอบทานงบการเงิน คือ ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล และนายอภิชาติ ชาญ
เกียรติกอ้ ง โดย ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เ หมาะสมและมีป ระสิทธิผล และพิจ ารณาความเป็ น อิส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็น ชอบในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัว หน้ าหน่ ว ยงานภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
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3) สอบทานให้บ ริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดัง กล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ข องบริษัท ซึ่ง รายงาน
ดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มูล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
7) ปฏิบ ัติก ารอื่น ใดตามที่ค ณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้ว ยความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดารงตาแหน่ง 3 ปี และไม่เกิน 9 ปี
ต่อเนื่องกัน
9) กรรมการตรวจสอบจะจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันโดยไม่มฝี ่ายจัดการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตร
มาส
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษทั มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติ ตามข้อ 17 ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่เี กีย่ วข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ ว ิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือ หุ้นที่มีนัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ท่มี ีความสัมพันธ์ทางธุร กิจ กับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การทารายการทางการค้าที่กระท าเป็ นปกติเ พื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็นผลให้ผขู้ ออนุ ญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีก
ฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของผู้ขออนุ ญาต หรือ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ใ ห้บริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึง การให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษัท
ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะต้องเป็ นกรรมการบริษทั ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
และมีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ด้าน
การบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการดังนี้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.ธนู กุลชล/1
ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล/2
นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพร

ตาแหน่ งในคณะกรรมการสรรหา ตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : /1 ดร.ธนู กุลชล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหา จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
/2 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาท าหน้ าที่พ ิจารณาหลัก เกณฑ์แ ละกระบวนการในการสรรหาบุ ค คลที่มีคุ ณ สมบัติ
เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริห ารระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กาหนด
ไว้ โดยมีรายละเอียดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมสาหรับ
ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
2) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั ในกรณีท่ี
ตาแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอ่นื ๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และนาเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นกรรมการต่อไป
3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ทบทวน
คุณสมบัตแิ ละประเมินผลกรรมการทีก่ าหนดครบวาระ
4) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ธนู กุลชล/1
2. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล/2
3. นางชลลดาอิศรางกูร ณ อยุธยา

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
พิ จารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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บริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการ

ชื่อ – สกุล
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
5. นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร
6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
พิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
บริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : /1 ดร.ธนู กุ ลชล และนายธีร ะพงษ์ ประสิท ธิร์ ัตนพร ได้ร ับ การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทน จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
/2 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทาหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดหน้ าที่ และความรับ ผิด ชอบ
ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ย วกับ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่นื ๆ ของผู้บ ริหาร
ระดับ สูง โดยก าหนดค่ า ตอบแทนที่เ หมาะสมกับ หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ และสอดคล้อ งกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั และภาวะตลาดโดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ิ
2) พิจารณากาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื ๆ ของคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั และภาวะตลาด โดยนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ชี้แจง และตอบคาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
4) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ งในคณะกรรมการ
ตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั
บริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
-

1. ดร.ธนู กุลชล/1
2. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล/2
3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
5. นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร
6. ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร/3
7. นายธนกร สุขกาญจนนท์
8. นางสุภฏั ชกานต์ เปี่ยมสอาด
หมายเหตุ : /1 ดร.ธนู กุลชล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่
14 พฤษภาคม 2563
/2 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564
/3 นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
4/2563 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แทนนายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระและ
ไม่ประสงค์จะขอต่อวาระอีก

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้ าที่พ ิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษทั โดยมีรายละเอียดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) พิจารณากาหนดนโยบาย แผนการจัดการบริหาร และกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั
2) พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะความเสีย่ งแต่ละด้านของธุรกรรมทีบ่ ริษทั ดาเนินการ
3) ติดตามและให้ความสาคัญ กับ สัญ ญาณเตือ นภัย ล่ว งหน้ าและรายการผิดปกติทงั ้ หลายที่อ าจเกิด ขึ้น
รวมถึงรายงานผลการดาเนินการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั
4) ให้ข้อ เสนอแนะในด้านที่ต้อ งดาเนิ นการปรับ ปรุ งแก้ไขต่ อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
นโยบายและกลยุทธ์ของบริษทั
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการดังนี้
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร
นายธีรยุทธิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร

ตาแหน่ งในคณะกรรมการบริหาร ตาแหน่ งในคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร ไม่มกี ารกาหนดค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1) มีอานาจสังการ
่
วางแผน และดาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท
กาหนด
2) กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
4) อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินงานของบริษทั
5) มีอานาจดาเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธิ ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดย
ประการอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั แิ ล้ว
6) มีอานาจในการอนุ มตั ิการซื้อ ทรัพย์สนิ หรือการชาระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของ
บริษทั ตามสัญญา และ/หรือตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิท่คี ณะกรรมการบริษัท
กาหนด
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7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุ มตั ิการซื้อ การจัดจ้าง
การเช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สนิ ใดๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายใดๆ ทีจ่ าเป็นต่อ
การดาเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
8) ภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการได้มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน เบิกเงิน
เกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
9) มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดัง กล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรือการมอบอานาจช่วง ในการอนุ มตั ริ ายการใดที่ตน หรือผู้รบั มอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษทั ซึ่งการอนุ มตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ ได้ร ั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง จ า ก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผูบ้ ริหาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
ผูบ้ ริหารของบริษทั (Management Team) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 6 ท่านดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นายธีระชัย
ประสิทธิรั์ ตนพร
นายธีรยุทธ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
นายธีระพงษ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
ดร.ธีรศักดิ ์
ประสิทธิรั์ ตนพร
นายธนกร
สุขกาญจนนท์
นางสุภฏั ชกานต์
เปี่ยมสอาด

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูจ้ ดั การ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เป็นผูบ้ ริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั
2) ดาเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
3) เป็ น ผู้ก าหนดและก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น การโดยรวมในทางปฏิบ ัติ เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารกาหนด
4) มีอานาจในการอนุ มตั ิการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้ มมี ติอ นุ มตั ิไว้แล้ว หรือมีอานาจในการ
อนุ มตั ิหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สนิ การลงทุน และการชาระราคา
หรือ ค่าใช้จ่ายต่ างๆ ที่จาเป็ นต่ อ การดาเนินงานของบริษัท โดยมีร ายละเอียดตามผังอ านาจอนุ มตั ิท่ี
คณะกรรมการบริษทั กาหนด
5) มีอานาจในการอนุ มตั ิการซื้อทรัพย์สนิ หรือการชาระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริษทั ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุ มตั ิท่ี
คณะกรรมการบริษทั กาหนด
6) เป็ นผู้พจิ ารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และ/หรือคณะกรรมการบริหารตามลาดับของความสาคัญ
7) มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึง่ พนักงานทุกระดับ
8) มีอานาจดาเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่ างๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อ ความ
สะดวกในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั เป็นสาคัญ
9) ขออนุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาด้ า นต่ า งๆ ที่จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น งานของบริษัท โดยผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารของบริษทั
10) นาเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารได้พจิ ารณา
11) กาหนดอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้แก่ผบู้ ริหารในระดับสูง
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12) สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
13) กากับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
14) กาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมทัง้ เรื่องการคัดเลือ ก ฝึ กอบรม การขึ้น
ค่าจ้าง เงินรางวัล หรือจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงการเปลีย่ นแปลงค่าจ้างแก่พนักงานทุกระดับชัน้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้างต้นนัน้ กรรมการ
ผูจ้ ดั การจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และจะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือการมอบอานาจช่วงในการอนุ มตั ิรายการใดที่ตน หรือผู้รบั มอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามทีน่ ิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
กับบริษทั ซึ่ง การอนุ มตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผูจ้ ดั การไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รบั มอบหมายจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นคราวๆ ไป
หมายเหตุ : ผังอานาจอนุมตั มิ รี ายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การและ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

จัดหาสิ นค้าและ
จัดหาสิ นค้าและ
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
วัตถุดิบ
การกู้ยืมเงินจาก
วัตถุดิบในประเทศ
ต่างประเทศ
สถาบันการเงิน
ซื้อขายต่อครัง้ ซื้อขายต่อครัง้
ต่อครัง้
ต่อครัง้
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน 5,000,000
ไม่เกิน
5,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
1,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั มีหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
1) มีคุณสมบัตขิ องกรรมการตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนดไว้
2) เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการบริหารอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
3) ตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ จะสรรหาจากบุคคลทีส่ ามารถดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียน คือ บริษทั
ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ และดารงตาแหน่ งอื่นที่ไม่ใช่บริษทั จด
ทะเบียนอีกไม่เกิน 4 แห่ง โดยสามารถดารงตาแหน่ งในบริษทั เอกชนหรือบริษทั อื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เช่นเดียวกับบริษทั รวมถึงไม่เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั
หรือไม่มคี วามขัดแข้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั และต้องไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การใน
องค์กรนัน้
4) คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้ส รรหาตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีก ารคัดเลือ กบุ คคลที่จะด ารงต าแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
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7.4.2 นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โดยคานึงถึงความเหมาะสม ทัง้ ต่อภาระ หน้าที่ ประสบการณ์
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึงผลงาน ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้
กับ บริษัทที่จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ซึ่ง อยู่ในอุ ต สาหกรรมและมีข นาดใกล้เ คีย งกัน และ
เหมาะสมเพีย งพอที่จะดูแลและรักษาผู้บ ริหาร และจูง ใจให้ผู้บ ริหารปฏิบ ัติง านกับ บริษั ทให้บ รรลุเ ป้ าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการทีโ่ ปร่งใส

