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ข้อมูลสําคัญทางการเงนิ (ข้อมูลปี 2554) 

งบการเงนิส้ินสุด 31 ธันวาคม ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
  

ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นสามัญ 
   

ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท) 0.25 0.25 0.25 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.52 0.51 0.37 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.062 0.083 0.098 

 

ผลการดาํเนินงาน (พนับาท) 
   

รายไดจ้ากการขาย 376,409 344,887 295,868 

รายไดร้วม 380,729 348,713 299,311 

กาํไรสุทธิ 19,822 24,437 23,629 

 

ข้อมูลเกีย่วกบังบดุล (พนับาท) 
   

สินทรัพยห์มุนเวียน 211,552 178,085 146,242 

สินทรัพยร์วม 294,717 254,760 198,242 

    

หน้ีสินหมุนเวยีน 125,346 80,131 107,881 

หน้ีสินรวม 128,297 82,414 108,619 

    

ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 80,000 80,000 60,000 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 166,419 163,347 89,623 

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
   

ผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ (%) 12.02% 19.32% 25.76% 

ผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 40.94% 56.00% 56.84% 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.33% 11.01% 12.09% 

กาํไรขั้นตน้ (%) 24.29% 25.20% 25.56% 

อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน (เท่า) 1.69 เท่า 2.22 เท่า 1.36 เท่า 

อตัราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั (เท่า) 0.76 เท่า 1.13 เท่า 0.70 เท่า 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.77 เท่า 0.50 เท่า 1.21 เท่า 
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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 ในช่วงปีท่ีผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งท่ีประเทศ

ไทยของเราได้เผชิญหน้ากบัปัญหาต่างๆมากมาย ทัง้

จากปัจจัยการเมืองภายในประเทศ, ภัยธรรมชาติ 

และเศรษฐกิจโลก  ข้ าพเ จ้าในฐานะประธาน

กรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด 

(มหาชน)  ได้คอยเฝ้าดสูถานการณ์ในภาพรวมอย่าง

ใก ล้ ชิ ดและต่ อ เ น่ื อ ง  อย่ า ง ไ ร ก็ตาม  ภายใ ต้

บรรยากาศท่ีไม่ เ อื อ้ อํานวยดังกล่าว  บริษัทยัง

สามารถประคองตัว ฟันฝ่าอุปสรรค อีกทัง้ได้พลิก

วิกฤติให้เป็นโอกาสในส่วนท่ีมีศกัยภาพ ซึ่งได้ส่งผล

ให้บริษัทสามารถเติบโตในระดบัท่ียอมรับได้อย่างหน้าช่ืนชม ซึ่งความสําเร็จดงักล่าว มิได้มาจากผู้หนึ่งผู้ ใดเพียงเท่านัน้ 

หากแตม่าจากความร่วมมือร่วมใจของทกุฝ่ายในบริษัท และพนัธมิตรทางธุรกิจในทกุภาคสว่น ข้าพเจ้าต้องขอโอกาสกลา่ว

ช่ืนชม และขอขอบคณุมา ณ โอกาสนีด้้วย 

  ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการ มีความเช่ือมัน่อยา่งเต็มเป่ียมว่ากลุม่ผู้บริหารของบริษัทจะปฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

เต็มความสามารถ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของบริษัท รวมทัง้ยงัคงมุ่งมัน่และยึดมัน่ในการนําพาองค์กรแห่งนี ้ให้เติบโต

ตามเป้าหมายบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมเหมือนเช่นท่ียดึถือ และปฏิบติัตลอดมา เพ่ือให้บริษัทเป็นท่ียอมรับ

อยา่งกว้างขวาง และก้าวหน้าย่ิงๆขึน้ไป 

 

 

       (นายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร) 

                ประธานกรรมการ 

            บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
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วสัิยทัศน์และพันธกจิ 

วิสัยทศัน์ 

มุง่มัน่สูก่ารเป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย ผลติภณัฑ์เพ่ือความสอ่งสวา่งในภมิูภาคอาเซียน ให้ความสําคญักบัการ

วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ 

พันธกิจ 

• สร้างมลูคา่เพิ่มและรักษาสทิธิประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และองค์กร อยา่งยัง่ยืน 

• มุง่สูค่วามเป็นผู้ เช่ียวชาญการผลิตอปุกรณ์เพ่ือความสอ่งสวา่งในภมิูภาคอาเซียน 

• พฒันาเทคโนโลยีขัน้ตอนและกระบวนการผลิต ควบคมุคณุภาพของสนิค้า และ ลดต้นทนุการผลิต 

• ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทกุระดบัทัง้ด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการ 

• พฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์ประหยดัพลงังานเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรโลก 

• สง่เสริมวฒันธรรมการสร้างระบบธรรมาภิบาล ระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคมุภายในท่ีดี 

• เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถของบคุลากร ให้มีความรับผิดชอบตอ่องค์กร และสงัคม 

• ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และรักษาไว้ซึง่จารีตประเพณีอนัดีงามของสงัคมไทย 
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สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ 

 บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั 

(มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและจดั

จําหน่ายอปุกรณ์เก่ียวกบัระบบแสงสวา่ง โดยเร่ิมจาก

การเป็นผู้ผลิตบลัลาสต์ขนาดเลก็และได้เพิ่มกําลงัการ

ผลติและเพิ่มความหลากหลายของผลติภณัฑ์จนมี

สนิค้าหลากหลายรายการขึน้ และได้มีการปรับระบบ

การควบคมุการบริหารในสว่นต่างๆ รวมถงึการเปิด

โอกาสให้มีกรรมการซึง่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้

ความสามารถในด้านตา่งๆ เข้ามาช่วยในการตดัสนิใจ

ซึง่รวมระยะเวลานบัตัง้แตเ่ร่ิมการดําเนินธุรกิจจนถงึ

ปัจจบุนัเป็นระยะเวลากวา่ 35 ปี แล้วนัน้  

ในช่วงปี 2554 ท่ีผา่นมา ทางบริษัทได้เติบโต

ขึน้ในสว่นของรายได้มากกวา่ปี 2553 ซึง่เป็นปีท่ีบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 ผลจากการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไปสง่ผลให้บริษัทได้รับเงินทนุหมนุเวียนจากการ

ระดมทนุและเป็นเงินทนุท่ีใช้ในการพฒันาระบบการกระจายสินค้าการรวมสว่นการบริหารงานให้อยูภ่ายในอาคาร TMI 

นอกจากนีย้งัได้ใช้เงินระดมทนุดงักลา่วในการก่อสร้างโครงการในสว่นของการผลติสนิค้าประเภทอปุกรณ์หลอดไฟและ

โคมไฟเพิ่มมากขึน้กวา่แตเ่ดิมโดยมีจดุมุง่หมายในการพฒันาและขยายศกัยภาพในการผลิตกลุม่ผลิตภณัฑ์หลอดไฟซึง่มี

แนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองและมีตลาดรวมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ธุรกิจด้านอปุกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบแสง

สวา่ง  

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้เติบโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้และได้มี

การย้ายสํานกังานจากถนนพระรามท่ี 3 มาฝ่ังถนนเจริญนครและได้มีการรวมศนูย์การกระจายสนิค้าเพ่ือรองรับการ

ขยายตวัของตลาดในระยะเวลา 5-7 ปีข้างหน้า โดยทางบริษัทได้มีการสง่เสริมให้มีการพฒันาด้านบคุลากร, ด้านคณุภาพ

การผลิตสนิค้า, ด้านการวิจยัและรวมถงึศกัยภาพในการผลิตของเคร่ืองจกัรของบริษัท นอกจากนีท้างบริษัทได้รับการ

อนมุติัการสง่เสริมจากสํานกังานสง่เสริมการลงทนุหรือ BOI ให้สามารถใช้สทิธิสง่เสริมการลงทนุในโครงการเดิมและ

โครงการใหมอี่ก 2 โครงการได้แก่ โครงการผลติหลอดไฟและโครงการผลติโคมไฟซึง่บริษัทได้มีการขยายตลาดในกลุม่

ประเภทดงักลา่วเพ่ือรองรับการขยายตวัของผู้บริโภคและพฤติกรรมการปรับเปล่ียนลกัษณะการซือ้ของผู้บริโภคในอนาคต 
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ในด้านการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ประเภทใหม่ๆ  ทางบริษัทได้จดัสรรงบประมาณในสว่นของการ

ประชาสมัพนัธ์และโฆษณาสนิค้ามากขึน้ ซึง่จะทําให้สนิค้าของบริษัทเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัในตลาดมากขึน้ใน

อนาคต ซึง่จะช่วยสง่ผลตอ่การเติบโตของยอดขายในอนาคต 

ซึง่ไมเ่พียงแตก่ารให้ความสําคญัในแง่ของการดําเนินธุรกิจเทา่นัน้ บริษัทยงัให้ความสําคญัตอ่นโยบายความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีมีผู้บริหารและกรรมการเป็นคนไทย โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายอยา่ง

ชดัเจนท่ีจะรักษาไว้ซึง่ประเพณีปฏิบติัอนัดีงามของสงัคมไทย ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด สง่เสริมและมุ่งเน้นให้มี

การพฒันาในผลติภณัฑ์และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม สนบัสนนุการพฒันาของชมุชนรวมถงึการพฒันาบคุลากร

ทัง้ในและนอกองค์กร เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืนควบคูไ่ปกบัสงัคมไทย 

ด้วยแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีผา่นมาทําให้บริษัทสามารถเติบโตและพฒันาต่อไปอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทต้อง

ขอขอบคณุลกูค้าผู้ มีอปุการคณุทกุทา่นและคูค้่าท่ีให้ความร่วมมือ รวมถงึผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีให้ความไว้วางใจและเพ่ือน

พนกังานทกุคนท่ีมีความตัง้ใจปฏิบติังานจนสําเร็จลลุว่งเป็นอยา่งดี คณะกรรมการบริหารขอให้คํามัน่ตอ่ทกุทา่นวา่ จะ

บริหารบริษัทด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบเพ่ือการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

        (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

                กรรมการผู้จดัการ 

            บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัทภาษาไทย  : บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาองักฤษ   : Teera – Mongkol Industry Public Company Limited (TMI) 

เลขทะเบียนบริษัท    : 0107552000189 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้ ออกแบบ ผลิต และจัดจําหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง 

อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 46 / 67 – 69 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวา

พาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ท่ีตัง้สํานกังานสาขา : สาขาท่ี 1 เลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสํานักงานแห่งนีใ้ช้เป็นส่วนของ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและโกดงัเก็บสนิค้า 

  สาขาท่ี 2  เลขท่ี 9 / 20 ซอยมัง่มีทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลอง

ส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

74000 โดยสํานกังานแหง่นีใ้ช้เป็นโรงงานเพ่ือการผลติ   

โทรศพัท์     : 0-2877-9510-21, 034-854-629 

โทรสาร     : 0-2877-9522-23 

Home Page    : www.thaiballast.com 

ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว    : 80,000,000 บาท (แปดสบิล้านบาทถ้วน) 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้ : เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  ชัน้ 4 และ 6 - 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : 0-2359-1200 

 
ผู้สอบบัญชี 
ช่ือผู้สอบบญัชี : นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 

ท่ีตัง้ : 790/12 ทองหลอ่ทาวเวอร์ ซอยทองหลอ่ 18 ถนนสขุมุวิท 55 

  แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 0-2714-8842-3 , 0-2185-0342 

โทรสาร : 0-2185-0225 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (Teera-Mongkol Industry Public Company Limited) ได้จด

ทะเบียนก่อตัง้บริษัทขึน้ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2543 ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 

เพ่ือประกอบธุรกิจผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ 

และโคมไฟ 

บริษัทเร่ิมก่อตัง้โดยกลุม่นกัธุรกิจคนไทย นําโดยนายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทใน

ปัจจบุนั ด้วยความคิดริเร่ิมในการดําเนินธุรกิจ ตัง้แตปี่ 2520 โดยเร่ิมจากการผลิตบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 

และบลัลาสต์สําหรับไฟกระแสตรงสําหรับใช้กบัแบตเตอร่ีของรถบสั เรือ และรถเข็น ในนามธีรพลการไฟฟ้า ตอ่มาได้

ดําเนินการยกเลิกและจดัตัง้ ห้างหุ้นสว่นจํากดัธีระมงคล การไฟฟ้า พร้อมกบัการขยายประเภทของสนิค้าท่ีผลิตเพิ่มขึน้ 

อาทิเช่น บลัลาสต์สําหรับไฟถนน เพ่ือทดแทนการนําเข้า เน่ืองจากช่วงเวลาดงักลา่ว บลัลาสต์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์

มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง นอกจากนีย้งัเร่ิมผลติผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน 

และสตาร์ทเตอร์สําหรับไฟถนน เป็นต้น จนกระทัง่ ในปี 2543 ห้างหุ้นสว่นจํากดัธีระมงคล การไฟฟ้า ได้ย้ายการผลิตไปท่ี

โรงงานในจงัหวดัสมทุรสาคร และได้ก่อตัง้นิติบคุคลใหมเ่ป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (ปัจจบุนั ทางห้าง

หุ้นสว่นจํากดัธีระมงคล การไฟฟ้า อยูร่ะหวา่งการชําระบญัชีเพ่ือปิดกิจการ ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการห้างหุ้นสว่น 

ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552) รวมทัง้ได้เพิ่มรายการสนิค้าอ่ืน ๆ ท่ีมีความทนัสมยั และใช้เทคโนโลยีในการ

ผลติท่ีสงูขึน้ อาทิเช่น สวิทช์แสงแดด หม้อแปลงอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น และเม่ือปี 2549 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม่ 

เพ่ือรองรับการขยายกําลงัการผลติสนิค้าใหมท่ี่เพ่ิมขึน้  

ปัจจบุนั บริษัทมีสํานกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขท่ี 46 / 67 – 69 หมูท่ี่ 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 และมีสํานกังานสาขา 2 แหง่ ดงันี ้

สํานกังานสาขาแหง่ท่ี 1 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 10600 

สํานกังานสาขาแหง่ท่ี 2 ตัง้อยู่เลขท่ี 9 / 20 หมูท่ี่ 5 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง 

สมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000  

 
การประกอบธุรกจิของบริษัท 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ ผลติ และจดัจําหน่าย อปุกรณ์ไฟฟ้าสอ่ง

สวา่ง อปุกรณ์ควบคมุท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลอดไฟ และโคมไฟ ให้แก่ลกูค้าทัง้ใน และตา่งประเทศ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลกูค้าใน

ประเทศ โดยกลุม่ลกูค้าหลกั แบง่เป็น กลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้า ตลาดค้าสง่ทัว่ไป และกลุม่ลกูค้าโครงการ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท ประกอบด้วยกลุม่สนิค้าหลกั 6 กลุม่ ได้แก่ 

1. กลุม่ผลติภณัฑ์บลัลาสต์ และหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่ 

i. บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟในอาคาร บ้านเรือน 

ii. บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟ้าปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) 

iii. หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน 

2. กลุม่ผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 

3.  กลุม่ผลติภณัฑ์ Control Gear (อปุกรณ์สว่นควบท่ีใช้ในวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง) 
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4. กลุม่ผลติภณัฑ์อํานวยความสะดวกภายในบ้าน 

5. กลุม่ผลติภณัฑ์ โคมไฟฟ้า 

6. กลุม่ผลติภณัฑ์ไฟฟ้า และอปุกรณ์ประเภท อ่ืน ๆ 

 

ทัง้นีใ้นกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะเน้นการเป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายบลัลาสต์เป็นสําคญั โดยบลั

ลาสต์ท่ีบริษัทผลติจะครอบคลมุถงึ บลัลาสต์ไฟบ้าน (ซึง่เป็นสินค้าควบคมุโดยสํานกังานมาตรฐานอตุสาหกรรม) และบลั

ลาสต์ไฟถนน ภายใต้ตราสนิค้า “GATA” ซึง่เป็นตราสนิค้าหลกัของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยงัรับจ้างผลิตตามคําสัง่ซือ้ 

(OEM) ภายใต้ตราสนิค้าอ่ืน คิดเป็นจํานวนมากกวา่ 40 ตราสนิค้า ทัง้นีธุ้รกิจการผลิตบลัลาสต์เพิ่งเร่ิมก่อตัง้ขึน้ใน

เมืองไทยเม่ือประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมา ซึง่ก่อนหน้านัน้ต้องนําเข้าจากประเทศเยอรมนัทัง้หมด โดยสนิค้าของบริษัทผลติได้

คณุภาพมาตรฐาน และสามารถทดแทนการนําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศได้ 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลติภณัฑ์ ดงันี ้
กลุ่มผลติภณัฑ์ 2552 2553 2554 (BOI) 2554 (NON-BOI) 2554 (รวม) 

รายได้จากการขาย ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ.  %  

1. ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า 191.81 64.08 205.59 59.01 225.31 88.39 - -  225.31 59.24  

2. ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้า 9.57 3.20 19.68 5.65 3.64 1.43 50.4 40.18 54.04  14.21  

3. ผลิตภณัฑ์ Control Gear (อปุกรณ์สว่นควบ

ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง) 

18.27 6.10 22.36 6.42 19.54 7.66 11.68 9.31 31.22  8.21  

4. ผลิตภณัฑ์อํานวยความสะดวกภายในบ้าน 4.17 1.39 4.38 1.26 4.02 1.58 - - 4.02  1.06  

5. ผลิตภณัฑ์ โคมไฟฟ้า 72.11 24.09 92.98 26.69 -0.09 -0.04 60.39 48.14 60.30  15.85  

6. ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอปุกรณ์ประเภทอื่นๆ *** 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 1.65 1.32 1.64 0.43 

สว่นลดจ่าย 0.06 0.02 0.09 0.03 0.08 0.03 0.04 0.03 0.12  0.03  

รายได้จากการขาย – สุทธิ 295.87 98.85 344.89 98.99 252.50 99.06 123.91 98.78 376.41  98.97  
รายได้อื่น ๆ* 3.44 1.15 3.50 1.01 2.40 0.94 1.54 1.22 3.94  1.03  

รายได้รวม 299.31  100.00 348.39  100.00  254.90 100.00 125.45 100.00 380.34  100.00  
 
หมายเหตุ:  *รายได้อื่น ได้แก่ การขายเศษวัตถุดบิ รายได้รับคืนการส่งออก – เงนิสด/บตัรภาษี รายได้ดอกเบีย้รับ – เงนิฝาก 
 **รายได้จากการขาย หวัข้อที่ 6. ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ คืออุปกรณ์ที่ทางบริษัทจัดจาํหน่ายทั่วไป ซึ่งได้แก่ ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายไฟ สายโทรศัพท์ พดัลม 

เป็นต้น 
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทการขาย ดงันี ้

ประเภทการขาย 
2552 2553 2554 (BOI) 2554 (NON-BOI) 2554 (รวม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากภายในประเทศ 268.67 90.81 308.91 89.57 216.49 85.74 120.14 96.95 336.62  89.43  

รายได้จากตา่งประเทศ 27.20 9.19 35.98 10.43 36.01 14.26 3.77 3.05 39.79  10.57  

รายได้รวม 295.87 100.00 344.89 100.00 252.50 100.00 123.91 100.00 376.41  100.00  
 

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทกลุม่ลกูค้า ดงันี ้ 
 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 
 2552 2553 2554 (BOI) 2554 (NON-BOI) 2554 (รวม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กลุม่ลกูค้าประเภทโครงการ 7.27 2.71 17.64 5.71 10.88 5.02 5.33 4.44 16.21  4.81  

กลุม่ผู้ผลิตโคมไฟ 80.87 30.10 84.02 27.20 70.58 32.06 2.97 2.47 73.54  21.85  

กลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าทัว่ไป           

 1. ร้านค้าสง่ 79.29 29.51 72.39 23.43 44.18 20.41 23.03 19.17 67.20  19.96  

 2. ร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป 101.24 37.68 133.27 43.14 86.03 39.74 75.71 63.02 161.74  48.05  

กลุม่ Modern Trade   1.60 0.52 4.83 2.23 13.10 10.90 17.93  5.33  

รวมรายได้จากการขายในประเทศ 268.67 100.00 308.91 100.00 216.49 100.00 120.14 100.00 336.62  100.00  
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามลกัษณะการดําเนินการก่อนจดัจําหน่าย ดงันี ้ 
 

ประเภทกลุ่มลูกค้า 
 2552 2553 2554 (BOI) 2554 (NON-BOI) 2554 (รวม) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 146.72 49.59 170.22 49.36 171.59 67.96 34.54 27.87 206.13  54.76  

2. ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) 125.25 42.33 140.46 40.73 80.91 32.04 13.12 10.58 94.02  24.98  

3. ผลิตภณัฑ์ที่ซือ้มา เพื่อจําหน่ายตอ่ 23.90 8.08 34.20 9.92 0.00 0.00 76.26 61.54 76.26  20.26  

รวมรายได้จากการขาย 295.87 100.00 344.89 100.00 252.50 100.00 123.91 100.00 376.41  100.00  
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TMI กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยืน  บริษัทให้ความสําคญั

กบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการทํางานทกุขัน้ตอนและทกุระดบัการบริหาร ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบตอ่

การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม ดแูลพฒันาชมุชนและสงัคม มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคํานงึถึงผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย พร้อมทัง้ยงัพฒันาบคุลากรให้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

• การกาํกับดแูลกิจการ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทไว้ในคูมื่อ “หลกัการกํากบัดแูลกิจการ” และคูมื่อ 

“จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน” ของบริษัทเพ่ือเป็นแนวในการปฏิบติัแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้ในเวบไซต์ของบริษัท  

 

ในปี 2554 บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ โดยครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่  

1. สทิธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะให้ความสําคญักบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุ ๆ ทา่น อยา่งเท่าเทียมกนั นอกจากนีจ้ะกําหนดนโยบายใน

การกํากบัดแูลกิจการ โดยคํานึงถงึสทิธิของผู้ ถือหุ้นโดยจะไมจํ่ากดัแตเ่พียงเฉพาะสทิธิท่ีกฎหมายกําหนดไว้เทา่นัน้ โดยมี

แนวปฏิบติั ดงันี ้

1. บริษัทจะดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ี

เก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอและทนัเวลา โดยจะถือปฏิบติัให้

จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่ง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่ง

น้อย 7 วนั ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือ 14 วนั แล้วแตเ่ร่ืองท่ีจะพิจารณา และ/หรือ เป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด โดยกําหนดให้ในแตล่ะวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบนัทกึการประชมุถกูต้อง ครบถ้วน 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

2. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

รวมถงึการเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วไว้ในเวบ็ไซต์ ของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนท่ีจะจดัสง่เอกสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสารจากบริษัท 

3. บริษัทจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงอยา่งเตม็ท่ี 

และจะละเว้นการกระทําใด ๆ ท่ีอาจจะเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

4. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเหน็และตัง้คําถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้  

5. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึความคืบหน้าจากการดําเนินงานอยา่งสม่ําเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือ

หุ้นทราบโดยตรงผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท หรือผา่นทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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2. การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จะได้รับการปฏิบติัท่ีเทา่เทียมกนั

และเป็นธรรม และจะสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้น

เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยได้กําหนดแนวทางปฏิบติัให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบติั และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียม

กนั  

บริษัทได้จดักระบวนการประชมุผู้ ถือหุ้นในลกัษณะท่ีสนบัสนนุให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่

เทียมกนั โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการลว่งหน้าในเวลาอนั

สมควร นอกจากนีจ้ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชมุด้วยตวัเอง สามารถใช้สทิธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้

ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสียงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการ

มอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นด้วย 

ทางบริษัทมีมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง

หรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบโดยกําหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบติั 

โดยนโยบายและวิธีการติดตามดแูลในการนําข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนนัน้ บริษัทมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดแูลและพิจารณาตดัสนิความผิด ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายใน

เพ่ือประโยชน์สว่นตวั และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษท่ี

เป็นไปตามมติท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษัท หากพนกังานของบริษัทกระทําความผิดดงักลา่ว  

กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท

โดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียกบัธุรกรรมท่ีทํากบับริษัทจะไมมี่สว่นร่วมในการตดัสนิใจทําธุรกรรม

ดงักลา่ว 

ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและวิธีการ

ดแูลไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

(ก) รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

จะต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วย

กับรายการระหว่างกันนัน้ ทัง้นี ้การอนุมัติการเข้าทํารายการระหว่างกันคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความ

ยติุธรรม ความสมเหตสุมผลของรายการและเป็นไปตามเง่ือนไขและราคาตลาด นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนั จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนมุติัรายการระหว่างกนัในลกัษณะ

ดังกล่าวได้ เพ่ือความเป็นธรรม และเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกันท่ีเข้าข่ายตาม



 

  15 
Annual Report 

2011 

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ ข้อกําหนด หรือกฎของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(ข) การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรวมถงึคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตลอดจน

บคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบคุคลดงักลา่ว ใช้

ข้อมลูภายในซึง่ยงัมิได้เปิดเผยเพ่ือทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วง

ระยะเวลาก่อนการนําเสนองบการเงินประจํางวดตอ่ สํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนท่ีข้อมลูนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้ มีสว่นได้เสีย จะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะไมก่ระทําการใด ๆ 

ท่ีเป็นการละเมิดสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มี

กระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน 

และความยัง่ยืนของกิจการ ดงันี ้ 

– ทางบริษัทจะปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

– การซือ้สนิค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถงึปฏิบติัตามสญัญาตอ่คูค้่า 

– การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกู้ ยืมตามข้อตกลง 

– เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าทัง้ในด้านคณุภาพของสนิค้าและการ

ให้บริการท่ีดีได้มาตรฐาน  

– การประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขนัท่ีดี หลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมส่จุริต เพ่ือทําลายคู่แข่งทางการค้า 

– มีความรับผิดชอบ ตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม 

 

นอกจากนีค้ณะกรรมการได้กําหนดให้เกิดกลไกการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้เสียในการสร้างเสริมผลการ

ดําเนินงานของบริษัท เพ่ือสร้างความมัน่คงอย่างยัง่ยืนให้กบักิจการ และเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสีย

เหลา่นัน้ให้ได้รับทราบอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีในการมีสว่นร่วมดงักลา่วได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ี

มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่ข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ 

รายงานทางการเงิน ข้อมลูเก่ียวกบัการทําหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาของคณะกรรมการ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบติัตามนโยบายตา่ง ๆ  
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บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการรับรองจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์  

นอกจากนีย้งัได้กําหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการในประเดน็เก่ียวกบัการทําผิด

กฎหมาย ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบติั 

ดงันี ้

1. นอกจากบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีกําหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ผา่นแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี และรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการจะจดัให้

มีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั

อยา่งสม่ําเสมอ 

2. คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีได้ให้ความเหน็ชอบไว้โดยสรุป และผลการ

ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วผา่นรายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

3. คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ จํานวนครัง้ของการ

ประชมุ และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา 

4. คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อน

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

5. บริษัท ได้เปิดเผยข้อมลูทางบริษัทผา่นทาง Opportunity Day ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ได้จดัขึน้มา ทกุไตร

