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สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 

 บรรดาผลติภณัฑ์ท่ีวางจ าหน่ายอยู่ตามจดุจ าหน่ายตา่งๆ ทัง้ในรูปแบบของสินค้าหรือบริการล้วนมีความจ าเป็น
และสมัพนัธ์กับการด ารงอยู่ของชีวิตประจ าวนั เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งองค์ประกอบของ
ผลติภณัฑ์ย่อมมีความแตกตา่งทัง้เร่ืองรูปลกัษณ์ มลูคา่ตลอดจนข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์นัน้ๆ จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ี
ผู้บริโภคควรมีองค์ความรู้ประกอบการตดัสนิใจในการเลือกซือ้เลือกใช้ผลติภณัฑ์นัน้ๆ 
 ก๊อกน า้ – ฝักบัวอาบน า้ส าหรับประกอบเคร่ืองสขุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ เพ่ือความปลอดภยั ถกูสขุอนามยัและการประหยดัน า้ โดย มอก. 2067-2552 ส าหรับก๊อกน า้ 
และ มอก.2066-2552 ส าหรับฝักบวัอาบน า้ซึ่งผลติภณัฑ์ของบริษัทท่ีผลติและจ าหน่ายล้วนผลิตถูกต้องตามมาตรฐานทุกแบบ
รุ่น รหสัรุ่น ตามข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค พฒันาการใดใดท่ี
บริษัทด าเนินการแตค่รัง้อดีตจวบจนปัจจบุนั ล้วนค านึงถึงความคุ้มคา่ ประโยชน์ในการใช้ตลอดจนคณุภาพท่ีจะน ามาซึ่งชีวิตท่ี
ดีกวา่ “ FOR BETTER LIFE ” ตามวตัถปุระสงค์ท่ีบริษัทยึดมัน่มานานกวา่ 10 ปี 
 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 เป็นวนัแรกท่ีบริษัทได้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด MAI ) 
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ความส าเร็จใดใดจะส าเร็จได้ด้วยความตัง้ใจของพนักงาน ผู้บริหารท่ีมีความ
จริงใจในทกุกระบวนการ การยอมรับจากผู้บริโภคตลอดจนความสนใจจากนักลงทุนคือองค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้บริษัท
ประสบความส าเร็จในธรุกิจตามท่ีทกุฝ่ายปรารถนา   
 

                                            
                                                                                                        (รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานรัุกษ์) 
                                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                                                   บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
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สำส์นจำกกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
 
 

 ความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจโลกในช่วงท่ีผ่านมา ทัง้ในอเมริกาและยุโรป อีกทัง้ประเทศท่ีมีพลเมือง 1,200 
ล้านคน  อย่างประเทศจีนก็เช่นกัน  ในปีท่ีผ่านมาบริษัทในจีนจ านวนไม่น้อยเลิกกิจการ  จากความผนัผวนดงักล่าวส่งผลให้
ธรุกิจของไทยต้องเร่งปรับตวั  ซึ่งรวมถึงบริษัทโอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน)  “Ocean”  เองก็เช่นกัน แต่ด้วยความมุ่งมัน่
และพร้อมใจของทีมพนกังาน  “Ocean”  ท าให้บริษัทสามารถผา่นพ้นด้วยดี  ยงัเป็นปีท่ีส าคญั และมีความหมายของ “Ocean” 
ในการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ก่อให้เกิดพนัธกิจท่ีส าคญัของทีมงาน “Ocean” คือการ
สร้างความเจริญเตบิโตอย่างไมห่ยดุยัง้ ซึ่งปัจจบุนัโลกถกูหมนุด้วยกลไกทางเศรษฐกิจท่ีควบรวมเป็นหนึ่งเดียว  ก่อให้เกิดการ
แข่งขนัอย่างเสรี  อย่างไรก็ตามเราจะยังคงเดินหน้าด้วยวิธีคิดในการท าธุรกิจท่ีทันสมยัให้ทันกับการเปล่ียนแปลง  เพ่ือให้ 
“Ocean”  เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางทัง้ในวนันีแ้ละวนัหน้าสืบไป 

                                        
   ( นายอชุยั วไิลเลศิโภคา ) 

   กรรมการผู้จดัการ 
   บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั(มหาชน)                   
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และมีคณุสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้ 

1. ดร.อดลุย์  เลาหพล    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นายบญุเลศิ  ใจมัน่    กรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาวชลดิา  วตุตดิ ารงธรรม กรรมการตรวจสอบ  
โดยมี นายนนทวชิญ์ ไทยพริิยะกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุรวม 5 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบทุก

ครัง้ อีกทัง้ได้ประชมุหารือ เสนอข้อคดิเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบญัชี ทัง้นีโ้ดยได้รายงานผลการ
ปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส ซึ่งมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 

 การสอบทานงบการเงิน  
พจิารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทประจ ารายไตรมาสและประจ าปี 2556 ท่ีผา่นการสอบทานและตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้จัดท ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่งบการเงินดงักลา่วได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญั
และเช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัอย่างเพียงพอและทนัเวลา  

 การสอบทานระบบการควบคมุภายใน  
ก ากบัดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล ด้วยการ

สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ติดตามการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าอย่างต่อเน่ือง พิจารณาให้
ความเห็นชอบตอ่แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ตลอดจนดแูลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการท า
หน้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพธรุกิจ  

 การบริหารความเส่ียง  
บริษัทฯ มีการประเมินและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยพิจารณาจากการสอบทานแนว

ปฏิบตั ิรวมถึงการประเมนิความเส่ียงและตดิตามความคืบหน้าเป็นระยะ มีการก าหนดความเส่ียงท่ียอมรับได้ ตลอดจนมีการ
ทบทวนความเส่ียงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ  

 การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณารายการเก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปีของบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่การท ารายการต่างๆ เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท
โดยมีการปฏิบตัแิละเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 การก ากบัดแูลกิจการ  
ก ากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธรุกิจ รวมทัง้ให้มีการตดิตามการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีถกูต้องและเหมาะสม  

 การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  
พิจารณาการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 ร่วมกับฝ่ายจัดการโดยพิจารณาถึง ความรู้ ความสามารถ ความ

น่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบตัหิน้าท่ี ตลอดจนมีคณุสมบตัติามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนดไว้ ซึ่งมีความเห็นพ้องกันว่าผู้สอบบญัชีปัจจุบนัมีผลงานท่ีน่าพอใจและเสนอค่าตอบแทนในการตรวจสอบ
บญัชีท่ีสมเหตสุมผล จึงเห็นสมควรให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัติอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยให้
แต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ทะเบียนเลขท่ี 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนเลขท่ี 2803 แห่งส านักงานบริษัท 
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระ ได้ก ากับดูแลกิจการให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพ
ธรุกิจท่ีด าเนินอยู่ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดท างบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบญัชี
และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อก าหนด และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ไม่พบ
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  

 
 

          
 

( ดร. อดลุย์ เลาหพล ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
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การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
  
บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั   จดทะเบียนก่อตัง้บริษัทเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2452    ในฐานะบริษัทจ ากัด  ด้วย

ทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกช าระเต็มมลูค่า 10.00 ล้านบาท       )สิบล้านบาทถ้วน (  โดยมีวตัถุประสงค์การก่อตัง้เร่ิมแรกเพ่ือด าเนิน
ธรุกิจการน าเข้า ค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์  ภายใต้การควบคมุและ
บริหารงานโดยกลุม่ของนายอชุยั วไิลเลศิโภคา   สร้างความก้าวหน้าและการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองให้กบับริษัท โดยปัจจุบนันาย
อุชัยฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  กรรมการผู้อ านาจลงนามผกูพนับริษัท    และผู้บริหารบริษัทและด้วยประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในธรุกิจก๊อกน า้และอปุกรณ์สขุภณัฑ์มาอย่างยาวนาน โดยสว่นตวัของนายอชุยั วิไลเลิศโภคา   ท าให้ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้รับการตอบรับทัง้ในรูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประปาและสุขภัณฑ์ของบริษัท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า    “DUSS   ” ต่อมา  ทางผู้บริหารบริษัทมี
วิสยัทัศน์เล็งเห็นถึงความส าคญัของการขยายธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงด้วยการเข้าระดมทุนและเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จึงด าเนินการปรับโครงสร้างธรุกิจ โดยใช้วิธีการเข้าซือ้ทรัพย์สินท่ีใช้ในการด าเนินธุรกิจจาก 
บริษัท ดสั ฟอว์เซ็ท )ประเทศไทย (จ ากดั  ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ด าเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนและตวัเรือนทองเหลืองท่ีใช้
ส าหรับผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มศกัยภาพในด้านการเป็น
ผู้ผลิตส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทท่ีเป็นตวัเรือนทองเหลืองประเภทก๊อกน า้และผลิตอุปกรณ์ทองเหลืองท่ีเก่ียวข้องกับ
ประปาและสขุภณัฑ์บางชนิด อาทิ ข้อตอ่ทองเหลือง ฯลฯ ได้ ช่วยให้ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทมีขอบข่ายงานท่ีขยาย
เพิม่จากเดมิท่ีเป็นเพียงการซือ้มาและจ าหน่ายสนิค้าเท่านัน้ 

ปัจจบุนั บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) ได้เพิม่ทนุจดทะเบียนเป็น 110.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้าน
บาทถ้วน) โดยแบง่ออกเป็นทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเท่ากบั 85.00 ล้านบาท (แปดสิบห้าล้านบาท) และส่วนทุนจดทะเบียนท่ี
รอการเสนอขายตอ่ประชาชนทั่วไปเท่ากับ 25.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นจ านวน 100.00 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 
บาท โดยด าเนินธุรกิจเป็นผู้น าเข้า ประกอบและผลิตชิน้ส่วนเพ่ือใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจ าหน่ายทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ส าหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์  ภายใต้
ตราสนิค้า “DUSS”, “3P”, “Bay”, “Bay-Tex”, Feed, “Union” และ “Icon” ทัง้นี ้บริษัทยึดหลกัการท างานท่ีมุ่งมัน่จะพฒันา
ศกัยภาพในการผลิตและรักษาระดบัคณุภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม ่าเสมอ  เพ่ือได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ สร้างความ
ปลอดภยัให้กบัผู้บริโภค ตามสโลแกนท่ีว่า “DUSS for better life” ซึ่งท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ของบริษัทได้รับการตอบรับ
จากลกูค้าเป็นอย่างดี เป็นท่ีรู้จักและยอมรับในกลุ่มลกูค้าจ านวนมาก เน่ืองด้วยการให้ความส าคญัเร่ืองคณุภาพและความ
ปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั เม่ือน าไปใช้งานจึงมัน่ใจในความปลอดภยัจากสารปนเปือ้น นอกจากนี ้บริษัทได้รับใบอนุญาต
ท าผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก.) ซึ่งแสดงถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคณุภาพ มีความแขง็แรงทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน นอกเหนือจากผลติภณัฑ์ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานแล้วนัน้ ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ ของบริษัทยงัได้ผา่นการทดสอบคณุภาพและได้รับการรับรองจากส านักวิจัยและบริการ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ อีกด้วย 
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บริษัทมีสถานประกอบการรวม 3 แห่ง ดงันี ้
1. ส านักงานใหญ่ เป็นท่ีตัง้ของอาคารส านกังาน ผลิตผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป และเป็นศนูย์กระจายสนิค้า ช่ือ