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนรวมของผู้บ ริหารบริษั ท ตามนิ ย ามของประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กจ.17/2551 ประกอบด้วยจานวน 5 คน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2562 - 2564
ดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ค่าตอบแทน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
ค่าตอบแทนรวม
5
8,439,208
5
8,191,208
5
8,192,417
5
8,334,664
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ตามนิยามของประกาศ ก.ล.ต. ปี 2561 - 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ค่าตอบแทน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
ค่าตอบแทนรวม
5
206,000
5
206,000
5
231,000
5
180,000
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บริษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริม สนับสนุ น และ พัฒนา สิทธิ
มนุ ษยชนสาหรับบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุ นการพัฒนาสวัสดิการ รักษาสิทธิประโยชน์ของ
พนักงาน คุ้มครองสิทธิของผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ตลอดจนสร้างแรงจูงใจใน
การทางานให้กบั องค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานการแสดงออกซึง่ ความคิดสร้างสรรค์อนั เป็น ส่วนหนึ่งของการพัฒนา
อย่างยังยื
่ นขององค์กร

จานวนและค่าตอบแทนบุคลากร
จานวนพนักงานของบริษทั ทัง้ หมด (ไม่รวมผูบ้ ริหารระดับสูง) ปี 2562 - 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวนพนักงาน
(คน)
(คน)
(คน)
จานวนพนักงานรวม
358
417
397
ค่าตอบแทนของบุคคลากร ปี 2562 - 2564 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2562
ปี 2563
ค่าตอบแทน
(บาท)
(บาท)
เงินเดือน
77,470,793.00
81,572,954.00
โบนัส
4,872,736.00
4,788,353.00
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
902,717.00
934,081.00
รวม
83,246,246.00
87,295,028.00

ปี 2564
(บาท)
84,040,915.00
5,243,742.00
979,066.00
90,263,723.00

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ทางบริษทั ได้วางแผนเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ดังนี้
1) การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมทีม่ คี วามจาเป็นสาหรับพนักงานในแต่ละตาแหน่ง
2) จัดทาแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) สาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่ง
3) จัดทาแนวทางการฝึกอบรมสาหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ (Career Path)
4) จัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปี
5) ดาเนินการประเมินผลการฝึ กอบรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึ กอบรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
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นโยบายการส่งเสริมสวัสดิภาพพนักงาน
ทางบริษทั ได้จดั ให้มกี ารส่งเสริมสวัสดิภาพพนักงานดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริมให้พนักงานมีสวัสดิการทัวไปที
่ เ่ ทียบเท่าหรือดีกว่าสวัสดิการพื้นฐานที่ภาครัฐกาหนดให้องค์กร
เอกชนในประเทศปฏิบตั ติ าม
2) จัดสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อสนับสนุ นให้พนักงานบริษัทดาเนินตามนโยบายการออมของ
ภาครัฐ
3) จัดสวัสดิการรักษาพยาบาลให้กบั พนักงานของบริษทั อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อทุกชนิด เพื่อให้
พนักงานบริษทั มีสุขภาพพลานามัยทีแ่ ข็งแรงอย่างสม่าเสมอ
4) จัดสวัสดิการเพื่อป้องกันและรักษาพนักงานที่เจ็บป่วยจากการปฏิบตั หิ น้าที่ จัดหาและจัดจ้าง เครื่องมือ
อุปกรณ์หรือบริการทีเ่ ป็นไปเพื่อการป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดจากสถานทีท่ างาน
5) ส่งเสริมนโยบายสิทธิมนุษยชนสากล โดยให้สทิ ธิอนั เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมี
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
เลขานุการบริษทั
เพื่อให้การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เป็นไปอย่างราบรื่น บริษทั จึงได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ขึน้ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ได้แก่
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3) ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
4) ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีม ติแ ต่ ง ตัง้ ให้ นางสาวจุ ล ัย วรรณ ด้ว งโคตะ ซึ่ง ผ่ า นการอบรมหลักสูต ร
Company Secretary Program รุ่นที่ 110/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ให้
ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุ การบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดประวัตติ ามเอกสารแนบ 1

ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษทั คือ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer - CFO) ซึง่ บริษทั ได้แต่งตัง้ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ ์
รัตนพร เป็นผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดประวัตติ ามเอกสารแนบ 1

ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษทั ใช้บริการนิตบิ ุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาทาหน้าทีต่ รวจสอบภายในของบริษทั กล่าวคือ บริษทั ได้ว่าจ้าง
บริษัท เอล บิส ซิเ นส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด โดยมีนายสุว ิทย์ จันทร์อ าพร เข้ามาทาหน้ าที่เป็ นหัว หน้ าผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ซึง่ มีรายละเอียดประวัตติ ามเอกสารแนบ 2

หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิ งานของบริษทั (Compliance)
บริษทั ใช้บริการนิติบุคคลภายนอก เพื่อเข้ามาทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาด้านการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริษทั และให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย ทัง้ นี้ บริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด โดยมี ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ เป็น
หัวหน้าผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านและด้านกฎหมาย
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หัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ
บริษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 13
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ในกรณีทน่ี กั ลงทุนหรือบุคคลทัวไปมี
่ ขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อ
ได้ท่ี 0-2877-9510 ต่อ 350 หรือ Email: corporatesecretary@thaiballast.com

ค่าธรรมเนี ยมการปฏิบตั ิ งานสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ซึง่ มีนางสาวนงราม เลาหอารี
ดิลก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 4334 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 218
และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขทะเบียน 9211 เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั เพื่อทาการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั ในรอบปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวม 1,270,000 บาท (หนึ่ง
ล้านสามแสนสีห่ มื่นบาทถ้วน) ซึง่ ในปี 2564 บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจานวนเงิน 770,000 บาท (เจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เฉพาะบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ี จากัด
บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี จากัด
บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย ี ไทยแลนด์ จากัด
บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย
รวม

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน
740,000.00
50,000.00
50,000.00
180,000.00
200,000.00
50,000.00
1,270,000.00