มาส และนําเสนอข้อมลูตอ่นกัลงทนุ( Road Show) 

6. เปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยง และรายงานการมีสว่นได้สว่นเสียของกรรมการและ

ผู้บริหารเพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

7. ไมมี่ประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย 

 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัทคํานงึถึงความสําคญัของนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยกําหนด

เป็นนโยบายเพ่ือให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเช่ือมัน่

ให้แก่ผู้ลงทนุ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูให้กบัสาธารณะ และผู้ ถือหุ้นอยา่งสม่ําเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัตอ่

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน สว่นการบริหารความเส่ียงบริษัทจะพยายามควบคมุ และบริหารความเส่ียง

อยา่งใกล้ชิด และยงัคํานงึถงึเร่ืองจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึง่ความเป็นธรรมต่อคูค้่า ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่น

ได้เสียทกุ ๆ กลุม่ 
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คณะกรรมการมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท

และผู้ ถือหุ้นโดยรวมโดยได้จดัให้มีระบบแบง่แยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ

อยา่งชดัเจน และดแูลให้บริษัทมีระบบงานท่ีให้ความเช่ือมัน่ได้วา่ กิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทได้ดําเนินไปในลกัษณะท่ี

ถกูต้องตามกฎหมายและและมีจริยธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

– กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท 

– กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบติัของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน  เพ่ือ

บรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ 

– ดแูลให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและติดตามอย่างสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 

จํากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทก็ได้ทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคมุภายในของบริษัท ในการตรวจสอบ

บญัชีประจําปี และไมพ่บจดุออ่นหรือข้อบกพร่องท่ีสําคญัในระบบดงักลา่ว 

– ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และติดตามอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้บริษัทได้รับ

ประโยชน์สงูสดุ 

– ดแูลสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
โครงสร้างคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการได้กําหนดจํานวนกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยขอความเห็นชอบ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน จากจํานวนคณะกรรมการทัง้หมด 8 

คน ซึ่งคิดเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2552 ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพ่ือช่วยใน

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําอย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และจะจดัให้มีการประชมุเป็นพิเศษในกรณีท่ีมีวาระเร่งดว่น 

2. คณะกรรมการได้กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

3. คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ อย่าง

รอบคอบ 

4. บริษัทได้กําหนดหน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เพ่ือ

ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม่จํากดั จึงได้แยกบคุคลท่ีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

ออกจากกนั 

5. บริษัทมีเลขานกุารบริษัทซึง่ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ รวมถงึการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการจะทําหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเหน็ชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของ

บริษัท เช่น วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กํากบั 

ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิพล 

2. คณะกรรมการได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความ

เหน็ชอบตอ่นโยบายดงักลา่ว โดยจะทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจํา อยา่งน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

3. คณะกรรมการได้จดัให้มีการทําจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคนเข้าใจถงึมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีบริษัทใช้ในการดําเนินธุรกิจ และจะติดตามให้มีการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั  

4. คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ โดยได้กําหนดนโยบาย

เก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ียดึถือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั และถือเป็นหน้าท่ีของ

บคุลากรทกุระดบัท่ีจะหลีกเล่ียงการมีสว่นเก่ียวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกอ่ืน ๆ ซึง่จะ

สง่ผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งโดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ี

พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถงึความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่วและต้องไมเ่ข้าร่วมการ

พิจารณาตดัสนิ รวมถงึไมมี่อํานาจอนมุติัในธุรกรรมนัน้ ๆ  

5. คณะกรรมการได้จดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว โดยจะทบทวนระบบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตาม

ความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา โดยมีการ

จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุเป็นระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนั ก่อนวนั

ประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ และในการประชมุทกุครัง้ กรรมการมี

การเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและเสรี มีการจดบนัทกึประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ี

ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการประชุม

คณะกรรมการในแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง 
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สถติกิารเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ในปี 2554 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง ปี 2554  

1. นายประวิทย์  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการ 4/4 ครัง้ 

2. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 4/4 ครัง้ 

3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 4/4 ครัง้ 

4. นายธีระพงษ์  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 4/4 ครัง้ 

5. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 4/4 ครัง้ 

6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ กรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

4/4 ครัง้ 

7. นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

8. นายธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

           หมายเหตุ : พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง และนายธีรัชต์ มีเดชประเสริฐ 

ได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เม่ือครัง้การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2552 วนัท่ี 7 เมษายน 2552 และได้เข้าร่วมการประชมุครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2552 

 

               การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการประเมินผลงานของตนเอง และของกรรมการ คือ จดัให้มีแบบประเมิน

ผลรวม 3 แบบ ได้แก่ แบบประเมินผลคณะกรรมการทัง้คณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

และแบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอ่ืน) เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน

ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีท่ีผ่านมา และนําผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการและนํา

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการดําเนินงานตอ่ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทน อยูใ่นระดบั

เดียวกบัอตุสาหกรรม และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัตามท่ีทางบริษัทต้องการ โดย

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีร้ายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหาร ได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในหวัข้อการจดัการ เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นแล้ว 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 ทางบริษัทได้กําหนดแนวทางการพฒันากรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

1. คณะกรรมการจะสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน

ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังาน
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อย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมภายในบริษัท หรือจัดส่งอบรมภายนอกตามหลกัสูตรท่ี

เหน็สมควร 
2. ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท

ให้แก่กรรมการใหม ่
3. คณะกรรมการจะกําหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพ่ือทราบเป็นประจําถึงแผนการพฒันาและสืบ

ทอดงาน ซึง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะมีการเตรียมแผนงานท่ีต่อเน่ืองถึงผู้ สืบทอดงานในกรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
4. คณะกรรมการจะจดัให้มีโครงการสําหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจํา

ทกุปีถงึสิง่ท่ีได้ดําเนินงานไปในระหวา่งปี และพิจารณาควบคูก่นัไป เม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 
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• การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
การปฏิบติัต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้การดําเนินธุรกิจมีความยัง่ยืน คณะกรรมการ

บริษัท จึงประกาศนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมปราศจากการเอารัดเอา

เปรียบ ดําเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใดมากกว่าหลกัปฏิบติัสากล ให้ความ

เป็นธรรมกบัคู่ค้าทกุฝ่าย โดยไม่มีการเลือกปฏิบติั คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ

ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัให้มีช่องทางการเผยแพร่ นโยบาย ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ท่ีคู่ค้าควรจะได้รับ โดยไม่มีการเลือก

ปฏิบติั เพ่ือประกาศให้ทราบถึงนโยบายในการดําเนินงานด้านการจดัหา และ จัดซือ้แก่คู่ค้าทุก

รายอยา่งเทา่เทียมกนั เปิดช่องทางการร้องเรียนสําหรับลกูค้าทกุราย จดัให้มีการทําแบบสอบถาม

สําหรับลูกค้าโดยวิธีการสุ่ม เพ่ือให้ลูกค้ามีอิสระในการให้ข้อมูลต่อบริษัทโดยตรง ข้อมูล

แบบสอบถามถกูนํามาวิเคราะห์ และวิจยัตามหลกัวิชาการและปราศจากอคติ นอกจากนีใ้นกรณี

ท่ีคู่ค้าต้องการร้องเรียน เร่ืองสินค้า หรือได้รับการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม อาทิ การเรียกสินบน คู่

ค้าทกุรายสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนเข้ามายงับริษัทได้โดยตรง 

2. ปฏิบัติตามเง่ือนไข ข้อตกลง สัญญาท่ีเป็นธรรม ตามท่ีได้ตกลงไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด บน

พืน้ฐานของความเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมท่ีดีของสงัคม 

3. กําหนดนโยบายเพ่ือความโปร่งใส โดยห้ามพนกังาน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ท่ีจะสง่ผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจ หรือทําให้เกิดความไมโ่ปร่งใสในการดําเนินกิจการ ป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตต่อ

หน้าท่ี ความไมโ่ปร่งใสในการดําเนินธุรกิจกบัคูค้่าทกุราย 

• สทิธิมนุษยชนและการปฏบัิตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
สทิธิมนษุยชนเป็นสทิธิพืน้ฐานในความเป็นมนษุย์ ซึง่มีทัง้สิทธิท่ีกฎหมายกําหนดและสิทธิท่ีมิได้ระบไุว้เป็น

กฎหมาย บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีจดัให้มีการส่งเสริม สนบัสนนุ และ 

พฒันา สิทธิมนุษยชนทัง้สําหรับบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง บริษัทมีนโยบายในการปฏิบติัต่อ

แรงงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

คุ้มครองสิทธิของผู้ ด้อยโอกาส และเปิดโอกาสความเท่าเทียมกันของพนกังานทกุระดบั จัดกิจกรรมเพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับองค์กร โดยไม่ปิดโอกาสการ

แสดงออกซึง่ความคิดสร้างสรรค์อนัเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดกิาร 

ทางบริษัทได้ดําเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติมให้กบัพนกังานประจําของบริษัทนอกเหนือจาก

สวสัดิการกองทนุประกนัสงัคม ซึง่เป็นสวสัดิการพืน้ฐานสําหรับพนกังาน โดยจดัให้มีการจดัทํากองทนุ

สํารองเลีย้งชีพเพ่ือให้พนกังานได้มีหลกัประกนัในอนาคตสําหรับพนกังานท่ีทํางานกบับริษัทเป็นระยะเวลา

ยาวนาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้าสูก่องทนุในอตัราเดียวกนักบัท่ีพนกังานได้จ่ายชําระเพ่ือเป็นการ

สง่เสริมนโยบายการออมของภาครัฐ นอกจากนีท้างบริษัทยงัได้จดัให้มีสวสัดิการเพิ่มเติมคา่รักษาพยาบาล

สําหรับกรณีท่ีพนกังานเจ็บป่วยฉกุเฉินและจําเป็นต้องเข้ารักษาท่ีสถานพยาบาลท่ีมิได้สงักดักองทนุ

ประกนัสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานมีสวสัดิภาพท่ีดีขึน้ 
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การจดัสวสัดิการด้านความปลอดภยัในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังาน เป็นอีกหนึ่งสวสัดิการท่ี

ทางบริษัทได้เลง็เห็นและให้สําคญัเสมอมา ทางบริษัทได้จดัซือ้อปุกรณ์ป้องกนัอนัตราย อาทิ Earplugs ซึง่

จัดให้ไว้กับพนักงานท่ีต้องทํางานกับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสเกิดเสียงดงั หรือ การจัดอุปกรณ์ 

Back Support สําหรับพนกังานขนย้ายสนิค้า เป็นต้น เพ่ือสขุภาพและอนามยัท่ีดีของพนกังาน 

 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 

ในสว่นของการพฒันาบคุลากร ทางผุ้บริหารของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ตระหนกัถงึความสําคญัของการพฒันาบคุลากรภายในองค์กรเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันา

บคุลากรในยคุปัจจบุนัท่ีการแข่งขนัทางการตลาดต้องอาศยัทกัษะและความเช่ียวชาญในการดําเนินการ

เพ่ือรับมือกบัปัญหาหรืออปุสรรคตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ทางผู้บริหารจงึได้ดําเนินการสนบัสนนุการ

พฒันาด้านบคุลากร ทัง้ในระดบัปฏิบติัการ หวัหน้าสว่นงาน และระดบัผู้บริหาร โดยครอบคลมุถงึตัง้แตก่าร

จดัทํา การอบรมฝึกสอนระหวา่งช่วงท่ีเร่ิมเข้าปฏิบติัหน้าท่ี (Probation Period Training) การฝึกอบรม

ระหวา่งการปฏิบติัหน้าท่ี (On the Job Training) การฝึกอบรมประจําปีเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบติั

หน้าท่ีอยา่งถกูต้องสม่ําเสมอ (Scheduled Training) และการฝึกอบรมพิเศษเพ่ือเพิ่มเติมความรู้ 

ความสามารถในการดําเนินงาน (Specific Training) ให้แก่พนกังานในตําแหน่งตา่ง ๆ ท่ีมีความจําเป็น

เฉพาะ ทัง้นีก้ารฝึกอบรมนอกจากจะเป็นการเพิ่มพนูความรู้ให้กบัพนกังาน ยงัเป็นการเปิดทศันวิสยั ในการ

มองปัญหาในรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไป เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 

ทัง้นีใ้นสว่นของการฝึกอบรม บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมทัง้แบบ ภายใน (In-house Training) และมีการ

สง่ฝึกอบรมกบัสถาบนัภายนอก เพ่ือให้สามารถนําความรู้ความสามารถท่ีพนกังานได้รับจากการฝึกอบรม 

มาใช้พฒันา และเพิ่มประสทิธิภาพภายในองค์กรได้อยา่งเตม็ท่ี 

 
3.3 การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีนโยบายสง่เสริมสิทธิมนษุยชน โดยมีการบรรจคุน

พิการเข้าเป็นพนกังานของบริษัท อย่างถกูต้องตามกฎหมาย มีเกณฑ์คดัเลือกโดยการเลือกสรรพนกังาน

พิการท่ีมิได้มีผลกระทบตอ่การจ้างงานเข้าปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้พนกังานพิการได้รับสิทธิอนั

เทา่เทียมกบัพนกังานทัว่ไป ทัง้นีก้ารสง่เสริมการทํางานของคนพิการเป็นสว่นหนึ่งในมาตรการสง่เสริมสิทธิ

มนษุยชนตามหลกัสทิธิมนษุยชนสากลท่ีทางบริษัทได้ยดึถือปฏิบติัตอ่เน่ืองกนัมาอยา่งสม่ําเสมอ 

 
3.4 การสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

ทางบริษัท ธีระมงคล อสุาหกรรม จํากดั (มหาชน) นําโดยกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู

ส่งเสริมให้มีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานโดยการปรับปรุงและพัฒนา ตัวชีว้ัด (Performance 

Indicator) สําหรับแต่ละหน่วยงานเพ่ือใช้วดัผลการทํางานของแต่ละแผนก โดยมีการปรับปรุงและพฒันา

ตวัชีว้ดัอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างสม่ําเสมอ บริษัทได้จดัให้

แผนกท่ีมีผลการประเมินดีเย่ียมจากตัวชีว้ัดท่ีได้กําหนดไว้ ได้รับรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนีท้างบริษัทยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการพฒันาโดย

จดัให้มีการบริหารและการตรวจสอบตามหลกัการ Participatory Governance ซึง่เป็นหลกัปกครองท่ีผู้ถกู
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ปกครองสามารถแสดงออกซึ่งความเห็นต่อการบริหารงานอย่างมีเหตมีุผล พนกังานสามารถเสนอความ

คิดเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ มีสว่นร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบติังานตา่งๆ ในเชิงลกึ  

 
3.5 การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้สําหรับองค์กร (Organizational Knowledge 
Management) 

การจดัการองค์ความรู้เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาการขององค์กรอยา่งยัง่ยืน ผู้บริหารบริษัทธีระ

มงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาองค์ความรู้ภายในองค์กร ด้วย

การสง่เสริมให้มีกระบวนการพฒันาองค์ความรู้ในองค์กรอยา่งสร้างสรรค์ โดยมีการจดัทําในหลายลกัษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. Information Center – เป็นการจดัทําศนูย์กลางองค์ความรู้สําหรับข้อมลูข่าวสารภายใน

องค์กร ข่าวสารท่ีถกูประกาศให้รับทราบจะถกูนํามารวบรวม และเก็บรักษาไว้ในระบบผา่นทาง 

Information Center เพ่ือประกาศให้รับรู้อย่างทัว่ถงึ และเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเหน็ใน

ประกาศท่ีมีผลกระทบตอ่พนกังานอยา่งมีเหตมีุผล 

2. Creativity Center – ศนูย์กลางความคิดเหน็สาธารณะภายในองค์กร เป็นช่องทางสําหรับ

พนกังานทกุระดบัในการนําเสนอความคิดเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ความคิดเหน็ท่ีถกูนํามาปฏิบติัจะ

ได้รับรางวลัด้านการมีสว่นร่วมต่อการพฒันาของบริษัท การจดัทําศนูย์กลางความคิดเหน็สาธารณะ

นอกจากเป็นการสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์ ยงัเป็นการตรวจสอบ

ความโปร่งใสของการทํางานตามหลกั Participatory Governance ซึง่ช่วยให้กระบวนการบริหารเป็นไป

อยา่งมีเอกภาพตามหลกัการประชาธิปไตย 

3. Organizational Learning Process – ทางบริษัทได้นําแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบของ

องค์กรมาประยกุต์ใช้ โดยเร่ิมต้นการเรียนรู้จาก Individual Learning ฝึกการเรียนรู้แบบกลุม่ Team 

Learning และนําไปปฏิบติัตามรูปแบบของ Organizational Learning เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดจากทกัษะ

ของพนกังานในระดบัปฏิบติัการไปจนถงึหวัหน้าสว่นงาน ผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู โดยกระบวนการ

เรียนรู้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 Individual Leaning – สง่เสริมการพฒันาการทางด้านการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ โดย

ฝึกฝนและปฏิบติัการเรียนรู้ผา่นทาง Digital Multimedia Learning ซึง่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้

ผา่นทางวีดีโอเทป และส่ือดิจิตอล ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีได้บนัทกึระเบียบปฏิบติัในการทํางานของแตล่ะ

แผนกเอาไว้ และอบรมพนกังานในทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้พนกังานสามารถเรียนรู้และเข้าใจ

ได้อยา่งสม่ําเสมอ 
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3.2 Team Learning – ฝึกฝนให้พนกังานรู้จกัการทํางานเป็นกลุม่ โดยจดัการอบรมในเชิงกลุม่ ให้

โอกาสพนกังานในการเข้าฝึกฝนตามกลุม่คณะ การแสดงออกซึง่ความคิดเหน็สว่นบคุคล และการ

รับฟังความคิดเหน็ของบคุคลในกลุม่ รวมถงึมารยาท และทกัษะในการประชมุ สมัมนา และการเข้า

ร่วมกิจกรรมระหวา่งพนกังาน ทัง้นีกิ้จกรรมท่ีทางบริษัทได้จดัเป็นประจําอยูท่กุปี เพ่ือสนบัสนนุการ

เรียนรู้การเข้ากลุม่และฝึกฝนทกัษะการทํางานเป็นทีมได้แก่ กิจกรรม Team Building ประจําปี ซึง่

เป็นกิจกรรมท่ีพนกังานประจําของบริษัทจะได้มีโอกาสทําความรู้จกั ร่วมทํากิจกรรมฝึกฝนทกัษะ

การทํางานเป็นทีมของพนกังานประจําทกุระดบั 

3.3 Organizational Learning – สง่เสริมทกัษะการจดัการในรูปแบบองค์กรภาพรวม โดยเปิด

โอกาสให้พนกังานได้เรียนรู้การจดัการในสว่นงานอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่สว่นงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้พนกังาน

มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในรูปแบบองค์กร ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดังกล่าว 

พนักงานข้ามสายงานจะ มีโอกาสช่วยตรวจสอบการปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานสายงานอ่ืน  เพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจของลกัษณะงานอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่ภายในบริษัท โดยมีผู้จดัการ รวมถึงผู้บริหาร

เป็นผู้ กํากบัดแูล ทัง้นีก้ารสง่เสริมทกัษะการจดัการดงักลา่ว นอกจากจะเป็นการเรียนรู้ขอบข่ายการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของพนกังานแล้ว ยงัเป็นการสร้างความสามคัคีภายในองค์กร ให้มีความเป็นเอกภาพ

ในการปฏิบติัหน้าท่ีอีกด้วย 

 

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ในรอบปี 2554 บริษัท มิได้มีข้อร้องเรียนท่ีเป็นสาระสําคญัท่ีผู้บริโภคร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบในการใช้

สนิค้าของทางบริษัท ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาทางบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการร้องเรียนของผู้บริโภคเป็น

อยา่งย่ิง โดยเฉพาะในสว่นของสนิค้าท่ีทางบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการผลติและจดัจําหน่าย โดยสนิค้าทกุชิน้ได้ผา่น

การรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภยั ซึง่เป็นเคร่ืองยืนยนัวา่บริษัทได้

เลง็เหน็ถงึความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นสิง่สําคญัลําดบัต้น ในกระบวนการออกแบบและพฒันาสนิค้าของ

ทางบริษัทบริษัทได้ให้สําคญั ด้านความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรกเสมอมา ทัง้นีค้วามปลอดภยัต่อการใช้

ผลติภณัฑ์ของบริษัท เป็นหนึง่ในแนวนโยบายของทางบริษัทท่ีมุง่เน้น รักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค และไมทํ่า

ให้เกิดอนัตรายตอ่การใช้งาน 

 

• การดาํเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ในฐานะท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พลงังาน บริษัทมีนโยบายท่ีจะเป็นผู้วิจยัและพฒันาสินค้า

ท่ีมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ทรัพยากรโลก ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้พฒันาสินค้าท่ีได้รับตรามาตรฐานเบอร์  5 

(ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5) จากกระทรวงพลงังาน (จากเดิมออกโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต) ซึ่งเป็นสินค้าท่ีทาง

บริษัทได้ผลิตขึน้โดยความพยายามเพ่ือช่วยอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และสังคม ทัง้ยัง

ส่งเสริมให้ผู้ ซือ้ได้ประหยดัค่าไฟฟ้า จากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง สินค้าประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นสินค้าท่ีมี

คณุภาพสงู ปลอดภยั และช่วยรักษาทรัพยากรของโลกไม่ให้สญูเสียไปในการผลิตพลงังาน นอกจากนี ้สินค้าท่ี

บริษัทผลตินัน้มาจากกระบวนการผลติท่ีทนัสมยั มิได้มีการสร้างหรือ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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ซึง่ทําให้มัน่ใจได้ว่า ผลิตภณัฑ์ของบริษํท เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน เกิดจากกระบวนการ

ผลติท่ีสะอาดและมีคณุภาพมาตรฐาน เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีของโลก 

 

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนท่ีมีกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ระดบัสงูเป็นคนไทยทัง้หมด ตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมเสมอมา ด้วยความเช่ือ

ท่ีว่า การพฒันาชมุชนและสงัคมจะสง่ผลให้บริษัท สามารถดํารงอยู่ได้ในสงัคมอย่างมีคณุค่าและสง่างาม ทาง

บริษัทจึงได้สนบัสนนุให้มีการช่วยเหลือสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม ในรูปแบบองค์กรและในรูปแบบบุคคล 

โดยการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมในปี 2554 ของทางบริษัทได้เน้นไปท่ีการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั ซึง่จาก

เหตกุารณ์อทุกภยัครัง้สําคญัท่ีผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสงัคมเป็นวงกว้าง ทางบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม 

จํากดั (มหาชน) ได้ร่วมเป็นผู้สนบัสนนุการทํางานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในการช่วยเหลือประชาชน โดยทางผู้บริหาร

ของทางบริษัทได้นําทีมช่วยเหลือ และร่วมบริจาคสิ่งของ ผ่านทาง สถานีตํารวจนครบาลสําเหร่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

สถานีตํารวจท่ีได้จดัทีมช่วยเหลือเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนในช่วงเวลาดงักล่าว  ทัง้นีปั้ญหา

อุทกภัยในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีใหญ่ และมีความสําคัญในระดับประเทศ ทางผู้ บริหารของบริษัท ได้

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีนโยบายให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในทุกระดับเพ่ือสนับสนุนภาคประชา

สงัคมท่ีเดือดร้อน 

 

 
 

 

 

 

นอกจากนีท้างบริษัทนําโดยนายประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร ในฐานะประธานกรรมการบริษัท และนายธีระชัย 

ประสิทธ์ิรัตนพร ในฐานกรรมการผู้จดัการ ยงัได้มีการช่วยเหลือสงัคมในด้านอ่ืน ๆ อาทิ การบริจาคช่วยเหลือ 

บ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบรีุ ภายใต้โครงการหลอดไฟรักษ์โลก การบริจาคหลอดไฟให้กบัวดัจนัทร์นอก เป็นต้น 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 

ปัจจบุนัตลาดบลัลาสต์ในประเทศไทย สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

• บลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 95 

• บลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 5 

 

ตลาดบลัลาสต์ในประเทศไทยโดยสว่นมากจะเป็นบลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็เป็นสว่นใหญ่ เน่ืองจากมี

ราคาต่ํากวา่ และมีอายกุารใช้งานทนทานกว่าบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์มาก จงึทําให้ตลาดโดยรวมเป็นบลัลาสต์ขดลวด

แกนเหลก็เป็นสว่นมาก โดยในช่วง 5 – 10 ปีท่ีผา่นมา ทางกรมอนรัุกษ์พลงังานและอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ในสว่นราชการ

กระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) ได้พยายามผลกัดนัผลติภณัฑ์ท่ีช่วยในการประหยดั

พลงังาน โดยบลัลาสต์ประเภทประหยดัพลงังาน (Low Loss) และบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์เป็นสว่นหนึง่ท่ีได้รับการ

สนบัสนนุ  ทําให้ประชาชนทัว่ไปหนัมาใช้บลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์มากขึน้ แตท่ัง้นีย้งัคงมีสดัสว่นการใช้งานท่ีน้อยมากเม่ือ

เทียบกบับลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็ อยา่งไรก็ตามคาดการณ์วา่ แนวโน้มในอนาคตบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์จะต้องมี

บทบาทมากขึน้เน่ืองจากพอเร่ิมมีการใช้งานของบลัลาสต์ประเภทดงักลา่วมากขึน้แล้ว จะช่วยให้ต้นทนุในการผลติคอ่ย ๆ 

ปรับตวัลดลงในท่ีสดุและจะทําให้ราคาจําหน่ายไมต่า่งจากบลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็มากจนเกินไป นอกจากนีปั้จจยัจาก

กระแสอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ประกอบกบัการวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้บลัลาสต์

อิเลคทรอนิคส์มีอายกุารใช้งานท่ียาวนานขึน้ เหลา่นีจ้ะเป็นปัจจยัท่ีช่วยเร่งให้เกิดความนิยมในการใช้บลัลาสต์

อิเลคทรอนิคส์มากขึน้จากเดิม 

 

ทัง้นีบ้ริษัทมีข้อมลูตวัเลขจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) วา่ ผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยในการ

ประหยดัพลงังาน สามารถลดอตัราการสญูเสียพลงังานลง ได้แก่ ผลติภณัฑ์บลัลาสต์ โดยจากการประมาณการยอดขาย

จํานวนบลัลาสต์ ท่ีใช้กบัหลอดฟลูออเรสเซนต์ ใน 1 ปี ประมาณ 20 - 25 ล้านตวั คิดเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของบลั

ลาสต์ประมาณ ปีละ 1 พนัล้าน เมกกะวตัต์ จากข้อมลูดงักลา่ว แสดงให้เหน็วา่บลัลาสต์ประสทิธิภาพสงูจะช่วยลดการ

สญูเสียพลงังานในตวับลัลาสต์ลง ทัง้นีผู้้บริโภคควรจะสามารถหาซือ้บลัลาสต์คณุภาพสงูดงักลา่วได้ในราคาท่ีเหมาะสม 