อาคารสหโชค ตัง้อยู่เลขท่ี 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10230  มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 1-0-0 ไร่ (กรรมสทิธ์ิของคณุรัตนาฯ) 

2. สาขาที่ 1 เป็นท่ีตัง้ของอาคารโรงงาน ท่ีใช้ในการผลติชิน้สว่นและผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปของบริษัท ตัง้อยู่เลขท่ี 
88/8 หมู ่ 4 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ 16120 มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 30-3-51 ไร่ 
(กรรมสทิธ์ิของบริษัท) 

3. สาขาที่ 2 เป็นท่ีตัง้ของอาคารเก็บสนิค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 5/11 ซอยรามอินทรา 22 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230  มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 0-1-82 ไร่ (กรรมสทิธ์ิของคณุรัตนาฯ) บริษัทได้รับ
อนญุาตให้ใช้ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วจากคณุรัตนาฯ โดยไม่เสียคา่เช่า แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผน
ท่ีจะย้ายคลงัสนิค้าทัง้หมด ซึ่งรวมถึงคลงัสนิค้าท่ีปัจจบุนัใช้ประโยชน์บนท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วท่ี
คณุรัตนาฯ อนญุาตให้ใช้ประโยชน์ ไปยงัสว่นท่ีบริษัทมีแผนการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงงานท่ีจังหวดัสิงห์บุรี
เพิ่มเติมเม่ือมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจให้สามารถบริหารจัดการคลงัสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าเดิมซึ่งตามแผนการลงทุนดงักล่าวมีก าหนดแล้วภายในปี 2557  

 1.1 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทได้ก าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพอย่าง

สม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้ได้รับผลติภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพการใช้งานได้ดีและมีความคงทนแขง็แรง 
ค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้าเป็นสิง่ส าคญัโดยลกูค้าทกุกลุม่ยอมรับถึงความคุ้มค่าจากการจ่ายเงินเพ่ือซือ้ผลติภณัฑ์ใน
ราคาท่ีสมเหตสุมผล ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ 
ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ ของบริษัท ท่ีส่ือสารให้กลุ่มลกูค้าเข้าใจถึงผลติภณัฑ์และคณุภาพท่ีจะได้รับจากการเ ลือกใช้
ผลิตภณัฑ์ในแตล่ะตราสนิค้า เพ่ือให้ลกูค้าท่ีใช้ผลติภัณฑ์ของบริษัทได้รับความพงึพอใจจากการเลือกใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท 
ตามสโลแกนท่ีว่า “DUSS for better life เพ่ือชีวติที่ดีกว่า” ทัง้นี ้ เพ่ือสง่เสริมความเช่ือมัน่และความนิยมในผลติภณัฑ์ทกุ
ประเภทภายใต้เคร่ืองหมายการค้าตา่ง ๆ ของบริษัท ในฐานะผู้ประกอบการเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างทัว่ถึงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 บริษัทมีแผนจะขยายฐานลกูค้าเดิมภายในประเทศให้ครอบคลมุตามการขยายตวัของกลุ่มร้านค้าตวัแทนประเภท
วสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ กลุม่ร้านค้าปลีกสมยัใหม่  (Modern Trade) รวมถึงส่วนขยาย
ไปยังตลาดต่างประเทศ โดยริเร่ิมการท าการตลาดสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
สอดคล้องกบัโอกาสทางธรุกิจในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งตัง้เป้าหมายการเติบโตของยอดขายอย่าง
ตอ่เน่ืองของบริษัท โดยจะเพิม่ประสทิธิภาพและก าลงัการผลติในสว่นของตวัเรือนทองเหลืองผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ และชิน้ส่วนขึน้
รูปทองเหลืองให้เพิม่ขึน้ เพ่ือสร้างผลก าไรให้มากขึน้จากการเพิ่มสดัส่วนสินค้าท่ีผลิตขึน้เอง รวมทัง้ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานอย่างตอ่เน่ืองอีกด้วย 
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 1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 นบัตัง้แตก่่อตัง้บริษัทฯ ในปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทฯมีความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั ดงันี ้

ปี  เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

ปี 2452 :  วนัท่ี 11 เมษายน 2546 ก่อตัง้ บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 10,000,000 
บาท (สบิล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เรียก
ช าระเตม็มลูคา่ 

 วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2546 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้แรก จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 
150,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
การด าเนินธรุกิจของบริษัท 

ปี 2548 :  วนัท่ี 26 มกราคม 2548 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ท่ีสอง จากทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท 
(สบิห้าล้านบาทถ้วน) เป็น 20,000,000 บาท (ย่ีสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 200,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนิน
ธรุกิจของบริษัท 

 บริษัทได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน า้ส าหรับเคร่ือง
สขุภณัฑ์ (มอก. 2067-2544) ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานจากส านักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม (มาตรฐานบงัคบั) เป็นครัง้แรก 

 วนัท่ี 27 กนัยายน 2548 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ท่ีสาม จากทุนจดทะเบียน 20 ,000,000 บาท 
(ย่ีสบิล้านบาทถ้วน) เป็น 30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 300,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนิน
ธรุกิจของบริษัท 

ปี 2553 :  วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2553 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด ครัง้ท่ี 1/2553 มีมติ
เห็นชอบและให้สตัยาบนัซือ้ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง (ท่ีตัง้สาขา 1 อาคารโรงงาน จ. สงิห์บรีุ ในปัจจุบนั ) 
จากบริษัท ดสั ฟอว์เซ็ท (ประเทศไทย) จ ากดั  

ปี 2554 :  วันท่ี 20 มกราคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดัส ฟอว์เซ็ท (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มี
มติ ”พิจารณาและเห็นชอบให้หยุดด าเนินธุรกรรมในเชิงพาณิชย์และวางแผนการช าระบัญชีเพื่อ
ปิดกิจการ” 

 วนัท่ี 26 มกราคม 2554 ท่ีประชมุคณะกรรมการ บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั ครัง้ท่ี 1/2554 ได้มีมติ
พิจารณาอนุมตัิการซือ้สายการผลิตรวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ      ท่ีใช้ในการด าเนินงานจาก บริษัท ดัส 
ฟอว์เซ็ท (ประเทศไทย) จ ากดั ได้แก่ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ส านกังาน และสตอ็กสนิค้า 

 บริษัทได้รับใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมฝักบัวอาบน า้ (มอก. 2066-
2552) และ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน า้ส าหรับเคร่ืองสขุภัณฑ์ (มอก. 2067 -2552) ซึ่งเป็นฉบบัท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานก๊อกน า้ส าหรับ
เคร่ืองสขุภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน า้ (มอก. 2067 -2544) ใหม่ เป็นฉบบั (มอก. 
2067-2552)  
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หน้า 4     ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ใน 
www.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ปี 2555 :  วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2525 ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการ
ผลติชิน้สว่นอปุกรณ์ห้องน า้และห้องครัว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จาก
การประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุเป็นระยะเวลา 8 ปี 

ปี 2556 :  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนครัง้ท่ีส่ี จากทุนจดทะเบียน 30 ,000,000 บาท 
(สามสิบล้านบาทถ้วน) เป็น 85,000,000 บาท (แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
850,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยเรียกช าระเต็มมลูค่า เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
การด าเนินธรุกิจของบริษัท 

 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมใหญ่วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2556 มีมติพิเศษให้แปรสภาพจาก
บริษัทจ ากดั เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท จากมลู
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0 .25 บาท รวมถึงมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 85.00 ล้านบาท (แปดสบิห้าล้านบาทถ้วน) เป็น 110.00 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาท
ถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 440 .00 ล้านหุ้ น โดยแบ่งออกเป็นทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 
มลูคา่ 85.00 ล้านบาท (แปดสบิห้าล้านบาทถ้วน) จ านวน 340.00 ล้านหุ้น และมีจ านวนหุ้นท่ียังไม่ได้
เรียกช าระจ านวน 100.00 ล้านหุ้น ซึ่งในสว่นของหุ้นเพิม่ทนุท่ียงัไมไ่ด้เรียกช าระจ านวน 100.00 ล้านหุ้น 
นัน้ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นมีมตใิห้จดัสรรไว้ส าหรับการเสนอขายให้กบัประชาชนทัว่ไป 

 วนัท่ี 16 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั และเปล่ียนแปลงช่ือเป็น บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 

 วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2556 บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) และได้เร่ิมการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เป็นวนัแรก (First Trading Day) ในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
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หน้า 5    ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัท เพิ่มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ใน 
www.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน ) ด าเนินธรุกิจเป็นผู้น าเข้า ประกอบและผลิตชิน้สว่นเพ่ือใช้ประกอบ

ผลติภณัฑ์ โดยจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์
ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ สามารถจ าแนกกลุ่มของผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจ าหน่ายและรับจ้างผลติ ออกเป็น 5 
กลุม่หลกั ได้ดงันี ้

1. กลุม่ผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้  
2. กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปา 
3. กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภณัฑ์ 
4. กลุม่ผลิตภณัฑ์วสัดสุิน้เปลือง 
5. ผลติภณัฑ์ท่ีผลติตามค าสัง่จ้างผลติ 
บริษัทมีนโยบายในการพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้

ได้รับผลติภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพการใช้งานได้ดีและมีความคงทนแขง็แรง ค านึงถึงความปลอดภัยของลกูค้าเป็นสิ่งส าคญั โดย
จ่ายเงินเพ่ือซือ้ผลิตภัณฑ์ในราคาท่ีสมเหตสุมผล ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ เพ่ือให้ลกูค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความพึงพอใจจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตาม
สโลแกนท่ีวา่ “DUSS for better life เพ่ือชีวติที่ดีกว่า” 