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
บริษทั ได้จ่ายค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2564 จานวน 50,000
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ค่าตรวจสอบการปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขของ BOI
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
30,000.00
บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ี จากัด
บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ย ี จากัด
บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด
บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย
บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย ี ไทยแลนด์ จากัด
20,000.00
รวม
50,000.00
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รายงานผลการดาเนินงานสาคัญ
ด้านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
กรรมการอิ สระ
ป จั จุ บ ัน คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 4 ท่ า น ซึ่ง มีคุ ณ สมบัติ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559
คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษา ของส่วนราชการซึง่ เป็นผูถ้ อื หุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่ อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะพ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็น
ผลให้ผู้ขออนุ ญาตหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ท่ตี ้องชาระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของผู้
ขออนุญาต หรือ ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็นไปตาม
วิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีก่อน
วันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษั ทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ให้บ ริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่ง รวมถึง การให้บ ริการเป็ นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้า งหุ้นส่ว น หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษทั บริษทั กาหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหา
เพื่อทาหน้าที่เสนอชื่อกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหารของบริษทั เป็นบุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
1) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั
1.1) ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาเนินกิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า
(5) คน โดยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดจะต้ อ งมีถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริษัท จะต้ อ งเป็ น ผู้มีคุ ณ สมบัติต ามที่ก ฎหมายก าหนด และ
กรรมการบริษทั จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
1.2) ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.2.1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุน้ ต่อหนึ่ง (1) เสียง
1.2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตามข้อ 1.2.1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
1.2.3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้
เป็นประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
1.3) ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญประจาปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3)
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ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ ง อาจได้รบั เลือกให้
กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปีแรกและปีท่สี องภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนัน้
เป็นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
1.4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริษทั
1.5) ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
1.6) ในกรณีท่ตี าแหน่ ง กรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดหรือ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไปเว้นแต่ ว าระของกรรมการผู้นัน้ จะเหลือน้ อ ยกว่าสอง (2) เดือ น โดยบุ คคลซึ่ง เข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
เข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
1.7) ให้คณะกรรมการเลือ กกรรมการหนึ่ง คนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีท่กี รรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือ กกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน
กรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
2) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะต้องเป็ นกรรมการบริษทั ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
และมีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ด้าน
การบัญชีและการเงิน
3) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้อ งเป็ นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บ ริหารของบริษัท ซึ่ง ได้รบั การแต่ ง ตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
4) องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จดั การ
บริษทั มีหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ ดังนี้
4.1) มีคุณสมบัตขิ องกรรมการตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั กาหนดไว้
4.2) เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้ นการบริหารอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
4.3) ต าแหน่ ง กรรมการผู้จดั การ จะสรรหาจากบุคคลที่ส ามารถดารงต าแหน่ งในบริษทั จดทะเบียน คือ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ และดารงตาแหน่ งอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
อีกไม่เกิน 4 แห่ง ดังนี้
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 บริษทั เอกชนหรือบริษทั อื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอุปกรณ์ ไฟฟ้าส่องสว่าง เช่นเดียวกับ
บริษทั รวมถึงไม่เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือไม่มคี วามขัดแข้งทางผลประโยชน์
กับบริษทั และต้องไม่ได้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
 องค์กรหรือสถานสาธารณกุศลทีท่ าประโยชน์เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการศึกษา
4.4) คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้ส รรหาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกบุ คคลที่จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริษทั ได้กาหนดแนวทางการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
1) คณะกรรมการจะส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึ กอบรมและให้ความรูแ้ ก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องในระบบ
การกากับดูแลกิจการของบริษทั ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
อย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและให้ความรู้โดยการจัดฝึ กอบรมภายในบริษทั หรือ จัดส่งอบรมภายนอกตามหลักสูตรที่
เห็นสมควร
2) ทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ให้แก่กรรมการใหม่ (การปฐมนิเทศกรรมการใหม่)
3) คณะกรรมการจะกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบเป็นประจาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด
งาน ซึ่งกรรมการผู้จดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงจะมีการเตรียมแผนงานที่ต่อเนื่องถึงผู้สบื ทอดงานในกรณีท่ไี ม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
4) คณะกรรมการจะจัดให้มโี ครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริหาร โดยให้กรรมการผู้จดั การรายงานเป็ นประจาทุกปี
ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ดาเนินงานไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กนั ไป เมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะจัดให้มกี ารประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จัดให้มแี บบประเมินผล 2
แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้ คณะ และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อ
ช่วยให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปญั หาและอุปสรรคในปีท่ผี ่านมา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานต่อไป โดยกาหนดให้มีก าร
ประเมินตนเองทัง้ รูปแบบของคณะกรรมการ และการประเมินรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ และให้มกี ารรับรองผลการประเมิน
โดยกาหนดให้ประธานคณะกรรมการ เป็ นผู้รบั รองในรูปแบบของรายคณะ และให้แต่ละบุคคลลงรายมือชื่อรับ รองผล
การประเมินตนเอง โดยหัวข้อในการประเมินมีดงั ต่อไปนี้
 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 การประชุมคณะกรรมการ
 การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
 ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร
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การประเมิ นผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จดั การทางบริษัท จะจัดให้คณะกรรมการ
บริษทั ได้รบั ทราบผลการดาเนินงานบริษทั เพื่อไปใช้ประกอบในการประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ และนาผล
การประเมินของกรรมการผูจ้ ดั การไปเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การทัง้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว การประเมินผลงานของกรรมการผูจ้ ดั การ จะจัดขึน้ ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการเป็นผูร้ บั รองผลการ
ประเมินพร้อมกับวาระการรับรองผลการดาเนินงานรายปี และให้ฝา่ ยเลขานุการเป็นผูจ้ ดั เก็บผลการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจ้ ดั การ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั ได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตาม
ความจาเป็น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจา โดยมีการ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อน
วันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ว มประชุม และในการประชุมทุก ครัง้
กรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบันทึกประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการและผู้ท่เี กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการ
ประชุมคณะกรรมการในแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชัวโมง
่
การประชุมของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อกรรมการ
1. ดร.ธนู
2. ดร.ศรีสุดา
3. นางชลลดา
4. นายอภิชาติ
5. นายธีระชัย
6. นายธีรยุทธ์
7. นายธีระพงษ์
8. ดร.ธีรศักดิ ์

ตาแหน่ ง

กุลชล
จงสิทธิผล

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประสิทธิรั์ ตนพร
กรรมการ
ประสิทธิรั์ ตนพร
กรรมการ
ประสิทธ์รตั นพร
กรรมการ
ประสิทธ์รตั นพร
กรรมการ

จานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม
6/6
4/4 /1
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564
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การประชุมของคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.ธนู
ดร.ศรีสุดา
นางชลลดา
นายอภิชาติ
นายธีระชัย
นายธีรยุทธ์

กุลชล
จงสิทธิผล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชาญเกียรติกอ้ ง
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

จานวนครัง้ ในการเข้า
ร่วมประชุม
2/2
1/1/1
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564

การประชุมของคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ธนู

กุลชล

2. ดร.ศรีสุดา
3. นางชลลดา
4. นายอภิชาติ
5. นายธีระชัย
6. นายธีระพงษ์

จงสิทธิผล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชาญเกียรติกอ้ ง
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม
2/2
1/1/1
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
ชื่อ – สกุล
1. ดร.ธนู
2. ดร.ศรีสุดา
3. นางชลลดา
4. นายอภิชาติ
5. นายธีระชัย
6. ดร.ธีรศักดิ ์
7. นายธนกร
8. นางสุภฏั ชกานต์

กุลชล
จงสิทธิผล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชาญเกียรติกอ้ ง
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร
สุขกาญจนนท์
เปี่ยมสอาด

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

จานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม
4/4
3/3/1
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

หมายเหตุ : /1 ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

ดร.ธนู
ดร.ศรีสุดา
นางชลลดา
นายอภิชาติ

กุลชล
จงสิทธิผล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชาญเกียรติกอ้ ง

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ในการเข้า
ร่วมประชุม
1/1/1
3/3/2
4/4
4/4

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบที่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน คือ ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล
และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
- กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร) ตามนิ ยามกรรมการอิส ระตามข้อ 17 ของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559
/1 ดร.ธนู กุลชล ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2563
แทน พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ และไม่ประสงค์จะขอต่อวาระอีก
/2 ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน 2564 แทน ดร.ธนู กุลชล ที่ประสงค์ลาออกจากตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ – สกุล
1. นายธีระชัย
2. นายธีรยุทธิ ์
3. นายธีระพงษ์
4. ดร.ธีรศักดิ ์

ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

จานวนครัง้ ในการ
เข้าร่วมประชุม
12/12
12/12
12/12
12/12

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริหาร ไม่มกี ารกาหนดค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปี 2564 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้อนุมตั คิ ่าตอบแทนคณะกรรมการใหม่ ซึง่ มี
อัตราเพิม่ ขึ้นจากปี 2563 โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาถึง ความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ ได้ศกึ ษาและเทียบเคียงข้อมูลกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่ง มีการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบีย นโดยสมาคมส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai
Institute of Directors Association: Thai IOD) แล้ว ได้พ ิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. บริษทั ได้กาหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ในปี 2564 ประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
รวมกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึง่ ปรับขึน้ จากปี 2563 ทีร่ วมกันทัง้ สิน้ เป็ น
ค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วย ค่าเบีย้ ประชุมและโบนัส มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้
(บาท/ครัง้ /คน)

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/ปี /คน)

 ประธานกรรมการบริษทั

20,000

750,000

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

400,000

 กรรมการตรวจสอบ

10,000

350,000

 กรรมการบริษทั

10,000

-

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทน
อื่นๆ

- ไม่มี -

หมายเหตุ:
1) การประชุมที่ไม่มวี าระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุ ม ฉะนัน้ กรรมการจะได้รบั ค่าเบี้ย
ประชุม 4 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้
2) ค่าตอบแทนรายปี จ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเท่านัน้

ค่าตอบแทนกรรมการแบบรายบุคคล ปี 2564
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร.ธนู
ดร.ศรีสุดา
นางชลลดา
นายอภิชาติ
นายธีระชัย
นายธีรยุทธ์
นายธีระพงษ์
ดร.ธีรศักดิ ์

รายนามคณะกรรมการ

ค่าตอบแทน

กุลชล
จงสิทธิผล
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชาญเกียรติกอ้ ง
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธิรั์ ตนพร
ประสิทธ์รตั นพร
ประสิทธ์รตั นพร
รวมทัง้ สิ้น

735,000
390,000
405,000
405,000
45,000
45,000
45,000
45,000
2,115,000
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8.1.3 การกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้สอดคล้องหรือมีทศิ ทางเดียวกับบริษทั ธี
ระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ซึง่ ให้ความสาคัญและยึดมันในหลั
่
กการการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้มอบหมายให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าไปเป็ น
ตัว แทนในบริษัทย่อ ยและบริษัท ร่ว ม เพื่อ กาหนดนโยบาย และบริหารจัด การตามขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ท่ีไ ด้ร ับ
มอบหมายจากบริษทั โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุ ดให้กบั บริษทั และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ทัง้ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า
ผู้บ ริหาร และพนักงาน ซึ่ง การกากับ ดูแลในด้านต่ างๆ อยู่บ นพื้นฐานความเป็ นธรรม ความโปร่ ง ใส การสามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักจรรยาบรรณธุรกิจทีไ่ ด้กาหนดไว้