ซึง่ผลติภณัฑ์ของบริษัทสามารถสนองตอบความต้องการในลกัษณะดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี  
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ภาวะการแข่งขัน 

จากการสอบถามทางผู้บริหารบริษัท พบวา่ ปัจจบุนัผู้ผลติบลัลาสต์ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั คือ “BOVO” 

“Armstrong” “ Racer” และ “Advanced” โดยปัจจบุนัในประเทศไทยมีโรงงานผลติบลัลาสต์ไมถ่งึ 10 แหง่ ทัง้นีผู้้ผลติ

สว่นใหญ่จะผลิตบลัลาสต์ทัง้ 2 ประเภท คือ ผลติทัง้บลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็ และบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์สําหรับหลอด

ฟลอูอเรสเซนต์ หรือบลัลาสต์สําหรับไฟบ้าน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จํากดั : ผลติบลัลาสต์ย่ีห้อ “Racer” “OCTANE” ซึง่เป็น

บริษัทผู้ผลติบลัลาสต์ฟลอูอเรสเซนต์ หรือบลัลาสต์ไฟบ้าน ท่ีมากท่ีสดุในประเทศไทย ปัจจบุนัมีกําลงัการผลิตประมาณ 1 

ล้านชิน้ตอ่เดือน 

• บริษัท อาร์มสตรองอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จํากดั : ผลติบลัลาสต์ย่ีห้อ “Armstrong” 

ปัจจบุนัมีกําลงัการผลติกวา่ 500,000 ชิน้ต่อเดือน โดยจะเน้นการผลติบลัลาสต์ไฟบ้านเพ่ือสง่ออกไปจําหน่ายให้กบั

ประเทศในแถบเอเชียผา่นลกูค้ารายใหญ่คือ Phillips 

• บริษัท ทองรัศมีอิเลคทริคเวิล์ด จํากดั : ผลติบลัลาสต์ย่ีห้อ “BOVO” “KE” มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัดี

มากในไทย โดยจะเน้นการผลติบลัลาสต์ไฟบ้าน มีกําลงัการผลติกวา่ 300,000 ชิน้ตอ่เดือน 

• บริษัท ไทยเอน็เนอร์ย่ีคอนเซอร์เวชัน่ จํากดั : ผลติเฉพาะบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์สําหรับไฟบ้าน 

ย่ีห้อ “ECONO” โดยมีกําลงัการผลติมากกวา่ 20,000 ชิน้ตอ่เดือน  

• บริษัท แอดวานซ์อีเลคทริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จํากดั : ผลติสนิค้าภายใต้ย่ีห้อ “Advanced” เน้น

การเป็นผู้ รับจ้างผลติตามคําสัง่ซือ้ โดยผู้ผลิตรายนีมี้ความสามารถในการผลติบลัลาสต์ไฟถนนเช่นเดียวกบับริษัท แต่

อยา่งไรก็ตามบริษัทดงักลา่วยงัมีกําลงัการผลิตน้อยกวา่บริษัท โดยมีกําลงัการผลติรวมทัง้ในสว่นบลัลาสต์ไฟบ้านและไฟ

ถนน มากกวา่ 3,000 ชิน้ตอ่เดือน 

 

สําหรับผู้ผลิตบลัลาสต์ 3 รายแรก จะเป็นผู้ผลติท่ีเน้นบลัลาสต์ไฟบ้าน หรือบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟ

ฟลอูอเรสเซนต์ทัง้หมด โดยผู้ผลติใน 2 – 3 รายแรก จะมีความได้เปรียบทางด้านต้นทนุการผลติจากการประหยดัจาก

ขนาด (Economies of scale) เน่ืองจากมีกําลงัการผลิตท่ีมากกวา่ รวมถงึความสามารถในการครองสว่นแบง่ทาง

การตลาดท่ีมากกวา่ โดยประเภทของบลัลาสต์ท่ีผู้ผลติใน 2 – 3 รายแรกมีความได้เปรียบทางด้านต้นทนุการผลติ เม่ือ

เปรียบเทียบกบับริษัท คือ บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์รุ่นธรรมดา อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากทางบริษัทเพิ่งเร่ิม

เน้นการเป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์เม่ือช่วง 2 – 3 ปี ท่ีผ่านมา ดงันัน้ทางบริษัทจงึ

อยูใ่นช่วงขยายกําลงัการผลิตให้เพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง รวมถงึการวิจยัและพฒันาเพ่ือหาทางลดต้นทนุการผลิตของบลั

ลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์รุ่นธรรมดาให้ลดลงจากเดิม เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบัผู้ผลติรายใหญ่ดงักลา่วได้ 

ทัง้นีปั้จจบุนั ผลิตภณัฑ์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ ท่ีบริษัทสามารถพฒันาต้นทนุการผลติจนสามารถแข่งขนักบัผู้ผลติ

รายใหญ่ของประเทศได้ คือ บลัลาสต์ประหยดัไฟ เบอร์ 5 สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ ซึง่กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทาง
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บริษัทสามารถกําหนดราคาขายเพ่ือให้สามารถแข่งขนัได้ โดยขณะนีท้างบริษัทอยูร่ะหวา่งการเพิ่มกําลงัการผลิต รวมถงึ

การดําเนินการด้านการตลาดเพ่ือเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดในผลติภณัฑ์ดงักลา่วให้มากขึน้จากเดิม 

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ในขณะนีบ้ริษัทจะมีกําลงัการผลิตของบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ท่ี

น้อยกวา่ผู้ผลติรายใหญ่อ่ืนๆ ซึง่สง่ผลตอ่การครองสว่นแบง่ทางด้านการตลาดก็ตาม แตจ่ดุแข็งท่ีสําคญัท่ีทําให้บริษัทมี

ความแตกตา่งจากผู้ผลติรายอ่ืนคือ บริษัทเป็นผู้ผลติบลัลาสต์ไฟถนน (โดยเฉพาะอยา่งย่ิงบลัลาสต์สําหรับหลอดไฟเมอร์

คิวร่ี (หลอดแสงจนัทร์) และหลอดไฟโซเดียม) รายใหญ่อนัดบั 1 ของประเทศ ซึง่ถือเป็นจดุแข็งท่ีสําคญัของบริษัท และ

ถงึแม้วา่จะมีผู้ผลติบางรายในประเทศ สามารถผลติบลัลาสต์ไฟถนนได้เช่นเดียวกบับริษัท (ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์อีเลคท

ริค แอนด์ อีเลคทรอนิค จํากดั (Advanced) และ บริษัท เมอร์ริเด่ียนเทคโนโลยี จํากดั แตปั่จจบุนัทัง้สองบริษัทดงักลา่วยงั

มีกําลงัการผลติบลัลาสต์ไฟถนนท่ีน้อยกวา่มาก โดยคูแ่ข่งขนัท่ีสําคญัของบริษัทสําหรับบลัลาสต์ไฟถนนคือ สนิค้าท่ีนําเข้า

จากตา่งประเทศ 

ดงันัน้โดยภาพรวมบริษัทจงึเป็นผู้ผลติและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุม่บลัลาสต์ท่ีมีความหลากหลาย

ทางด้านผลิตภณัฑ์ครอบคลมุทกุประเภทของบลัลาสต์สามารถรองรับความต้องการของลกูค้าได้ในทกุกลุม่ และทกุ

ประเภทการใช้งาน 

ภาวะอตุสาหกรรมบลัลาสต์ในปัจจบุนั การจะจําหน่ายสนิค้าได้นัน้ จะต้องอาศยัการจําหน่ายในราคาถกู

โดยเฉพาะบลัลาสต์ไฟบ้าน เน่ืองจากมีการแข่งขนัสงูมาก ทําให้มีสดัสว่นการทํากําไรคอ่นข้างต่ํา ทางบริษัท จงึได้เน้น

จดุเดน่ท่ีแตกตา่งจากบริษัทข้างต้น โดยทางบริษัทจะเน้นการบริหารต้นทนุการผลติในผลิตภณัฑ์ประเภทบลัลาสต์สําหรับ

ไฟบ้าน เพ่ือให้สามารถแข่งขนักบับริษัทภายในประเทศได้ ผ่านการสร้างตราสนิค้า (Brand) เป็นของตนเองเพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของผลติภณัฑ์จากทางบริษัท นอกจากนีท้างบริษัทยงัดําเนินนโยบายบริหาร โดยเน้นผลติ

สนิค้าท่ีลดและช่วยทดแทนการนําเข้า อาทิเช่น บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟถนน หรือ หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน ซึง่

จะมีภาวะการแข่งขนัท่ีต่ํากวา่ผลติภณัฑ์ บลัลาสต์ไฟบ้านทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม แม้วา่อตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์ไฟ

บ้าน จะมีตลาดคอ่นข้างใหญ่ แตใ่นการเข้ามาของคูแ่ข่งขนัรายใหมน่ัน้ สามารถทําได้ยาก เน่ืองจากมีอปุสรรคในเร่ืองของ

ความรู้และเทคนิค (Know  How) เก่ียวกบัการผลิต การจดัหาบลัลาสต์อ้างอิง หรือ Reference Ballast สําหรับใช้

ประกอบการขอรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรมต่อไป 

 

แนวโน้มของอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมบัลลาสต์ 

จากการสอบถามทางผู้บริหารบริษัท ได้ข้อมลูว่า ภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์เป็นสว่นหนึง่ของ

ธุรกิจไฟฟ้าแสงสวา่ง ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยมีมลูคา่รวมของธุรกิจไฟฟ้าแสงสวา่งประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยมี
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สดัสว่นของอตุสาหกรรมบลัลาสต์ประมาณร้อยละ 15 หรือคิดเป็นมลูคา่โดยประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยตลาดบลั

ลาสต์สว่นใหญ่เป็นของผู้ผลิตภายในประเทศ สําหรับตลาดบลัลาสต์ท่ีต้องนําเข้าจากตา่งประเทศนัน้ จะเป็นผลติภณัฑ์บลั

ลาสต์สําหรับใช้กบัหลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งบางชนิด โดยภาวะ

อตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์ปัจจบุนัจดัวา่ มีการแข่งขนัในระดบัสงู เน่ืองจากมีจํานวนผู้ผลติหลายราย โดยมีรายใหญ่ท่ี

เป็นผู้ นําตลาดท่ีสําคญัรวมกวา่ 5 ราย นอกจากนีย้งัมีการแข่งขนัด้านราคาสงู จากความเหมือนด้านประโยชน์การใช้สอย 

ระดบัราคาท่ีใกล้เคียงกนั รวมถึงการเข้ามาของสนิค้าจากประเทศจีน ท่ีมีราคาจําหน่ายต่ํากวา่  

นอกจากนีท้างผู้บริหารบริษัทยงัให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่ ปัจจบุนัแนวโน้มของอตุสาหกรรมบลัลาสต์ใน

ประเทศไทยนัน้จะเน้นบลัลาสต์ท่ีประหยดัไฟมากขึน้ อาทิเช่น บลัลาสต์ประหยดัไฟเบอร์ 5 และบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์ ซึง่

ในปัจจบุนับริษัทได้ตระหนกัดีถึงแนวโน้มดงักลา่ว และได้ให้ความสําคญักบับลัลาสต์ประเภทดงักลา่ว โดยทางบริษัทจงึได้

คิดค้นบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์ท่ีสามารถเปล่ียนได้ง่าย สะดวก (ง่ายเหมือนเปล่ียนสตาร์ทเตอร์) และสามารถเปล่ียนได้ด้วย

ตวัเอง ซึง่คาดวา่จะช่วยให้ผู้ใช้หนัมานิยมสนิค้าประเภทนีม้ากขึน้ สําหรับบลัลาสต์ประเภทอ่ืน เช่น บลัลาสต์ลดระดบั

กําลงัไฟฟ้าและบลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์สําหรับหลอดเมทลัฮาไลด์ หรือ โซเดียมนัน้ ทางบริษัทยงัให้ความสําคญักบัการ

ผลติเพ่ือรองรับกบักระแสการอนรัุกษ์พลงังานเพ่ือช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน จากประโยชน์ท่ีบลัลาสต์ประเภทดงักลา่ว

สามารถประหยดัไฟได้มากขึน้ บริษัทยงัได้ผลติไดรพ์เวอร์ แอล. อี. ดี. (LED Driver คือ อปุกรณ์สว่นควบใช้กบัหลอดแอล. 

อี. ดี. ซึง่หลอดแอล. อี. ดี.เป็นนวตักรรมใหม ่ เข้ามาแทนท่ีหลอดทกุชนิดโดยการให้แสงมากกวา่หลอดทัว่ไป และประหยดั

ไฟกวา่ถงึร้อยละ 70 - 80) ซึง่จะมีประโยชน์ในแง่ของการประหยดัไฟได้มากขึน้เช่นกนั สว่นแนวโน้มของหลอดไฟฟ้าแบบ

ปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID อาทิเช่น หลอดไฟเมทลัฮาไลด์ และโซเดียมความดนัสงู) ทางบริษัทได้ผลติหลอดดงักลา่ว

เป็นรายแรกของประเทศ ซึง่ช่วยลดการนําเข้าหลอดไฟประเภทดงักลา่วจากต่างประเทศลงได้ รวมถงึบริษัทยงัจะได้

ประโยชน์จากการสง่ออกไปจําหน่ายในตา่งประเทศเพิ่มขึน้ เน่ืองจากตา่งประเทศให้ความนิยมและเช่ือถือในคณุภาพของ

สนิค้าดงักลา่ว นอกจากนีย้งัคาดการณ์วา่ ในอนาคตหลอดเมทลัฮาไลด์ จะถกูนํามาใช้แทนหลอดไฟแบบแสงจนัทร์

ทัง้หมด จากประโยชน์ของหลอดเมทลัฮาไลด์ท่ีสามารถให้แสงสวา่งมากกวา่หลอดแสงจนัทร์ถึงร้อยละ 70 ซึง่ทางบริษัทได้

เตรียมวางแผนกําลงัการผลติให้สามารถรองรับกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของผลติภณัฑ์ด้านไฟฟ้าสอ่งสวา่งท่ีจะเกิดขึน้

ในอนาคตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

อุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้า  

อตุสาหกรรมหลอดไฟฟ้าเป็นสว่นหนึง่ในผลิตภณัฑ์ท่ีทางบริษัทเป็นผู้ผลติ และนําเข้าเพ่ือจําหน่าย

ภายในประเทศ ซึง่นบัวา่เป็นสายการผลติท่ีตอ่ยอดจากธุรกิจบลัลาสต์ และมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง ด้วยความ

ชํานาญในธุรกิจด้านไฟฟ้าอยูแ่ล้วนัน้ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจตอ่คณุภาพของหลอดไฟฟ้าท่ีผลติและจําหน่ายออก

สูต่ลาด 
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จากข้อมลูของสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (http://www.thaieei.com) ทางบริษัทมีมมุมองตอ่

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมดงันี ้

ในช่วงเดือนมกราคม ถงึกนัยายน ปี 2553 มีมลูคา่การนําเข้าหลอดไฟฟ้า 135.31 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

สง่ออกหลอดไฟฟ้ามลูคา่ 96.44 ล้านเหรียญสหรัฐ สว่นในเดือนมกราคม ถงึกนัยายน ปี 2554 ประเทศไทยมีการนําเข้า

หลอดไฟฟ้ามลูคา่ 149.76 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมลูคา่การสง่ออก 96.37 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่พบวา่อตัราการนําเข้าใน

เดือนมกราคม ถงึกนัยายน ปี 2554 เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.68 และอตัราการสง่ออกลดลงร้อยละ -0.08 เม่ือเทียบกบั ปี 2553 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นการนําเข้าจากจีนท่ีมีมลูคา่การนําเข้า 1,110.77 ล้านเหรียญสหรัฐ และประเทศท่ีไทยผลติหลอดไฟฟ้า

สง่ออกมากท่ีสดุคือ จีนเช่นกนั และรองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น ทางบริษัทพิจารณาวา่ การท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติและจําหน่ายหลอดไฟเองนัน้ จะ

ช่วยสร้างความหลากหลายด้านผลติภณัฑ์ท่ีผลิต และจําหน่ายให้มีจํานวนรายการเพ่ือสนองตอบความต้องการของ

ผู้บริโภคได้มากขึน้กวา่เดิม นอกจากนีก้ารปรับปรุงและพฒันาคณุภาพของผลติภณัฑ์หลอดไฟตลอดปีท่ีผา่นมาจะ

กลายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้สามารถแข่งขนักบัหลอดไฟท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่

ผลติภณัฑ์หลอดไฟถนน ซึง่ขณะนีท้างบริษัทอยูร่ะหวา่งการขอรับรองมาตรฐานจาก ทู้บ ซู้ด (TUV SUD) ซึง่เป็นผู้ นําในการ

ให้บริการทางด้านการทดสอบผลิตภณัฑ์และรับรองระบบในระดบัสากล ซึง่หากสามารถผา่นการรับรองดงักลา่ว จะสง่ผล

ให้เกิดความน่าเช่ือถือตอ่ผลติภณัฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในด้านการเข้าประมลูงานท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงาน

ราชการ 

นอกจากความสามารถของตวับริษัทเอง ภาวะเศรษฐกิจ การลงทนุ และการบริโภคในปีนีท่ี้คาดวา่จะเร่ิม

ฟืน้ตวั ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทนุโครงการเมกะโปรเจคส์ รวมถงึการสง่เสริมให้ใช้หลอด

ตะเกียบและหลอดประหยดัไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึง่ปัจจยัเหลา่นีจ้ะช่วยให้ความต้องการวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ รวมถงึ

ผลติภณัฑ์ท่ีช่วยด้านการประหยดัพลงังานมีความต้องการใช้งานเพิ่มขึน้จากเดิม ซึง่จะสง่ผลให้แนวโน้มยอดขายของ

หลอดไฟฟ้าเพิ่มขึน้ในอนาคตด้วยเช่นกนั 

บริษัทยงัมีแผนท่ีจะขยายตลาดเพิ่มเติมไปยงัตา่งประเทศ บริษัทยงัคงเน้นไปท่ีตลาดอาเซียนและ

ตะวนัออกกลาง โดยได้เพิ่มการขยายตลาดไปในกลุม่ของเอเชียใต้และการตอ่ยอดจากการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าใน

ประเทศแถบเอเชียใต้ ซึง่ปัจจบุนัมีศกัยภาพและเป็นตลาดกลุม่ท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตคอ่นข้างจะสงู โดยเฉพาะบงั

คลาเทศ และปากีสถาน 
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 แนวโน้มราคาเหลก็  

เน่ืองจากเหลก็เป็นวตัถดิุบท่ีสําคญัท่ีสดุ โดยมีสดัสว่นเป็นอนัดบั 1 ของต้นทนุทางวตัถดิุบในการผลิต 

ดงันัน้ราคาเหลก็จงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การผลิตของบริษัท ซึง่ทางผู้บริหารบริษัทให้ความสําคญัและติดตามทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของราคาอยา่งใกล้ชิด ทัง้นีเ้พ่ือจะสามารถรับมือและวางแผนการสัง่ซือ้และการผลิตได้ทนัต่อ

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ทางบริษัทได้ใช้ข้อมลูของศนูย์วิจยักสิกรไทย (http://tonklainvestment.blogspot.com) เพ่ือเป็น

แนวทางในการวิเคราะห์ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ใน ปี พ.ศ. 2555 ดงันี ้

“ ... ในช่วงปี 2553 ท่ีผา่นมา ไทยมีปริมาณความต้องการใช้เหลก็สําเร็จรูปอยูท่ี่ประมาณ 14 ล้าน

เมตริกตนั ซึง่แม้วา่มีขนาดท่ีเลก็เพียงร้อยละ 1 ของตลาด โลกท่ีมีปริมาณความต้องการใช้อยูท่ี่ 1,294 ล้านเมตริกตนั แต่

เม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของไทย (GDP) ท่ีสดัสว่นเพียงร้อยละ 0.5 ของผลติภณัฑ์มวลรวมทัง้โลก ถือวา่

ไทย เป็นอีกประเทศท่ีมีการบริโภคเหลก็ในสดัสว่นท่ีสงู  

แม้ความต้องการใช้เหลก็ในประเทศจะสงู แตด้่วยข้อจํากดับางประการ เช่น การขาดกระบวนการผลติ

เหลก็ต้นนํา้ในประเทศ และข้อจํากดัทาง ด้านเทคโนโลยีในการผลิต เป็นต้น ทําให้ไทยมีความจําเป็นต้องนําเข้าเหลก็ใน

ปริมาณท่ีสงูมาก โดยเฉพาะเหลก็คณุภาพสงูท่ีจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการผลติสงู เพ่ือการรักษามาตรฐาน คณุภาพ

การผลิต เช่น เหลก็เพลาดํา เหลก็ลวด เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสําหรับใช้งาน เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วนสําหรับรีดเยน็

ตอ่ และเหลก็แผ่นรีดร้อนชนิดเหลก็กล้าไร้สนิม เป็นต้น ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นเหลก็ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ท่ีต้องมีการ

นําเข้ามาจากประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลี ไต้หวนั เป็นต้น 

มลูคา่การนําเข้าและสง่ออกสนิค้าเหลก็ของไทย 

 

ที่มา : สถาบนัเหล็กและเหลก็กล้า 
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 จากข้อมลูข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าปริมาณความต้องการใช้เหลก็ในประเทศจะขึน้อยูก่บัทิศทางการพฒันา

อตุสาหกรรมท่ีมีความต้องการใช้เหลก็สงู เช่น อตุสาหกรรมก่อสร้าง อตุสาหกรรมยานยนต์ และอตุสาหกรรม

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นสําคญั ซึง่สําหรับในปี 2555 นัน้ ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองวา่ อตุสาหกรรมเหลา่นีมี้โอกาสท่ีจะพลิก

กลบัมาขยายตวัอีกครัง้ หลงัจากท่ีเผชิญสภาวะท่ีกดดนัคอ่นข้างมากตลอดปี 2554 ท่ีผา่นมา  

 ศนูย์วิจยักสกิรไทยคาดวา่ ปริมาณความต้องการบริโภคเหลก็ในประเทศของไทยปี 2555 น่าจะมีโอกาส

ขยายตวัร้อยละ 2 ถงึ 7 คิดเป็นปริมาณเหลก็ประมาณ 15.2 ถงึ 16 ล้านตนั และเป็นการขยายตวัตอ่เน่ืองจากปี 2554 ท่ี

คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 7 หรือคิดเป็นปริมาณเหลก็ประมาณ 15 ล้านตนั ทา่มกลางทิศทางการขยายตวัของความ

ต้องการบริโภคเหลก็ในประเทศท่ีเพิ่มสงูขึน้ ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและความต้องการใช้ในอตุสาหกรรมปลายนํา้

ตา่ง ๆ ผู้ประกอบการท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเหลก็อาจจําเป็นต้องเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม ควบคู่ไปกบัการพฒันา ศกัยภาพการผลิต รวมถงึเทคโนโลยีการผลติให้สามารถผลติเหลก็ท่ีมี

คณุภาพได้มากขึน้  ... ”  

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปี 2554 บริษัทเผชิญกบัปัญหาราคาเหลก็ท่ีมีความผนัผวน โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ในช่วงเดือนกนัยายน และตลุาคมท่ีผา่นมา ราคาเหลก็มีความผนัผวนคอ่นข้างมากจากปัญหาเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศ

ยโุรป ซึง่จดัเป็นความเส่ียงอย่างหนึง่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และในปี 2555 บริษัทอาจเผชิญกบัปัญหาความผนั

ผวนของราคาเหลก็ท่ีอาจมีแนวโน้มการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อีกครัง้ แตเ่น่ืองจากเหลก็ท่ีใช้เป็นวตัถดิุบในการผลติของบริษัท

จะจดัอยูใ่นกลุม่เหลก็พิเศษเฉพาะ (กลุม่เหลก็รีดเยน็และเหลก็รีดเยน็เคลือบซิลคิอน) ซึง่จะมีปริมาณการผลิตและการใช้

เพียงเฉพาะในบางกลุม่อตุสาหกรรมเทา่นัน้ ดงันัน้จึงสง่ผลดีในแง่ท่ีราคาการแกวง่ตวัเพิ่มขึน้หรือลดลงจะช้ากวา่กลุม่

ผลติภณัฑ์เหลก็ท่ีใช้ในการผลติของอตุสาหกรรมหลกัโดยทัว่ไป ทัง้นี ้ ทางบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่การติดตามทิศ

ทางการเปล่ียนแปลงของราคาอยา่งใกล้ชิด ประกอบกบัทางบริษัทเป็นผู้ นําเข้าเหลก็ดงักลา่วโดยตรงจากตา่งประเทศ โดย

ไมไ่ด้สัง่ซือ้ผา่นผู้จดัจําหน่ายในประเทศ ซึง่จะช่วยลดต้นทนุการผลติและคา่ใช้จ่ายลงได้สว่นหนึง่ นอกจากนี ้ บริษัทยงั

ติดตอ่ซือ้เหลก็จากผู้ผลติในตา่งประเทศหลายราย ซึง่จะสามารถช่วยกระจายความเส่ียงในการสัง่ซือ้ รวมถงึการเจรจา

ตอ่รองราคาเพ่ือสร้างความได้เปรียบให้กบับริษัท 
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ปัจจัยความเส่ียง 

ก่อนตดัสินใจลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท นกัลงทนุควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงอย่าง

รอบคอบทัง้ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้ และปัจจยัความเส่ียงอ่ืนเพิ่มเติม โดยความเส่ียงท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้ อ้างอิงจาก

ข้อมลูปัจจบุนัและการคาดการณ์อนาคตเทา่ท่ีสามารถระบไุด้ ซึง่ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญับางประการ อาจมี

ผลกระทบตอ่มลูคา่หุ้นของบริษัท และในอนาคตอาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ธุรกิจ รายได้ และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนี ้ ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี เช่น 

การใช้ถ้อยคําวา่ “เช่ือวา่” “คาดการณ์วา่” “คาดหมายวา่” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์

เก่ียวกบัผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธุรกิจของ

บริษัท นโยบายของรัฐ และอ่ืน ๆ ซึง่เป็นการคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์ในอนาคต ทัง้นีผ้ลท่ีเกิดขึน้จริง อาจมีความแตกตา่ง

อยา่งมีนยัสําคญัจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 
 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจาํหน่ายวัตถุดบิรายใหญ่ 
ปัจจบุนั วตัถดิุบท่ีใช้ในการผลิตของบริษัทมาจากการสัง่ซือ้จากผู้ผลติ หรือผู้จดัจําหน่ายมากกวา่ 2 – 3 

รายขึน้ไป ซึง่ตลาดผู้ผลิต หรือผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบสําคญัท่ีใช้ในการผลิตของบริษัทเป็นตลาดประเภทคูแ่ข่งขนัหลายราย 

โดยเฉพาะตลาดวตัถดิุบประเภท เหลก็ และลวด ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีสําคญัท่ีสดุในการผลติของบริษัท ทําให้บริษัทไมมี่ความ

จําเป็นท่ีจะต้องพึง่พิงผู้ผลติ หรือผู้จดัจําหน่ายวตัถดิุบรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในการสัง่ซือ้วตัถดิุบ