บริษัทมีการเก็บข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์และวิจัยให้ได้ผลลพัธ์   ส าหรับการน าไปพิจารณาถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ก่อนเข้าเร่ิมด าเนินการด้านการผลิตโดย เลือกใช้
เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความทันสมัยจากต่างประเทศ และให้ความส าคัญกับการพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพของ
กระบวนการผลติ โดยในทกุ ๆ ขัน้ตอนของกระบวนการผลติของบริษัทจะมีการตรวจสอบเพ่ือควบคมุคณุภาพในทุก ๆ ขัน้ตอน 
สว่นสนิค้าท่ีบริษัทจ้างบคุคลภายนอกผลติก็จะมีระบบควบคมุคณุภาพด้วยเช่นกัน โดยบริษัทท่ีรับจ้างผลิตสินค้าจะรับผิดชอบ
คณุภาพของสินค้าให้กับทางบริษัทและบริษัทเองก็มีระบบการสุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้แน่ใจใน
คุณภาพสินค้า โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีต้องได้รับใบอนุญาตท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน (มอก ).ได้รับอนญุาตหมดทกุผลติภณัฑ์ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ มี
ความแขง็แรงทนทาน ใช้งานได้นาน และไมมี่สิง่ปนเปือ้นเกิดขึน้กบัน า้ นอกเหนือจากผลติภณัฑ์ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วนัน้ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ บางส่วนของบริษัทยังผ่านการทดสอบคณุภาพด้านการใช้งาน อาทิ ความ
ทนต่อความดัน ความทนต่อความร้อน ฯลฯ และได้รับการรับรองจากส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ อีกทัง้บริษัทยังมีการรับประกันสินค้าต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาขึน้อยู่กับปัจจัยในแต่
ละผลติภณัฑ์และวสัดท่ีุใช้ในการผลติท่ีแตกต่างกนัออกไป ซึ่งการรับประกนัสนิค้าจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด 

ในปัจจุบนัภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ สามารถจ าแนกตาม
ระดบักลุม่ลกูค้าซึ่งมีวตัถปุระสงค์และความต้องการคณุภาพผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานรับรองคณุภาพและมีความน่าเชื่อถือจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายตลาดระดบับน  ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศไทย และบางส่วนเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ มีกลุ่ม
ลกูค้าเป็นผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานรับรองคณุภาพว่า มีความคงทนแข็งแรง และมีการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไข
ท่ีสมเหตสุมผลโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ คิดเป็นสดัส่วนมลูค่าทางการตลาดในประเทศรวมแล้ว
ประมาณร้อยละ 40 
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สว่นท่ีเหลือเป็นกลุม่ผู้ เลือกใช้ผลติภณัฑ์ท่ีคณุภาพอยู่ในระดบัท่ีต ่ากวา่ผลติภณัฑ์ในกลุม่แรกซึ่งอาจจะอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานหรือต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับคณุภาพของชิน้งานและวสัดท่ีุใช้ในการผลิต โดยคณุสมบตัิบางประการ
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดระดับบน ซึ่งจัดได้ว่าลูกค้าในกลุ่มนีอ้ยู่ในตลาด
ระดบักลางลงไป ขึน้อยู่กับคณุภาพของชิน้งานและวสัดท่ีุใช้ในการผลิตตามท่ีได้กล่าวมา แต่มีจุดเด่นด้านราคาท่ีแตกต่างกัน
อย่างมาก เน่ืองด้วยวตัถปุระสงค์การใช้งานท่ีไมเ่น้นคณุสมบตับิางประการ อาทิเช่น ความสวยงามหรูหรา ความทนทานพิเศษ
บางประการ ฯลฯ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคท่ีไม่ยึดติดกับตราสินค้า ตัดสินใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้าดงักล่าว คิดเป็น
สดัสว่นมลูคา่ทางการตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 60 

โดยภาพรวมภาวะการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมท่ีค่อนข้างรุนแรงทัง้ในกลุ่มลูกค้าระดบับนท่ีมีการแข่งขนัทัง้
ทางด้านการออกแบบ และคณุภาพ โดยใช้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์เป็นส่ือทางการตลาดในการสร้างความสนใจและดึงดดู
ผู้บริโภค แตด้่วยปัจจยัด้านราคาท่ีสงูตามมลูคา่ทางการตลาดจึงเป็นโอกาสให้สนิค้าท่ีมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าระดบักลางลงไปเข้ามา
ใช้จดุเดน่ในปัจจยัด้านราคาท่ีมีต้นทนุต ่ากวา่มาก เน่ืองจากมีต้นทุนทางการตลาดต ่ากว่า แต่ทัง้นี ้ผู้บริโภคท่ีเลือกใช้สินค้าท่ีมี
มาตรฐานรับรองคณุภาพเน่ืองจากต้องการสนิค้าท่ีมีการรับประกันคณุภาพและความคงทน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ยังคง
ตดัสนิใจเลือกสนิค้าในกลุม่ท่ีได้มาตรฐานถึงแม้ว่า จะมีราคาจ าหน่ายท่ีสงูกวา่มาก 

ผู้บริหารจึงมีความเห็นว่าบริษัทควรก าหนดภาพลกัษณ์ให้เหมาะสมแก่กลุ่มลกูค้าทกุระดบั ทัง้ระดบับนและระดบั
ลา่ง โดยใช้ตราสินค้าตา่ง ๆ ของบริษัท ได้แก่ “DUSS”,  “ 3P”, “Bay”,  “ Bay-Tex”, Feed,  “ Union” และ “Icon”  เพ่ือส่ือสารให้
กลุ่มลกูค้าเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และคณุภาพท่ีจะได้รับจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตราสินค้า รวมทัง้การสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าท่ีแตกต่างกันของบริษัท โดยกลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าภายในประเทศ แต่จะมี
บางครัง้ท่ีอาจจะได้รับค าสัง่ผลิตจากต่างประเทศขึน้อยู่กับความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยพฤติกรรมการเลือกซือ้
สนิค้าของผู้บริโภคจะเลือกผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ซึ่งถือเป็นวสัดกุ่อสร้างประเภทหนึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มวสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแต่งท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์จาก
ร้านค้าวสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแต่งภายในบ้านโดยเฉพาะ หรือจากแผนกวัสดุก่อสร้างและวสัดตุกแต่งภายในบ้านภายใน
ร้านค้าปลีกสมยัใหมห่รือห้างสรรพสนิค้า ดงันัน้จึงเป็นปกตธิรุกิจส าหรับผู้ประกอบการเก่ียวกบัผลติภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ท่ีมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสินค้าเพ่ือกระจาย
สินค้าสู่ผู้บริโภคต่อไป โดยบริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าตามรูปแบบธุรกิจและวิธีการในการสั่งซือ้สินค้า รวมทัง้มูลค่าการสั่งซือ้ 
ออกเป็น 4 กลุม่ คือ  

1) กลุม่ร้านค้าตวัแทนจ าหน่าย (Agent) และร้านค้าสง่ (Dealer) 
2) กลุม่ร้านค้าปลีกสมยัใหม ่) Modern Trade)  และห้างสรรพสนิค้า (Department Store) 
3) กลุม่ร้านค้าปลีกรายย่อย  )Retailer)  และลกูค้ารายย่อยอ่ืน ๆ (Customer) 
4) กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ 
ท่ีผา่นมาบริษัทมีการจ าหน่ายสนิค้าไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้านผา่นกลุ่มร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าสง่ และใน

อนาคตบริษัทมีแผนขยายการตลาดเพิ่มขึน้ส าหรับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
โอกาสทางธรุกิจในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )AEC( โดยมีข้อได้เปรียบจากการระบวุ่าสนิค้าผลิตจากประเทศไทย 
)“Made in Thailand”)  ซึ่งเป็นท่ีน่าเช่ือถือในด้านคณุภาพสนิค้า 
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงันี  ้

รายได้จากการขายแยกตามชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าส่ง 136.24  64.02 156.54  59.76 150.50 52.31 

2. กลุม่ร้านค้าปลีกสมยัใหมแ่ละห้างสรรพสินค้า 47.83  22.48 56.45  21.55 84.00 29.20 

3. กลุม่ร้านค้าปลีกรายยอ่ยและลกูค้ารายยอ่ยอ่ืน ๆ 28.72  13.50 46.09  17.59 45.94 15.97 

4. กลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ -  0.00 2.88  1.10 7.26 2.52 

รวมรายได้จากการขาย 212.79  100 261.97  100 287.70 100 

หกั รับคืนสินค้าในประเทศ / สว่นลดจ่าย 3.13  3.04   5.60  

รวมรายได้จากการขายสทุธิ 209.66  258.93   282.10  

 
 

หมายเหตุ :   1 / รับคืนสินค้าในประเทศ เกิดจากกรณีต่าง ๆ ได้แก่ รายการรับคืนสินค้าเน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งช าระ ยกเลิกใบก ากับภาษี
เดมิเพ่ือออกใบก ากับภาษีใหม่เน่ืองจากลูกค้าขอเปล่ียนแปลงรุ่นหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ส่ัง 

  2 /  ส่วนลดจ่าย  /ส่วนลดเงินสด เกิดจาก ส่วนลดที่ได้รับจากการหือ้หรือขายสินค้าห่ึงเกิดจากส่วนต่างการรับช าระเงินด้วยเศษทศนิยม  
 

 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 บริษัทฯ ได้แบง่กลุม่ผลติภณัฑ์ออกเป็น 5 กลุม่หลกั คือ กลุม่ผลติภณัฑ์ก๊อกน า้ )Faucet(, กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปา, กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภณัฑ์, กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดสุิน้เปลือง และผลติภณัฑ์ท่ีผลติตามค าสัง่จ้างผลติ โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ (Faucet) 
 ก๊อกน า้ คือ อุปกรณ์ควบคุมการเปิด  /ปิดน า้จากท่อหรือภาชนะ  ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีต้องใช้ในการ
ด ารงชีวติประจ าวนัของมนษุย์ เน่ืองจากน า้เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับใช้บริโภคและอปุโภค ฉะนัน้แล้วผู้บริโภคจึงควรให้ความส าคญั
กบัอปุกรณ์ท่ีน า้ต้องไหลผา่น เน่ืองจากหากก๊อกน า้ท่ีใช้ไมไ่ด้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดสารปนเปือ้นเจือปนมากับน า้ส่งผลให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ ท่ีใช้งาน จากท่ีกล่าวมานัน้ผู้บริโภคจึงควรเล็งเห็นถึงความส าคัญว่า ทรัพยากรน า้ถือเป็นสิ่งท่ีมีค่าและมี
ความส าคญัตอ่ชีวติประจ าวนั ดงันัน้การเลือกใช้ก๊อกน า้ท่ีเป็นอปุกรณ์ส าคญัในการเปิด /ปิดน า้  ผู้บริโภคควรให้ความส าคญัและ
เอาใจใส่ทัง้ในด้านความปลอดภัย คณุภาพและความเหมาะสมแก่การใช้งานตามแต่ละวตัถุประสงค์ รวมไปถึงรูปลกัษณ์ท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกบัรสนิยม และรูปแบบการด ารงชีวติของผู้บริโภคด้วย 
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1.1. ก๊อกน า้สขุภณัฑ์ )“ก๊อกเซรามคิ”) 
ก๊อกน า้สุขภัณฑ์ หรือ “ก๊อกเซรามิค” เป็นก๊อกน า้ท่ีเหมาะส าหรับติดตัง้ประกอบกับเคร่ืองสขุภัณฑ์ภายใน