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ในการกากับดูแลกิจการ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับผูบ้ ริ หาร
บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลผูบ้ ริหารในการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้
เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุ คคลที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยเพื่อทาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพ ย์ของบริษทั เป็ นระยะเวลา 30 วัน ในช่ว งระยะเวลาก่อนการนาเสนองบการเงินประจางวดต่อ สานักงาน
ก.ล.ต. หรือ ก่อ นที่ข้อ มูลนัน้ จะเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน ทัง้ นี้ การซื้อ ขาย โอน หรือ รับ โอนหลักทรัพ ย์ข องบริษัท
กรรมการและผู้บริหารของบริษทั รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องตาม มาตรา
258 แห่ ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ของบุ ค คลดัง กล่ า ว จะต้ อ งรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการ
นับ แต่ ว นั ที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับ โอนหลักทรัพ ย์นัน้ หากฝ่าฝื นหรือ ไม่ป ฏิบ ัติต ามระเบีย บหลักเกณฑ์หรือ ไม่
ดาเนินการดัง กล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้อง
ระวางโทษปรับ ไม่เ กิน 500,000 บาท และปรับ อีกไม่เ กินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ย งั มิได้ป ฏิบ ัติให้ถู กต้อง
นอกจากนี้กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั จะต้องจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุด ให้แก่บริษทั เพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐาน

การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้กาหนดบุคลากรของบริษทั และญาติท่เี กี่ยวข้องในครอบครัวต้องเปิดเผยข้อมูลหรือรายงานที่อาจมี
ผลประโยชน์ ข ดั แย้ง กับ ผลประโยชน์ บ ริษัท โดยรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ดงั กล่าว จะต้อ งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนัน้ ทัง้ นี้ การ
อนุ ม ัติก ารเข้า ท ารายการระหว่ า งกัน ยึด หลัก การค านึ ง ถึง ผลประโยชน์ สูง สุ ด ของบริษัท ความยุ ติธ รรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเป็ นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้
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เพื่อ ความเป็ นธรรม และเพื่อ ผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและหากเป็ นรายการระหว่างกันที่เ ข้ าข่ายตามข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ ข้อกาหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
ั หาอัน ร้า ยแรงไม่ เ พีย งในระดับ องค์ก ร ยัง เป็ น ป ญ
ั หาในระดับ ท้อ งถิ่น และ
การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชั ่นเป็ น ป ญ
ระดับประเทศ ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษทั จึงได้กาหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชันในทุ
่
กระดับ โดย
กาหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วกับ “การรับสิง่ ของหรือประโยชน์อ่นื ใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที”่ และ “การให้สนิ บน” ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องได้ทราบและยึดถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดย
มีรายละเอียดของนโยบายดังนี้
บริษทั ดาเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตและการดาเนินงานด้านจัดหาจัดซือ้ แก่ค่คู ้าทุกรายของบริษทั และ
มีนโยบายทีจ่ ะไม่กระทาการ หรือเพิกเฉยต่อการทุจริตในองค์กรใดๆ โดยกาหนดเป็ นแนวปฎิบตั อิ ย่างชัดเจนเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ กล่าวคือ พนักงานห้ามรับสิง่ ของหรือให้สงิ่ ของใดๆ เพื่อประโยชน์อ่นื ใด
จากบุคคลที่มหี น้าทีห่ รือทาธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผูข้ าย ผูร้ บั จ้างช่วง หรือผูร้ บั เหมา นอกจากนี้ ทาง
บริษทั ยังมีช่องทางหลากหลายเพื่อให้พนักงานสามารถส่งเรื่องราวการทุจริตที่พบเห็นได้โดยตรง (Whistle Blower)
อาทิ การใส่ขอ้ มูลลงในกล่องรับเรื่องร้องเรียนที่จดั ไว้ภายในบริษทั ซึง่ จะสามารถร้องเรียนไปทีผ่ บู้ ริหารได้โดยตรง การ
ส่งอีเมล์ให้เลขานุการบริษทั ซึง่ จะนาเรียนเรื่องดังกล่าวไปยัง กรรมการบริหาร กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ
หรือการส่งเรื่องไปยังเว็บไซต์ส่วนกลางของทางบริษทั โดยทางบริษทั ได้กาหนดให้มมี าตรการคุ้มครองผู้รายงานการ
ทุจริตอย่างเหมาะสม เพื่อมิให้ผรู้ ายงานพฤติกรรมทุจริต ได้รบั ผลกระทบจากการรายงานดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้ลงนามในคาประกาศเข้าร่ว ม แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย หรือ
Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปญั หาทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยมีพนั ธะสัญญาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ท่ี CAC กาหนดขึน้ สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจสะอาดโดยการเชิญ
ชวนคู่ค้า บริษัทในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน และผู้มีส่ว นได้เ สีย กับ บริษัท กลุ่มอื่น ๆ ให้มาเข้าร่ ว มเป็ นสมาชิก CAC
ตลอดจนสนับสนุ นให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อเพิม่ ความโปร่ง ใสของการรับและให้บริการภาครัฐ และการทา
ธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ทัง้ นี้ ในรอบปี 2564 ทีผ่ ่านมา บริษทั ไม่มกี รณีการกระทาผิดด้านการทุจริต (Flaws) หรือทาผิดจริยธรรม และ
ไม่มกี รณีทก่ี รรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกากับดูแลกิจการของบริษทั ตลอดจนไม่มี
กรณี เ กี่ย วกับ ชื่อ เสีย งในทางลบของบริษัท อัน เนื่ อ งมาจากความล้ ม เหลวในการท าหน้ า ที่ส อดส่ อ งดู แ ลของ
คณะกรรมการ

การกาหนดโยบายเพื่อความโปร่งใสและการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
บริษทั ได้กาหนดนโยบายห้ามพนักงาน รับ จัดหา หรือจัดซือ้ ซึง่ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ทีจ่ ะส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิจที่มไิ ด้เกิดจากการดาเนินการโดยสุจริต หรือทาให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดาเนินกิจการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละป้องกันความไม่โปร่งใสในการดาเนินธุรกิจกับคู่ค้าทุกราย
นอกจากนี้ บริษทั ยังเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานความไม่โปร่งใสในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน
ทุกระดับต่อผูบ้ ริหารและต่อคณะกรรมการบริษทั ได้โดยตรงโดยพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกรายสามารถรายงานการ
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ฉ้อโกงที่น่าสงสัย, การทุจริตต่อหน้าที่, การปฏิบตั ิงานที่ไม่สุจริต หรือการดาเนินการที่ขดั ต่อระเบียบปฏิบตั ิท่ีดีท าง
จริยธรรม ศีลธรรม หรือขัดต่อข้อกฎหมาย ต่อกรรมการบริษทั , กรรมการตรวจสอบและฝา่ ยเลขานุการได้
โดยการแจ้งเบาะแสต่างๆ นัน้ อยู่ภายใต้ นโยบาย Whistle Blowing เพื่อสนับสนุ นให้เกิดการตรวจสอบการ
กระทาการอันไม่โปร่งใส และเพื่อให้ความมันใจว่
่ า ผู้รายงานความไม่โปร่งใส การทุจริต การไม่ปฏิบตั ิ หรือการละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมเพื่อปกป้องการตอบโต้กลับจากผูม้ เี จตนาไม่ดี และทา
การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็ นหนึ่งในความพยายามของ
บริษทั ทีจ่ ะกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งเรียนสามารถแจ้งข้อมูลหรือข้อสงสัยเข้ามาตามช่องทางดังต่อไปนี้
ผู้รบั เรื่องร้องเรียน
กรรมการบริษทั
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษทั
ฝา่ ยจัดการข้อมูล และสารสนเทศ

Email
Directors@thaiballast.com
AuditCommittee@thaiballast.com
CorporateSecretary@thaiballast.com
Info@thaiballast.com

นอกจากช่องทางข้างต้นแล้ว ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งเอกสารการทุจริตได้โดยตรงต่อกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ท่ี ฝ่า ยเลขานุ ก ารบริษัท เลขที่ 260/2 ถ.เจริญ นคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุ รี
กรุ ง เทพมหานคร 10600 โดยมีฝ่ายเลขานุ การเป็ นผู้ร บั เรื่อ งร้อ งเรีย น และนาเรีย นต่ อ กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ และผูเ้ กีย่ วข้องในลาดับถัดไป
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8.2 รายงานผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการตรวจสอบ

นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็ นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน และได้
ปฏิบ ัติต ามหน้ าที่ ความรับ ผิดชอบ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบ ัติ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และ
ผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุมในส่วนวาระทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
สรุปได้ ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
3/3
4/4
4/4

ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสาคัญ ตามขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. การให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2564 รวมถึงรายงาน
การเงินทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายงานงบการเงินของบริษทั ได้จดั ทาขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ นอกจากนี้ ยังมีการสอบทานการเปิดเผย
รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษทั และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยการสอบทานจะพิจารณาถึงความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ความครบถ้วนของงบการเงินและความ
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เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลเป็นสาคัญ ทัง้ นี้ การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีสอบทานงบ
การเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2564 รวมถึงรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องในแต่ละครัง้ จะไม่มฝี ่ายบริหาร
หรือตัวแทนอื่นใดร่วมในที่ประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ช้แี จงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมี
ข้อขัดข้องทีไ่ ม่สามารถแสดงโดยตรงกับฝา่ ยบริหารได้ หรือหากผู้ตรวจสอบบัญชีพบสิง่ ผิดปกติใดที่แจ้งให้ฝ่ายบริหาร
รับทราบแล้วแต่ไม่ได้แก้ไข
2. การให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
เกี่ยวกับการกากับดูแลงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในนัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและ
ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถึงการสุ่มตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายใน จากรายงานที่นาเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งทาง
บริษทั ได้ว่าจ้าง บริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด ทาหน้าทีด่ งั กล่าว ในฐานะผูท้ าหน้าทีต่ รวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ทัง้ นี้ การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับตัวแทนของบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี
จากัด ในแต่ละครัง้ จะไม่มฝี า่ ยบริหารหรือตัวแทนอื่นใดร่วมในทีป่ ระชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บริษทั เอล บิสซิเนส
แอดไวเซอร์ร่ี จากัด ได้ช้แี จงรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้ นี้ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในทางด้าน
ต่างๆ ของบริษทั เป็ นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในที่ดี และมีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และความคืบ หน้ าของการบริหารความเสี่ย งจากทางผู้บ ริหารบริษัทตามที่ไ ด้น าเสนอ เพื่อ พิจารณาแนวทางการ
บริหารงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเสีย่ งและสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเพื่อให้ทนั ต่อการรับมือ กับ
สถานการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
3. การให้ ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่ างกันที่ เกิ ดขึ้นระหว่ างบริ ษัท กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินได้พจิ ารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ
บริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ในทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่างๆ ดังกล่าว เป็นรายการทีม่ คี วามสมเหตุสมผล มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ
ทีเ่ ป็นธรรม และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งดังกล่าว
4. การให้ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ได้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญ
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5. การให้ ความเห็นเพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานประจาปี และรับทราบปัญหาต่ างๆ จากผู้บริ หารของ
บริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทาแผนงานประจาปี ที่ฝ่ายบริหาร
ได้นาเสนอให้พจิ ารณา รวมถึงรับทราบและเสนอแนะเกี่ยวกับปญั หาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ในมุมมอง
ของผู้บ ริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้จดั ทาแผนงานประจาปี ข้นึ อย่างรอบคอบและรัดกุม รวมถึง
ผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาและตัดสินใจปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือคาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างระมัดระวัง
6. การให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบพอใจกับ ผลการประเมินความเป็ นอิส ระของผู้ส อบบัญชี โดยได้พ ิจารณาความ
เหมาะสมและคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้ข อ
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูม้ รี ายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
คุณชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ ์

เลขที่ผ้สู อบบัญชีรบั อนุญาต
4334
หรือ
218
หรือ
9211
หรือ
7633

ซึ่งอยู่ในสังกัดของบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และเป็ นผู้ทาการตรวจสอบ รับรอง
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั

......................................................
( ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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8.3 รายงานผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อย
8.3.1 รายงานผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา (Nomination
Committee)
คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้ว ยกรรมการจานวน 6 คน ซึ่ง เป็ นกรรมการอิส ระ 4 คน และ
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอีก 2 คน ทัง้ นี้ กรรมการประกอบด้วย
1) ดร ธนู กุลชล.
4) นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
2) ดร ศรีสุดา จงสิทธิผล.
5) นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการ
กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
6) นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการ
3) นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาในปี 2564 มีนางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ เลขานุ การบริษทั ทาหน้าที่เ ป็ น
เลขานุ การคณะกรรมการสรรหา ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และอยู่ภายใต้ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อทา
หน้าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสม ในการดารงตาแหน่ งกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีไ่ ด้กาหนดไว้ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเรื่องทีส่ าคัญ
ดังต่อไปนี้
 พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุ คคลที่มีคุณ สมบัติเ หมาะสม
สาหรับดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
 สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ในกรณีท่ี
ตาแหน่ งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอ่นื ๆ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็นกรรมการต่อไป
 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ทบทวน
คุณสมบัติ และประเมินผลกรรมการทีก่ าหนดครบวาระ
 ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทั ยังได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอ
ชื่อ บุ คคลที่เ ห็นว่าเหมาะสมเพื่อ เข้าดารงต าแหน่ ง กรรมการได้ โดยเปิ ดโอกาสให้เ สนอชื่อ ล่ว งหน้ า ตัง้ แต่ ว นั ที่ 28
กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถอื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นปี 2565 ทัง้ นี้ การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง โปร่งใส เป็นธรรม และคานึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ ย

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการสรรหา
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8.3.2 รายงานผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(Remuneration Committee)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 6 คน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ 4 คน
และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอีก 2 คน ทัง้ นี้ กรรมการประกอบด้วย
1) ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
2) ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
3) นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

4) นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
5) นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการ
6) นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2564 มีนางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษทั ทา
หน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้ นี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั ิหน้ า ที่
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และอยู่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี
2564 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง้ เพื่อทาหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเรื่อง
ทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้
 พิจารณากาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวกับ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ืนๆ ของผู้บ ริหาร
ระดับ สูง โดยกาหนดค่ าตอบแทนที่เ หมาะสมกับ หน้ าที่ความรับ ผิดชอบ และสอดคล้อ งกับ ผลก าร
ดาเนินงานของบริษทั และภาวะตลาด โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมตั ิ
 พิ จ ารณาก าหนดนโยบายและหลัก เกณฑ์ ท่ี เ กี่ ย วกับ ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ื น ๆ ของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั และภาวะตลาด โดยนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุน้
เพื่อขออนุมตั ิ
 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ชี้แจง และตอบคาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
 ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบ ระมัดระวัง
โปร่งใส เป็นธรรม และคานึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ ย

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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8.2.3 รายงานผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee)
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 8 คน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ 4 คน
และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอีก 4 คน ทัง้ นี้ กรรมการประกอบด้วย
1) ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
2) ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
3) นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

4) นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
5) นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการ
6) ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการ
7) นายธนกร สุขกาญจนนท์ กรรมการ
8) นางสุภฏั ชกานต์ เปี่ยมสอาด กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 มีนางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ เลขานุ การบริษัททา
หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และอยู่ ภ ายใต้ ก ฎบัต รคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง โดยในปี 2564
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุม 4 ครัง้ เพื่อทาหน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการความเสีย่ งและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเรื่องทีส่ าคัญ ดังต่อไปนี้
 พิจารณานโยบาย แนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อ นาเสนอต่ อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
อนุมตั ิ
 ดูแล เสนอแนะวิธปี ้ องกัน และวิธลี ดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง
แผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าความเสีย่ งได้รบั การบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งภายในบริษทั อย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อ มูลและประสานงานเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
 รายงานผลการประชุมทีม่ นี ยั สาคัญและเป็นประโยชน์กบั บริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั
 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย อันเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งทีม่ คี วามสาคัญ
ทัง้ นี้ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้พจิ ารณาความเสีย่ ง 5 ด้านหลัก ได้แก่ ความเสีย่ งด้านกล
ยุ ท ธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ย งด้า นปฏิบ ัติ ก าร (Operational Risk) ความเสี่ย งด้า นการปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) ซึง่ เป็นความเสีย่ งทีอ่ าจมีนยั สาคัญในแต่ละไตรมาส รวมถึงพิจารณามาตรการในการรองรับความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้

(ดร.ธนู กุลชล)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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8.2.4 รายงานผลการปฏิบตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารของบริษทั ประกอบด้วยจานวน 4 คน ได้แก่ นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร ประธานกรรม
การบริหาร นายธีร ยุทธ์ ประสิทธิรั์ ต นพร กรรมการบริหาร นายธีร ะพงษ์ ประสิทธิร์ ตั นพร กรรมการบริหาร และ
ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการบริหาร โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2564 มีนางสาวจุลยั วรรณ ด้วง
โคตะ เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบตั ิหน้าที่ต ามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และอยู่ภายใต้กฎบั ตรคณะกรรมการบริหาร โดยในปี 2564 คณะกรรมการ
บริหารมีการประชุม 12 ครัง้ เพื่อทาหน้าที่ด้านการบริหารกิจการภายในบริษทั ซึ่งที่ประชุมได้พจิ ารณาเรื่องที่สาคัญ
ดังต่อไปนี้
 วางแผน และดาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการของบริษทั กาหนด
 กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
 เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการะดมทุนของบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผู้ถือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
 อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการดาเนินงานของบริษทั
 ดาเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการ
อื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใดๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั แิ ล้ว
 อนุ มตั ิการซื้อทรัพย์สนิ หรือการชาระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ตามสัญญา
และ/หรือตกลงกับคู่คา้ โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ทิ ค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
 อนุ มตั ิการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่า ซื้อ ทรัพย์สนิ ใดๆ ตลอดจนอนุ มตั ิลงทุน และการดาเนินการ
ชาระค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่จาเป็ นต่ อ การด าเนิ นงานของบริษัท โดยมีร ายละเอีย ดตามผัง อ านาจอนุ ม ัติท่ี
คณะกรรมการบริษทั กาหนด และภายในวงเงินทีค่ ณะกรรมการได้มอบอานาจไว้
 อนุมตั กิ ารกูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิตบิ ุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุ มตั ทิ ่คี ณะกรรมการบริษทั กาหนด และภายใน
วงเงินทีค่ ณะกรรมการได้มอบอานาจไว้
 พิจารณากาหนดอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และสถานะทางเศรษฐกิจ
ทัง้ นี้ การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่ รวมถึงการมอบ
อานาจช่วงในการอนุ มตั ิรายการใดที่ตน หรือผู้รบั มอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษทั ซึง่ การอนุ มตั ิ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อ งเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น (แล้ว แต่ กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการได้พจิ ารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงสถานการณ์
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย สภาพเศรษฐกิจทัวโลก
่
ราคาวัตถุดบิ ภายในประเทศและต่ า งประเทศ ตลอดจนสถานการณ์ของคู่ค้า และคู่แข่ง
ทางการค้า เพื่อนามาประกอบการวางแผนและดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง

(นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร)
ประธานกรรมการบริหาร
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน
บริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึง การบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั
พยายามควบคุม และบริหารความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนคานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยดารงไว้ซ่งึ
ความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2565 ซึง่ มีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สามท่านเข้าร่วมประชุมนัน้ คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งสามารถแบ่งแยกหัวข้อ
ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ประกอบด้วย
 การแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง(Integrity) และจริยธรรมขององค์กร
 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยกรรมการทาหน้าที่กากับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
 การจัดให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบทีเ่ หมาะสม
เพื่อ ให้อ งค์กรบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข องฝ่ายบริห าร โดยอยู่ภ ายใต้ การกากับ ดูแ ล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ
 การแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถขององค์กร
 การก าหนดให้ บุ ค ลากรมีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการควบคุ ม ภายใน เพื่อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment) ประกอบด้วย
 การกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
 การระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทัวทั
่ ง้ องค์กร
 การพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
 การระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในขององค์กร
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities) ประกอบด้วย
 การกาหนดมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
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 การเลือ กและพัฒ นากิจกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่อ ช่ว ยสนับ สนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
 การจัดกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบายขององค์กร ซึ่งได้กาหนดสิง่ ที่คาดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้นโยบายทีก่ าหนดไว้นนั ้ สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) ประกอบด้วย
 การมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่
กาหนดไว้
 การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่ าเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามทีว่ างไว้
 การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในขององค์กร
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ประกอบด้วย
 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อ ให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
 การประเมินและสื่อ สารข้อ บกพร่อ งของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุ คคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ การประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ 6
นอกจากนี้ บริษทั ได้ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่าเสมอ โดย บริษทั เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ก็ได้ทาการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษทั ใน
การตรวจสอบบัญชีประจาปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สาคัญในระบบดังกล่าว ทัง้ นี้ หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบ ัติงานของบริษทั (Compliance) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 3
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ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิ จการ

9.2 รายการระหว่างกัน
การอนุ ม ัติก ารเข้า ท ารายการระหว่ า งกัน ค านึ ง ถึง ผลประโยชน์ สูง สุ ด ของบริษัท ความยุ ติธ รรม ความ
สมเหตุสมผลของรายการและเป็ นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด โดยรายการระหว่างกันและรายการต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุ มตั ิรายการ
ระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อ ความเป็ นธรรม และเพื่อ ผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทและหากเป็ นรายการ
ระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ ข้อกาหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั จะ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ ในปี 2564 บริษทั ไม่มกี ารทารายการระหว่างกัน
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้ส อบทานข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อ มูลประจาปี / รายงานประจาปี ฉบับ นี้ แล้ว ด้ว ยความ
ระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั แล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ว นที่
เป็นสาระสาคัญของบริษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
และบริษัท ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 21 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 ต่ อ ผู้ส อบบัญ ชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายธีร ะพงษ์ ประสิทธิร์ ตั นพร และ ดร.ธีร ศักดิ ์ ประสิทธิ ์รัต นพร เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกากับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นายธี ระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร และ ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิ-์
รัตนพร กากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้ างต้น

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายธีระพงษ์

ประสิทธิรั์ ตนพร

กรรมการ

……………………………...

2. ดร.ธีรศักดิ ์

ประสิทธิรั์ ตนพร

กรรมการ

……………………………...

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ชื่อ-นามสกุล ผูร้ บั มอบอานาจ
นายธีระพงษ์

ประสิทธิรั์ ตนพร

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

……………………………...

ดร.ธีรศักดิ ์

ประสิทธิรั์ ตนพร

รองกรรมการผูจ้ ดั การ

……………………………...
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เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริษทั

ดร.ศรีสุดา จงสทธิ
จงสิ ทธิ ผล

นางชลลดา อิ ศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษทั / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายอภิ ชาติ ชาญเกียรตก้
รติ กอ้ ง

นายธี ระชัย ประสทธิ
ประสิ ทธิ์ิ รตั นพร

นายธี รยุทธ์ ประสทธิ
ประสทธิ์ ิ รตั นพร
ประสิ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายธี ระพงษ์ ประสทธิ
ประสทธิ์ ิ รตั นพร
ประสิ

นายธี รศักดดิ์ ิ ประสิ
ประสทธิ
ทธิ์ ิ รตั นพร

นายธนกร สุขกาญจนนท์

กรรมการ / กรรมการบริหารพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ดร.ธนู กุลชล

.

นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ
เลขานุการบริษทั
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เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
1

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

ดร.ธนู กุลชล
 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหา
 ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
81

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ช่วงเวลา
(พ.ศ.)

-

-

2564 – ปจั จุบนั

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.
ประกาศนี ยบัตร
- ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และ Fairleigh Dickinson University, U.S.A.
- UNESCO/CIOS Management Teacher Training Course,
Malaysia
- Advanced Management Program (AMP), Harvard
University, U.S.A.
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน )2 รุ่นที.่ ปรอ(, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 68/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – 2564

2562 – ปจั จุบนั
2559 – ปจั จุบนั
2559 - ปจั จุบนั
2556 – ปจั จุบนั
2552 – ปจั จุบนั
2551 – ปจั จุบนั
2550 – ปจั จุบนั
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ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิ จ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง / ประธานกรรมการสรรหา /
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
ประธานกรรมการ
บริษทั Siam Power จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั TPC Asset จากัด
ประธานกรรมการ
บริษทั TPC Power Holding จากัด )มหาชน(
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประธานกรรมการ
บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด )มหาชน(
อธิการบดีกติ ติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
การศึกษา
ธุรกิจพลังงาน
ทดแทนจากขยะ
ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
ธรุกจิ การเงินและ
การธนาคาร
การศึกษา
ธรุกจิ รับเหมา
ก่อสร้าง
การศึกษา

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
2

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

ดร.ศรีสุดา จงสิ ทธิ ผล
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
 กรรมการสรรหา
 กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
66

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ช่วงเวลา
(พ.ศ.)

-

-

2564 – ปจั จุบนั

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
บัญชีบณ
ั ฑิต )เกียรตินิยมอันดับ 1(
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2563 – ปจั จุบนั
2559 - ปจั จุบนั
2551 – 2563
2547 – 2560

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยโพลีคอนส์

ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และ
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
การศึกษา
ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง
การศึกษา

รักษาการในตาแหน่ งคณบดี วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
มหาวิทยาลัย/ผูท้ รงคุณวุฒิ

การศึกษา

ศูนย์วทิ ยบริการกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 – 2557
2539 - 2547
2534 - 2539
2522 - 2547
2521 - 2522

* ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
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ผูอ้ านวยการศูนย์วทิ ยบริการกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นักวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา
สถาบันการเงิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
3

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางชลลดา อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหารความเสีย่ ง
 กรรมการสรรหา
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

-

-

ปริญญาโท
MBA (Management)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
BA (Econs)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนี ยบัตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
(พ.ศ.)
2561 – ปจั จุบนั

2543 - 2561
2542 - 2543
เคยเป็น
เคยเป็น

264

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรร
หา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล
บจก. เอจิเลนต์เทคโนโลยีส์ )ประเทศไทย(
ผูจ้ ดั การสานักงาน
บจก. นาบิสโก้ )ประเทศไทย(
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. ฮิวเลตต์แพคการ์ด )ประเทศไทย(
ผูช้ ่วยประสานงานแผนกการตลาด
บจก. ซีเกท เทคโนโลยีส์ )ประเทศไทย(

ประเภทธุรกิ จ
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่อง
สว่าง และผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน
อุปกรณ์เครือ่ งมือและ
เครือ่ งวัดอิเลคทรอนิค
ผลิตและจาหน่ ายขนม
และอาหารว่าง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผลิตชิน้ ส่วน
คอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
4

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นายอภิ ชาติ ชาญเกียรติ ก้อง







กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ช่วงเวลา
(พ.ศ.)