สําคญัท่ีใช้ในการผลิตบางประเภท ทางบริษัทได้มีการติดตอ่กบัผู้ผลติวตัถดิุบประเภทดงักลา่วในตา่งประเทศโดยตรง เพ่ือ

การเปรียบเทียบราคาระหวา่งตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศตลอดเวลา ซึง่จะทําให้ทราบถงึความเคล่ือนไหวของ

ราคา และพิจารณาเลือกสัง่ซือ้วตัถดิุบในราคาท่ีจะก่อให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทนุท่ีดีท่ีสดุ นอกจากนีก้ารสัง่ซือ้

วตัถดิุบทกุประเภทจะดําเนินการกบัผู้ผลติ หรือผู้จดัจําหน่ายหลายราย ทางบริษัทจงึไมไ่ด้มีการลงนามสญัญาด้านการ

สัง่ซือ้วตัถดิุบกบัรายใดเป็นสําคญั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินงาน 
  ความเส่ียงจากการขายสนิค้าเงนิเช่ือแก่ลูกค้า 

เน่ืองจากลกัษณะการจําหน่ายสินค้าโดยสว่นใหญ่ของบริษัท เป็นการจําหน่ายในลกัษณะท่ีให้เครดิต

เทอมแก่ลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกลุม่ลกูค้าภายในประเทศโดยสว่นใหญ่ และกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศบางสว่น โดยในช่วง

ปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษัทมีการขายสนิค้าแบบให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า คิดเป็นสดัสว่นกวา่ร้อยละ 86.89 ของรายได้จาก

การจําหน่ายทัง้หมด หรือคิดเป็นมลูคา่เทา่กบั 327.15 ล้านบาท โดยบริษัทมีช่องทางการจําหน่ายหลกัผา่นลกูค้าประเภท

ร้านค้าทัว่ไป ซึง่แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ร้านค้าสง่ทัว่ไป และกลุม่ร้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไป ซึง่โดยสว่นมากจะเป็น

การจําหน่ายแบบให้เครดิตเทอมระหวา่ง 60 – 90 วนั แบบไมมี่การขอหลกัประกนัเพ่ือใช้ประกอบการให้เครดิตเทอม โดย

ในปี 2554 บริษัทมีสดัสว่นการจําหน่ายผา่นช่องทางการจําหน่ายดงักลา่ว คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 68.01 ของรายได้จาก

การจําหน่ายทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม แม้วา่บริษัทจะจําหน่ายสนิค้าเงินเช่ือแก่ลกูค้าในสดัสว่นท่ีสงู แตท่ี่ผา่นมา บริษัทได้

กําหนดมาตรการป้องกนัปัญหาหนีส้ญูหรือหนีท่ี้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยกําหนดนโยบายเพ่ือใช้ประกอบการ

พิจารณาให้เครดิตเทอมแก่ลกูค้า โดยหากเป็นลกูค้าใหมท่ี่เพิ่งเร่ิมการติดตอ่ซือ้ขาย ทางบริษัทจะกําหนดนโยบายการ

จําหน่ายเป็นเงินสดเทา่นัน้ โดยหลงัจากเร่ิมติดตอ่ซือ้ขายสนิค้าไปได้ระยะหนึง่ ทางบริษัทจะพิจารณาตรวจสอบข้อมลู
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เก่ียวกบังบการเงิน (Financial Statements) และข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีสําคญั ของลกูค้าจากเวบ็ไซต์ Business Online (BOL) ท่ี

บริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิก โดยจะพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัรายช่ือผู้ ถือหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้น รายช่ือกรรมการ รวมถงึ

วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนีร้้านค้าอปุกรณ์ไฟฟ้าดงักลา่วต้องเป็นร้านท่ีตกแตง่โชว์อปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี

ลกัษณะการลงทนุไมต่ํ่ากวา่ 500,000 บาท (จะดําเนินการประเมินมลูคา่โดยหวัหน้าฝ่ายขายของบริษัท) โดยในช่วงแรก

จะพิจารณาให้เครดิตเทอมท่ี 25,000 บาท ก่อน หลงัจากนัน้จะมีการปรับระยะเวลาหรือวงเงินเครดิตเทอมตามระยะเวลา

ในการติดตอ่ซือ้ขาย ประวติัการจ่ายชําระเงินในช่วงท่ีผา่นมา รวมถงึการพิจารณาโดยผู้บริหารท่ีรับผิดชอบเร่ืองการให้

เครดิตเทอม ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาหนีส้ญูท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 
 ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรมการผลติบัลลาสต์ (Ballast) มีการแข่งขันสูง 
ภาวะอตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์เป็นสว่นหนึ่งของธุรกิจไฟฟ้าแสงสวา่ง ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยมี

มลูคา่รวมของธุรกิจไฟฟ้าแสงสวา่งประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยมีสดัสว่นของอตุสาหกรรมบลัลาสต์ประมาณร้อยละ 

15 หรือคิดเป็นมลูคา่โดยประมาณ 1,650 ล้านบาท โดยตลาดบลัลาสต์สว่นใหญ่เป็นของผู้ผลติภายในประเทศ สําหรับ

ตลาดบลัลาสต์ท่ีต้องนําเข้าจากตา่งประเทศนัน้ จะเป็นผลติภณัฑ์บลัลาสต์สําหรับใช้กบัหลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู 

(HID) บางชนิด และอปุกรณ์ไฟฟ้าแสงสวา่งบางชนิด ในปัจจบุนัภาวะอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์จดัวา่ มีภาวะการ

แข่งขนัในระดบัสงู เน่ืองจากมีจํานวนผู้ผลติหลายราย และมีรายใหญ่ท่ีเป็นผู้ นําตลาดท่ีสําคญัรวมกวา่ 5 ราย นอกจากนี ้

ยงัมีการแข่งขนัด้านราคาสงู จากความเหมือนด้านประโยชน์การใช้สอย ระดบัราคาท่ีใกล้เคียงกนั รวมถงึการเข้ามาของ

สนิค้าจากประเทศจีน ท่ีมีราคาจําหน่ายต่ํากวา่  

ทัง้นี ้ ทางบริษัทได้ตระหนกัถงึสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ในอตุสาหกรรมการผลิตบลัลาสต์ใน

ปัจจบุนัเป็นอยา่งดี ทางบริษัทจงึได้พฒันาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ได้เตรียมวางแผนเพ่ือ

รองรับกบัสถานการณ์การแข่งขนัดงักลา่ว โดยได้วางแผนการผลติสนิค้าไปยงัสนิค้าประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบับลัลาสต์

ด้วย อาทิเช่น การผลิตและจําหน่ายโคมไฟและหลอดไฟ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการแข่งขนัในตลาดบลัลาสต์ท่ีคอ่นข้างสงู 

และเป็นการเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายให้มากกวา่การจําหน่ายบลัลาสต์เพียงอยา่งเดียวแบบเดิม เน่ืองจากสามารถ

จําหน่ายเป็นอปุกรณ์โคมไฟและหลอดไฟชดุสําเร็จรูปให้ผู้บริโภคสามารถนําไปติดตัง้และใช้งานได้ทนัที นอกจากนีบ้ริษัท

ยงัได้มีการขยายสนิค้าไปในสว่นของสวิชท์ควบคมุด้วยรีโมท สวิชท์ความร้อน สวิชท์แสงแดด รวมถงึสนิค้าประเภท

อิเลคทรอนิคส์ โดยอาศยัจดุแข็งในเร่ืองการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (R&D) เป็นอยา่งดี โดยปัจจบุนับริษัทมีนโยบายการ

รับประกนัคณุภาพสนิค้าบางรายการให้กบัลกูค้าสงูถงึ 5 ปี ขณะท่ีคูแ่ข่งในท้องตลาดทัว่ไปให้ระยะเวลารับประกนัท่ี 1 ปี 

ซึง่นโยบายดงักลา่วจะเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยให้บริษัทสามารถดํารงอยูไ่ด้ทา่มกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของ

ภาคอตุสาหกรรมการผลติบลัลาสต์ในปัจจบุนั 
 

  ความเส่ียงจากการแข่งขันกับสนิค้าราคาถูกจากประเทศคู่แข่งขันที่สาํคัญ 
สําหรับความเส่ียงจากการแข่งขนักบัสนิค้าราคาถกูจากประเทศคูแ่ข่งขนัท่ีสําคญันัน้ ในปัจจบุนับริษัทถือ

วา่ ถ้าเป็นการแข่งขนัด้านคณุภาพยงัจดัวา่มีการแข่งขนัในระดบัท่ีไมรุ่นแรงมาก เน่ืองจากสนิค้าจากประเทศดงักลา่วได้ถกู

จํากดัไว้ด้วยเกณฑ์และมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ทําให้สนิค้าท่ีมีคณุภาพไมไ่ด้มาตรฐานสามารถนําเข้ามา

จําหน่ายได้คอ่นข้างยาก แตอ่ย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ผลติผลิตภณัฑ์ในระดบัคณุภาพใกล้เคียงกนั (Fighting Model) 

โดยจะเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีผลิตออกมาในระดบัคณุภาพเทา่กบัท่ีกําหนดไว้ใน มอก. โดยขณะนีบ้ริษัทมีสนิค้าท่ีผลติ ใน

ระดบัดงักลา่วอยูห่ลายรายการ ซึง่คณุภาพสนิค้าเป็นไปตามท่ีระบใุนมาตรฐานทัง้ระดบัในประเทศและตา่งประเทศ และ
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บริษัทได้กําหนดกลยทุธ์การจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ในกลุม่นี ้ ผา่นช่องทางการจดัจําหน่าย (Distribution Channel) ท่ีเน้น

การเข้าถงึกลุม่ผู้บริโภค (End-User) โดยตรง เพ่ือลดต้นทนุด้านการจําหน่าย สง่ผลให้สามารถกําหนดราคาขายท่ีจะสร้าง

ความได้เปรียบด้านการแข่งขนั (Competitive Advantage) ท่ีดีกวา่  

อยา่งไรก็ตาม โดยสว่นใหญ่แล้วผลติภณัฑ์ของบริษัทจะถกูออกแบบและกําหนดคณุภาพมาตรฐานการ

ผลติไว้ในระดบัท่ีสงูกวา่ท่ีกําหนดไว้ใน มาตรฐาน มอก. ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในรูปแบบ Fighting Model นัน้ เป็นกลุม่

ผลติภณัฑ์ท่ีทางบริษัทออกแบบมาเพ่ือการแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัด้านราคาสงู และมีคณุภาพในระดบัท่ีพอดีกบั 

มาตรฐาน มอก. เพ่ือประโยชน์ในการขยายฐานลกูค้าออกไปให้ครอบคลมุได้ถึงทกุกลุม่ โดยปัจจบุนับริษัทมีสดัสว่นของ

ผลติภณัฑ์ Fighting Model เทา่กบัร้อยละ 12.26 ของกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีจําหน่ายทัง้หมด  
 

ความเส่ียงในการผลติ 
 ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิที่เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 
ในกระบวนการผลติบลัลาสต์ วตัถดิุบท่ีมีความสําคญัในการผลติคือ ลวด และเหลก็ ซึง่เป็นวตัถดิุบท่ีมี

ความผนัผวนและเปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก ในอดีตท่ีผา่นมาปัญหาความผนัผวนดงักลา่ว สง่ผลกระทบตอ่

กระบวนการบริหารจดัการสตอ็กวตัถดิุบของบริษัท ซึง่บริษัทได้แก้ปัญหาดงักลา่ว โดยทางบริษัทได้นําระบบ Enterprise 

Resource Planning (ERP) ซึง่เป็นระบบสารสนเทศขององค์กร ท่ีนําแนวคิดและวิธีการบริหารแบบ ERP มาใช้เป็นระบบ

เชิงปฏิบติัการในองค์กร ระบบ ERP สามารถบรูณาการ (integrate) รวมงานหลกั (core business process) ตา่ง ๆ ใน

บริษัททัง้หมด ได้แก่ การจดัจ้าง การผลิต การขาย การบญัชี และการบริหารบคุลากร เข้าด้วยกนัเป็นระบบท่ีสมัพนัธ์กนั

และสามารถเช่ือมโยงกนัอยา่งรวดเร็วด้วยระบบ Real Time จงึช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพด้านการควบคมุปริมาณสต็อกสนิค้า

ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและทําให้สามารถวางแผนและควบคมุการใช้วตัถดิุบ หรือสตอ็กสินค้าสําเร็จรูป ได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ เน่ืองจาก ระบบ ERP สามารถคาดการณ์ปริมาณวตัถดิุบ ให้เพียงพอตอ่ความต้องการในการผลิตสนิค้าได้ 

โดยอ้างอิงถงึปริมาณการสัง่ซือ้ของลกูค้า ซึง่จะช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีเปล่ียนแปลงได้ใน

ระดบัหนึง่  

ปัจจบุนัวตัถดิุบท่ีถือวา่มีความเส่ียงสงูจากความผนัผวนทางราคา มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาลวดทองแดง บริษัทมีการตกลงซือ้โดยตรงกบัผู้ผลิตลวดทองแดงรายใหญ่ในประเทศ โดย

ราคาท่ีใช้ในการซือ้ขายจะอ้างอิงตามราคาตลาดโลก โดยอาศยัข้อมลูอตุสาหกรรมและการ

ติดตามข้อมลูความเคล่ือนไหวของราคาอยา่งใกล้ชิด เพ่ือกําหนดปริมาณการสัง่ซือ้ให้สอดคล้อง

กบัความต้องการ โดยหากเปรียบเทียบระหวา่งช่วงปี 2553 และปี 2554 บริษัทใช้ลวดทองแดง

เป็นวตัถดิุบในการผลติคิดเป็นมลูคา่ตอ่ต้นทนุการผลติสนิค้าโดยรวมทกุประเภทผลติภณัฑ์ 

ประมาณร้อยละ 26.34 และร้อยละ 23.45 ตามลําดบั ซึง่จะเหน็ได้วา่ ในช่วงปี 2554 ปริมาณการ

ใช้ลวดทองแดงของทางบริษัทมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากราคาลวดทองแดงยงัอยูใ่นระดบัสงูเม่ือ

เทียบกบัวตัถดิุบทดแทนอ่ืน อาทิ ลวดท่ีผลิตจากลวดอลมิูเนียม อยา่งไรก็ตามหากเปรียบเทียบ

ภาพรวมของราคาทองแดงในตลาดโลก ปี 2554 เทียบกบั ปี 2553 หรือปีก่อนหน้า จะพบวา่ 

ความผนัผวนของราคาทองแดงมีแนวโน้มลดลงและไมรุ่นแรงเช่นปีก่อน แม้วา่ในช่วงปลายปี 

2554 เศรษฐกิจโลกยงัประสพปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจยโุรปท่ีชะลอตวัก็ตาม 
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กราฟแสดงราคาทองแดงในตลาดโลก ณ.วันที่ 22 มกราคม 2550 – 20 มกราคม 2555 

และ ณ วันที่ 24 มกราคม 2554 ถงึ วันที่ 20 มกราคม 2555 (ข้อมูล Update) 

*อ้างองิข้อมูลจาก www.metalprices.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ราคาเหลก็ บริษัทได้นําเข้าเหลก็บางประเภทท่ีใช้ในการผลิตโดยตรงจากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายใน

ตา่งประเทศ อาทิเช่น เวียดนาม และไต้หวนั โดยในการสัง่ซือ้จะใช้วิธีการเปรียบเทียบราคาเพ่ือสัง่ซือ้

จากผู้ผลิตและผู้จดัจําหน่ายท่ีเสนอราคาท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุ สําหรับปัจจยัจากราคาตลาดโลกท่ีมี

ความผนัผวนนัน้ เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถควบคมุได้ โดยในช่วงปี 2553 ปี 2554 บริษัทใช้เหลก็เป็น

วตัถดิุบในการผลติคิดเป็นมลูค่าตอ่ต้นทนุการผลิตสินค้าโดยรวมทกุประเภทผลิตภณัฑ์ ประมาณร้อย

ละ 33.52 และร้อยละ 22.93 ตามลําดบั ซึง่จะเห็นได้วา่ ตัง้แต่ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2553 ราคาเหลก็

โลกมีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และเร่ิมลดลงตัง้แต่กลางปี 2554 และเร่ิมรักษาระดบัอยูท่ี่ประมาณ 

850-900US$/MT ทัง้นีเ้ม่ือเปรียบเทียบราคาเหลก็โลกในช่วงปี2554 กบั ช่วงปีก่อนหน้าจะพบวา่ ความ

ผนัผวนของราคาเหลก็ลดน้อยลง และเป็นปริมาณท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาต้นทนุสนิค้าเพียงเลก็น้อย

เทา่นัน้ 

   
กราฟแสดงราคาเหล็กในตลาดโลก ณ.วันที่ 25 ธันวาคม 2549 – 12 ธันวาคม 2554  

และ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2553 ถงึ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 

 *อ้างองิข้อมูลจาก www.metalprices.com 
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สําหรับภาพรวมปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเลก็น้อยจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ ท่ีสง่ผล

ตอ่ต้นทนุการผลิตของบริษัท เปรียบเทียบกบัปี 2553 หรือปีก่อนหน้าซึง่ตลาดมีความผนัผวนของราคาวตัถดิุบอย่างรุนแรง 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในช่วงเดือนตลุาคม ปี 2551 โดยมีเหลก็มีระดบัราคาท่ีประมาณ 1,300 ดอลลาร์ตอ่ตนั และราคา

ทองแดงท่ีขึน้ไปสงูสดุในช่วงปลายปี 2553 โดยระดบัราคาท่ีประมาณ 9,900 ดอลลาร์ตอ่ตนั ตามลําดบั (โดยเหลก็ท่ีบริษัท

ใช้ในการผลิตคือ เหลก็รีดเยน็เคลือบซิลิคอน ซึง่จดัเป็นเหลก็ประเภทพิเศษสําหรับใช้ในบางภาคอตุสาหกรรมเทา่นัน้ ทัง้นี ้

จากแผนภาพแสดงราคาเหลก็ข้างต้น จะเป็นราคาเหลก็ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป ซึง่จะมีราคาถกูกวา่เหลก็รีดเยน็เคลือบ

ซิลคิอนท่ีใช้ในกระบวนการผลติของบริษัท) โดยหลงัจากนัน้ราคาวตัถดิุบได้เร่ิมปรับตวัลดลงอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จากความ

ผนัผวนดงักลา่ว มีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิต เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงราคาวตัถดิุบในระดบัท่ีไมมี่ความผนัผวนมาก 

เปรียบเทียบกบัช่วงท่ีราคาวตัถดิุบมีความผนัผวนสงูสดุ คิดเป็นสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการผลิตประมาณร้อยละ 50 

ซึง่เหตกุารณ์ความผนัผวนท่ีราคาเหลก็และทองแดงขึน้ไปในระดบัสงูสดุดงักลา่ว เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ครัง้แรกตัง้แต่

บริษัทประกอบธุรกิจมา 

ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

 ความเส่ียงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 
ทางบริษัทจะมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพร ร่วมถือหุ้นในบริษัท คิดเป็น

สดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 75.00 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการกระจายหุ้นเพ่ือเสนอขาย

ให้กับประชาชนทัว่ไปในครัง้นี ้ ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นท่ีมีอยู่ร้อยละ 75.00 นี ้ จะทําให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่ม

ครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพร มีอํานาจในการควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่ให้

ถือคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการถือหุ้นในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนีจ้ะทําให้บริษัทไม่สามารถตดัสินใจดําเนินการใด ๆ 

โดยปราศจากการยินยอมของกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนจะเห็นโอกาสที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ

บริษัทก็ตาม 
 ความเส่ียงจากการที่ ผู้บริหารทัง้หมด เป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทอาจมีความเส่ียงในเร่ืองการดําเนินธุรกิจ และการบริหารงาน เน่ืองจากบริษัทมีกลุ่ม

ครอบครัวประสิทธ์ิรัตนพร เป็นผู้ บริหารทัง้หมด และเป็นชุดเดียวกันกับคณะกรรมการโดยส่วนใหญ่ อยา่งไรก็

ตาม เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุในการบริหารจดัการในระดบัหนึง่ ทางบริษัทได้ดําเนินการ ดงันี ้

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ทา่น เข้ามาตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัท ซึง่จะทําให้เกิดการถ่วงดลุของการบริหารจดัการได้ในระดบัหนึง่ 

2. คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการของบริษัท จะไมมี่อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ในการมีอํานาจ และ / หรือ มอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่น

ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะ

ดงักลา่ว จะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ และ / หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือ

พิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
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3. จดัให้มีหน่วยงานเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ของบริษัท 

ท่ีสามารถปฏิบติังานได้อยา่งเป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีดงักลา่ว จะสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในใน

ด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานภายในบริษัททัง้หมดเป็นไปอยา่งเหมาะสม และมี

ประสทิธิภาพ  

 
  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงเงินให้กู้ยืมระยะสัน้จากบุคคลที่เก่ียวข้องกัน 

ท่ีผา่นมาบริษัทมีการพึง่พิงเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จากนายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร ซึง่เป็นกรรมการ และผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเงินกู้ ยืมดงักลา่วจะถกูใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือการดําเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบ

กบันายประวิทย์ฯ คิดอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมในอตัราท่ีต่ํากวา่อตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงิน ซึง่จะสร้างความ

ได้เปรียบและเป็นประโยชน์ตอ่ทางบริษัท โดยทางบริษัทได้ขอยืมเงินกู้ระยะสัน้จากนายประวิทย์ฯ  เป็นมลูคา่ ณ สิน้งวดปี 

2552 ปี 2553 และปี 2554 เทา่กบั 36.00 ล้านบาท 32.00 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท ตามลําดบั โดยนายประวิทย์ฯ 

คิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจากบริษัทใน อตัราร้อยละ 1.2 ตอ่ปี 

ทัง้นี ้ หากทางบริษัทไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากนายประวิทย์ฯ ทางบริษัทอาจประสบ

ปัญหาเร่ืองสภาพคลอ่งในการดําเนินธุรกิจ และจะต้องจดัหาวงเงินทนุหมนุเวียนจากแหลง่อ่ืน ซึง่อาจได้รับการคิดอตัรา

ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมในอตัราท่ีสงูกวา่ท่ีเคยได้รับจากนายประวิทย์ฯ สง่ผลให้บริษัทมีภาระดอกเบีย้จ่าย เพิ่มสงูขึน้จากเดิม 

อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทได้วางแผนการจดัหาวงเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจในอนาคตเพ่ือลดการพึง่พาเงิน

กู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัลง โดยบริษัทได้ขอรับการสนบัสนนุวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มเติม รวมถงึ

การเจรจาเพ่ือขอขยายเครดิตเทอมจากผู้จดัจําหน่ายสนิค้าให้กบับริษัท นอกจากนีใ้นท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

ครัง้ท่ี 2/2553 วนัท่ี 3 มีนาคม 2553 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการขอกู้ ยืมวงเงินกู้ ระยะสัน้จาก

นายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร โดยขอให้ทยอยลดการพึง่พาเงินกู้ระยะสัน้ดงักลา่วลงอยา่งตอ่เน่ือง 

 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงพืน้ที่ เช่าจากบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน  
ทางบริษัทได้ทําสญัญาเช่าอาคารมินิแฟคตอร่ีสําหรับใช้เป็นโรงงานผลติสนิค้าจํานวน 3 ห้อง เลขท่ี 

46/67 (กรรมสทิธ์ิของนายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร) 46/68 (กรรมสทิธ์ิของนายธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร) และเลขท่ี 46/69 

(กรรมสิทธ์ิของนายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) ซึง่นายธีระพงษ์ฯ นายธีรยทุธ์ฯ และนายธีระชยัฯ เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท โดยพืน้ท่ีเช่าดงักลา่วมีขนาดเนือ้ท่ีประมาณ 400 ตารางเมตร ตอ่ห้อง ซึง่ตัง้อยู ่ หมูท่ี่ 3 ถนนเลียบ

คลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยในปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระคา่เช่าทรัพย์สนิ

ดงักลา่วเทา่กบั 15,000 บาทตอ่เดือนตอ่ห้อง ให้แก่กรรมการทัง้ 3 ทา่น โดยราคาค่าเช่าท่ีทางบริษัทจ่ายให้กบักรรมการ

และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ที่อตัราค่าเช่า เดือนละ 15,000 บาทต่อท่าน เป็นราคาค่าเช่าท่ีต่ํากว่าราคา

ประเมินค่าเช่าตามท้องตลาดทัว่ไป (อตัราค่าเช่า 21,000 บาท) ซึ่งเป็นราคาท่ีประเมินโดยบริษัท บรูค เรียลเอสเตท 

จํากัด และเป็นบริษัทประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และสมาคมผู้

ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (VAT) ทัง้นีส้ญัญาเช่าอาคารดงักล่าวทัง้ 3 ห้อง จะหมดอายใุนเดือนธันวาคม ปี 

2556 ซึ่งทางบริษัทอาจได้รับผลกระทบเร่ืองการจัดหาพืน้ท่ีเพ่ือใช้เป็นโรงงานในการผลิต หากกรรมการและผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ทัง้ 3 ท่าน ปฏิเสธการต่ออายสุญัญาเช่ากบัทางบริษัท 
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ความเส่ียงด้านการเงนิ 
  
 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากบริษัทมีการนําเข้าวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศหลายรายการเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่รายได้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียน หากเกิดสถานการณ์ท่ีอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีปรับตวัอ่อนค่าลง จะ

ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนด้านการนําเข้าสินค้าเพิ่มสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพย์และ

หนีส้ินท่ีไม่ได้ทําการป้องกนัความเส่ียง โดยไม่มีลกูหนีก้ารค้า ในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมลูค่าเจ้าหนีก้ารค้า ในสกลุเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 108,328 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการท่ีบริษัทมีทัง้ส่วนท่ีรับและจ่ายเป็นสกลุเงินต่างประเทศนัน้ 

สามารถช่วยป้องกนัความเส่ียง (Hedging) จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดขึน้ได้ในระดบัหนึ่งด้วยเช่นกนั 

ทัง้นีใ้นช่วง 12 เดือนของปี 2554 ท่ีผา่นมา บริษัทมีมลูคา่นําเข้าสนิค้าจากตา่งประเทศ คิดเป็นสกลุเงินต่างประเทศ เท่ากบั  

3,513,564.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 54,812 ยูโร ในขณะท่ีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าคิดเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

เทา่กบั 1,128,152.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวน

ของอัตราแลกเปล่ียนดังกล่าว โดยบริษัทมีการจัดเตรียมวงเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) เทา่กบั 1,000,000.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ได้ในระดับหนึ่ง และทางบริษัทยังมีการติดตามข่าวสาร การเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิดอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือจะได้ประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ผ่านการทําสญัญา Forward 

Contract ได้ทนั เพ่ือเป็นการลดปัญหาและความเสียหายจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
เน่ืองจากปัจจุบนั บริษัทมีการใช้บริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ

วงเงินหมนุเวียนระยะสัน้ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเท่ากบั 80.00 

ล้านบาท เพ่ือใช้หมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ ดงันัน้จงึอาจมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม 

ขณะนีบ้ริษัท ได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบีย้เงินกู้ สําหรับลกูค้าชัน้ดี (MLR และ MOR) เทา่นัน้ 
 