ห้องน า้หรือห้องครัว ด้วยการออกแบบมาเพ่ือให้มีรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีมีความสวยงามและใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยภายนอกมี
การชบุนิลเกิล้โครเม่ียมซึ่งท าให้มีลกัษณะเป็นมนัวาว มีความทนทานต่อสารเคมีและรอยขีดข่วน ส่วนตวัเรือนด้านในผลิตจาก
ทองเหลืองน ามาขึน้รูปด้วยระบบการหลอ่ขึน้รูป  )Casting)  โดยการน าทองเหลืองมาหลอมให้ละลายเป็นน า้ทองเหลือง แล้วจึง
ตกัเทใส่แม่พิมพ์เพ่ือขึน้รูปให้มีลักษณะตามท่ีออกแบบไว้ หรือผลิตจากสังกะสีโดยการเจือโลหะสงักะสีและฉีดขึน้รูป และ
เพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานท่ีต้องเปิด /ปิดน า้บอ่ย ๆ จึงต้องเลือกใช้วาล์วเซรามิคท่ีมีความทนทานต่อความดนั

และอณุหภมูิ (ในกรณีท่ีเป็นระบบท่อผสมน า้ร้อน/น า้เย็น )ทัง้ยงัทนทานต่อการใช้งานท่ีต้องเปิด /ปิดน า้บ่อย ๆ และสามารถปิด
น า้ได้อย่างสนิทไมร่ั่วซึมง่าย 

ก๊อกน า้สขุภณัฑ์เป็นผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีต้องได้รับใบอนญุาตท าหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภท 
ก๊อกน า้ส าหรับเคร่ืองสขุภณัฑ์ ท่ีเน้นมาตรฐานคณุภาพเฉพาะด้านสิง่แวดล้อมเร่ืองการประหยดัน า้ ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบงัคบั )จากส า นกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือท่ีรู้จักใน
ช่ือ มอก  .2067-2552  ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีส าคญัส าหรับการเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายก๊อกน า้ท่ีได้มาตรฐานในด้านการประหยัดน า้
และความปลอดภยัของผู้บริโภคด้วยสนิค้าท่ีมีคณุภาพ โดยผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานจะต้องผ่านการทดสอบปริมาณน า้ท่ีไหลผ่าน 
และทดสอบถึงคณุภาพของผลติภณัฑ์วา่มี ความทนทาน ไมร่ั่วซึม ไมมี่สารพษิตกค้างหรือปนเปือ้น โดยเน้นคณุภาพน า้ท่ีเกิดขึน้กับ
น า้ท่ีออกจากผลติภณัฑ์ ซึ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบบันีจ้ะมีผลต่อการจ ากัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐานทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศท่ีจะเข้ามาในอตุสาหกรรมประปาและสขุภณัฑ์ภายในประเทศ  

ทัง้นี ้บริษัทได้รับใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )มอก. 2067-2544( ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2548  ซึ่งเป็นปีท่ีมีการก าหนดใช้ครัง้แรก ก่อนจะมีการปรับเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่ )มอก. 2067-2552(  นอกเหนือจาก
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีทางบริษัทได้รับการรับรองแล้ว บริษัทยงัได้ท าการสุ่มทดสอบตวัอย่างก๊อกเซรามิค โดยการ
เปิด/ปิดน า้กวา่ 300,000 ครัง้  เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคณุภาพ ซึ่งบริษัทรับประกันคณุภาพสินค้าสามารถเปิด/
ปิดน า้ได้ไมต่ ่ากวา่ 300,000 ครัง้ และมีระยะเวลาในการรับประกนัการร่ัวซึมของผลติภณัฑ์  2-5 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดขุองผลิตภัณฑ์
ท่ีใช้ในการผลติ 

ทัง้นีก้ารเลือกซือ้ก๊อกน า้จ าเป็นจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมแก่การใช้งานตามแต่ละวตัถุประสงค์เป็นหลกั 
และควรเลือกรูปลกัษณ์ท่ีเหมาะกับดีไซน์การตกแต่งของสิ่งปลกูสร้างหรือสถานท่ีนัน้ ๆ โดยก๊อกน า้สขุภัณฑ์แต่ละรุ่นมีความ
เหมาะสมส าหรับการใช้งานท่ีแตกตา่งกนั โดยทัว่ไปจะแบง่ออกเป็นระบบท่อเด่ียวหรือระบบท่อผสมน า้ร้อน  /น า้เย็น ซึ่งสามารถ
จ าแนกประเภทตามการใช้งานได้ ดงันี ้

 
 

 
- วาล์วใต้อ่างอเนกประสงค์ เหมาะส าหรับการติดตัง้เข้า
กับท่อประปาท่ีผนังห้องน า้ โดยทางท่ีน า้ไหลออกจะถูก 
   ต่อเข้ากับสายน า้ดีส าหรับอ่างล้างหน้าหรือสายฉีดช าระ  
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- วาล์วลอยหรือก๊อกฝักบวั เหมาะส าหรับการตดิตัง้
เข้ากบัท่อประปาท่ีผนงัห้องน า้ หรือตดิตัง้เข้ากับแท็งก์น า้ โดย
ทางท่ีน า้ไหลออกตอ่เข้ากบัสายฝักบวั 
 
 
 

 
- ก๊อกคอสัน้ เหมาะส าหรับการติดตัง้เข้ากบัผนงัห้องน า้ผา่น
ท่อประปา หรือตดิตัง้เข้ากบัแท็งก์น า้  

 
 
 
 
 
 
- ก๊อกอ่างอาบน า้ เหมาะส าหรับการตดิตัง้เข้า
กบัท่อประปาท่ีอ่างอาบน า้ 

 
 
 

 
 
 
- ก๊อกอ่างล้างหน้า เหมาะส าหรับการตดิตัง้เข้ากบัท่อ
ประปาท่ีอ่างล้างหน้า เน่ืองจากมีงวงยาวปานกลางย่ืนออกมา
ด้านหน้า 
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- ก๊อกอ่างล้างชาม เหมาะส าหรับการตดิตัง้เข้า
กบัท่อประปาท่ีผนงัหรือซิงก์เคาท์เตอร์ในครัว เน่ืองจาก
มีงวงยาวและสามารถหมนุได้ 360 องศา เพ่ือปรับให้มี
ความเหมาะสมตอ่การใช้งาน 
 

 
 

 
1.2. ก๊อกน า้ประปา )“ก๊อกบอล”) 

ก๊อกน า้ประปา หรือ “ก๊อกบอล” เป็นก๊อกน า้ท่ีเหมาะส าหรับการใช้งานภายนอกอาคาร ซึ่งมีวตัถุประสงค์การ
ใช้งานแตกต่างจากก๊อกน า้สุขภัณฑ์โดยสิน้เชิง ดังนัน้การออกแบบและวัสดุท่ีใช้จึงมีความแตกต่างกัน ตัวเรือนผลิตจาก
ทองเหลืองขึน้รูปด้วยระบบการปัม้ขึน้รูป (Forging) โดยน าก้อนทองเหลืองมาเผาไฟให้เกิดการอ่อนตวั แล้วน าไปป๊ัมขึน้รูปตาม
แบบแมพ่มิพ์เพ่ือให้ได้รูปร่างตามท่ีต้องการ จึงมีความทนทานตอ่ความดนัได้สงูกว่าก๊อกเซรามิคประมาณ 3  เท่า ดงันัน้วาล์วท่ี
ใช้จึงเป็นบอลวาล์วท่ีผลติจากทองเหลืองซึ่งมีความคงทนแขง็แรง ทนตอ่ความดนัสงูได้ และจะมีแหวนรองรับลกูบอลท่ีผลิตจาก
เทปลอ่นเพ่ือช่วยป้องกนัการร่ัวซึมและเพิม่ความนุ่มนวลในการปิด /เปิด ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกนัด้ามจบัจึงต้องมีความแข็งแรง

เพ่ือการหมุนเปิด /ปิด ท่ีสามารถทนต่อความดันสูงได้ โดยจะใช้วัสดุสแตนเลสหรืออลูมิเนียมท่ีมีความทนทานต่อสภาวะ
สิง่แวดล้อมภายนอก ไมก่่อให้เกิดสนิมหรือการกดักร่อนได้ง่าย 

ก๊อกน า้ประปาของบริษัทผ่านการทดสอบคุณภาพสินค้าจากส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (สวท  ).มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการทดสอบความทนต่อความดนัพบว่า สามารถทนต่อความดนัได้ถึง  30 

กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เซนตเิมตร และบริษัทรับประกนัวาล์วเปิด/ปิดของผลติภณัฑ์ 2-5 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดขุองผลติภณัฑ์ 
 ก๊อกน า้ประปาจะมีขนาดท่ีแตกตา่งกนัออกไปเพ่ือใช้ตอ่กบัท่อท่ีมีขนาดพอดีกนัโดย ก๊อกน า้ประปาของบริษัท

จะมีขนาดมาตรฐาน 2 ขนาด คือขนาด  4 หุน และ 6 หุน หรือเทียบเท่าขนาด ½ นิว้ และ  ¾ นิว้ (หุน คือ มาตราหน่วยวดัชนิด
หนึ่ง ใช้ส าหรับวดัอุปกรณ์ประเภทท่อน า้ ซึ่งตามมาตรฐานสากลก าหนดว่า 1 นิว้ เท่ากับ 8 หุน หมายความว่า 1 นิว้ แบ่ง
ออกเป็น 8 ช่อง ดงันัน้ หากก๊อกบอลมีขนาด 4 หนุ และ 6 หนุ จะหมายถึง มีขนาด ½ นิว้ และ ¾ นิว้ ตามล าดบั) นอกเหนือจาก
ขนาดท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกใช้ก๊อกน า้ประปาแล้ว การค านึงถึงความเหมาะสมตามแต่ละวตัถุประสงค์การใช้งานก็เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัด้วย ซึ่งแตล่ะรุ่นจะมีความแตกตา่งกนัทัง้รูปทรงและด้ามจบั  

 
 
 
 
 
 
 
 ก๊อกบอล ก๊อกบอลด้ามสแตนเลส 
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 ก๊อกบอลกญุแจล๊อค ก๊อกบอลสนาม 
 

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับประปา 
 
2.1. ประตนู า้ )“วาล์ว” หรือ “บอลวาล์ว”) 