-

-

2562 - ปจั จุบนั

ปริญญาโท
Master of Business Administration
Master of Managerial Accounting
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
Bachelor of Economics
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

2562 - ปจั จุบนั
2561 – 2562
2561 - 2562
2560 - 2561
2542 - 2560
2540 - 2542

2539 - 2540

* นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง เป็ นกรรมการตรวจสอบทีม
่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

265

ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรร
หา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรมธุรกิจ
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
บมจ. ทีพบี ไี อ
ทีป่ รึกษาทางการเงินและธุรการ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิต้ี
ผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
บจก. เครปส์ แอนด์ โค ดีเวล๊อปเม้นท์
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบัญชีอาวุโส
บจก. ซูมโิ ตโม่ อีเล็คตริก
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงินและธุรการ
บจก. เอ แอนด์ ดับบลิว เรสเตอรองส์
)ประเทศไทย(
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
บมจ. ซับไมครอน เทคโนโลยี

อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
และผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน
ธุรกิจอุตสาหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์
โรงเรียนเอกชน
ธุรกิจด้านอาหาร
ธุรกิจด้านอาหาร
ธุรกิจอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจด้านอาหาร

ธุรกิจอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

5

นายธี ระชัย ประสิ ทธิ์ รตั นพร

49

ปริญญาตรี
Bachelor of Business Administration (Marketing)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนี ยบัตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

พีช่ ายของ
นายธีรยุทธ์ /
นายธีระพงษ์ /
ดร.ธีรศักดิ ์
ประสิทธิรั์ ตนพร

9.92

48

ปริญญาโท
Master of Science
(Computer & Engineering Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี
Bachelor of Engineering (Electronics)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนี ยบัตร
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ ระดับสูง
รุ่นที่ 11 )พตส.11(
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

น้องชายของ
นายธีระชัย
ประสิทธิรั์ ตนพร และ
พีช่ ายของ
นายธีระพงษ์ /
ดร.ธีรศักดิ ์
ประสิทธิรั์ ตนพร

14.02

 กรรมการ
 กรรมการบริหารความ





6

เสีย่ ง
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

นายธี รยุทธ์ ประสิ ทธิ์ รตั นพร






กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา

266

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
(พ.ศ.)
2563 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความ
2552 - 2563
เสีย่ ง / กรรมการสรรหา / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / ประธาน
กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย
2543 - 2551
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ั
2563 – ปจจุบนั กรรมการ / กรรมการสรรหา /
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
2552 – 2563
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต
2543 - 2551
บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

ธุรกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

7

นายธี ระพงษ์ ประสิ ทธิ์ รตั นพร

46

 กรรมการ
 กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี
Bachelor of Business Administration
(International Business Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนี ยบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษทั (%)

ช่วงเวลา
(พ.ศ.)

น้องชายของ นายธีระชัย /
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
และพีช่ ายของ
ดร.ธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร

13.95

2563 – ปจั จุบนั

2552 - 2563

2543 – 2551
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ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั
กรรมการ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
/ กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการ และผูช้ ่วยผู้จดั การ
บจก.ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
8

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
ดร.ธี รศักดิ์ ประสิ ทธิ์ รตั นพร
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาเอก
Doctor of Philosophy (Information Technology)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท
Master of Science (Software Engineering)
San Jose State University, USA
ปริญญาตรี
Bachelor of Engineering (Computer)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประกาศนี ยบัตร
- Director Certificate Program (DCP)
รุ่นที่ 155/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
น้องชายของ นายธีระชัย /
นายธีรยุทธ์ / นายธีระพงษ์
ประสิทธิรั์ ตนพร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ช่วงเวลา
(พ.ศ.)

14.02

2563 - ปจั จุบนั

2552 - 2563

2543 – 2551
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ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิ จ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ธุรกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

กรรมการ / ผู้จดั การฝา่ ย IT และธุรการ
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
9

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

นายธนกร สุขกาญจนนท์
 กรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ผูบ้ ริ หาร

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริ ษทั
(%)

-

-

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
(พ.ศ.)
2557 – ปจั จุบนั

2552 - 2556
2551 - 2552
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ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริ ษทั
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม
รองผูจ้ ดั การฝ่ายขาย
บจก. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และผู้ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงาน
ทดแทน

เอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลา
ดับ
10

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง
นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ
เลขานุ การบริษทั

อายุ
(ปี )
36

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
Master of Political Science
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
Bachelor of Arts (Political Science)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนี ยบัตร
- Finance for Non-Finance Executives รุ่นที่ 6/2562,
คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- Export Knowledge, 2016
WASO Training Center
- Academic Camp of Human Resource and
Organization Development, 2010
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (NIDA)
- Company Secretary Program รุ่นที่ 110/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การฝึ กอบรมในปี 2564
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริหาร

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ช่วงเวลา
(พ.ศ.)

-

-

2563 – ปจั จุบนั

เลขานุ การบริษทั
บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม

2561 – 2562

เลขานุ การผูบ้ ริหาร
บจก. อินเทลลิเจนท์ บิซเิ นส คอนซัลติง้
เลขานุ การผูบ้ ริหาร
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
เลขานุ การผูบ้ ริหาร
บจก. ทีเอซี โอเชีย่ น เฟรท
ผูช้ ่วยอาจารย์ / ผูช้ ่วยนักวิจยั
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูช้ ่วยอาจารย์ / ผูช้ ่วยนักวิจยั
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เลขานุ การผูบ้ ริหาร
บจก. พิสษิ ฐ์ อินเตอร์กรุ๊ป

2561 – 2561
2558 – 2561
2554 – 2558
2552 - 2554

2551 - 2551
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ตาแหน่ งและชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่องสว่าง และผูผ้ ลิต
ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน
ธุรกิจทีป่ รึกษาด้าน IT
ธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์
ธุรกิจบริการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์และ
เครือ่ งจักรสาหรับสิง่ ทอ

เอกสารแนบ 2 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทั ย่อย
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เอกสารแนบ 2 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ดร.ศรีสดุ า จงสิ ทธิ ผล
นางชลลดา อิ ศรางกูร ณ อยุธยา
นายอภิ ชาติ ชาญเกียรติ ก้อง
นายธีระชัย ประสิ ทธิ์ รตั นพร
นายธีรยุทธ์ ประสิ ทธิ์ รตั นพร
นายธีระพงษ์ ประสิ ทธิ์ รตั นพร
ดร.ธีรศักดิ์ ประสิ ทธิ์ รตั นพร
หมายเหตุ

= กรรมการบริษทั
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5
บริ ษทั โกลบอล ยูทิลิตี้ ซัพพลาย จากัด

บริ ษทั กรีน เซฟวิ่ ง เอนเนอร์ยี่ ไทย
แลนด์ จากัด

ดร.ธนู กุลชล

4
บริ ษทั กรีนเอิ รธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด

2
บริ ษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จากัด

ชื่อ

1

บริ ษทั ย่อย
3

บริ ษทั ธีระมงคล กรีน เอ็นเนอร์ยี จากัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษทั ย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับหัวหน้ างาน
ผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษัท

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ า
งานกากับดูแลการปฏิบตั ิ งานของบริษทั (Compliance)
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เอกสารแนบ 3 รายละเอี ยดเกี่ ยวกับหัวหน้ างาน
ผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิ งานของบริษทั (Compliace)
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับ ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็ นอย่างยิง่ และเพื่อ ให้การตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างอิสระ และรัดกุม โดยไม่มปี ญั หาการขัดกันของผลประโยชน์ ทางบริษทั จึงได้ว่าจ้างนิตบิ ุคลล เพื่อเข้ามาทา
หน้ าที่ตรวจสอบภายในองค์กร กล่าวคือ บริษทั ได้ว่าจ้าง บริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด โดยนายสุว ิทย์
จันทร์อ าพร เข้ามาทาหน้ าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าว และให้ร ายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้กบั
กรรมการตรวจสอบทราบได้โดยตรง โดยทุกการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและตัวแทนบริษทั บริษทั เอล
บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด จะไม่มฝี ่ายบริหารหรือตัวแทนอื่นใดของฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ตัวแทนของบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด สามารถรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้กบั
คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ
ทัง้ นี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทีท่ างบริษทั เอล บิส
ซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จากัด ได้ตรวจสอบประจาปี 2564 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และได้ให้ความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการ
ขัดแย้งกันของผลประโยชน์ และ มีธรรมาภิบาลเพียงพอ

รายละเอียดผูต้ รวจสอบภายใน
ชื่อ:
ตาแหน่ งปัจจุบนั :
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายสุวทิ ย์ จันทร์อาพร
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเชอร์ร่ี จากัด





ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนี ย บัต ร หลัก สู ต รผู้ ต รวจสอบ จากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :
 เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) เลขที่ 3800
 เป็ นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและเป็ นที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุร กิจ ให้กบั
บริษทั ต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโรงงงานการผลิต ธุรกิจซือ้ มาขายไป และธนาคาร
มากว่า 27 ปี
 เคยทางานให้กบั บริษทั ตรวจสอบบัญชี Big 4