ความเส่ียงด้านปัจจัยภายนอก 

 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
ในปัจจบุนั ภยัธรรมชาติ เป็นปัจจยัท่ีอาจสง่ผลกระทบเชิงธุรกิจได้อยา่งมากมายมหาศาล ปี 2554 ปัญหา

อุทกภัยได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม ต่อการประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก บริษัทท่ีได้รับผลกระทบโดยทางตรง ไม่สามารถประกอบกิจการได้โดยปกติ และต้องหยุด

ดําเนินกิจการเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3-4 เดือน ยังผลให้กิจการไม่สามารถสร้างผลผลิต และประชาชนในส่วนท่ี
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ประสบอุทกภัย ไม่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติ สร้างความเสียหายเป็นมลูค่ามหาศาล ต่อประเทศ และประชาชน

ผลกระทบดงักล่าวยงัส่งผลทางอ้อมให้ ระบบขนส่งของประเทศหยุดชะงัก และไม่สามารถส่งสินค้าท่ีเป็นปัจจัยในการ

ดํารงชีวิต อาทิ นํา้และอาหารให้กบัประชาชนทัว่ไปได้ ความเสียหายดงักลา่วส่งผลให้ หลายบริษัทต้องปิดกิจการและไม่

สามารถดําเนินธุรกิจได้แม้ไมไ่ด้อยูใ่นพืน้ท่ีประสบภยั 

สําหรับปี 2554 ทางฝ่ายบริหารของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึง

ความสําคญัของภัยธรรมชาติเป็นอย่างดี แม้ว่าทัง้สํานักงานและโรงงานของบริษัท มิได้อยู่ในพืน้ท่ีประสบภยัโดยตรงก็

ตาม แต่ทางฝ่ายบริหารก็ได้จดัเตรียมการรองรับอทุกภยัไว้ล่วงหน้า ซึง่จะทําให้พนกังานของบริษัท ฯ มีความพร้อมในการ

รับมือหากเกิดภยันํา้ท่วมขึน้จริง นอกจากนี ้ทางบริษัทยงัได้ทําประกันภยัท่ีครอบคลมุถึงภยันํา้ท่วมโดยมีทนุประกันภัย

ทัง้สิน้ 181,620,200 บาท โดยมีระยะเวลาเอาประกนั ตัง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึง 1 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นการ

ประกนัภยัในสว่นของเคร่ืองจกัร และ สต๊อคสนิค้า รวมถงึอปุกรณ์สํานกังาน และ ระบบสาธารณปูโภคต่าง ๆ  ทําให้บริษัท 

ได้รับความคุ้มครองหากเกิดความเสียหายขึน้จากภยันํา้ทว่มในอนาคต อยา่งไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถเล่ียงผลกระทบ

ทางอ้อม จากการท่ีลกูค้า ผู้ประกอบการขนสง่ และผู้ผลิตวตัถดิุบบางราย ได้ปิดกิจการลงในช่วงดงักลา่ว ซึ่งสง่ผลกระทบ

เลก็น้อยตอ่ยอดรายได้โดยเฉพาะรายได้ในช่วงท่ีเกิดภยัพิบติัขึน้  

 
 ความเส่ียงจากปัจจัยทางการเมือง 
จากปัญหาทางการเมืองไทยตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ปัจจยัทางการเมืองสง่ผลต่อความเช่ือมัน่ทัง้ใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงสถานการณ์ทาง

การเมืองท่ีสําคญั การติดต่อการค้ากับต่างประเทศมกัจะได้รับผลกระทบในด้านความเช่ือมั่นในการเดินทาง และอาจ

สง่ผลให้คูค้่ายกเลิกการเดินทางท่ีสําคญัไปด้วย ทางผู้บริหารบริษัทตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว และมีการสง่เอกสารยืนยนั

สถานภาพของบริษัทให้กับคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ แม้ในยามท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินการแม้ในช่วงท่ีมีปัจจยัทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง สําหรับผลกระทบทางอ้อมนัน้ ทางบริษัท

ยงัคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึง่เป็นผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากความไม่มัน่คงทางการเมืองอยู่บ้าง แต่

อยา่งไรก็ตามบริษัทก็มีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองแม้จะมีปัจจยัทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องก็ตาม สําหรับในสว่น

ของนโยบายนัน้ ทางผู้บริหารมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมท่ีรักษาซึ่ง จริยธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของ

ประเทศ ท่ีได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันก็ไม่สนับสนุนการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ซึ่งยงัผล

เสียหายต่อเศรษฐกิจในทุกระดบั นอกจากนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุจลาจลขึน้และส่งผลกระทบต่อบริษัท ทางบริษัทได้ทํา

ประกนัภยัซึ่งครอบคลมุถึงภยัจลาจล โดยมีทนุประกนัภยั ทัง้สิน้ 181,620,200 บาท โดยมีระยะเวลาเอาประกนั ตัง้แต่ 1 

พฤศจิกายน 2554 ถึง 1 พฤศจิกายน 2555 ซึง่เป็นการประกนัภยัในส่วนของเคร่ืองจกัร และ สต๊อคสินค้า รวมถึงอปุกรณ์

สํานกังาน และ ระบบสาธารณปูโภคตา่ง ๆ   
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ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการทีสํ่าคัญของบริษัท โดยสังเขป มีดังน้ี 
 

ปี 2543 -  วนัท่ี 9 พฤศจิกายน ก่อตัง้ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 

1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 บาท เรียกชําระเตม็มลูคา่ โดยในสว่นของสํานกังานและโรงงานตัง้อยูเ่ลขท่ี 46/67 – 69 ซอย

มัง่มีทรัพย์ หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ ตําบลคอกกระบือ อําเภอเมืองสมทุรสาคร 

จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 มีขนาดพืน้ท่ี 3 งาน 38 ตารางวา 

ปี 2544 -  วนัท่ี 18 ตลุาคม ทางกลุม่ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท เอก็ซตร้า 

อินเตอร์เทรด (กรุงเทพ) จํากดั (เอก็ซตร้า) ขึน้ ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยในขณะ

นัน้มีกลุม่ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นเป็นชดุเดียวกนั เอก็ซตร้า จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ เพ่ือประกอบธุรกิจ

จําหน่ายชดุประกอบโคมไฟฟ้า และโคมไฟฟ้า โดยจะสัง่ซือ้บลัลาสต์จากบริษัทเพ่ือนําไปจําหน่าย

คูก่บัโคมไฟฟ้า ในขณะเดียวกนัก็จะขายสนิค้าให้กบับริษัทเพ่ือนําไปจดัจําหน่ายต่อเช่นกนั 

ปี 2547 -  วนัท่ี 26 มีนาคม บริษัทได้รับใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ประเภท บลัลาสต์สําหรับหลอดไอปรอทความดนัสงู (มอก. 673-2530) เพิ่มเติมจากใบอนญุาตท่ี

ทางห้างหุ้นสว่นจํากดั ธีระมงคลการไฟฟ้า เคยได้รับอนญุาตในปี 2542 ซึง่เป็นบลัลาสต์สําหรับ

หลอดไฟถนนเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นเพียงรายเดียว มานานกวา่ 8 ปี โดยตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมา ทางบริษัทได้รับใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบั

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมเป็นจํานวนกวา่ร้อยใบอนญุาต ครอบคลมุทกุประเภทผลติภณัฑ์ท่ีทาง

บริษัทเป็นผู้ผลติ โดยบริษัทเป็นผู้ผลติเพียงรายเดียวในประเทศ ท่ีผลติบลัลาสต์ครบทกุรุ่น ตัง้แต่

รุ่นเลก็ถงึรุ่นใหญ่ 

ปี 2549 -  วนัท่ี 25 เมษายน บริษัทได้เร่ิมเปิดดําเนินการโรงงานแหง่ใหม ่ ซึง่มีขนาดเนือ้ท่ีรวม 5 ไร่ ตัง้อยู่

เลขท่ี 9/20 ซอยมัง่มีทรัพย์ ถนนเลียบคลองส่ีวาพาสวสัด์ิ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

 - วนัท่ี 19 ธนัวาคม บริษัท ได้ดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000 บาท (หนึง่ล้าน

บาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น 

60,000,000 บาท (หกสบิล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 600,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 100 บาทโดยเรียกชําระเตม็มลูคา่ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 

ปี 2550 - วนัท่ี 28 ธนัวาคม บริษัทได้ผา่นการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ซึง่ใน

ปัจจบุนับริษัทได้พฒันามาตรฐานดงักลา่วจนผ่านการรับรองเป็นระบบคณุภาพมาตรฐาน ISO 

9001 : 2008 ซึง่เพิ่มรายละเอียดเร่ืองกระบวนการจดัจ้างภายนอก การจดัการทรัพยากรระบบ

สารสนเทศ ระบบการจดัเก็บเอกสาร กระบวนการออกแบบ การเก็บรักษาผลติภณัฑ์ รวมถงึการ

เพิ่มเติมมาตรฐานการควบคมุสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ปี 2551 - วนัท่ี 25 กนัยายน 2551 คณะกรรมการของ เอก็ซตร้า ได้มีมติในการประชมุ ครัง้ท่ี 5/2551 เพ่ือมี

มติพิจารณาหยดุดําเนินธุรกรรมทัง้หมดภายในสิน้ปี 2551 ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัปัญหาความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ ระหวา่งบริษัท และ เอก็ซตร้า นอกจากนีท้างเอก็ซตร้าได้จําหน่ายสตอ็กสนิค้าท่ี

มีอยูท่ัง้หมดให้กบับริษัท ในระหวา่งช่วงเดือนตลุาคม และพฤศจิกายน ปี 2551 รวมถงึการ
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โอนย้ายพนกังานบริษัท และการซือ้รถท่ีเดิมบริษัทเคยเช่าจาก เอก็ซตร้า เพ่ือใช้ในการดําเนิน

ธุรกิจ มาเป็นในนาม บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั ภายในช่วงปี 2551 เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว และเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2552 ของเอก็ซต

ร้า ได้มีมติเสนอให้เลกิ และปิดกิจการทนัทีหลงัชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อย 

ปี 2552 - วนัท่ี 5 กนัยายน 2552 ท่ีประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2552 มีมติพิเศษให้แปรสภาพจาก

บริษัทจํากดั เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท 

จากมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมถงึมีมติพิเศษให้

เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 60.00 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เป็น 80.00 ล้านบาท (แปดสิบ

ล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 320.00 ล้านหุ้น โดยแบง่ออกเป็นทนุจดทะเบียนท่ีเรียก

ชําระแล้ว มลูค่า 60.00 ล้านบาท (หกสบิล้านบาทถ้วน) จํานวน 240.00 ล้านหุ้น และมีจํานวน

หุ้นท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระจํานวน 80.00 ล้านหุ้น ซึง่ในสว่นของหุ้นเพิ่มทนุท่ียงัไมไ่ด้เรียกชําระ

จํานวน 80.00 ล้านหุ้น นัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สําหรับการเสนอขายให้กบั

ประชาชนทัว่ไป 

- วนัท่ี 11 กนัยายน 2552 บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจํากดัเป็น

บริษัทมหาชนจํากดั และเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

- วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2552 บริษัทได้รับรางวลัใบโพธ์ิ อวอร์ด จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากความโดดเดน่ในมิติการตอบสนองและปรับตวัตอ่โอกาสและ

ปัญหา (Adaptability to Changes) และการมีผลิตภณัฑ์คณุภาพสงู (Quality) จากการคิดค้น

เทคโนโลยีในการผลิตผลติภณัฑ์เพ่ือทดแทนการนําเข้าและเน้นการประหยดัพลงังานมาใช้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

ปี 2553 - วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 บริษัทได้เปิดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็น

วนัแรก และได้มีการชําระคา่หุ้นเพิ่มเติมครบตามจํานวนท่ี 80.00 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท เท่ากบั 20.00 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วทัง้สิน้เทา่กบั 

80.00 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็นจํานวนหุ้นทัง้หมด 320 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

 - วนัท่ี 3 สงิหาคม 2553 บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

เพ่ือแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริมการลงทนุในกิจการ ผลติหลอดไฟฟ้า ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์

สําหรับหลอดไฟฟ้า และชิน้สว่นหรืออปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ 

ปี 2554 - เดือนมิถนุายน บริษัทได้ย้ายสํานกังานมาอยูท่ี่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ 

กรุงเทพมหานคร 10600 โดยสํานกังานแหง่นีจ้ะใช้เป็นสว่นของฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และใช้เป็น

โกดงัแหง่ใหม ่ 

-  วนัท่ี14 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพ่ือแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการสง่เสริม  

การลงทนุในกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้า ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า และชิน้สว่นหรือ 

อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ (ในประเภทหลอดไฟ) 
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- วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 บริษัทได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือแสดงวา่ เป็นผู้ได้รับการ

สง่เสริม  การลงทนุในกิจการ ผลิตหลอดไฟฟ้า ชิน้สว่นหรืออปุกรณ์สําหรับหลอดไฟฟ้า และ

ชิน้สว่นหรือ อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ (ในประเภทโคมไฟ) 
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

หลักทรัพย์ของบริษัท 
 ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงันี ้

  ทนุจดทะเบียน          จํานวน  80,000,000 บาท 

  ทนุท่ีเรียกชําระแล้ว  จํานวน  80,000,000 บาท 

  แบง่เป็นหุ้นสามญั   จํานวน  320,000,000 หุ้น 

  มลูคา่ท่ีตราไว้   หุ้นละ  0.25 บาท 

 
ผู้ถือหุ้น 
 กลุม่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรกของบริษัท ท่ีมีช่ือปรากฎตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

รายชื่อ 
จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 
ร้อยละของหุ้นที่เรียก
ชาํระแล้วทัง้หมด 

1.กลุ่มประสทิธ์ิรัตนพร   

1. นายประวิทย์  ประสิทธ์ิรัตนพร 48,000,000 15.00 

2. นางวิไล  ประสิทธ์ิรัตนพร 48,000,000 15.00 

3. นายธีระชยั  ประสิทธ์ิรัตนพร 36,000,000 11.25 

4. นายธีรยทุธ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 36,000,000 11.25 

5. นายธีระพงษ์  ประสิทธ์ิรัตนพร 35,760,000 11.18 

6. นายธีรศกัด์ิ  ประสิทธ์ิรัตนพร 36,000,000 11.25 

7. นางสาวสชุาดา กาญจนวาทศิลป์ 240,000 0.08 

รวม 240,000,000 75.00 

2  นายธวัชชัย        สมิะโรจน์ 9,406,100  2.94 

3  นางสาวไรวนิทร์  เมธีธนวจิติร์ 2,000,000 0.63 

4. นางพรเพญ็        โลหะกจิสงคราม  1,700,000 0.53 

5. นายอาทติย์        เอกวัฒนกจิ 1,632,700 0.51 

6. นายสุรพล          ตงัคะประเสริฐ 1,400,000 0.44 

7. นายวฒันา          เอกวัฒนกจิ 1,355,000 0.43 

8. นางสาววภิาว ี     แซ่ก้วย 1,150,000 0.36 

9. นางชุตมิา           เกดิช่ืน 1,030,000 0.32 

10.นางวันทนีย์        กติมิหาคุณ 1,000,000 0.31 

10.นายอศิรา          สกุลทองไพศาล 1,000,000 0.31 

10.นายปวติร          กุลธนวทิย์ 1,000,000 0.31 

10.นายพสุิทธ์ิ         กุลธนวทิย์ 1,000,000 0.31 
รวม 23,673,800 7.40 

ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ จํานวน  838 ราย       รวม                56,326,200 17.60  

รวมทัง้สิน้ 320,000,000 100.00 
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การจัดการ 
 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชดุ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณุสธุี เสาวลกัษณานกุลู 
ผจก.ฝ่ายวิจยัและพฒันา 

คณุอภสัรา โสระฎา 
ผจก.ฝ่ายวางแผนการผลิต 

คณุสภุฏัชกานต์ เปี่ยมสอาด 

ผจก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

คณะกรรมการบริหาร

คณุธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายปฏิบตัิการและวิจยั 

คณุธีรศกัดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

รองกรรมการผู้จดัการ 
ฝ่ายจดัการทัว่ไป 

คณุธนกร  สขุกาญจนนท์      

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

นายชวสักร ตามไท 
ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

หมายเหตุ  - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา 

  - ผ้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการวา่จ้างบคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตัง้ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั ทําหน้าที่ดงักลา่ว 

เลขานกุารบริษัท 

คณุธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร 

 รองกรรมการผู้จดัการ (รักษาการ)  
ฝ่ายการขายและการตลาด 

คณุวิสนั เลิศอดุมศกัดิ์ 
ผจก.ฝ่ายคลงัสินค้า 

แผนกจดัซือ้ แผนก IT แผนกบคุคล 

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
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คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายประวิทย์  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการ 

2. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

4. นายธีระพงษ์  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 

5. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการ 

6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. นายทรงพล  จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. นายธีรัชย์          มีเดชประเสริฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

นายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร ลงลายมือช่ือและประทบัตราสําคญัของบริษัท หรือนายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร 

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร และดร.ธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

ความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 

1) มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผย

ข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 

2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท  

3) พิจารณาอนมุติัผงัอํานาจอนมุติั 

4) กํากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 

5) พิจารณาอนมุติัการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 

6) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

7) แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหาร 

ทัง้นีกํ้าหนดให้กรรมการหรือบคุคลอ่ืนใดซึง่มีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัท ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
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นอกจากนัน้ในกรณีตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั 

การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

- การเพ่ิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
 

ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พล.ต.ท. อมัรินทร์  เนียมสกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คือ นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  

1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3)  สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด 

        หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ 

        คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ     

                   ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ตอ่บริษัท 

6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร (charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8) ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ทา่นของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึง่มีคณุสมบติั ตามข้อ 16 ของ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 

ปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่น

ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 

หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้

ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุองบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบ

บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน 

ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
 

ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริหาร 

3. นายธีระพงษ์  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหาร ไมมี่การกําหนดคา่เบีย้ประชมุแตอ่ย่างใด 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอํานาจสัง่การ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการของบริษัท

กําหนด 

2. กําหนดนโยบายและกลยทุธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นพิจารณาอนมุติั แล้วแต่กรณี 

4. อนมุติัการแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท 

5. มีอํานาจดําเนินการซือ้ ขาย จดัหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจดัการโดย

ประการอ่ืนซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถงึการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุติัแล้ว 
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6. มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาใด ๆ อนัสืบเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 

7. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการซือ้ การจดัจ้าง 

การเช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สนิใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทนุ และดําเนินการชําระคา่ใช้จ่ายใด ๆ ท่ีจําเป็นตอ่

การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 

8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอํานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนมุติัการกู้ ยืมเงิน เบิกเงิน

เกินบญัชีจากธนาคาร นิติบคุคลหรือสถาบนัการเงินอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย

มีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 

9. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้นนัน้ จะไม่

รวมถงึอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 
ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการผู้จดัการ 

2. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายธีระพงษ์  ประสทิธ์รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

4. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

โดยมี ดร.ธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการผู้จัดการ 

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการ  

1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

2. ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย 

3. เป็นผู้ กําหนดและกํากบัดแูลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบติั เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด 

4. มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ เช่า หรือลงทนุตามแผนงานท่ีได้มีมติอนมุติัไว้แล้ว หรือมีอํานาจในการอนมุติั

หรือยกเลิกการซือ้ การจ้าง การเช่า การเช่าซือ้ การขายทรัพย์สนิ การลงทนุ และการชําระราคาหรือ

คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
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5. มีอํานาจในการอนมุติัการซือ้ทรัพย์สนิ หรือการชําระราคาหรือคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ อนัสืบเน่ืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัทตามสญัญา และ/หรือ ข้อตกลงกบัคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผงัอํานาจอนมุติัท่ี

คณะกรรมการบริษัท กําหนด 

6. เป็นผู้พิจารณาเร่ือง กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการระดมทนุของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามลําดบัของความสําคญั 

7. มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไลอ่อก ซึง่พนกังานทกุระดบั 

8. มีอํานาจดําเนินการเปิดและปิดบญัชีเงินฝากประเภทตา่ง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงินเพ่ือความ

สะดวกในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัท เป็นสําคญั 

9. ขออนมุติัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท โดยผา่นคณะ

กรรมการบริหารของบริษัท 

10. นําเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พิจารณา 

11. กําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารในระดบัสงู 
12. สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร 

13. กํากบัดแูลและบริหารงานในสว่นงานการบริหารการขายและการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

14. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก ฝึกอบรม การขึน้คา่จ้าง 

เงินรางวลั หรือจ่ายผลตอบแทนอ่ืน รวมถงึการเปล่ียนแปลงคา่จ้างแก่พนกังานทกุระดบัชัน้ 

 

ทัง้นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นนัน้ กรรมการ

ผู้จดัการจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและระเบียบวาระตา่ง ๆ ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่

รวมถงึอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจช่วงในการอนมุติัรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอํานาจช่วง หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุติัรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจารณาอนมุติัรายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้น กรรมการผู้จดัการไมส่ามารถกระทําได้ เว้นแตจ่ะได้รับมอบหมาย

จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นคราว ๆ ไป 

หมายเหตุ :  ผังอาํนาจอนุมัตมีิรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง 
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ 

จดัหาสนิค้าและ
วัตถุดบิต่างประเทศ 

จดัหาสนิค้าและ
วัตถุดบิในประเทศ 

การกู้ยมืเงนิจาก 
สถาบันการเงนิ 

ซือ้ / ขายต่อครัง้ ซือ้ / ขายต่อครัง้ ต่อครัง้ ต่อครัง้ 

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

กรรมการผู้จดัการและ

รองกรรมการผู้จดัการ 
500,000 1,000,000 5,000,000  5,000,000  - 
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การคดัเลือกบคุคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ 

ซึ่งบคุคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการ

ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์

การสรรหาดงันี ้

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 

โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และ

กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทหรือไมก็่ได้ 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 

2.2 ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใด

ไมไ่ด้ 

2.3 บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานท่ีประชมุเป็นผู้

ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน

ใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ

ตําแหน่งอีกได้ และกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 

ให้จบัสลากกนัสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลา

ออกไปถงึบริษัท 
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5. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

6. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บคุคลซึ่งมีคณุสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัหรือกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแต่

วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกวา่สอง (2) เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการ

ตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจํานวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตาม

ข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึง่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ

มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการ

บญัชีและการเงิน 

 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก

คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เหน็สมควร  และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัท จะแตง่ตัง้

กรรมการบริหารคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร 
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นายประวิทย ์ ประสิทธิร์ตันพร 

 อาย ุ 73 ปี 
 ประธานกรรมการ      

 
% การถือหุน้ในบริษทั 15 % 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 2543 -ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ  
 บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 

 2543 -2551        กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
  บจก.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 

 

นายธรีะชยั  ประสิทธิร์ตันพร 

 อาย ุ 38 ปี 
 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 

วฒิุการศึกษา 
 ปริญญาตรี 

    Bachelor of Business administration (Marketing)    
    Assumption University 

ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
76/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

% การถือหุน้ในบริษทั 11.25 % 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
  และ กรรมการผูจ้ดัการ  

                           บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม  
 2543-2551 กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
 บจก.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 
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นายธรียทุธ ์  ประสิทธิร์ตันพร 

 อาย ุ 37 ปี 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วฒิุการศึกษา 
 ปริญญาโท 
Master of Science (Computer & Engineering 
Management)     
Assumption University 

 ปริญญาตรี  
Bachelor of Engineering (Electronics) 
Assumption University 

ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 76/2008  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

% การถือหุน้ในบริษทั 11.25 % 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร และ 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ  
                        บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม  

 2543 – 2551 กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
 บจก.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 

นายธรีะพงษ ์  ประสิทธิร์ตันพร 

 อาย ุ 35 ปี 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 

วฒิุการศึกษา 

 ปริญญาตรี  
Bachelor of Business administration 
(International Business Management) 
Assumption University 

ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 
76/2008  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

% การถือหุน้ในบริษทั 11.18 % 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร และ  
รองกรรมการผูจ้ดัการ  

                                       บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม  
 2543 - 2551  กรรมการ และผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 

 บจก.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 
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ดร. ธรีศกัดิ ์ ประสิทธิร์ตันพร 

 อาย ุ 32 ปี 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 เลขานุการบริษทั 

 
 

วฒิุการศึกษา 
 ปริญญาเอก 
Doctor of Philosophy in Information Technology  
Assumption 

 ปริญญาโท 
Master of science (Software Engineering)     
San Jose State University.USA 

 ปริญญาตรี  
Bachelor of Engineering (Computer) 
Assumption University 

ประกาศนียบตัร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 76/2008  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

% การถือหุน้ในบริษทั 11.25 % 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร          
  รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั 

             บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม  
 2543 – 2551  กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายIT และธรุการ 

 บจก.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 

พล.ต.ท.อมัรินทร ์ เนียมสกลุ 

 อาย ุ 64 ปี 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 
 

วฒิุการศึกษา 
 ปริญญาโท 
รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
Master of Art 
University of KANSAS,USA 

 ปริญญาตรี  

รฐัประศาสนศาตร ์ (ตาํรวจ),โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 
ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 60/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

% การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
 2552 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ      

                                บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม  
 2540 – ปัจจบุนั   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 บมจ.สหพฒันพิบูล 
 2549 – ปัจจบุนั      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

      บมจ.สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ 
 2549-2554 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

                             บมจ.ไอ.ซ.ีซ.ีอินเตอรเ์นช ัน่แนล 
 2549-2550           ผูช้ว่ยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 
 2548                    ผูบ้ญัชาการสํานักงานนิติวิทยาศาสตรต์าํรวจ 
 2547                     ผูบ้ญัชาการสํานักงานตรวจคนเขา้เมือง 
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นายธรีชัย ์  มีเดชประเสริฐ 

 อาย ุ 58 ปี 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 

 

 
 

วฒิุการศึกษา 
 ปริญญาตรี 

  นิติศาสตร ์
  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ประกาศนียบตัร 

 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 78/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Global Leadership Program รุน่ท่ี 1 
Mitsubishi Coorperation Japan 
% การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 
ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

 2552 – ปัจจบุนั    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
                            บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 

 2551 –  ปัจจบุนั    ผูจ้ดัการทัว่ไป      
                           เกรซพลบับลิชชิง่ 
                 กรรมการ คณะอนุกรรมการพสัด ุ
                   สถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ 

 2547 – ปัจจบุนั    กรรมการ คณะกรรมการกํากบัแลตรวจสอบ   
             ราชการใสสะอาด 
                                           กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 2541 – 2551       ท่ีปรึกษาดา้นตา่งประเทศและผูป้ระสานงานฝ่ายบริหาร  
                         บจก.วินิจผลมอเตอรเ์ซลล ์  
              และ บจก.จรลัอิมปอรต์เอ็กปอรต์ 
               ผูจ้ดัการทัว่ไป – Machinery Department 