ประตนู า้ (Valve) หรือท่ีเรียกทบัศพัท์กนัวา่ “วาล์ว” หรือ “บอลวาล์ว” หมายถึงอปุกรณ์ควบคมุการเปิด  /ปิดน า้ 
เพ่ือให้น า้ไหลผา่น ลกัษณะการท างานภายในของวาล์วมีระบบการท างานของวาล์วเปิด/ปิด ภายในเช่นเดียวกบัก๊อกบอล คือใช้
บอลวาล์วในการเปิด/ปิด แต่มีความแตกต่างกันคือ วาล์วส าหรับการเปิด/ปิด ระบบน า้ประปา ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ระบบท่อ
ประปามีทัง้ชนาดใหญ่ อาทิเช่น ท่อประปาของสระว่ายน า้ หรือสวนน า้ ฯลฯ หรือขนาดเล็ก อาทิเช่น ระบบท่อประปาภายใน
บ้าน หรือท่อประปาแยกจดุตา่งๆ ภายในบ้าน ฯลฯ ซึ่งสรุปได้วา่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกาควบคมุระบบประปาเพ่ือใช้เปิด/ปิดได้
ตามต้องการแล้วแตส่ถานการณ์ อาทิเช่น การซ่อมแซมก๊อกน า้ภายในบ้านท่ีช าระ การท าความสะอาดสระน า้ หรือแม้กระทั่ง
การปิด/ปิดระบบน า้ท่ีใช้ในการดบัเพลิง เป็นต้น จากตวัอย่างท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นได้ว่า  วาล์วมีหน้าท่ีควบคุมการเปิด/ปิด
ระบบน า้ประปามีความแตกต่างกันด้วยปริมาณน า้ท่ีมีจ านวนมากหรือน้อย ซึ่งเป็นปัจจัยแปรผนัตามต่อความดนัท่ีเกิดชึน้ 
ฉะนัน้วาล์วจะต้องมีขนาดและความแขง็แรงเพียงพอตอ่วตัถปุระสงค์ในการใช้งานในแตล่ะประเภท โดยวาล์วของบริษัทใช้วสัดุ
บอลวาล์วทองเหลืองแท้และมีด้ามจบัเป็นสแตนเลสหรืออลมูเินียม  เพ่ือให้มีความแขง็แรงเหมาะสมกบังานด้านต่าง ๆ ผ่านการ
ทดสอบคณุภาพจากส านกัวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยวาล์ว
ทกุขนาดมีความทนตอ่ความดนัได้สงูถึง 30  กิโลกรัมต่อลกูบาศก์เซนติเมตร ซึ่งความทนจะมีเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ เน่ืองจากยิ่ง
ขนาดของท่อประปาเลก็ความดนัก็จะต ่าลง วาล์วมีขนาดตามมาตรฐานตัง้แต่ ¼ นิว้ จนถึง )ส่วนใหญ่ท่ีมีขนาดเล็กใช้ส าหรับ
ระบบประปาภายในบ้านจะเรียกวา่ “มนิิวาล์ว” หรือ “มนิิบอลวาล์ว”( มีให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม และทุกรุ่นทุกขนาด
มีการรับประกนัวาล์วเปิด/ปิด ระยะเวลาตัง้แต ่2-5 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดขุองผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 
 

 
 

 บอลวาล์ว มนิิบอลวาล์ว 
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 มนิิบอลวาล์วข้องอ มนิิบอลวาล์วสามทาง 
 

2.2. อปุกรณ์ทองเหลืองส าหรับใช้กบัประปา 
อุปกรณ์ทองเหลืองส าหรับใช้กับประปา คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบงานประปา โดยท าหน้าท่ีเป็นส่วนท่ีใช้

เช่ือมต่อหรือหักเหในแต่ละจุดแตกต่างกันออกไป ตามการออกแบบงานประปา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ท่อประปาท่ีผลิตจาก 
Thermoplastic Resin ประเภท Polyvinyl chloride (PVC) แต่ส าหรับงานท่ีต้องการความแข็งแรงทนทานสงูนัน้ จะต้องใช้
วตัถดุบิท่ีมีคณุสมบตัคิวามคงทนมากกวา่คือ วสัดปุระเภทโลหะ เช่น เหลก็ อลมูิเนียม ทองเหลือง ฯลฯ โดยบริษัทผลิตอุปกรณ์
ทองเหลืองส าหรับใช้กบังานประปาท่ีต้องการความคงทนเป็นระยะเวลายาวนาน เน่ืองจากทองเหลืองเป็นโลหะท่ีมีความคงทน
แขง็แรงและความทนทานต่อการเป็นสนิม ซึ่งอุปกรณ์ทองเหลืองแต่ละรูปแบบถูกออกแบบมาเพ่ือให้เหมาะกับรูปแบบการใช้
งานท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือให้งานประปาส าเร็จตามท่ีออกแบบไว้ โดยมีตวัอย่างดงันี ้
 
 
 
 
 
 
  
 สามทางเกลียวใน ข้องอฉาก  
 

 
 
 
 

 
 
 
 ข้อตอ่  ลดเหล่ียม  
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2.3. มาตรวดัน า้ หรือมเิตอร์น า้ 
มาตรวดัน า้ หรือ มเิตอร์น า้ เป็นเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ติดตัง้ในระบบประปาเพ่ือวดัปริมาณการใช้น า้ของ

ระบบประปาท่ีต้องการทราบข้อมูลการใช้น า้ ระบบกลไกพืน้ฐานธรรมดาของมิเตอร์น า้เป็นระบบเคร่ืองกล ไม่มีระบบ
อิเลคทรอนิคส์ใด ๆ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัความผดิพลาดอนัเกิดจากระบบไฟฟ้า ท างานขบัเคล่ือนโดยใบพดัซึ่งเป็นเหมือนกังหัน เม่ือ
มีน า้ไหลผา่นก็จะท าให้ใบพดัหมนุตามทิศทาง และปริมาณของน า้ท่ีไหลผ่าน จากใบพดัซึ่งติดตัง้ไว้กับระบบเฟืองทดต่อไปยัง
แกนหมนุตวัเลข ตวัเลขท่ีหน้าปัดจึงขบัเคล่ือนโดยปริมาณน า้ท่ีไหลผา่นใบพดั ซึ่งหน้าปัทม์ของมาตรวดัน า้จะมีช่องแสดงตวัเลข 
ซึ่งมีสองสี สีแดง จะมีอยู่สามหลกั เป็นตวัเลขแสดงจ านวนลิตร หลกัแรกคือหลกัหน่วย หลกัท่ีสองคือหลกัสิบ และหลกัท่ีสาม
คือหลกัร้อย เม่ือตวัเลขขึน้ถึง หลกัร้อยท่ี 999 ล  ลติร จะทดต่อไปท่ีตวัเลขซึ่งมี  สีด า หมายถึง จ านวนลกูบาศก์เมตร คือ ใน 1 
ลกูบาศก์เมตร เท่ากับ  1 , 000  ลิตร  โดยมิเตอร์ทุกเคร่ืองจะต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงาน ชั่ง ตวง วดั ของ

กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้แน่ใจวา่มเิตอร์น า้สามารถวดัปริมาณน า้ได้อย่างเท่ียงตรง 
 

มเิตอร์น า้ของบริษัท ตวัเรือนผลิตจาก Thermoplastic 
Resin ประเภท Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS( เสริมเส้นใยไฟ
เบอร์ )ซึ่งใช้ในการผลติกนัชนรถยนต์( ประกอบกบัชิน้สว่นทองเหลืองท า
ให้ไมเ่ป็นสนิม หน้าปัดผนึกด้วยระบบสญูญากาศจึงแห้งสนิทไม่
ก่อให้เกิดฝ้า ผา่นการทดสอบคณุภาพและได้รับการรับรองจากส านกัวจิยั
และบริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ ว่าสามารถทนตอ่ความดนัได้ถึง 10 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์
เซนตเิมตร และบริษัทรับประกันการร่ัวซึมตลอดอายกุารใช้งานเป็นเวลา 
3 ปี 

 
 

ภาพตวัอย่างสนิค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

มเิตอร์น า้ 
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3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภัณฑ์ 
3.1. ฝักบวัอาบน า้ 

ฝักบวั หมายถึง อปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกบัก๊อกน า้ส าหรับอ่างอาบน า้ หรือท่อน า้ เพ่ือกระจายน า้ให้เป็นฝอย ใช้ส าหรับ
การอาบน า้ช าระล้างร่างกาย โดยฝักบวัถือเป็นนวตักรรมท่ีช่วยประหยดัน า้ในการอาบน า้ จากบทความของส านักนโยบายพลงังาน
และแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน พบว่า การอาบน า้ด้วยฝักบวัประหยัดน า้จะใช้น า้เพียงแค่คร่ึงหนึ่ง คือ เท่ากับ 5  -  7 ลิตรต่อ
นาที เม่ือเทียบกบัการตกัน า้ราดหรือการแช่อ่างอาบน า้ ซึ่งต้องเสียน า้ถึง 10 - 18 ลติรตอ่นาที 

ฝักบวัอาบน า้เป็นผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีต้องได้รับใบอนญุาตท าหรือน าเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภท 
ฝักบวัอาบน า้ ท่ีเน้นมาตรฐานคณุภาพเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเร่ืองการประหยัดน า้ ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน )มาตรฐานบงัคับ( จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสหากรรม  หรือท่ีรู้จักในช่ือ 
มอก  .2066-2552  ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีส าคญัส าหรับการเป็นผู้ผลติและจ าหน่ายฝักบวัอาบน า้ท่ีได้มาตรฐานในด้านการประหยัด
น า้และความปลอดภยัของผู้บริโภคด้วยสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ส่งผลต่อการจ ากัดสินค้าท่ีไม่ได้คณุภาพในลกัษณะเดียวกับ มอก  .

2067-2552  ท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊อกน า้ส าหรับสุขภัณฑ์ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตดังกล่าว
เช่นเดียวกนั 

ผลติภณัฑ์ฝักบวัอาบน า้ของบริษัท สายฝักบวัผลติจากวตัถดุบิ 2 ประเภท สามารถเลือกใช้งานตามคณุสมบตัิท่ี
เหมาะสมตอ่วตัถปุระสงค์การใช้งาน คือ 

1. วตัถดุบิประเภทโลหะ เช่น ทองเหลือง อลมูเินียม สแตนเลส ฯลฯ มีคณุสมบตัิคงทนแข็งแรง เหมาะกับการ
ใช้งานในระยะยาว แตจ่ะมีน า้หนกัมาก 

2. Thermoplastic Resin ประเภท Acrylonitrile Butadiene Styrene  (ABS) เสริมเส้นใยไฟเบอร์ )ซึ่งใช้ผลิต
กนัชนรถยนต์( ซึ่งมีคณุสมบตัแิขง็แรงแตน้่อยกวา่ทองเหลืองท่ีเป็นวสัดปุระเภทโลหะ ข้อดีคือน า้หนกัเบาและมีราคาถกู 

ทัง้นี ้บริษัทรับประกนัการร่ัวซึมตัง้แต ่1  - 3 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดขุองผลิตภณัฑ์ 
 

ภาพตวัอย่างสนิค้า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         ชดุฝักบยัอาบน า้ปรับ 5 ระดบั               ชดุฝักบวัอาบน า้แบบปรับ 3 ระดบั                  ชดุฝักบวัอาบน า้แบบปรับ 1 ระดบั 
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3.2. ฝักบวัช าระ หรือสายช าระ 
ฝักบัวช าระ หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า “สายช าระ” หรือ “สายฉีดช าระ”  หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับช าระล้าง 