274

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จและรายละเอี ยด
เกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จและรายละเอี ยด
เกี่ยวกับรายการประเมิ นราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณธุรกิ จ
ของ บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ การกากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการ และจรรยาบรรณธุรกิ จ
ของ บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

นโยบายและแนวปฏิบตั ิ การกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
บริษทั ได้เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษทั ตามรายละเอียดลิง้ ค์ดด้านล่างนี้
http://www.thaiballast.com/AboutUs/BusinessCodeofConductTMI.pdf
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เอกสารแนบ 6
แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
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แบบประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สามท่านเข้าร่วมประชุม นัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความ
เพีย งพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่ างๆ โดยการซักถามข้อ มูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่ง สามารถ
แบ่งแยกหัวข้อออกได้ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
คาถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงานทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับจริยธรรม (Code of Conduct) สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานที่
เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึง่ รวมถึงการห้ามคอร์รปั ชันอันทาให้เกิดความเสียหายต่อ
องค์กร1
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสมหากมีการฝา่ ฝืนข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและ
บทลงโทษเป็นประจาทุกปี รวมทัง้ มีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและ
บุคคลภายนอกได้รบั ทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิ (Compliance Unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถตรวจพบการฝา่ ฝืนได้ภายในเวลาทีเ่ หมาะสม

1

บริษัทควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชันให้ เหมำะสมกับควำมเสีย่ งของบริษัท

280

ใช่

ไม่ใช่
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คาถาม
1.4.2 มีกระบวนการทีท่ าให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝา่ ฝืนได้อย่างเหมาะสม และ
ภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาทีข่ ดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม
และภายในเวลาอันควร

ใช่

ไม่ใช่

2. คณะกรรมการมี ความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ ห าร และทาหน้ าที่ ก ากับ ดูแ ล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝา่ ยบริหาร โดยได้สงวนสิทธิอ์ านาจ
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบาททีส่ าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชีย่ วชาญทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้ ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่มี
ความสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ใน
จานวนทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั เิ รื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุม
ทัง้ การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและ
การสื่อสาร และการติดตาม
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิ ดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
3.1 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี ารควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานที่สาคัญ ซึง่ ทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
ระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในทีข่ น้ึ ตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่
ชัดเจน เป็นต้น
3.2 ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ จัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่าง
สม่าเสมอ
4.2 บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการ
ปฏิบตั งิ านดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มผี ลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสาร
กระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบ
4.3 บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปญั หาหรือเตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่
ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ทีส่ าคัญ

ใช่

5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีท่ี
จาเป็น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดยพิจารณาทัง้ เรือ่ งการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ใน
ระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดันทีม่ ากเกินไปในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
6.1 บริษทั สามารถปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือ
ภาระผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
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คาถาม
6.2 บริษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปจั จัยทีส่ าคัญ เช่น ผูใ้ ช้
รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั
อย่างแท้จริง
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อนุมตั แิ ละสื่อสารนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมขององค์กร
7.

ใช่

ไม่ใช่

องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่
ทัง้ องค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
7.1 บริษทั ระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝา่ ยงาน และหน้าทีง่ านต่างๆ
7.2 บริษทั วิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจเกิดจากทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอกองค์กร
ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน
การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสีย่ ง
7.4 บริษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสีย่ ง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
7.5 บริษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการความเสีย่ ง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่ ง
นัน้ (Acceptance) การลดความเสีย่ ง (Reduction) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Avoidance) หรือ
การร่วมรับความเสีย่ ง (Sharing)

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
8.1 บริษทั ประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทา
รายงานทางการเงินเท็จ การทาให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ การคอร์รปั ชัน การทีผ่ บู้ ริหารสามารถฝ่าฝื น
ระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รายงานทีส่ าคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
8.2 บริษท
ั ได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ
เป้าหมายทีก่ าหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความสมเหตุสมผลของการให้สงิ่ จูงใจหรือ
ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น
ไม่ตงั ้ เป้าหมายยอดขายของบริษทั ไว้สงู เกินความเป็นจริงจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง
ตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบถามผูบ้ ริหารเกีย่ วกับโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการทีบ่ ริษทั ดาเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต
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8.4 บริษท
ั ได้ส่อื สารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้

ใช่

9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
9.1 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงปจั จัยภายนอกองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการดาเนินธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินการเปลีย่ นแปลงผูน้ าองค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงนัน้
อย่างเพียงพอแล้ว

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษทั มีความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะขององค์กร
เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึง
ลักษณะเฉพาะอื่นๆ
10.2 บริษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับธุรกรรมด้านการเงิน
การจัดซื้อ และการบริหารทัวไป
่ ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชัน้ การ
อนุ มตั ิของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้
เช่น มีก ารกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุ มตั ิข องผู้บริหารแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในการ
อนุ ม ัติโ ครงการลงทุ น ขัน้ ตอนการจัด ซื้อ และวิธีก ารคัด เลือ กผู้ข าย การบัน ทึก ข้อ มู ล
รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนการสาหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบ
ทานการทารายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทัง้ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจั จุบนั เสมอ
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คาถาม
10.2.2 กรณีท่บี ริษัทอนุ มตั ิธุรกรรมหรือทาสัญญากับผู้ท่เี กี่ย วข้องในลักษณะที่มีผลผูกพัน
บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อ ขายสินค้า การให้กู้ย ืม การค้า
ประกัน บริษทั ได้ตดิ ตามให้มนใจแล้
ั่
วว่า มีการปฏิบตั เิ ป็นไปตามเงื่อนไขทีต่ กลงกัน
ไว้ตลอดระยะเวลาทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้ตามกาหนด หรือ
มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
10.3 บริษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริษทั กาหนดให้มกี ารควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ระดับกลุ่มบริษทั หน่วย
ธุรกิจ สายงาน ฝา่ ยงาน แผนก หรือกระบวนการ
10.5 บริษทั มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด
เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้าทีบ่ นั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

ใช่

ไม่ใช่

11. องค์ก รเลือ กและพัฒนากิ จกรรมการควบคุม ทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนับสนุน การบรรลุ
วัตถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
11.1 บริษทั ควรกาหนดความเกีย่ วข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านและการควบคุมทัวไปของระบบสารสนเทศ
่
11.2 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
11.3 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
11.4 บริษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
12.1 บริษทั มีนโยบายทีร่ ดั กุมเพื่อติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ ก่ี าหนด เช่น ข้อบังคับของ
บริษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ป้องกันการ
หาโอกาส หรือนาผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรม กระทาโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ่วนได้เสียในธุรกรรม
นัน้
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12.3 บริษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ธิ ุรกรรม คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็น
สาคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการทีก่ ระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length
basis)

ใช่

ไม่ใช่

คาถาม
12.4 บริษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ กาหนด
แนวทางให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือ
ปฏิบตั ิ (หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)
12.5 บริษทั กาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั โิ ดย
ผูบ้ ริหารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั การนาไปใช้ในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยบุคลากรที่
มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยู่เสมอ

ใช่

ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่
กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
13.1 บริษทั กาหนดข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
มีคุณภาพและเกีย่ วข้องต่องาน
13.2 บริษทั พิจารณาทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล
13.3 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลทีส่ าคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ารณา เหตุผล
ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลือกต่างๆ
13.4 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการ
ประชุมทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
ภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามทีก่ ฎหมายกาหนด
13.5 บริษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกีย่ วกับความเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย
เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่
พิจารณาความเห็นของกรรมการรายทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรื่องทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น
13.6 บริษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่องในการควบคุมภายใน
บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่างครบถ้วนแล้ว
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14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
14.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
คาถาม
14.2 บริษทั มีการรายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการ
บริษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน หรือสอบทานรายการต่างๆ
ตามทีต่ ้องการ เช่น การกาหนดบุคคลทีเ่ ป็นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่น
นอกจากที่ได้รบั จากผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบ
ภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารตามทีค่ ณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริหารนอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ เป็นต้น
14.3 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษทั
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower
hotline) ได้อย่างปลอดภัย

ใช่

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
15.1 บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการสื่อสารทีเ่ หมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มเี จ้าหน้าทีห่ รือ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-Blower Hotline) แก่
บริษทั ได้อย่างปลอดภัย

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนการติดตามการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝา่ ยบริหาร
และพนักงานปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น
กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรือมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น
ต้น
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คาถาม
16.2 บริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีว่ างไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือ การประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของบริษทั
16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความสามารถ
16.5 บริษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขน้ึ ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ใช่

ไม่ใช่

คาถาม
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing, IIA)

ใช่

ไม่ใช่

17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
17.1 บริษทั ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดาเนินการเพื่อติดตาม
แก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ แตกต่างจากเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างมี
นัยสาคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝา่ ยบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์หรือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ทิ ฝ่ี า่ ฝืนกฎหมาย หรือมีการ
กระทาทีผ่ ดิ ปกติอ่นื ซึง่ อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปญั หา (แม้ว่าจะได้เริม่
ดาเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการ
บริษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ
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