    บจก.ไทย-เอ็มซ ี
 

นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง 

 อาย ุ 46 ปี 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

วฒิุการศึกษา 
 ปริญญาโท 
บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ปริญญาตรี 
บริหารธรุกิจ สาขาบญัช ี
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 78/2009  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

% การถือหุน้ในบริษทั ไม่มี 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
 2552 – ปัจจบุนั    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

                            บมจ.ธรีะมงคล อตุสาหกรรม 
 2550 – ปัจจบุนั    ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

                            กลุม่บริษทั วินิจผล ออโต ้ จาํกดั 
 2546 – 2549    ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

                            กลุม่บริษทั ปรีชากรุป๊ จาํกดั(มหาชน) 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที ่30 ธันวาคม 2554 

ช่ือ-สกุล ตาํแหน่งปัจจุบัน จาํนวนหุ้นสามัญ ร้อยละ* 

นายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร 

และภรรยา 

ประธานกรรมการบริษัท 96,000,000 30.00% 

นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริษัท 36,000,000 11.25% 

นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริษัท 36,000,000 11.25% 

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร 

และภรรยา 

รองกรรมการผู้จดัการ และ กรรมการบริษัท 36,000,000 11.25% 

ดร.ธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร รองกรรมการผู้จดัการ กรรมการบริษัท  

และเลขานกุารบริษัท 

36,000,000 11.25% 

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ 

0.00 0.00% 

นายธีรัชต์ มีเดชประเสริฐ กรรมการตรวสอบและกรรมการอิสระ 0.00 0.00% 

นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวสอบและกรรมการอิสระ 0.00 0.00% 

นายธนกร สขุกาญจนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 0.00 0.00% 

นางสาวสภุฎักานต์ เป่ียมสะอาด ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 0.00 0.00% 
*ร้อยละ : คํานวณจากร้อยละของจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 ทัง้หมด 320,000,000 หุ้น   
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ค่าตอบแทน 

1. คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ก. คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
เบีย้ประชมุกรรมการ ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามระเบียบวา่ด้วย

คา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการของบริษัท โดยคา่เบีย้ประชมุสําหรับประธานกรรมการ ครัง้ละ 6,000 บาท กรรมการ 

ครัง้ละ 5,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบครัง้ละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบครัง้ละ 15,000 บาท  

คา่ตอบแทน ทางบริษัทกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้ปีละไมเ่กิน 1,500,000 บาท 

โดยการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดงันี ้ 

ลาํดับ รายนามคณะกรรมการ ปี 2554 

1. นายประวิทย์  ประสทิธ์ิรัตนพร 24,000 

2. นายธีระชยั  ประสทิธ์ิรัตนพร 20,000 

3. นายธีรยทุธ์  ประสทิธ์ิรัตนพร 20,000 

4. นายธีระพงษ์  ประสทิธ์รัตนพร 20,000 

5. ดร.ธีรศกัด์ิ  ประสทิธ์รัตนพร 20,000 

6. พล.ต.ท. อมัรินทร์ เนียมสกลุ 300,000 

7. นายทรงพล   จนัทร์ผอ่งแสง 280,000 

8. นายธีรัชย์   มีเดชประเสริฐ 280,000 
 

ข. คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2554 

จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงนิ (บาท) 

รวม 6 6,714,080 

หมายเหตุ : คา่ตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั และเงินกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 

2. คา่ตอบแทนอ่ืนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน 

- ไมมี่ ‐ 
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การควบคุมภายใน 
 
 ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 

2555 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สามท่านเข้าร่วมประชุม นัน้ คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทในด้านตา่ง ๆ โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร ซึง่สามารถแบง่แยกหวัข้อออกได้ ดงันี ้

 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษัท มีการกําหนดโครงสร้างองค์การ ขอบเขตอํานาจของฝ่ายบริหาร  นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบติังาน 

ระเบียบในการอนมุติัธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารงานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ชดัเจนและรัดกมุ ได้มี

การประชมุร่วมกนัของฝ่ายบริหารในทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และแผนธุรกิจ  ควบคูไ่ปกบั

การกําหนดงบประมาณประจําปี  และได้แจ้งให้ผู้บริหารในแต่ละแผนกรับทราบเพ่ือบริหารงานภายในแผนกให้สอดคล้อง

กบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้  โดยมีการติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับเปล่ียนแผนธุรกิจและงบประมาณให้

สอดคล้องกบัสถานการณืในช่วงเวลานัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานมีการควบคมุภายในอยา่ง

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  รวมทัง้บริษัทมีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม และหลกัการกํากบัดแูลกิจการ  โดยคํานงึถงึ

ข้อกําหนดกฎหมายและข้อบงัคบัของทางราชการ  บนพืน้ฐานความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย   

 

2. การบริหารความเส่ียง  
ฝ่ายบริหารมีการประชมุเพ่ือประเมินความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจและกําหนดมาตรการหรือแนวทางใน

การลดความเส่ียงดงักลา่วลว่งหน้าก่อนการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และผู้บริหารมีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน  เพ่ือ

ติดตามสถานการณ์ท่ีเป็นสาเหตขุองความเส่ียงดงักลา่ว   รวมทัง้เม่ือมีเหตกุารณ์ผิดปกติจากปัจจยัภายนอก  โดยจะแจ้ง

ให้ผู้บงัคบับญัชาของแตล่ะแผนกท่ีเก่ียวข้องทราบถงึแนวทางปฏิบติัตามมาตรการบริหารความเส่ียงและร่วมมือกนัป้องกนั

ความเส่ียงหรือลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ 

 

3. การควบคุมการปฏบัิตงิานของฝ่ายบริหาร  
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนมุติัของฝ่ายบริหารในแตล่ะระดบั ไว้เป็นลายลกัษณ์

อกัษร และมีความเหมาะสม  มีการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานเพ่ือถ่วงดลุและสอบทานซึง่กนัและกนั ทัง้ในด้าน

การอนมุติั การบนัทกึรายการบญัชี และการดแูลจดัการทรัพย์สนิออกจากกนัโดยเดด็ขาด มีระบบการตรวจสอบระหวา่ง

หน่วยงาน และตรวจสอบการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีอยูเ่สมอ  บริษัทได้กําหนดให้มีมาตรการและขัน้ตอนอนมุติัการ

ทํารายการระหว่างกนั  อยา่งรัดกมุและตรวจสอบได้ โดยมีการรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส กรณี
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รายการธุรกรรมระหวา่งกนัท่ีไมเ่ป็นรายการทางการค้าปกติหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือขอความเหน็ก่อนการเข้าทํารายการ  ทัง้นีต้้องเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล  
บริษัทจดัให้มีการเข้าถงึข้อมลูท่ีมีคณุภาพและเพียงพอตอ่การตดัสนิใจ โดยมีการจดัเก็บเอกสาร

ประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่ง ๆ ไว้อยา่งครบถ้วนเป็นหมวดหมู่  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้

จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมเอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ลว่งหน้าภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด   

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกํากบัดแูลให้การกําหนดนโยบายบญัชีของบริษัทเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซึง่

ผา่นเหน็โดยผู้สอบบญัชี เพ่ือให้รายงานตา่ง ๆ มีความถกูต้อง 

 

5. ระบบการตดิตาม  
บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และแผนธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการกําหนดแผนงบประมาณ

ประจําปี โดยมีการติดตามและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองโดยสม่ําเสมอ ความแตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้จะต้องมี

การตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตทุัง้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน รวมทัง้จากความบกพร่องของการปฏิบติังาน 

และดําเนินการปรับเปล่ียนแผนธุรกิจและงบประมาณให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ ตามความเหมาะสม 

ประกอบกบัต้องแก้ไขข้อบกพร่องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ใน

อดีตท่ีผา่นมา ไมมี่การตรวจพบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั  

บริษัทมีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้อยา่งสม่ําเสมอ ทัง้จากผู้ตรวจสอบ

ภายในซึง่รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และจากการสุม่ตรวจสอบการดําเนินงานของแต่

ละฝ่ายโดยตรง กรณีพบข้อบกพร่องซึง่ได้ให้ดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว ผู้บริหารอาจมีการสุม่

ตรวจสอบเป็นระยะ 

ภายหลงัการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเหน็วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในอยา่งเพียงพอและ

เหมาะสม ในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และมีระบบควบคมุภายในใน

ด้านตา่ง ๆ ทัง้ 5 สว่นท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรัพย์สินอนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ

หรือโดยไมมี่อํานาจ รวมถงึการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีระบบจดัเก็บเอกสารสําคญัท่ีทําให้กรรมการ ผู้สอบบญัชี และผู้ มีอํานาจตามกฎหมายสามารถ

ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงิน

สํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการ

จ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั 

 



 

 
 
 

64 
Annual Report 

2011 

รายการระหว่างกัน 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2554 ดงันี ้
 
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร  นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นกรรมการ 

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเป็นบิดาของนายธี

ระชยั ประสทิธิ์รัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัต

นพร นายธีระพงษ์ ประสทิธิ์รัตนพร และนายธีร

ศกัดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ซึง่ทัง้ 4 ทา่น เป็น

กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

 

นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้แก่

บริษัท 

นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

เพื่อใช้เป็นวงเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งใน

การดําเนินธรุกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
  หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 54 

ยอด ณ วนัต้นงวด 32.00 

บวก เพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 00.00  

หกั ลดลงระหวา่งงวด (00.00)  

ยอด ณ วนัสิน้งวด 32.00  

โดยนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้คิดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกบัดอกเบีย้จากบริษัทในปี 2554 เทา่กบั อตัราร้อย

ละ 1.2 ตอ่ปี หรือคิดเป็นคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้เทา่กบั 0.38 

ล้านบาท โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมี

ดอกเบีย้ค้างจ่ายเทา่กบั 0.08 ล้านบาท 

สําหรับรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลที่
เกี่ยวข้องดงักลา่ว เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนิน
ธรุกิจของบริษัท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาการทํารายการดงักลา่วข้างต้นแล้ว เหน็วา่ 
การทํารายการนีเ้ป็นการทํารายการที่สมเหตสุมผล 
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจของ
บริษัท  
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รายการระหว่างกัน(ต่อ) 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2554 ดงันี ้
 
  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1. นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร 

(ตอ่) 
นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็น

กรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเป็น

บิดาของนายธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร นาย

ธีรยทุธ์ ประสทิธิ์รัตนพร นายธีระพงษ์ 

ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศกัดิ์ ประสิทธิ์

รัตนพร ซึง่ทัง้ 4 ทา่น เป็นกรรมการและผู้

ถือหุ้นของบริษัท (ตอ่) 

 

รายการคํา้ประกนัสว่นบคุคล  

นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร ได้คํา้ประกนัสว่นบคุคลเตม็วงเงิน

ให้กบัวงเงินกู้สําหรับใช้ในการดําเนินธรุกิจ โดยวงเงินกู้ที่สําคญัคือ 

วงเงิน O/D วงเงินกู้ ยืมระยะสัน้ และ T/R ที่มีตอ่สถาบนัการเงินแหง่

หนึง่ โดยมีวงเงินคํา้ประกนัรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 

80.00 ล้านบาท ซึง่การคํา้ประกนัดงักลา่วเป็นไปตามเงื่อนไขที่

สถาบนัการเงินเรียกร้อง โดยคํา้ประกนัเตม็วงเงินของสถาบนัการเงิน 

ทัง้นีก้ารคํา้ประกนัดงักลา่ว ทางบริษัทไมเ่สียคา่ใช้จ่ายแตอ่ย่างใด 

รายการคํา้ประกนัที่เกิดขึน้ เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท ซึง่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํา

รายการดงักลา่วข้างต้นแล้ววา่ การทํารายการ

นีเ้กิดขึน้ตามความจําเป็นในการกู้ ยืมเงินจาก

สถาบนัการเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธรุกิจของ

บริษัท ซึง่เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ในการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัท 
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รายการระหว่างกัน(ต่อ) 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ในปี 2554 ดงันี ้
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ์ ลักษณะและมูลค่าของรายการ ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

2. นายธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร / 

นายธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนาย

ธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร 

นายธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร นายธีรยทุธ์ 

ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัต

นพร เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

นอกจากนีย้งัเป็นบตุรชายคนที่ 1 2 และ 3 

ตามลําดบั ของนายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพร 

ซึง่เป็นกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 

รายการเช่าทรัพย์สิน 

บริษัททําสญัญาเช่าอาคารมินิแฟคตอรี่สําหรับใช้เป็น

โรงงานผลิตสินค้าจํานวน 3 ห้อง เลขที่ 46/67 

(กรรมสิทธิ์ของนายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร) 46/68 

(กรรมสิทธิ์ของนายธีรยทุธ์ ประสิทธิ์รัตนพร) และเลขที่ 

46/69 (กรรมสิทธิ์ของนายธีระชยั ประสิทธิ์รัตนพร) โดย

มีขนาดเนือ้ที่ประมาณ 420 ตารางเมตร ตอ่ห้อง ซึง่

ตัง้อยู่ หมูท่ี่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวสัดิ์ ตําบลคอก

กระบือ อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยในปี 2554 มี

มลูคา่ของรายการเทา่กบั 0.54 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

ในปัจจบุนับริษัทจ่ายชําระคา่เช่าทรัพย์สินดงักลา่ว

เทา่กบั 15,000 บาทตอ่เดือนตอ่ห้อง ให้แก่กรรมการทัง้ 

3 ทา่น (บริษัทเริ่มทําสญัญาเช่าทรัพย์สินดงักลา่ว ตัง้แต่

วนัที่ 25 ธนัวาคม 2550) 

 

 

รายการที่เกิดขึน้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัท โดยการกําหนดราคาระหว่าง

กนัเป็นราคาที่สมเหตสุมผล ซึง่เป็นราคาที่ตํ่ากวา่ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาที่บริษัทประเมินมลูคา่

ทรัพย์สินที่ได้รับความเหน็ชอบจากสมาคมนกั

ประเมินราคาอิสระไทย (TVA) และ สมาคมผู้

ประเมินคา่ทรัพย์สินแหง่ประเทศไทย (VAT) 

(บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จํากดั) ได้สํารวจราคาค่า

เช่าที่ดินและอาคารในบริเวณดงักลา่วไว้ เมื่อวนัที่ 

18 ธนัวาคม 2550 ซึง่ได้ประเมินราคาคา่เช่าไว้

ตารางเมตรละ 50 บาท (หรือเทา่กบัอตัราคา่เช่า 

21,000 บาทตอ่เดือนตอ่ห้อง) 

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทํา

รายการดงักลา่วข้างต้นแล้ว เหน็วา่ การทํารายการนี ้

เป็นการทํารายการที่สมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเหน็วา่ รายการระหวา่งกนั

ตา่ง ๆ ดงักลา่ว เป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม และไม่มีการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งดงักลา่ว  

 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอนมุติัหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหวา่งบริษัท กบั

กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยได้อนมุติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุติัการทําธุรกรรม

ดงักล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ทางบริษัทจะจดัทํารายการสรุปการทําธุรกรรมดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือ

รายงานในการประชมุของคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัไมเ่ป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเหน็โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่

ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ  ผู้ เช่ียวชาญ

อิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตดัสนิใจและให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี

เพ่ืออนมุติัรายการดงักลา่วก่อนการเข้าทํารายการ ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  และหากหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และ

รายงานประจําปีของบริษัท (56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีก้ารพิจารณา

อนมุติัการทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมีสว่นได้เสีย

ในการทํารายการระหวา่งกนัจะไมมี่สทิธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวา่งกนันัน้ ๆ  

 
  



 

 
  68 

Annual Report 

2011 

  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 

ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท (ภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ครัง้ท่ี 1/2552 วนัท่ี 23 

กนัยายน 2552) ได้กําหนดนโยบายการเข้าทํารายการระหวา่งกนัไว้วา่ ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการ

ระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท บริษัทจะกําหนดเง่ือนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะ

การดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง่สามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กบัเง่ือนไขหรือราคาท่ีเกิดขึน้กบัธุรกิจประเภท

เดียวกนัท่ีบริษัท กระทํากบับคุคลภายนอก ทัง้นีบ้ริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัราคา 

อตัราคา่ตอบแทน รวมทัง้ความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกนัดงักลา่ว ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ 

ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เก่ียวกบัการทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตดัสนิใจและให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น

ตามแตก่รณี ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีของบริษัท และหากหุ้นสามญัของบริษัท ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และรายงานประจําปีของบริษัท (56-2) ตาม

หลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบติัตามระเบียบตา่ง ๆ ท่ีได้กําหนดขึน้และ

กรรมการจะต้องไมอ่นมุติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท 

และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่บริษัทจะต้องปฏิบติั

ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนั

และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท และตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทจะไมทํ่ารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีไมใ่ช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 

 

อยา่งไรก็ตาม สําหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ได้แก่ รายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากนายประวิทย์ 

ประสทิธ์ิรัตนพร นัน้ ปัจจบุนับริษัทได้วางแผนการจดัหาวงเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจจากแหลง่อ่ืน 

นอกจากนีใ้นท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2553 วนัท่ี 3 มีนาคม 2553 ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความเหน็เก่ียวกบัการขอกู้ ยืมวงเงินกู้ระยะสัน้จากนายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร โดยขอให้ทยอยลดการพึง่พาเงินกู้ระยะ

สัน้ดงักลา่วลงอยา่งตอ่เน่ือง  
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มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทนุ ในอนาคตถ้ามีรายการระหวา่งกนัของบริษัทเกิดขึน้กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจดัให้ผ่านท่ีประชมุ

คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุ (ยกเว้น การทําธุรกรรมรายการระหวา่งกนั ท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ี

มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึง่ทางคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถดําเนินการได้ไว้แล้ว 

เม่ือครัง้การประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2552 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552) ทัง้นี ้เพ่ือดแูลให้รายการระหวา่ง

กนัเป็นไปอยา่งยติุธรรมและมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไป

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย รวมถงึการปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่าย

ทรัพย์สนิท่ีสําคญัของบริษัทจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

ฝ่ายบริหารได้จัดทํางบการเงินประจําปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยได้

เลือกใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการ

จดัทํางบการเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้

ถกูต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และร่วมประเมินความเส่ียงของบริษัท เพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จาก

การทจุริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญัและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 

จากวิธีปฏิบติัและกํากบัดแูลข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

              (นาย ประวิทย์ ประสิทธ์ิรัตนพร)          (นาย ธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

            ประธานกรรมการ          กรรมการผู้จดัการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2554 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น 

โดยกรรมการตรวจสอบทกุทา่นไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร พนกังาน หรือท่ีปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคณุสมบติัครบถ้วน และได้ปฏิบติั

ตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามแนวทางปฏิบติัซึง่สอดคล้องกบัแนว

ปฏิบติัท่ีดีสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ในรอบปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 4 ครัง้ โดยผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ

บญัชี เข้าร่วมประชมุในสว่นวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยการเข้าร่วมการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น สรุปได้ 

ดงันี ้ 

 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้) 

1. พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 4/4 

2. นาย ธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ 4/4 

3. นาย ทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง 4/4 

 

 ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสําคญั ตามขอบเขต อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 

พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายธีรชัย์ มีเดชประเสริฐ 

กรรมการตรวจสอบ 

 

นายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง 

กรรมการตรวจสอบ 
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1. การให้ความเหน็เก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2554 รวมถงึรายงานการเงินท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายงานงบการเงินของบริษัท ได้จดัทําขึน้อยา่งถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั มีการเปิดเผย

ข้อมลูอยา่งเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป นอกจากนีย้งัมีการสอบทาน การเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนั ระหวา่งบริษัท และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยการ

สอบทานจะพิจารณาถงึความถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ความครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการ

เปิดเผยข้อมลูเป็นสําคญั ทัง้นีก้ารประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัผู้สอบบญัชีสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 

และงบการเงินประจําปี 2554 รวมถงึรายงานการเงินท่ีเก่ียวข้องในแตล่ะครัง้ จะไมมี่ฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดร่วมในท่ี

ประชมุ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ชีแ้จงคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีข้อขดัข้องท่ีไมส่ามารถแสดง

โดยตรงกบัฝ่ายบริหารได้  หรือ หากผู้ตรวจสอบบญัชีพบสิง่ผิดปกติใดท่ีแจ้งให้ฝ่ายบริหารรับทราบแล้วแตไ่มไ่ด้แก้ไข 

 

2. การให้ความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

เก่ียวกบัการกํากบัดแูลงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในนัน้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและติดตาม

ผลการปฏิบติัตามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข รวมถงึการสุม่ตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน 

จากรายงานท่ีนําเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากทางผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ซึง่ทางบริษัทได้วา่จ้าง 

บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั ทําหน้าท่ีดงักลา่ว ในฐานะผู้ ทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท  

ทัง้นีก้ารประชมุระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบกบัตวัแทนของบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดั ในแต่ละครัง้ จะไม่

มีฝ่ายบริหารหรือตวัแทนอ่ืนใดร่วมในท่ีประชมุ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จํากดัได้ชีแ้จง

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทัง้นีเ้พ่ือให้ระบบควบคมุภายในทางด้านตา่ง ๆ ของบริษัทเป็นไปในแนวทางท่ี

ถกูต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุระบบภายในท่ีดี และมีการปฏิบติัตามอยา่งสม่ําเสมอ นอกจากนี ้ ทาง

คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง และความคืบหน้าของการบริหารความ

เส่ียงจากทางผู้บริหารบริษัทตามท่ีได้นําเสนอ ทัง้นีเ้พ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบัความ

เส่ียงและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ทนัตอ่การรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที และ

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

 

3. การให้ความเหน็เก่ียวกับรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินได้พิจารณาและให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบั

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ในท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้ความเหน็วา่ 
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รายการระหวา่งกนัตา่ง ๆ ดงักลา่ว เป็นรายการท่ีมีความสมเหตสุมผล มีการกําหนดราคาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นธรรม 

และไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท และบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งดงักลา่ว 

 

4. การให้ความเหน็เก่ียวกับการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกจิของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่ บริษัทได้มีการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง และไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั                                     

 

5. การให้ความเหน็เพิ่มเตมิเก่ียวกับการจัดทาํแผนงานประจาํปี และรับทราบปัญหาต่างๆจากผู้บริหารของ

บริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณา และให้ความเหน็เก่ียวกบัการจดัทําแผนงานประจําปี ท่ีฝ่ายบริหารได้

นําเสนอให้พิจารณา รวมถงึรับทราบและเสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้หรือคาดวา่จะเกิดชึน้ ในมมุมองของ

ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเหน็วา่บริษัท ได้จดัทําแผนงานประจําปีขึน้อยา่งรอบคอบและรัดกมุ รวมถงึผู้บริหารได้

พิจารณาและตดัสนิใจปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ หรือคาดวา่จะเกิดขึน้อยา่งระมดัระวงั  

 

6. การให้ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ พอใจกบัผลการประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี โดยได้พิจารณาความเหมาะสม

และคดัเลือกผู้สอบบญัชี ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทน โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีอนญุาตเลขทะเบียน 218 หรือนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตเลขทะเบียน 4334 และนางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9210   แหง่บริษัท เอเอส

ที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 และเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ รับรองและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน

ของบริษัท 

 

 

  

 (พล.ต.ท.อมัรินทร์ เนียมสกลุ) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

      บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน)  
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คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของบริษัทในเบือ้งต้นพบวา่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา ตัง้แต่ ปี 2552 - 2554 

บริษัทมีมลูคา่รายได้จากการขายเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) 

สําหรับช่วง 3 ปีดงักลา่วเทา่กบั ร้อยละ 12.79 ตอ่ปี โดยรายได้จากการขายระหว่างปี 2552 ถงึปี 2553 มีอตัราการเติบโต

ร้อยละ 16.57 และจากปี 2553 ถงึปี 2554 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 9.14 ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายได้ดงักลา่ว เกิดจากการ

วางแผนนโยบายด้านการตลาดโดยเน้นการขยายช่องทางการจดัจําหน่าย (Distribution Channel Expansion) และการ

รักษาฐานลกูค้าเดิม นอกจากนีก้ารให้ความสําคญักบัการเพ่ิมยอดขายของผลิตภณัฑ์ประเภทหลอดไฟฟ้า ยงัเป็นปัจจยั

สําคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้ยอดขายในปี 2554 เติบโตขึน้อีกด้วย    

ทัง้นีห้ากพิจารณาการเติบโตของรายได้ในระหวา่งช่วงปี 2552 – 2554 จะพบวา่ รายได้จากการขายของบริษัท

เพิ่มขึน้จาก 295.87 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 344.89 ล้านบาท ในปี 2553 และสําหรับปี 2554 นัน้ บริษัทมีรายได้จาก

การขายเทา่กบั 376.41 ล้านบาท แตอ่ยา่งไรก็ตาม กําไรสทุธิของบริษัทในปี 2554 เทา่กบั 19.82 ล้านบาท โดยปรับตวั

ลดลง 4.62 ล้านบาทจากปี 2553 ซึง่อยูท่ี่ระดบั 24.44 ล้านบาท สาเหตสํุาคญัเน่ืองมาจากการเพิ่มขึน้ของราคาต้นทนุ

วตัถดิุบสําหรับการผลติ และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึง่การเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารดงักลา่ว มี

สาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายด้านการตลาดและการปรับเพิ่มจํานวนบคุลากรในทกุ ๆ ฝ่ายงานภายในบริษัทเพ่ือรองรับการ

เติบโตในอนาคต  

ผลการดําเนินงาน 

รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทในปี 2552 เทา่กบั 299.31 ล้านบาท ปี 2553 เทา่กบั 348.71 ล้านบาท และปี 2554 เทา่กบั 

380.73 ล้านบาท โดยตัง้แตปี่ 2552 – 2554 รายได้รวมมีอตัราการเพิ่มขึน้โดยเฉล่ีย ร้อยละ 12.78 ตอ่ปี และคิดเป็นอตัรา

การเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.50 เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปี 2552 และ 2553 และร้อยละ 9.18 เม่ือเทียบระหวา่งปี 2553 และปี 

2554 ทัง้นี ้ในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการขายเทา่กบั 295.87 ล้านบาท 344.89 ล้านบาท และ 

376.41 ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้อ่ืน ๆ เทา่กบั 3.44 ล้านบาท 3.83 ล้านบาท และ 4.32 ล้านบาท ตามลําดบั 

 บริษัทมีรายได้หลกัจากการผลิตและจดัจําหน่ายสนิค้า ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีมียอดจําหน่ายสงูสดุ คือ ผลติภณัฑ์ใน

กลุม่บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า ซึง่ในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 มีสดัสว่นการจําหน่ายในกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงั

กลา่วถงึร้อยละ 64.08 ร้อยละ 59.01 และ ร้อยละ 59.24 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยสดัสว่นการจดัจําหน่ายบลัลาสต์

ทัง้หมดในปี 2554 สามารถแบง่แยกประเภทออก ได้ดงันี ้
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สดัสว่นการจําหน่ายบลัลาสต์ทัง้หมด แบง่แยกตามประเภท 