)ภายหลงัจากเสร็จธรุะ( ในห้องสขุา ซึ่งเช่ือมตอ่กบัท่อประปาโดยมีสายน า้ดีเป็นสายเช่ือม มีระบบการท างานคล้ายฝักบวัอาบ า้คือมี
วตัถปุระสงค์ให้น า้กระจายออก แตส่ายช าระจะมีข้อแตกตา่งคือ มีหวัฉีดใช้ควบคมุการเปิด/ปิดน า้ และระดบัปริมาณ/ความแรงของ
น า้ท่ีออกจากสายช าระ  

ผลติภณัฑ์ฝักบวัช าระของบริษัท สายฝักบวัผลิตจากวตัถุดิบ 2 ประเภท สามารถเลือกใช้งานตามคณุสมบตัิท่ี
เหมาะสมกับวตัถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งได้แก่ วตัถุดิบประเภทโลหะ เช่น ทองเหลือง อลมูิเนียม สแตนเลส ฯลฯและวตัถุดิบ
ประเภท Thermoplastic Resin ประเภท  Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) โดยวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตจะเป็นวตัถุดิบ
ประเภทเดียวกบัการผลติฝักบวัอาบน า้  

ทัง้นี ้บริษัทรับประกนัการร่ัวซึมตัง้แต ่1  - 3 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดขุองผลิตภณัฑ์ 
 

 
ภาพตวัอย่างสนิค้า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ชดุฝักบวัช าระแบบโลหะ ชดุฝักบวัช าระแบบพลาสตกิ 
 

3.3. สายน า้ดี 
สายน า้ดี หมายถึง สายท่ีใช้เช่ือมตอ่ระหวา่งจดุ 2 จดุ เพ่ือให้น า้ประปา  (น า้ดี  )ไหลผ่าน ท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับท่อ

ประปา สว่นใหญ่จะใช้เช่ือมจากท่อประปาไปยงัจดุท่ีต้องการ โดยสายน า้ดีจะมีความสะดวกและสามารถเคล่ือนไหวได้แตกต่างจาก
ท่อประปา อาทิเช่น ใช้ตดิตัง้ร่วมกับฝักบวัอาบน า้หรือฝักบวัฉีดช าระ ใช้เช่ือมต่อระบบประปาจากท่อน า้ดีไปยังก๊อกอ่างล้างหน้า
หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น 

 
สายน า้ดีมีหลายแบบ หลายความยาว ผลติจากวสัดท่ีุแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ในส่วนท่ีเป็นสายมกัจะผลิตจาก 

Polyvinyl Chloride (PVC)   และมีสว่นของหวัตอ่เป็นพลาสตกิ แตห่ากเป็นแบบท่ีมีโลหะหุ้มจะมีการน าโลหะชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น 
ทองเหลือง อลมูเินียม สแตนเลส ฯลฯ น ามาท าเป็นสายถักหุ้มด้านนอกและชุบนิกเกิล้โครเม่ียมอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือให้ มีลกัษณะ
เป็นมนัวาว ทนตอ่สารเคมีและรอยขีดขว่น และมีสว่นของหวัตอ่เป็นโลหะเช่นเดียวกนั 
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สายน า้ดีของบริษัทมีหลายแบบ ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูงหัวน๊อตท าจากทองเหลืองแข็งแรงทนทาน  
ผา่นการทดสอบคณุภาพและได้รับการรับรองจากส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ วา่ สามารถทนตอ่ความดนัได้ถึง 50 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เซนตเิมตร และทนตอ่ความร้อนอุณหภูมิสงูสดุถึง 
100 องศาเซลเซียส  ทัง้นี ้บริษัทรับประกนัการร่ัวซึมตัง้แต ่1 – 5 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดขุองผลติภณัฑ์ 

 
ภาพตวัอย่างสนิค้า 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 สายน า้ดีแบบสแตนเลส ความยาว 14 นิว้      สายน า้ดีแบบสแตนเลสความยาว 1 เมตร          สายน า้ดีแบบสแตนเลสความยาว 24 นิว้ 

 
3.4. สะดืออ่าง 

สะดืออ่าง มกัใช้ส าหรับอปุกรณ์ระบายน า้ส าหรับอ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน า้ เพ่ือเช่ือมตอ่น า้ทิง้ไปยงัท่อน า้ทิง้ 
โดยทัว่ไปจะมี 2 รูปแบบ คือแบบจกุยางจะมีสายโซ่ร้อยกบัจกุยาง การใช้งานสะดวกแต่เม่ือใช้ไปนานๆ จกุยางจะเส่ือมสภาพ
และขงัน า้ได้ไมด่ี สว่นอีกรูปแบบหนึ่งคือ แบบ Pop Up จะมีกล-ไกในการเปิลปิดง่าย สะดวกในการใช้งาน วสัดเุป็นโลหะท าให้
มีความทนทานตอ่การใช้งาน แตจ่ะมีปัญหาเร่ืองการอดุตนั เน่ืองจากเศษผงตา่งๆ จะลงไปจบัตวักนับริเวณก้านสะดือ ต้องคอย
ขจดัสิง่สกปรกเพ่ือไมใ่ห้เกิดการอดุตนัของท่อน า้ทิง้ 

ผลิตภัณฑ์สะดืออ่างล้างหน้าของบริษัทเป็นระบบ Pop Up ผลิตจากทองเหลือง และสแตนเลส เพ่ือความ
ทนทานแขง็แรง ใช้งานได้ยาวนาน ภายนอกชบุด้วยนิกเกิลโครเม่ียมท าให้มีลกัษณะเป็นมนัวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีดข่วน 
ซึ่งหากต้องการให้การใช้งานร่วมกับอ่างล้างหน้าหรืออ่างอาบน า้ได้ ควรมีระบบการจัดการท่ อน า้ทิง้ท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบ
กรองหรือดกัเศษผง และระบบป้องกนักลิน่จากท่อน า้ทิง้ย้อนกลบัขึน้มาด้วย 

ภาพตวัอย่างสนิค้า 
 
 
 
 
 
 
 

 สะดืออ่างแบบกด รุ่นฝาใหญ่ สะดืออ่างแบบกด รุ่นฝาเลก็ 
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3.5. ท่อน า้ทิง้แบบกนักลิน่ 
ท่อน า้ทิง้แบบกนักลิน่ หรือ ชาร์ปน า้ทิง้ หมายถึง อปุกรณ์รับน า้ทิง้เพ่ือเช่ือมตอ่ไปยงัท่อน า้ทิง้ โดยส่วนใหญ่ใช้ต่อ

จากอ่างล้างหน้าหรืออ่างล้างจานไปยังท่อน า้ทิง้ ชาร์ปน า้ทิง้จะมีส่วนแตกต่างจากท่อน า้ทิง้ปกติคือ จะมีถ้วยรับน า้รูปตวั U เป็น
ตวัรับน า้ซึ่งจะเก็บน า้อยู่ตลอดเวลา ก่อนระบายไปยงัท่อน า้ทิง้ตอ่ไป ซึ่งระบบดงักลา่วจะช่วยป้องกนัอากาศทัง้สองด้านไม่ให้ถ่ายเท
ท าให้สามารถป้องกนักลิน่จากท่อน า้ทิง้ย้อนกลบัขึน้มาได้ 

ท่อน า้ทิง้แบบกนักลิน่ของบริษัทผลิตจากวสัดปุระเภทโลหะขึน้รูปเป็นชิน้ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจในความคงทน
แขง็แรง ก่อนประกอบเข้าด้วยกนั สว่นภายนอกชบุด้วยนิกเกิลโครเม่ียม เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นมนัวาว ทนต่อสารเคมีและรอยขีด
ขว่น บริษัทรับประกนัสนิค้าเป็นระยะเวลาตัง้แต ่2-5 ปี ขึน้อยู่กบัวสัดผุลติภณัฑ์ 

 
ภาพประกอบและภาพตวัอย่างสนิค้า 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบท่อน า้ทิง้แบบกนักลิน่ ท่อน า้ทิง้ทองเหลืองแบบกนักลิน่                       ท่อน า้ทิง้สงักะสีแบบกนักลิน่ 
 
 

3.6. ตะแกรงระบายน า้แบบกนักลิน่ 
ตะแกรงระบายน า้แบบกันกลิ่น เป็นตะแกรงระบายน า้ท่ีมีคณุสมบตัิพิเศษในการกันกลิ่น และ แมลงจากท่อน า้

ทิง้  มี Trap ลกัษณะเป็นถ้วยคว ่าท าหน้าท่ีกนักลิน่และแมลง โดยมีน า้เป็นตวัช่วย ท าให้หมดความกังวลเร่ืองกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์ 
รวมถึงยงุและแมลงตา่ง ๆ หากแตก่ารระบายน า้ทิง้จะสามารถระบายได้ช้ากวา่ตะแกรงระบายน า้แบบไม่กันกลิ่น ตะแกรงระบายน า้
แบบกันกลิ่นนีเ้หมาะส าหรับการใช้ในพืน้ท่ีเปียก และต้องการปลอดกลิ่น ปลอดแมลงรบกวน เช่น การใช้งานภายในห้องน า้ 
ห้องครัว อีกทัง้ยงัมีหลายแบบ หลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 

ตะแกรงระบายน า้แบบกนักลิน่หรือท่อน า้ทิง้แบบกนักลิน่ของบริษัทผลิตจากวสัดปุระเภทโลหะขึน้รูปเป็นชิน้ส่วน
ตา่ง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจในความคงทนแขง็แรง ก่อนประกอบเข้าด้วยกนั สว่นภายนอกชบุด้วยนิกเกิลโครเม่ียม เพ่ือให้มีลกัษณะเป็นมนั
วาว ทนตอ่สารเคมีและรอยขีดขว่น 
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ภาพประกอบและภาพตวัอย่างสนิค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระบบตะแกรงระบายน า้แบบกนักลิน่ ตะแกรงระบายน า้แบบกนักลิน่ 
 

3.7. อปุกรณ์ตกแตง่อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบร่วมกับเคร่ืองสขุภัณฑ์แล้ว ภายในห้องน า้ยังมีอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกภายในห้องน า้อีกด้วย อาทิเช่น กระจกเงา ท่ีวางของ ราวแขวนผ้า ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการ
เลือกสรรมาเป็นอย่างดีเพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้าท่ีมีคณุภาพ และเพ่ือเป็นการยืนยนัความพงึพอใจของลกูค้า บริษัทมีการรับประกัน
สนิค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี 

ภาพตวัอย่างสนิค้า 
 

  
 
 
 
 
 
 ชดุอปุกรณ์ตกแตง่อ่ืนๆ แบบเหล่ียม ชดุอปุกรณ์ตกแตง่อ่ืนๆ แบบกลม 
 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิน้เปลือง 
เทปพนัเกลียว 
เทปพนัเกลียว จดัเป็นกลุ่มสินค้าสิน้เปลือง มีรูปแบบเป็นแถบบาง ๆ ถูกม้วนไว้เป็นม้วนคล้ายม้วนกระดาษ ใช้ใน

การพนัเกลียวก่อนการขนัเกลียวเพ่ือตอ่ข้อตอ่เกลียว พี .วี.ซี .ข้อตอ่ทองเหลือง และข้อต่ออ่ืน ๆ  โดยส่วนมากเทปพนัเกลียวหรือ
เทปซีลจะใช้กับท่อขนาดเล็ก หากเป็นท่อขนาดใหญ่จะใช้ป่านหรือสารสงัเคราะห์ประเภทยางส าหรับการซีล เพ่ือป้องกันการ
ร่ัวซึมบริเวณข้อตอ่เกลียวของน า้ประปา คณุสมบตัขิองเทปพนัเกลียวคือ ขาวเหนียว ไม่ขาดง่าย ทนทานต่อแรงดึง และแรงดนั
ตา่ง ๆ ได้ดี ผลติจาก Polytetrafluoroethylene (P.T.F.E.) เป็นพลาสตกิชนิดพเิศษชนิดหนึ่ง เรียกกนัโดยทัว่ไปว่า “เทฟลอน” มี
คณุสมบตัดิีเย่ียมในด้านความทนทานตอ่การกดักร่อนของสารเคมี และทนต่อความร้อนสงูได้ดี มีสีขาวขุ่น ผิวมีความล่ืนมนัไม่
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ต้องการสารหลอ่ล่ืน เน่ืองจากมีความทนทานต่อความร้อนสงูมากจึงท าให้กระบวนการขึน้รูปเป็นผลิตภัณฑ์นัน้ ต้องใช้ความ
ร้อนสงูและมีความยุ่งยากกวา่พลาสตกิชนิดอ่ืน 

 
ภาพประกอบและภาพตวัอย่างสนิค้า 

 
 
 
 
 
 

 
เทปพนัเกลียว 

 
5. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามค าส่ังจ้างผลิต 

บริษัทเป็นผู้ รับจ้างผลิตชิน้ส่วนซึ่งเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและ
สขุภณัฑ์ตามค าสัง่จ้างผลติ เน่ืองจากบริษัทมีความพร้อมและความเช่ียวชาญส าหรับการผลิตชิน้ส่วนและการประกอบขึน้เป็น
สนิค้าส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภัณฑ์ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการจ้างบคุคลภายนอกผลติตามบางสว่น  

จากปัจจัยดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้บริษัทรับงานจากลกูค้าในกลุ่มดงักล่าวท่ีเข้ามาติดต่อเพ่ือจ้างบริษัทผลิต
สนิค้าให้ตามค าสัง่ โดยปัจจบุนัมีลกูค้าประเภทร้านค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) สัง่ผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือขายภายใต้
ตราสนิค้าของร้านค้าปลีกสมยัใหมเ่องอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง และในปี 2555 บริษัทก็ได้รับค าสัง่จ้างผลิตชิน้ส่วนก๊อกน า้
จากผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ในประเทศจีน เน่ืองจากกระบวนการผลิตท่ีมีการพัฒนาประสิทธิภาพและแรงงานท่ีมีคว าม
ช านาญภายใต้ต้นทนุแรงงานในระดบัท่ีเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ต้นทนุสนิค้ารับจ้างผลิตมีก าไรส่วนเพิ่ม )Gross Margin( คุ้มค่าท่ี
บริษัทจะรับจ้างผลติชิน้สว่นดงักลา่วเพ่ือสง่ออกไปยงัผู้ผลติ ผลติภณัฑ์ก๊อกน า้ในประเทศจีน 

 
 

ภาพตวัอย่างชิน้สว่นท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ชิน้สว่นผลติตามค าสัง่ลกูค้า ชิน้สว่นผลติตามค าสัง่ลกูค้า 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ด้านการตลาด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
 บริษัทมีนโยบายในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้
ได้รับผลติภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพการใช้งานได้ดีและมีความคงทนแขง็แรง ค านึงถึงความปลอดภัยของลกูค้าเป็นสิ่งส าคญั โดย
จ่ายเงินเพ่ือซือ้ผลิตภัณฑ์ในราคาท่ีสมเหตสุมผล ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ เพ่ือให้ลกูค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความพึงพอใจจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  ตาม
สโลแกนท่ีวา่ “DUSS for better life เพ่ือชีวติที่ดีกว่า” 
 การจดัหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นัน้ บริษัทมีการเก็บข้อมลูเพ่ือน ามาวิเคราะห์และวิจัยให้ได้ผลลพัธ์ ส าหรับ
การน าไปออกแบบหรือปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือการส่งค าสัง่
เพ่ือจ้างบคุคลภายนอกผลติ บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีการผลติท่ีมีความทนัสมยัจากต่างประเทศ และให้ความส าคญักับการ
พฒันาและรักษาระดบัคณุภาพของกระบวนการผลติ โดยในทุก ๆ ขัน้ตอนกระบวนการผลิตของบริษัท จะมีการตรวจสอบเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพในทุก ๆ ขัน้ตอน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดส่วนสูญเสียท่ีเกิดขึน้ในระบบการผลิตด้วย ส่วนสินค้าท่ีบริษัทจ้าง
บคุคลภายนอกผลติก็มีระบบควบคมุคณุภาพเช่นกัน โดยบริษัทท่ีรับจ้างผลิตสินค้าจะรับผิดชอบคณุภาพของสินค้าให้บริษัท 
รวมทัง้บริษัทมีระบบการสุ่มตรวจสอบคณุภาพสินค้าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตของบริษัทท่ีรับจ้างผลิต
สนิค้ามีคณุภาพเช่นเดียวกนั 
 บริษัทให้ความส าคญัเก่ียวกบัการควบคมุการผลติเพ่ือให้ได้ผลติภณัฑ์มีคณุภาพเป็นไปตามท่ีก าหนด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน )มาตรฐานบังคับ( ซึ่งมี 2 
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ได้แก่ 
 

1) ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ก๊อกน ้าส าหรบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ เฉพาะด้านส่ิงแวดลอ้ม : การประหยดัน ้า (มอก.
2067/2552) ท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีขอบขา่ยและคณุสมบตัท่ีิต้องผา่น
การทดสอบดงันี ้

 
ขอบขา่ย : 
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมก๊อกน า้ส าหรับเคร่ืองสขุภณัฑ์ เฉพาะด้านสิง่แวดล้อม : การประหยดัน า้ ครอบคลมุ ถึง  

1.1. ก๊อกน า้อ่างล้างชาม ท่ีให้ปริมาตรน า้ไหลผา่นได้ไมเ่กิน 6.0 ลติรตอ่นาที และไมน้่อยกวา่ 0.50 ลติรตอ่นาที ท่ีความดนั 
0.10 เมกะพาสคลั )1 เมกะพาสคลั เท่ากบั 10.197 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เซนตเิมตร( 

1.2. ก๊อกน า้อ่างล้างหน้า-ล้างมือ ท่ีให้ปริมาตรน า้ไหลผา่นได้ไมเ่กิน 6.0 ลติรตอ่นาที และไมน้่อยกวา่ 0.50 ลติรต่อนาที ท่ี
ความดนั 0.10 เมกะพาสคลั 

1.3. ก๊อกน า้ปิดอตัโนมตัอิ่างล้างหน้า-ล้างมือ ท่ีให้ปริมาตรน า้ตอ่ครัง้สงูสดุไมเ่กิน 0.60 ลติร และให้ปริมาตรน า้ ตอ่ครัง้
เฉล่ียไม่เกิน 0.40 ลติร มีเวลาท่ีน า้ไหลออกตอ่ครัง้เฉล่ียไมน้่อยกวา่ 2 วนิาที ท่ีความดนั 0.10 เมกะพาสคลั ถึง 0.30 
เมกะพาสคลั 
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คณุสมบตัท่ีิต้องผา่นการทดสอบ : 
2.1. มีความทนตอ่ความดนั 1.5 เมกะพาสคลั มากกวา่ 1 นาที โดยท่ีก๊อกไมร่ั่วซึมหรือเสียหาย 
2.2. จากการเปิดน า้ 1 นาที ท าการทดสอบ 3 ครัง้ ในลกัษณะเดียวกนั จะต้องมีปริมาตรน า้ไมเ่กิน 6 ลติร แตไ่ม่น้อยกวา่ 

0.50 ลติร และมีความคงท่ี โดยแตกต่างกนัไมเ่กิน 1 ลิตร จากการทดสอบแต่ละครัง้ 
2.3. จากการทดสอบสมรรถภาพการเปิดและปิดน า้ทนัทีโดยเวลาเฉล่ียตอ่ครัง้ไมน้่อยกว่า 2 วนิาที ท าการทดสอบ 3 ครัง้ 

ในความดนัท่ีแตกตา่งกนัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จะต้องมีปริมาตรน า้ไมเ่กิน 0.60 ลติร และปริมาตรน า้ตอ่ครัง้เฉล่ียไม่
เกิน 0.40 ลติร 

2.4. ไมมี่สิง่แปลกปลอมปนเปือ้น และมีปริมาณสารเคมีปนเปือ้นไมเ่กินเกณฑ์ ตามตารางดงันี  ้
 

โลหะ ปริมาณสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
แคดเมียม 0.001 
ตะกัว่ 0.007 
สงักะสี 0.97 

 
2.5. สามารถใช้งานเปิด/ปิด ได้จ านวน 100,000 รอบ โดยไมร่ั่วซึม 

 
2) ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ฝักบวัอาบน ้า เฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม : การประหยดัน ้า (มอก.2066/2552) ท่ีมีพระ

ราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มีขอบขา่ยและคณุสมบตัท่ีิต้องผา่นการทดสอบดงันี  ้
 
ขอบขา่ย : 
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมฝักบวัอาบน า้ เฉพาะด้านสิง่แวดล้อม : การประหยัดน า้ ก าหนดให้ครอบคลมุฝักบวัท่ีใช้
ร่วมกบัก๊อกน า้ส าหรับอ่างอาบน า้ ก๊อกน า้ส าหรับฝักบวัอาบน า้ หรือเคร่ืองท าน า้ร้อนไฟฟ้า น า้ผา่นร้อนทนัที )Instantaneous 
water heater) โดย 
 

1.1. ฝักบวัแบบสายอ่อน )Handshower) ต้องให้ปริมาตรน า้ไหลผ่านได้ไมเ่กิน 8.0 ลติรตอ่นาที และไมน้่อยกวา่ 0.50 ลติร
ตอ่นาที ท่ีความดนั 0.10 เมกะพาสคลั )1 เมกะพาสคลั เท่ากบั 10.197 กิโลกรัมตอ่ลกูบาศก์เซนตเิมตร( 

1.2. ฝักบวัอาบน า้แบบก้านแขง็ )Showerhead หรือ Fixed Shower) ต้องให้ปริมาตรน า้ไหลผา่นได้ไมเ่กิน 9.0 ลติรตอ่นาที 
และไมน้่อยกว่า 0.50 ลติรตอ่นาที ท่ีความดนั 0.10 เมกะพาสคลั 