กลุ่มผลติภัณฑ์ 
สัดส่วนการจาํหน่ายในปัจจุบัน 

(ร้อยละ) 
กลุ่มที่ 1 แบ่งแยกตามประเภทการผลติ  

1. บลัลาสต์ขดลวดแกนเหลก็ อนัดบั 1 (มากกวา่ร้อยละ 80) 

2. หม้อแปลงขดลวดแกนเหลก็ อนัดบั 2 

3. หม้อแปลงอิเลคทรอนิคส์ อนัดบั 3 

4. บลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์ อนัดบั 4 

รวมทัง้หมด 100.00 
กลุ่มที่ 2 แบ่งแยกตามประเภทการใช้งาน  

1. บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟบ้าน อนัดบั 1 (มากกวา่ร้อยละ 55) 

2. บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟถนน อนัดบั 2 

รวมทัง้หมดในส่วนของบัลลาสต์ 100.00 
กลุ่มที่ 3 แบ่งแยกตามประเภทของหลอดไฟ  

1. บลัลาสต์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ อนัดบั 1 (มากกวา่ร้อยละ 45) 

2. บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) อนัดบั 2 

3. หม้อแปลงสําหรับหลอดฮาโลเจน อนัดบั 3 

4. หม้อแปลงอิเลคทรอนิคส์สําหรับหลอดฮาโลเจน อนัดบั 4 

5. บลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์สําหรับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ อนัดบั 5 

6. บลัลาสต์อิเลคทรอนิคส์สําหรับหลอดไฟปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (HID) อนัดบั 6  

รวมทัง้หมด 100.00 
 

รายได้จากการขายของบริษัทในช่วงปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 มีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีอตัรา

การเติบโตเฉลี่ย (Compound Average Growth Rate) สําหรับช่วง 3 ปีดงักลา่วเทา่กบั ร้อยละ 12.79 ตอ่ปี โดยรายได้

จากการขายระหวา่งปี 2552 ถึงปี 2553 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 16.57 และจากปี 2553 ถงึปี 2554 มีอตัราการเติบโต

ร้อยละ 9.14 ซึง่หากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทผลติภณัฑ์ จะพบวา่ ปี 2554 รายได้จากการขายท่ีเพ่ิมขึน้จากปี 

2553 เกิดจากบริษัทสามารถสร้างยอดจําหน่ายในกลุม่ผลติภณัฑ์ให้เพิ่มขึน้ โดยสามารถเรียงตามลําดบัได้ดงันี ้ผลติภณัฑ์

ประเภทหลอดไฟฟ้า โดยเฉพาะผลติภณัฑ์หลอดตะเกียบและหลอดฟลอูอเรสเซนต์ โดยสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึน้

จาก 19.68 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึน้เป็น 54.04 ล้านบาทในปี 2554 รองลงมาคือ ผลติภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลง

ไฟฟ้า และผลิตภณัฑ์ Control Gear (อปุกรณ์สว่นควบท่ีใช้ในวงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง) ตามลําดบั ซึง่สาเหตท่ีุสามารถ

จําหน่ายผลติภณัฑ์หลอดไฟฟ้าได้มากขึน้ เน่ืองจากการขยายช่องทางการจําหน่าย ทําให้ฐานลกูค้าเพิ่มมากขึน้จากปี 

2553 นอกจากนี ้ฐานลกูค้าดงักลา่วจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าประเภท Modern Trade มีนโยบายหลกัท่ีจะขยาย
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จํานวนสาขาให้มากขึน้ทัว่ประเทศเพ่ือเพิ่มยอดจําหน่ายของตนเอง ซึง่สง่ผลให้ปริมาณการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ของบริษัท

เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มของจํานวนสาขาดงักลา่วด้วยเช่นกนั  

นอกจากสาเหตดุงักลา่วข้างต้น สาเหตสํุาคญัอีกประการหนึง่ท่ีทําให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2552 ถงึปี 2554 คือ บริษัทยงัคงเน้นกลยทุธ์ด้านการตลาดโดยให้ความสําคญักบัการบริหารช่องทางการ

จดัจําหน่าย (Distribution Channel Management) ผา่นการใช้พนกังานขายเพ่ือเจาะเข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง 

เน้นการส่ือสารถึงคณุภาพของผลติภณัฑ์ การให้คําแนะนําด้านผลติภณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้า รวมทัง้จะต้อง

อธิบายได้ถงึประเภทผลติภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ครอบคลมุทัง้หมด ซึง่

จดุแข็งท่ีสําคญัทางด้านผลิตภณัฑ์ของบริษัท คือ การมีประเภทผลติภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิง 

ผลติภณัฑ์บลัลาสต์ของบริษัทมีครอบคลมุทกุประเภท ทกุรุ่น ตัง้แตรุ่่นเลก็ ถงึรุ่นใหญ่ นอกจากนีย้งัผา่นการรับรอง

คณุภาพมาตรฐานจากหลายสถาบนัทัง้ภายในประเทศ และตา่งประเทศ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึคณุภาพผลติภณัฑ์ท่ีได้

มาตรฐานท่ีทดัเทียมหรือเหนือกวา่ผลติภณัฑ์ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ นอกจากนีก้ารบริหารช่องทางการจดัจําหน่าย 

(Distribution Channel Management) โดยเน้นไปท่ีกลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้าทัว่ไปซึง่มีสดัสว่นในการจําหน่ายเม่ือ

เปรียบเทียบกบักลุม่ลกูค้าประเภทอ่ืน ๆ สงูท่ีสดุ ยงัเป็นปัจจยัสําคญัท่ีช่วยผลกัดนัให้อตัราการเติบโตของยอดขายรวมของ

บริษัทเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 ยอดจําหน่ายสนิค้าให้แก่กลุม่ลกูค้าประเภทร้านค้า

อปุกรณ์ไฟฟ้าทัว่ไปมีสดัสว่นถงึร้อยละ 37.68 ร้อยละ 43.14 และร้อยละ 48.05 ของรายได้จากการขายทัง้หมด ตามลําดบั 

ทัง้นี ้ นอกจากกลยทุธ์การขยายช่องทางการจําหน่ายข้างต้นแล้วนัน้ บริษัทยงัเน้นการรักษาฐานลกูค้ากลุม่เดิมเพ่ือให้เกิด

การซือ้ซํา้ ซือ้เพิ่มในผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ียงัไมเ่คยซือ้ และเกิดความจงรักภกัดี (Loyalty) ตอ่ผลติภณัฑ์ของบริษัท  

สําหรับการขยายฐานลกูค้าตา่งประเทศนัน้ ผลิตภณัฑ์หลกั ๆ ท่ีจําหน่ายคือ ผลติภณัฑ์บลัลาสต์สําหรับหลอดไฟ

ฟลอูอเรสเซนต์ ซึง่ท่ีผา่นมาทางบริษัทได้ให้ความสําคญัในการขยายฐานลกูค้าในกลุม่นีอ้ย่างตอ่เน่ือง โดยได้จดัให้มี

ผู้บริหารและทีมงานเพ่ือดแูลและรับผิดชอบลกูค้ากลุม่นีโ้ดยเฉพาะ ประกอบกบัท่ีผา่นมา ทางบริษัทได้เข้าร่วมงานแสดง

สนิค้าในระดบันานาชาติอยา่งต่อเน่ือง ซึง่ท่ีผา่นมาได้รับการตอบรับจากลกูค้าในตา่งประเทศเป็นอยา่งดีโดยเฉพาะลกูค้า

ในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางซึง่มีความพงึพอใจกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นอยา่งมาก นอกจากนีย้งัอยู่ระหวา่งการ

ขยายช่องทางการตลาดไปยงักลุม่ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยสดัสว่นรายได้จากการจําหน่ายสนิค้าไปยงั

ตา่งประเทศในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 เท่ากบั ร้อยละ 9.19 ร้อยละ 10.43 และร้อยละ 10.57 ตามลําดบั  

บริษัทมีรายได้อ่ืน ในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 เทา่กบั 3.44 ล้านบาท 3.83 ล้านบาท และ 4.32 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

สําหรับรายได้อ่ืนของบริษัท เกิดจากรายได้จากการขายเศษวตัถดิุบ อาทิ เศษเหลก็ เศษลวด เศษลงัไม้ ท่ีเหลือ

หรือไมไ่ด้ใช้แล้วจากกระบวนการผลิต ซึง่รายได้อ่ืนของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ตัง้แตปี่ 2552 – ปี 2554 นัน้ เป็นผลจากรายได้จาก

การขายท่ีเพิ่มขึน้ สง่ผลให้เศษวตัถดิุบจากการผลติมีปริมาณเพิ่มขึน้ตามไปด้วย 
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ต้นทนุขายและค่าใช้จ่าย 

บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขาย ในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 คิดเป็น ร้อยละ 74.44 ร้อยละ 

74.80 และร้อยละ 75.71 หรือคิดเป็นมลูคา่ต้นทนุขาย เทา่กบั 220.24 ล้านบาท 257.97 ล้านบาท และ 284.99 

ตามลําดบั ซึง่หากพิจารณาในช่วงปี 2552 – ปี 2553 จะเห็นได้วา่สดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้จากการขายของบริษัทมี

สดัสว่นคอ่นข้างคงท่ี ในขณะท่ีปี 2554 มีการปรับตวัขึน้เลก็น้อย จากปี 2553 ทัง้นีเ้น่ืองจากราคาต้นทนุด้านวตัถดิุบทัง้

เหลก็และทองแดงมีการปรับตวัสงูขึน้ และมีความผนัผวนระหวา่งปีคอ่นข้างมาก แตอ่ยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีการ

บริหารต้นทนุการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผา่นการวิจยัและออกแบบเพ่ือให้การใช้วตัถดิุบในการผลิตมีอตัราการสญูเสีย

ท่ีลดลง รวมทัง้การสัง่ซือ้วตัถดิุบสําคญัโดยตรงจากผู้ผลติในตา่งประเทศ ซึง่สามารถช่วยลดต้นทนุการผลิตสนิค้าให้กบั

บริษัทได้เป็นอย่างมาก นอกจากนีก้ารนําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจกัรตัง้แตปี่ 2550 ทําให้บริษัทสามารถขึน้รูปเหลก็เพ่ือใช้

เตรียมเป็นวตัถดิุบในการผลติได้เองทัง้หมด ซึง่ปัจจยัทัง้หลายตามท่ีกลา่วมา สง่ผลให้บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุ

ขายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

บริษัทมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวม ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็นสดัสว่น

เทา่กบัร้อยละ 14.45 ร้อยละ 16.08 และร้อยละ 18.93 หรือคิดเป็นมลูคา่ 43.25 ล้านบาท 56.06 ล้านบาท และ 72.09 

ล้านบาทตามลําดบั โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารดงักลา่วได้รวมสว่นของคา่ตอบแทนฝ่ายบริหารด้วย (ในปี 2552 

ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีสว่นคา่ตอบแทนผู้บริหารเทา่กบั 4.44 ล้านบาท 5.53 ล้านบาท และ 7.62 ล้านบาท 

ตามลําดบั)  

สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้บริษัทมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เกิดจาก 

1. ในปี 2552 – ปี 2553 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มสงูขึน้ คิดเป็นสดัสว่นกว่าร้อยละ 44.24 โดย

คา่ใช้จ่ายท่ีสําคญัเกิดจากคา่โฆษณา ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2552 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายเท่ากบั 0.08 ล้านบาท 

เป็น 1.56 ล้านบาท ในปี 2553 นอกจากนีย้งัมีคา่คา่คอมมิชชัน่ คา่ใช้จ่ายพนกังานขายท่ีเพิ่มขึน้ 

ทัง้นีเ้พ่ือเน้นสร้างยอดขายและการประชาสมัพนัธ์ให้สนิค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัในวงกว้างตอ่ไป 

และในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทมีคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ คิดเป็นสดัสว่นเท่ากบั

ร้อยละ 25.54 โดยคา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ท่ีสําคญัคือ คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน อาทิ โบนสั คา่

ลว่งเวลา เงินเดือนท่ีปรับเพิ่มขึน้จากเดิม เป็นต้น นอกจากนีใ้นช่วงปี 2553 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายท่ี

เก่ียวข้องกบัคา่ท่ีปรึกษาและฝึกอบรม ท่ีเพิ่มสงูขึน้จากเดิม เน่ืองจากในปี 2553 บริษัทได้เข้าเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ  

2. ในปี 2553 – ปี 2554 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายในปี 2554 ปรับตวัเพิ่มขึน้กวา่ร้อยละ 15.22 

เน่ืองจากบริษัทยงัคงเน้นการประชาสมัพนัธ์และการโฆษณาสนิค้าของบริษัท เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัมาก

ขึน้ สําหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารปรับตวัเพิ่มสงูขึน้กวา่ร้อยละ 32.86 ซึง่สาเหตสํุาคญัเกิดจากการ
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เพิ่มขึน้ของคา่ตอบแทนฝ่ายบริหารกวา่ 6.66 ล้านบาท ในปี 2554 ซึง่เป็นผลจากการเพ่ิมจํานวน

บคุลากรฝ่ายบริหารในหลายสว่นงาน ทัง้ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายจดัซือ้จดั

จ้าง ฝ่ายคลงัสินค้า รวมทัง้ฝ่ายบญัชีและการเงิน ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพร้อมด้านบคุลากรเพ่ือให้

สามารถรองรับการเติบโตของบริษัทตามแผนงานด้านการตลาดและการบริหารจดัการท่ีได้กําหนด

ไว้ในปี 2555  

 

สําหรับสดัสว่นต้นทนุทางการเงินของบริษัท ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 0.42 ร้อยละ 0.29 

และร้อยละ 0.57 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูคา่ต้นทนุทางการเงิน เทา่กบั 1.27 ล้านบาท 1.01 ล้านบาท และ 2.19 ล้าน

บาท ตามลําดบั 

ทัง้นีใ้นปี 2554 ต้นทนุทางการเงินท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา ประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายท่ีเกิดจากการกู้ ยืม

เงินจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (นายประวิทย์ ประสทิธ์ิรัตนพร ในฐานะกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท) และวงเงิน

ระยะกู้ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดยบริษัทมียอดคงค้างภาระหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 เทา่กบั 36.00 ล้านบาท 32.00 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท ตามลําดบั และมี

ยอดคงเหลือเงินเบิกบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินระหวา่งปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 เทา่กบั 27.31 

ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 45.36 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การเพิ่มขึน้ของรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน ระหวา่งปี 2554 นัน้ เกิดจากภาวะนํา้ทว่มในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ของปี 2554 ทําให้ลกูค้าของบริษัท

ประสบปัญหาการจําหน่ายสนิค้า ซึง่สง่ผลให้การชําระคา่สนิค้าแก่บริษัทเกิดการชะลอตวัลงในช่วงดงักลา่ว จนทําให้

บริษัทจําเป็นต้องใช้วงเงินดงักลา่วมากขึน้เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของบริษัทไว้ ประกอบกบับริษัทใช้วงเงินทนุหมนุเวียน

สําหรับการจดัเก็บสตอ็กสนิค้าท่ีสงูขึน้จากเดิม เน่ืองจากเน้นแนวทางการขยายตลาดและการเพิ่มยอดขายสนิค้าในกลุม่

หลอดไฟฟ้าให้สงูขึน้จากเดิม สว่นเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินนัน้ บริษัทไมมี่ภาระหนีค้งค้างนบัตัง้แตช่่วงปี 

2551 เป็นต้นมา 

อตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิ 

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้น ในปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 คิดเป็นสดัสว่นกําไรขัน้ต้นตอ่รายได้จากการขายร้อย

ละ 25.26 ร้อยละ 25.20 และร้อยละ 24.29 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูคา่กําไรขัน้ต้น เทา่กบั 75.63 ล้านบาท 86.91 ล้าน

บาท และ91.42 ล้านบาท ตามลําดบั  

บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นคอ่นข้างคงท่ีในช่วงปี 2552 - ปี 2553 ทัง้นีจ้ะเหน็ได้วา่ในปี 2554 อตัรากําไรขัน้ต้นได้

ปรับตวัลดลงจากปีก่อนหน้า เน่ืองจากต้นทนุวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติ ได้แก่ เหลก็และทองแดงมีการปรับตวัสงูขึน้ระหวา่งปี 

ซึง่ทางบริษัทไมไ่ด้มีการปรับขึน้ราคาจําหน่ายสินค้าในทนัทีเพ่ือเป็นการรักษาระดบัราคาเดิมไว้สําหรับลกูค้า แตต่อ่มาได้

ปรับขึน้ตามมาภายหลงั ดงันัน้ในช่วงท่ีราคาจําหน่ายสนิค้ายงัไมไ่ด้ปรับเพิ่มตามต้นทนุท่ีสงูขึน้นัน้ สง่ผลให้อตัรากําไรจาก
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การขายสนิค้าปรับตวัลดลง แต่อยา่งไรก็ตาม การบริหารต้นทนุการผลติสนิค้าให้มีประสทิธิภาพ การสัง่ซือ้วตัถดิุบหลกัท่ี

ใช้ในการผลิตโดยตรงจากผู้ผลติในตา่งประเทศ และการนําเข้าและติดตัง้เคร่ืองจกัรเพ่ือให้สามารถดําเนินการขึน้รูปเหลก็

เองได้ มีผลช่วยให้ต้นทนุการผลิตสนิค้าปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ไมม่ากนกั 

เม่ือพิจารณาอตัรากําไรสทุธิของบริษัท พบวา่ บริษัทมีอตัรากําไรสทุธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เทา่กบั ร้อย

ละ 7.89 ร้อยละ 7.01 และร้อยละ 5.21 ตามลําดบั หรือคิดเป็นมลูคา่กําไรสทุธิ เทา่กบั 23.63 ล้านบาท 24.44 ล้านบาท 

และ 19.82 ล้านบาท ตามลําดบั 

โดยสาเหตท่ีุสําคญัท่ีทําให้อตัรากําไรสทุธิระหวา่งปี 2553 - ปี 2554 ปรับตวัลดลง คือ ต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายจาก

การขายและบริหาร รวมทัง้คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากในปี 2554 บริษัทได้รับอนมุติัจาก

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรท่ีเกิดจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์

ประเภทบลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า รวมทัง้ผลิตภณัฑ์อํานวยความสะดวกในบ้านต่าง ๆ ครบทกุรายการ ซึง่ทําให้

คา่ใช้จ่ายภาษีปรับตวัลดลงจาก 9.22 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 1.64 ล้านในปี 2554 ซึง่สง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิปรับตวัลดลง

ไมม่ากนกั 

หากพิจารณาในสว่นของอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นจะพบวา่ ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีอตัรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 25.76 ร้อยละ 19.32 และร้อยละ 12.02 ตามลําดบั โดยในปี 2553 อตัราผลตอบแทนผู้

ถือหุ้นได้ปรับตวัลดลงเป็น ร้อยละ 19.32 สาเหตเุกิดจากบริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จาก 89.62 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2552 เพิ่มขึน้เป็น 163.35 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่สาเหตท่ีุสําคญัเกิดจากการเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ่มทนุให้แก่ประชาชนในช่วงเดือนเมษายนของปี 2553 จํานวน 80.00 ล้านหุ้น โดยมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเท่ากบั 45.29 ล้าน

บาท และกําไรสะสมซึง่เพิ่มขึน้ตามผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตามในช่วงปี 2553 บริษัทได้มีการ

จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น จากกําไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร เป็นจํานวน 15.98 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายจากผลการ

ดําเนินงานในปี 2552 นอกจากนีใ้นปี 2554 การลดลงของอตัราผลตอบแทนท่ีตอ่เน่ืองมาจากปี 2553 นัน้ เกิดจากการ

ปรับตวัลดลงของอตัรากําไรสทุธิเป็นสําคญั 

ฐานะทางการเงนิของบริษัท  

 สนิทรัพย์ 

 สนิทรัพย์หมนุเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่สนิทรัพย์หมนุเวียนรวม เทา่กบั 211.55 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 

รายการท่ีสําคญั 2 รายการ คือ ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ จํานวน 94.07 ล้านบาท และสนิค้าคงเหลือจํานวน 107.94 ล้านบาท 

รายละเอียดของแตล่ะรายการมีดงันี ้
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- ลูกหนีก้ารค้า – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 มีมลูคา่เทา่กบั 73.50 ล้านบาท  

80.84 ล้านบาท และ 94.07 ล้านบาท ตามลําดบั 

หากพิจารณาการเปล่ียนแปลงของลกูหนีก้ารค้า ตัง้แตปี่ 2552 ถงึปี 2554 จะพบวา่ บริษัทมีมลูคา่

ของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้อยา่ง

ตอ่เน่ืองเช่นกนั และหากพิจารณาจากความสามารถในการจดัเก็บหนี ้ จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี ้

เฉล่ียเทา่กบั 76.14 วนั 80.55 และ 83.64 วนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ตามลําดบั 

ซึง่หากพิจารณาเปรียบเทียบจากระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้ในช่วงปี 2553 – ปี 2554 นัน้ สาเหตหุลกั

เกิดจากสถานการณ์นํา้ทว่มซึง่สง่ผลให้ลกูค้าของบริษัทจํานวนหนึง่ไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้ตามกําหนด

ระยะเวลา 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีรายการลกูหนีก้ารค้า – สทุธิเทา่กบั 94.07 ล้านบาท โดยมลูคา่

ลกูหนีก้ารค้าโดยสว่นใหญ่กวา่ร้อยละ 93 อยู่ในกลุม่ลกูหนีก้ารค้าท่ียงัไมถ่ึงกําหนดชําระ ประกอบกบักลุ่ม

ลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ร้านค้าทัว่ไป ประเภทร้านอปุกรณ์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่

ท่ีผา่นมากลุม่ลกูค้าประเภทนีไ้ม่คอ่ยประสบปัญหาเร่ืองการเรียกเก็บหนี ้โดยสามารถแสดงข้อมลูอายหุนีท่ี้ค้าง

ชําระได้ ตามตารางดงันี ้

ตารางแสดงข้อมูลอายุหนีท้ี่ค้างชาํระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี ้
 

 หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่าลูกหนีก้ารค้า   

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 87.99 92.71% 

เกินกําหนดชําระ   

- 1 เดือน ถงึ 3 เดือน 5.81 6.12% 

- 3 เดือน ถงึ 6 เดือน 0.07 0.07% 

- 6 เดือน ถงึ 12 เดือน 0.37 0.39% 

- มากกวา่ 12 เดือน ขึน้ไป 0.67 0.71% 

รวมลกูหนีก้ารค้า 94.91 100.00% 

หัก คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.84)  

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 94.07  

 
สําหรับค่าสํารองเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 842,323 บาท ซึง่เป็นการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็ม

ตามมลูค่าลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระมากกว่า 12 เดือนขึน้ไป และตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 50 ของ

มลูค่าลกูหนีก้ารค้าท่ียงัค้างชําระในช่วงระหว่าง 6 เดือน – 12 เดือน โดยมลูค่าลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระ
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มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป เกิดจากจํานวนลกูหนีจํ้านวน 2 ราย ท่ีขณะนีท้างบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้อง 

คิดเป็นยอดตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เท่ากบั 671,756 บาท 

ทัง้นีท้างบริษัทได้กําหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยบริษัทจะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูโดยพิจารณาจากข้อมลูทางสถิติเก่ียวกบัการเรียกเก็บหนีจ้ากลกูค้าในอดีต ซึง่จะมีความเหมาะสมกบั

การดําเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากท่ีผา่นมาบริษัทสามารถติดตามลกูหนีใ้ห้ชําระหนีภ้ายในระยะเวลาท่ีให้

เครดิตเทอมได้เกือบทัง้หมด โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายไว้ ดงันี ้

  

 

 

 

 

นอกจากนี ้ บริษัทยงัมีนโยบายการตดัหนีส้ญูโดยพิจารณาจากลกูหนีท่ี้ศาลมีคําพิพากษาตดัสนิและ

ได้ดําเนินการตามคําพิพากษา เพ่ือบงัคบัคดี รวมทัง้ดําเนินการตามกระบวนการยดึทรัพย์จนคดีถงึท่ีสดุแล้ว

ไมส่ามารถพบทรัพย์หรือไมส่ามารถอายดัทรัพย์จากลกูหนีไ้ด้ บริษัทจะดําเนินการพิจารณาตดัลกูหนี ้

ดงักลา่วเป็นหนีส้ญูตอ่ไป  

- สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 มีมลูคา่เท่ากบั 67.42 ล้านบาท 85.25 

ล้านบาท และ 107.94 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งสินค้าคงเหลือของบริษัทคือ วตัถดิุบท่ีเตรียมไว้ใช้ในการ

ผลิต สินค้าระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูปท่ีเก็บสต๊อกไว้เพ่ือใช้ในการจําหน่าย รวมถึงสินค้าท่ีสัง่ซือ้เข้า

มาเพ่ือจําหน่าย โดยหากพิจารณาระหว่างช่วงปี 2553 ถึงปี 2554 จะพบว่า มลูค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้

ตามปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่วทําให้บริษัท

จําเป็นต้องวางแผนการสัง่ซือ้วตัถดิุบ และการจดัเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอต่อปริมาณความ

ต้องการ และจะต้องป้องกนัปัญหาการขาดแคลนสินค้าท่ีจะจดัจําหน่ายให้กบัลกูค้า ประกอบกบัจดุแข็ง

ของบริษัท คือ การมีจํานวนรายการสินค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภณัฑ์ในกลุม่บลัลาสต์ และหม้อแปลง

ไฟฟ้าท่ีมีจําหน่ายครอบคลมุทกุรุ่น ทกุประเภท ตัง้แต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ ดงันัน้ทางบริษัทจึงจําเป็นต้อง

จดัเก็บสต็อกสินค้าดงักล่าวให้พร้อมต่อการจําหน่ายตลอดเวลา เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบักลุ่ม

ลกูค้า นอกจากนีใ้นช่วงปี 2554 บริษัทมีแผนการขยายและสร้างยอดขายผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มหลอดไฟฟ้า

ให้เพิ่มสงูขึน้ ดงันัน้จึงส่งผลให้บริษัทปรับนโยบายการจดัเก็บสต็อกสินค้าในส่วนของหลอดไฟฟ้าเพิ่มขึน้

เพ่ือใช้รองรับการวางแผนการขยายตลาดต่อไป 

ลูกหนีนั้บจากวันที่ถงึกาํหนดชาํระ 
อัตราการตัง้สาํรองหนีส้งสัยจะสูญ  

ของยอดลูกหนีค้งเหลือสุทธิ 

ตัง้แต ่0 – 1 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่1 – 3 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่3 – 6 เดือน ร้อยละ 0 

ตัง้แต ่6 – 12 เดือน ร้อยละ 50 

ตัง้แต ่12 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 100 
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นอกจากนีห้ากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 

2554 จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย เท่ากบั 115.44 วนั 106.52 วนั และ 122.02 วนั 

ตามลําดบั หรือคิดเป็นระยะเวลาในการจดัเก็บสต็อกสินค้าจนกว่าจะสามารถจําหน่ายได้ใช้เวลาเฉล่ีย

ประมาณ 3 - 4 เดือน ทัง้นีห้ากพิจารณาจากระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียตัง้แต่ช่วงปี 2552 ถึงปัจจบุนั จะ

พบว่ามีจํานวนวนัท่ีเพิ่มสงูขึน้ สาเหตสํุาคญัเกิดจากบริษัทมีปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มสงูขึน้จากมลูค่า 

67.42 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึน้เป็น 107.94 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ง

เป็นไปตามการขยายตวัของรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจากบริษัทมีจํานวน

ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลจากการวิจยัและพฒันา เพ่ือสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ประกอบกบับริษัทจําเป็นท่ีจะต้องจดัเก็บสต็อก

สินค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่ผลิตภณัฑ์บลัลาสต์ไฟถนนในบางรุ่น ท่ีบริษัทเป็นผู้ นําในการผลิตและจดั

จําหน่าย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของลกูค้าบางกลุม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

หน่วยงานราชการท่ีใช้ผลิตภณัฑ์ในรุ่น หรือประเภทนัน้ได้อย่างต่อเน่ือง และบลัลาสต์ไฟถนนในบางรุ่นท่ี

จําหน่ายมีราคาสงูมาก จึงส่งผลให้บริษัทมีมลูค่าสต็อกสินค้าสงู นอกจากนีส้าเหตสํุาคญัท่ีทําให้ระยะเวลา

ขายสินค้าของบริษัทยาวขึน้ เน่ืองจากบริษัทได้เปล่ียนนโยบายการสัง่ซือ้วตัถดิุบหลกั ประเภทเหล็ก จากท่ี

ใช้วิธีสัง่ซือ้จากภายในประเทศโดยการสัง่ซือ้ในปริมาณไม่มากนกัในแต่ละครัง้ เป็นการสัง่ซือ้โดยตรงจากผู้

จําหน่ายจากต่างประเทศ ซึ่งทําให้บริษัทต้องมีการสัง่ซือ้เป็นปริมาณท่ีสงูขึน้ในแต่ละครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่าในสว่นของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้เพ่ือให้เกิดอํานาจต่อรองทางการค้า และเพ่ือท่ีจะ

ได้ส่วนลดเพิ่มขึน้ซึ่งส่งผลให้ต้นทนุขายสินค้าลดลง เหล่านีล้้วนเป็นสาเหตท่ีุทําให้ระยะเวลาขายสินค้าของ

บริษัทสงูขึน้  

สําหรับนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้าคงเหลือนัน้ ปัจจบุนัทางบริษัทได้กําหนดนโยบายการตัง้

ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั โดยทางบริษัทได้เร่ิมใช้นโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั ตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 

ปี 2552 สําหรับผลิตภณัฑ์ ท่ีแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ วตัถดิุบทัว่ไป วสัดสุิน้เปลือง วตัถดิุบแปรรูป 

สินค้าสําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป ประเภท บลัลาสต์ หม้อแปลง ประเภทลวดเหล็ก และอิเลคทรอนิคส์ และ

อปุกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ประเภทโคมไฟ รางนีออน และ ประเภทหลอดไฟ โดยสินค้าท่ีเก็บสต็อกโดยส่วน

ใหญ่ คือ สินค้าในกลุ่มผลิตภณัฑ์บลัลาสต์และหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภณัฑ์บลัลาสต์

ขดลวดแกนเหลก็ท่ีมีอายกุารใช้งานนานกว่า 10 ปี อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทางบริษัทได้มี

นโยบายการตรวจสอบและติดตามการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลืออย่างต่อเน่ือง ทัง้นีห้ากเป็นสินค้าท่ีมี

การเคล่ือนไหวช้า บริษัทจะแก้ปัญหาโดยการจดัให้มีรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือเป็นช่องทางการระบาย

สินค้า อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ตัง้ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมสภาพ/ล้าสมยั เป็นจํานวน 

3.09 บาท 
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 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนรวม เทา่กบั 83.16 ล้านบาท โดย

รายการท่ีสําคญั คือ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ จํานวน 75.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

25.77 ของสนิทรัพย์รวมทัง้หมด  

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 มีมลูค่าเทา่กบั 

51.39 ล้านบาท 59.84 ล้านบาท และ 75.96 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งหากพิจารณามลูค่าการลงทนุใน

สินทรัพย์ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ปี 2552 ถึงปี 2554 จะพบว่า ในปี 2553 และ ปี 2554 บริษัทมีมลูค่าทรัพย์สินที่

ได้มาระหว่างปีเท่ากบั 2.45 ล้านบาท และ 26.21 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมลูค่าการลงทนุท่ีสําคญัในปี 

2554 คือ อาคารสํานกังานและโกดงัเก็บสินค้าแห่งใหม่ มีมลูค่าการลงทนุระหว่างปีเพิ่มขึน้อีก 21.32 ล้าน

บาท รองลงมาคือ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างการติดตัง้ จํานวน 3.88 ล้านบาท  

สนิทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่สินทรัพย์รวม เท่ากบั 294.72 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง ตัง้แต่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาก 198.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็น 245.76 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 และ 294.72 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ตามลําดบั 

สภาพคลอ่ง  

บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เทา่กบั 1.36 เทา่ 2.22 เท่า 

และ 1.69 เทา่ ตามลําดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เกิดจากรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้นิหมนุเวียน ซึง่หาก

พิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทมีสภาพ

คลอ่งท่ีลดลงอย่างมีนยัสําคญั โดยสาเหตหุลกัเกิดจากบริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินเพิ่มขึน้กวา่ 45.36 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า สง่ผลให้หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ แม้ว่าสนิทรัพย์หมนุเวียนรวมจะ

เพิ่มขึน้ แตเ่พิ่มในอตัราท่ีต่ํากวา่อตัราการปรับตวัเพิ่มขึน้ของหนีส้นิหมนุเวียนรวม สง่ผลให้อตัราสว่นสภาพคลอ่งปรับ

ลดลงในปี 2554 อยูท่ี่ระดบั 1.69 เทา่ 

หากพิจารณาอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมี

สภาพคลอ่งท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมาก โดยสาเหตหุลกัเกิดจากรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนท่ีเพิ่มขึน้จากรายการท่ีสําคญัคือ สนิค้า

คงเหลือ ลกูหนีก้ารค้า และรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ตามลําดบั ขณะท่ีหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจากการ

จ่ายชําระคืนเงินกู้ เบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน โดยไม่มียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

จากเดิมท่ีมียอดคงค้างเทา่กบั 27.31 บ้านบาท ตามลําดบั 
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นอกจากนีห้ากพิจารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว พบวา่ บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เทา่กบั 0.70 เท่า 1.13 เทา่ และ 0.70 เทา่ ตามลําดบั ซึง่แสดงให้เหน็วา่

หากเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 กบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จะพบวา่สาเหตท่ีุทําให้อตัราสว่นดงักลา่ว

ลดลงอยา่งมีนยัสําคญั เน่ืองจากหนีส้นิหมนุเวียนรวมเพ่ิมขึน้จากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน นอกจากนีส้นิทรัพย์หมนุเวียนสว่นใหญ่อยูใ่นรูปของรายการสินค้าคงคลงั ซึง่ไมไ่ด้นํามาคิดคํานวณในการ

หาอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  

หนีส้นิ 

หนีส้นิหมนุเวียนรวม  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิหมนุเวียนรวม เทา่กบั 125.35 ล้านบาท โดยแบง่ออกเป็น 

รายการท่ีสําคญั 3 รายการ คือ เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 45.36 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้า 

จํานวน 34.32 ล้านบาท และเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั จํานวน 32.00 ล้านบาท รายละเอียดของแตล่ะ

รายการมีดงันี ้

- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 

2554 บริษัทมียอดคงค้างมลูคา่เทา่กบั 27.31 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 45.36 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

ในปี 2554บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มเป็น 80.00 ล้านบาท ทัง้นี ้

สาเหตหุลกัท่ีทําให้ท่ีบริษัทมียอดคงค้างเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้

เป็น 45.36 ล้านบาทในปี 2554 นัน้ เน่ืองจากสถานการณ์นํา้ท่วมในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ซึง่ส่งผลให้การ

รับชําระค่าสินค้าจากลกูค้าของบริษัทไม่เป็นไปตามกําหนดระยะเวลา ทําให้บริษัทจําเป็นต้องพึ่งพาเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ และนโยบายการจดัเก็บสต็อกสินค้าใน

กลุ่มหลอดไฟฟ้าท่ีเพิ่มสงูขึน้  

- เจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีมลูคา่เทา่กบั 30.64 ล้านบาท 

33.65 ล้านบาท และ 34.32 ล้านบาท ตามลําดบั หากพิจารณาจากปี 2552 ถงึปี 2554 จะพบวา่ บริษัทมี

มลูคา่เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็นผลจากการสัง่ซือ้วตัถดิุบในการผลิตท่ีมากขึน้เพ่ือรองรับ

การขยายตวัของรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึน้ และหากพิจารณาประกอบกบัระยะเวลาชําระหนี ้ จะพบวา่ มี

ระยะเวลาท่ีลดลงจากเดิมเช่นกนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 มีระยะเวลา

เท่ากบั 56.70 วนั 44.86 วนั  และ 42.93 วนัตามลําดบั สาเหตสํุาคญัท่ีทําให้ระยะเวลาการจ่ายชําระหนี ้

ลดลงจากปี 2552 จนถงึปี 2554 สาเหตหุลกั เกิดจากการเปล่ียนนโยบายการสัง่ซือ้วตัถดิุบหลกัของบริษัท

โดยหนัมานําเข้าจากผู้ผลติ / ตวัแทนจําหน่ายจากตา่งประเทศโดยตรง เง่ือนไขการจ่ายชําระเงินมีลกัษณะ

เป็นแบบ L/C at sight จึงทําให้บริษัทมีระยะเวลาการจ่ายชําระหนีเ้ร็วขึน้กว่าเดิม แต่จะได้รับส่วนลดทาง

การค้าหรือสามารถซือ้สินค้าได้ในราคาท่ีต่ํากว่าเดิมเป็นการทดแทน 

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 บริษัทมียอด

คงค้างมลูคา่เท่ากบั 36.00 ล้านบาท 32.00 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท ตามลําดบั เงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก
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บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัดงักล่าว เป็นการใช้เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรายการ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนันี ้ มีการคิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีต่ํากว่าอตัราดอกเบีย้จากสถาบนั

การเงิน โดยปัจจบุนับริษัทจ่ายดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 1.2 ต่อปี อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดการ

พึ่งพิงเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัให้น้อยลงกว่าเดิมในอนาคต  

 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนรวม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิไมห่มนุเวียนรวม เทา่กบั 2.95 ล้านบาท โดยเป็นรายการหนีส้นิ

ตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ จํานวน 1.72 ล้านบาท ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน จํานวน 1.03 ล้านบาท และ

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอนอาคารจํานวน 0.20 ล้านบาท 

โดยมลูคา่หนีส้นิไมห่มนุเวียนรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 และ ปี 2553 มีมลูคา่เทา่กบั 0.74 ล้านบาท และ 

2.28 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นีห้ากพิจารณามลูคา่รายการ จะพบวา่ มลูคา่ในปี 2552 และปี 2553 เกิดจากรายการหนีส้ิน

ตามสญัญาเช่าซือ้ – สทุธิ โดยมีมลูคา่เทา่กบั 0.74 ล้านบาท และ 2.28 ล้านบาท ตามลําดบั 

 หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่หนีส้ินรวม เทา่กบั 128.30 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัเม่ือ

เปรียบเทียบกบัมลูคา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 และปี 2553 ท่ีมีมลูคา่เทา่กบั 108.62 ล้านบาท และ 82.41 ล้านบาท 

ตามลําดบั ซึง่สาเหตสํุาคญัของการเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากรายการเงินเบิกเกินบญัชีและกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

จากเดิมท่ีไมมี่ยอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เพิ่มขึน้เป็นมลูคา่ 45.36 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีมลูคา่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 166.42 ล้านบาท โดยรายการท่ีสําคญั มี

ทัง้หมด 4 รายการคือ ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 80.00 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 80.00 

ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้น 45.29 ล้านบาท กําไรสะสม – ท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร 33.13 ล้านบาท และกําไรสะสม – สํารองตาม

กฎหมาย 8.00 ล้านบาท มีรายละเอียดของแต่ละรายการดงันี ้

- ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2553 และ ปี 2554 มีมลูคา่เทา่กบั 80.00 

ล้านบาท ขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีมลูคา่เทา่กบั 60.00 ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2552 

ท่ีประชมุใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2552 มีมติพิเศษให้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 80.00 ล้านบาท โดยสว่นท่ี

เหลือจํานวน 20.00 ล้านบาท นัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้จดัสรรไว้สําหรับการเสนอขายให้กบัประชาชน

ทัว่ไป ซึง่ทางบริษัทได้ดําเนินการเสนอขายหุ้นดงักลา่ว เรียบร้อยในเดือนเมษายนปี 2553 ท่ีผา่นมา 
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- สว่นเกินมลูคา่หุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ ปี 2554 มีมลูคา่เทา่กบั 45.29 ล้านบาท ซึง่เกิดขึน้จาก

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก จํานวน 80 ล้านหุ้น ขณะท่ีไมมี่สว่นเกินมลูคา่หุ้น

ดงักลา่ว ปี 2552  

- กําไรสะสม – ท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีมลูคา่กําไรสะสม 

เทา่กบั 23.62 ล้านบาท 30.06 ล้านบาท และ 33.13 ล้านบาท ตามลําดบั โดยตัง้แต่ปี 2552 ถึงปี 2554 

บริษัทมีกําไรสะสมเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตามการเพ่ิมขึน้ของกําไรสทุธิของบริษัท  

- กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย เป็นรายการท่ีทางบริษัทได้ตัง้สํารองตามกฎหมายท่ีร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียนครบถ้วนแล้วตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ โดยปัจจบุนัได้ตัง้ครบเต็มตามจํานวนทนุจดทะเบียนท่ีได้

ชําระแล้วของบริษัท  

กระแสเงินสด สําหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมดําเนินงาน 

บริษัทมีเงินได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน เทา่กบั ติดลบ 10.97 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดรับจาก

กําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 36.24 ล้านบาท ทัง้นีส้าเหตท่ีุทําให้เงินได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบอยา่งมี

นยัสําคญั เน่ืองมาจากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณสนิค้าคงคลงั จํานวน 24.20 ล้านบาท ลกูหนีก้ารค้า จํานวน 13.65 ล้าน

บาท นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ 5.80 ล้านบาท และเงินสดเพ่ือจ่ายภาษีเงินได้ 4.94 ล้าน

บาท ซึง่เงินสดเพ่ือจ่ายภาษีดงักลา่วลดลงจากปี 2553 ท่ีบริษัทต้องจ่ายภาษีเงินได้เทา่กบั 12.70 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท

ได้ใช้สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) อยา่งเตม็ปีแล้ว 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ 

บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ เทา่กบั 25.07 ล้านบาท โดยมีการลงทนุท่ีสําคญัคือ รายการเงินสด

จ่ายเพ่ือซือ้อาคาร อปุกรณ์และยานพาหนะ จํานวน 25.27 ล้านบาท  

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 

บริษัทมีเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน เทา่กบั 27.78 ล้านบาท โดยสาเหตท่ีุสําคญัของเงินสดท่ีได้มา

เกิดจากเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมเงินระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จํานวน 45.36 ล้านบาท และใน

ระหวา่งปีบริษัทได้จ่ายเงินสดปันผล จํานวน 15.99 ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้น  

สําหรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เทา่กบั 1.69 ล้านบาท 

หากพิจารณาจากอตัราสว่น Cash Cycle จะพบวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย 

เทา่กบั 83.64 วนั ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย เท่ากบั 122.02 วนั และระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ียเทา่กบั 42.93 วนั ซึง่ทําให้

บริษัทมี Cash cycle เทา่กบั 162.73 วนั ซึง่จํานวนวนัดงักลา่วเพิ่มขึน้จากช่วงปี 2552 และ ปี 2553 ท่ีมี Cash cycle 

เทา่กบั 134.88 วนั และ 142.21 วนั ตามลําดบั ซึง่สาเหตท่ีุสําคญัในการเพ่ิมขึน้ของ Cash cycle เกิดจากบริษัทมี
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ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียเพิ่มขึน้จากเดิม ตามปริมาณการสต็อกสินค้าท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองตามรายได้จากการ

จําหน่าย กอปรกบัระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากสถานการณ์นํา้ท่วมตัง้แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 

ท่ีผ่านมา ในขณะเดียวกนับริษัทมีระยะเวลาจ่ายชําระหนีล้ดลง ซึง่เกิดจากนโยบายในการสัง่ซือ้สนิค้าโดยตรงจากผู้ผลติ

ในตา่งประเทศ โดยไมผ่า่นตวัแทนจําหน่ายสินค้าในประเทศ เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถลดคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ

จดัหาวตัถดิุบท่ีใช้ในการผลติได้ลดลงจากเดิม 

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทนุของบริษัทท่ีผา่นมา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลงทนุในเคร่ืองจกัรสําหรับขยายกําลงัการผลิต 

โดยเฉพาะในปี 2552 ถงึปี 2553 จะเน้นไปยงักลุม่ผลิตภณัฑ์หลอดไฟฟ้า โคมไฟ เพ่ือเพิ่มสายการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่

ให้กบับริษัท โดยการลงทนุในช่วงดงักลา่ว ทางบริษัทได้ลงทนุ ซือ้เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติ รวมถงึคา่ใช้จ่าย

ทางด้านการวิจยัและพฒันา การทดสอบสนิค้า ในสว่นของรายจ่ายเพ่ือการลงทนุในปี 2554 บริษัทได้เน้นการลงทนุขยาย

อาคารสํานกังานและโกดงัสนิค้าเป็นหลกั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของยอดขายบริษัท โดยมี

รายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
 หน่วย : บาท 

 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายจ่ายเพ่ือการลงทนุใน

สนิทรัพย์ถาวร 

9,083,935.00 2,450,680.00 18,452,413.00 26,210,398 

 

ทัง้นี ้ในช่วงปี 2554 บริษัทมีการลงทนุท่ีสําคญัคือ อาคารสํานกังานท่ีถนนเจริญนคร โดยมีรายละเอียดมลูคา่การ

ลงทนุทัง้สิน้ 15,370,493.69 บาท เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 4,340,970.91 บาท และเคร่ืองใช้อปุกรณ์สํานกังาน 

3,803,603.27 บาท ยานพาหนะ 1,266,361.86 บาท นอกจากนีย้งัมี เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหวา่งติดตัง้ 1,428,968.88 

บาท  
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ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สาํคัญ 

รายงานผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ระหวา่งปี 2552 – ปี 2554 สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิรอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี 
การแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4334 

จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 

(อยูใ่นรายช่ือผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความ

เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2552 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ถกูต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป  

ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อมลูต่อท้ายจากวรรคความเหน็วา่ 

“...ตามทีอ่ธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 

4 งบการเงินสําหรบัปีส้ินสดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2551 

ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่เป็นผลจากการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบญัชีเกี่ยวกบัวิธีการคํานวณมูลค่าของ

สินคา้คงเหลือจากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีถวั

เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั” ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีบริษัท

เปล่ียนแปลงนโยบายการบนัทกึมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

ตัง้แตง่บการเงินประจําไตรมาสท่ี 3 ปี 2552 จากวิธี

เข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ถกูต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 
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งบการเงนิรอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี 
การแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบ

บัญชี 

งวด 12 เดือน 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

งบการเงินท่ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน

สด สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ถกูต้อง

ตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไป 
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(ข) ตารางสรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 

 งบดุล : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

 หน่วย : ล้านบาท 

สรุปรายการงบดุล 
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สนิทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2.45 1.23 9.95 4.05 1.69 0.57 

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 73.50 37.07 80.84 32.89 94.07 31.92 

สนิค้าคงเหลือ  67.42 34.01 85.25 34.69 107.94 36.63 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า 0.04 0.02 0.19 0.08 4.33 1.47 

คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 1.92 0.97 0.82 0.33 2.94 1.00 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.92 0.47 1.04 0.50 0.58 0.20 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 146.24 73.77 178.08 72.46 211.55 71.78 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํา้ประกนั 0.39 0.20 0.25 0.10 0.35 0.12 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 51.39 25.92 59.84 24.35 75.96 25.77 

สทิธิการเช่าท่ีดิน - - 6.82 2.78 6.24 2.12 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ 0.06 0.03 0.11 0.04 0.11 0.04 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.16 0.08 0.66 0.27 0.51 0.17 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 52.00 26.23 67.68 27.54 83.16 28.22 

รวมสนิทรัพย์ 198.24 100.00 245.76 100.00 294.72 100.00 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงิน 

27.31 13.78 0.00 0.00 45.36 15.39 

เจ้าหนีก้ารค้า 30.64 15.46 33.65 13.69 34.32 11.64 

เจ้าหนีจ้ากการซือ้ทรัพย์สนิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 36.00 18.16 32.00 13.02 32.00 10.86 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึง่ปี 

1.01 0.51 1.60 0.65 

1.28 0.44 
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สรุปรายการงบดุล 
31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่าย 7.17 3.62 3.69 1.50 0.39 0.13 

คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 5.75 2.90 9.19 3.74 11.99 4.07 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 107.88 54.42 80.13 32.61 125.35 42.53 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้-สทุธิ 0.74 0.37 2.28 0.93 1.72 0.58 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน     1.03 0.35 

ประมาณการต้นทนุการรือ้ถอนอาคาร     0.20 0.07 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 0.74 0.37 2.28 0.93 2.95 100 

รวมหนีส้นิ 108.62 54.79 82.41 33.53 128.30 43.53 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว  60.00 30.27 80.00 32.55 80.00 27.14 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 0.00 0.00 45.29 18.43 45.29 15.37 

กําไรสะสม – สํารองตามกฎหมาย 6.00 3.03 8.00 3.26 8.00 2.71 

กําไรสะสม - ยงัไมได้จดัสรร 23.62 11.92 30.06 12.23 33.13 11.24 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 89.62 45.21 163.35 66.47 166.42 56.47 

หมายเหตุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 80.00 ล้านบาท โดยมีทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้วเท่ากบั 60.00 ล้านบาท 

 

งบกาํไรขาดทุน : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

 หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกาํไรขาดทุน 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

รายได้          

รายได้จากการขาย - สทุธิ 295.87 98.85 344.89 98.90 376.41 98.87 

รายได้อ่ืน 3.44 1.15 3.83 1.10 4.32 1.13 

รวมรายได้ 299.31 100 348.71 100 380.73 100 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 220.24 73.58 257.97 73.98 284.99 74.85 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 38.81 12.97 50.53 14.49 64.47 16.93 

คา่ตอบแทนกรรมการ 4.44 1.48 5.53 1.59 7.62 2.00 

รวมค่าใช้จ่าย 263.49 88.03 314.04 90.06 357.08 93.79 
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สรุปงบกาํไรขาดทุน 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

กาํไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้ 35.82 11.97 34.67 9.94 23.65 6.21 

ต้นทนุทางการเงิน 1.27 0.42 1.01 0.29 2.19 0.57 

ภาษีเงินได้ 10.92 3.65 9.22 2.64 1.64 0.43 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 23.63 7.89 24.44 7.01 19.82 5.21 

 

 

งบกระแสเงนิสด : บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน)  

 หน่วย : ล้านบาท 

สรุปงบกระแสเงนิสด 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 34.55 33.66 21.47 

ปรับปรุงรายการท่ีไมใ่ช่เงินสด      

(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (0.009) 0.004 (0.047) 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 7.63 8.66 10.69 

หนีส้งสยัจะสญู 0.36 0.11 0.48 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ - (0.33) (0.33) 

ขาดทนุจากการขายและเช่ากลบัคืน - 0.04 - 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน - - 0.28 

คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 1.27 1.01 2.19 

ขาดทนุจากสนิค้าเส่ือมสภาพ 0.87 0.71 1.51 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในทรัพย์สนิและหนีส้นิ

ดําเนินงาน 

44.67 43.87 36.24 

สนิทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง      

ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - - - 

ลกูหนีก้ารค้า – บริษัทอ่ืน - - - 

ลกูหนีก้ารค้า (22.2) (7.46) (13.65) 

สนิค้าคงเหลือ 5.53 (18.54) (24.20) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2.29 0.83 (5.80) 
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สรุปงบกระแสเงนิสด 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.0006 (0.50) 0.15 

หนีส้นิดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง      

เจ้าหนีก้ารค้า – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (11.74) - - 

เจ้าหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน 3.65 3.01 0.65 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 4.07 3.36 2.78 

เงนิสดจ่ายจากกจิกรรมดาํเนินงาน 26.27 24.57 (3.84) 

จ่ายดอกเบีย้ (1.18) (1.02) (2.19) 

จ่ายภาษีเงินได้ (7.16) (12.70) (4.94) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน 17.93 10.85 (10.97) 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัลดลง - - - 

เงินฝากประจําท่ีติดภาระคํา้ประกนั(เพิ่มขึน้) ลดลง (0.19) 0.14 (0.10) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ - 0.50 0.33 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อปุกรณ์อาคาร (2.69) (13.59) (25.27) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - (7.37) (0.03) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2.88) (20.32) (25.073) 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

7.20 (27.31) 45.36 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 4.00 (4.00) - 

เงินสดจ่ายชําระหนีส้นิสญัญาเช่าซือ้ (1.11) (1.02) (1.60) 

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (27.84) (15.98) (15.99) 

เงินสดจ่ายสําหรับต้นทนุการจดัจําหน่ายหุ้น - (5.11) - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - 70.40 - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (17.75) 16.98 27.78 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (2.70) 7.50 (8.26) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 5.14 2.45 9.95 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด 2.45 9.95 1.69 
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(ค) ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 
  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.36 2.22 1.69 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.7 1.13 0.76 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.17 0.12 0.11 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 4.73 4.47 4.30 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 76.14 80.55 83.64 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ (เทา่) 3.12 3.38 2.95 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 115.44 106.52 122.02 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 6.35 8.02 8.39 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 56.7 44.86 42.93 

CASH CYCLE (วนั) 134.88 142.21 162.73 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 25.56 25.20 24.29 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 11.97 9.94 6.21 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.89 7.01 5.21 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 25.76 19.32 12.02 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์รวม (%) 12.09 11.01 7.33 

อตัราผลตอบแทนสนิทรัพย์ถาวร (%) 56.84 56.00 40.94 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 1.53 1.57 1.41 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.21 0.50 0.77 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 28.29 34.25 10.82 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 117.82 65.47 80.72* 

หมายเหตุ :  ปี 2554 การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มีมติอนมุตัิให้

ประกาศจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัมลูคา่รวม 16.00 ล้านบาท (มลูคา่ตามราคาพาร์ท่ี 0.25 บาทตอ่หุ้น จาก

จํานวนหุ้นปันผลทัง้หมด 64.00 ล้านหุ้น) ทัง้นีก้ารจา่ยหุ้นปันผลดงักลา่วจะต้องรอมติอนมุตัิจากท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึง่จะจดัขึน้ในวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ตอ่ไป 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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งบการเงนิ 
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