คณุสมบตัท่ีิต้องผา่นการทดสอบ : 
2.1. ขนาดระบเุกลียวและความยาวเกลียวของหวัฝักบวั หัวตอ่สายฝักบวัและก้านฝักบวั ต้องมีขนาดเกลียวและความ

ยาวเกลียวเป็นไปตามท่ีก าหนดในแตล่ะรุ่น และสายฝักบวัต้องมีความยาวไมน้่อยกวา่ 1,200 มลิลเิมตร 
2.2. จากการเปิดน า้ 1 นาที เพ่ือทดสอบการร่ัวซึม จะต้องทนตอ่ความดนัได้ตามละเอียดแต่ละประเภท ดงันี  ้
- ฝักบวัไม่มีท่ีเปิด/ปิดน า้ จะต้องมีความทนตอ่ความดนั 3 เมกะพาสคลั มากกวา่ 1 นาที โดยท่ีก๊อกไมร่ั่วซึมหรือ

เสียหาย 
- ฝักบวัมีท่ีเปิด/ปิดน า้ จะต้องมีความทนตอ่ความดนั 1 เมกะพาสคลั มากกว่า 1 นาที โดยท่ีก๊อกไมร่ั่วซึมหรือ

เสียหาย 
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2.3. จากการเปิดน า้ 1 นาที ท าการทดสอบ 3 ครัง้ ในลกัษณะเดียวกนั จะต้องมีปริมาตรน า้อยู่ในระดบัท่ีก าหนดโดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

- ฝักบวัสายอ่อนจะต้องมีปริมาตรน า้ไมเ่กิน 0.80 ลติร แตไ่มน้่อยกวา่ 0.50 ลติร และปริมาตรน า้ในแตล่ะครัง้
จะต้องแตกตา่งกนัไมเ่กิน 0.50 ลติร 

- ฝักบวัก้านแขง็จะต้องมีปริมาตรน า้ไมเ่กิน 0.90 ลติร แตไ่มน้่อยกวา่ 0.50 ลติร และปริมาตรน า้ในแตล่ะครัง้
จะต้องแตกตา่งกนัไมเ่กิน 0.50 ลติร 

2.4. ทดสอบความทนการหมนุของหวัฝักบวัแบบก้านแขง็เฉพาะหวัฝักบวัปรับมมุได้ (Swivel) ขณะท่ีมีน า้ไหลผ่าน
ปกต ิจ านวน 10,000 รอบ ได้โดยไมร่ั่วซึม 
ทัง้ นี  ้ เ พ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพดีอย่างสม ่ า เสมอตามมาตรฐานท่ีส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก าหนดนัน้ บริษัทมีการสุ่มทดสอบการร่ัวซึมและความทนทานในการเปิด/ปิด จ านวน 300 ,000 ครัง้ 
ของสนิค้าในทกุ ๆ ล๊อตท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติ เพ่ือให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคณุภาพ ซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วนัน้ ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ บางส่วนของบริษัทยังผ่านการทดสอบคณุภาพด้าน
การใช้งาน อาทิ ความทนตอ่ความดนั ความทนตอ่ความร้อน ฯลฯ และได้รับการรับรองจากส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทัง้ในขัน้ตอนการผลิตจะมีการสุ่มตรวจสอบเช่นเดียวกันกับ
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน )มาตรฐานบงัคบั( โดยวิธีต่าง ๆ ขึน้อยู่กับแต่
ละประเภทผลติภณัฑ์ด้วย 
 ดงันัน้ จึงเป็นท่ีมัน่ใจได้วา่ผลติภณัฑ์ของบริษัททกุ ๆ ประเภท จะมีคณุภาพและผา่นการตรวจสอบแล้วทุกชิน้ อีก
ทัง้บริษัทยงัมีการรับประกนัสนิค้าตา่ง ๆ โดยมีระยะเวลาขึน้อยู่กับปัจจัยในแต่ละผลิตภัณฑ์และวสัดท่ีุใช้ในการผลิตท่ีแตกต่าง
กนัออกไป ซึ่งการรับประกนัสนิค้าจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขการรับประกนั ดงันี  ้
 
เง่ือนไขการรับประกนั 

1) บริษัทจะรับประกนัผลติภณัฑ์จากข้อผดิพลาดด้านการผลติ อนัสง่ผลตอ่การใช้งานปกติ 
2) การรับประกนั ครอบคลมุเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากสภาพการใช้งานปกตเิท่านัน้ การรับประกนัจะถือเป็น

โมฆะในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 
- ความเสียหาย อนัเกิดจากการตดิตัง้ท่ีไมถ่กูวธีิ  
- การขาดความรู้ ความช านาญในการตดิตัง้  
- การดดัแปลงใช้งานท่ีไมถ่กูวธีิ ไม่ปฏิบตัติาม คูมื่อแนะน าการตดิตัง้  
- ขาดการดแูลรักษา การผกุร่อน ท่ีเกิดจากสารเคมี  
- ความเสียหายท่ีเกิดจากการขนสง่ 

3) การพจิารณาการรับประกนัจะดจูากใบรับประกนั ใบเสร็จรับเงินหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ โดยนบัจากวนัท่ีซือ้ขาย
เป็นส าคญั และตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษัทมีปัญหาการขอคืนสนิค้าในอตัราท่ีต ่ามาก โดยปัญหาสว่น
ใหญ่ไมไ่ด้เกิดจากการร่ัวซึม แตเ่กิดจากปัญหาในระหวา่งตดิตัง้ท่ีเกิดขึน้โดยกลุ่มลกูค้าเองเป็นสว่นใหญ่ซึ่ง
ไมอ่ยู่ในเง่ือนไขการรับประสนิค้า 
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 ซึ่งท่ีผา่นมาทางบริษัทได้รับการตดิตอ่จากลกูค้าเพ่ือขอคืนสนิค้าคดิเป็นจ านวนและมลูค่าท่ีน้อยมาก ซึ่งค านวณ
สดัส่วนเทียบกับยอดขายแล้วถือว่าไม่มีนัยส าคญั เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชิน้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามท่ีได้
กล่าวไป และส่วนของความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งนัน้ บริษัทมีการบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส าหรับลูกค้าต่างจังหวัดบริษัทจะส่งมอบให้แก่บริษัทขนส่งซึ่งทางลกูค้าของบริษัทจะเป็น
ผู้ด าเนินการจดัหาเองเพ่ือขนส่งไปยังจังหวดัท่ีลกูค้าต้องการต่อไป ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาไม่เคยเกิดกรณีความเสียหายต่อสินค้าจาก
การขนสง่ แตอ่าจมีความเสียหายเลก็น้อยตอ่บรรจภุณัฑ์ประเภทกลอ่งหรือลงัท่ีใช้การขนสง่สนิค้าเท่านัน้ 
 นอกจากนีบ้ริษัทยังให้ความส าคญัต่อการพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยการติดตามข่าวสารและ
ข้อมลู และกระแสความนิยมของตลาดในขณะนัน้ ๆ เพ่ือให้มีความหลากหลายทัง้ในด้านรูปแบบ และประโยชน์การใช้สอย 
สามารถตอบสนองทกุความต้องการใช้งานของลกูค้าได้ทกุรูปแบบและทนัตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมี
รายได้จากการขายและสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีมัน่คงและมีแนวโน้มเติบโตอย่างตอ่เน่ืองในอนาคต 
 

2) ด้านการก าหนดราคาขาย (Price) 
บริษัทก าหนดต าแหน่งทางการตลาดในกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษัทไว้ในระดบักลาง โดยเน้นคณุภาพของสนิค้าท่ีดีและ

ก าหนดราคาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ตามสโลแกน “DUSS for better life” โดยมีนโยบายการก าหนดราคา
สนิค้าแบบบวกก าไรท่ีต้องการ (Cost – Plus Pricing)  โดยค านวณราคาจาก “ต้นทนุขาย บวก ก าไรท่ีต้องการ” ซึ่งสามารถแยก
ท่ีมาของต้นทนุขายได้ 2 ประเภท คือ 

1) สนิค้าท่ีบริษัทผลติ ต้นทนุขาย คือ “ตน้ทนุวตัถดิุบ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
2) สนิค้าท่ีบริษัทจ้างบคุคลภายนอกผลติ ต้นทนุขาย คือ “ตน้ทนุสินคา้ทีจ่้างบุคคลภายนอกผลิต(รวมค่าใช้จ่ายใน

การขนส่ง)” 
 ทัง้นี ้การก าหนดราคาสนิค้าบางประเภทอาจก าหนดก าไรท่ีต้องการ (Margin) ได้น้อยกวา่ท่ีก าหนดไว้ ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัการแขง่ขนัในตลาด ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวไปตามสถานการณ์ แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทมีการวจิยัและ
วเิคราะห์สภาวะการแขง่ขนัตลอดเวลา และใช้เคร่ืองมือการสง่เสริมการขาย (Promotion) หรือการให้ส่วนลดทางการค้า 
( Trade Discount) เพ่ือสร้างแรงจงูใจแก่ลกูค้าในช่วงท่ีมีการแขง่ขนัสงู ซึ่งเป็นผลให้การก าหนดก าไรสว่นเพิ่มลดลง 

 

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
 ผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ถือเป็นวัสดกุ่อสร้างประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุม่วสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ ซึ่งผู้บริโภคสว่นใหญ่จะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าวสัดุ
ก่อสร้างและวสัดตุกแต่งภายในบ้านโดยเฉพาะ หรือจากแผนกวสัดุก่อสร้างและวัสดตุกแต่งภายในบ้านภายในร้านค้าปลีก
สมยัใหมห่รือห้างสรรพสนิค้า ดงันัน้จึงเป็นปกติธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับประปาและสขุภัณฑ์ท่ีมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสินค้าเพ่ือกระจายสินค้าสู่
ผู้บริโภคต่อไป ซึ่งลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทคือ ร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสินค้า โดยสามารถแบ่งกลุ่มลกูค้าตาม
รูปแบบธรุกิจและวธีิการในการสัง่ซือ้สนิค้า รวมทัง้มลูคา่การสัง่ซือ้ ได้ดงันี ้
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1) กลุ่มร้านคา้ตวัแทนจ าหน่าย (Agent) และร้านคา้ส่ง (Dealer) 
ร้านค้าตวัแทนจ าหน่าย และร้านค้าสง่ถกูจดัรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เน่ืองจากมีแนวทางการประกอบธุรกิจท่ี

คล้ายคลงึกนั คือ ร้านค้าในกลุม่นีจ้ะด าเนินการซือ้สนิค้าจากบริษัทในปริมาณมากเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อให้กับร้านค้าปลีกราย
ย่อยหรือลกูค้ารายย่อยประเภทอ่ืน ๆ ด้วยปริมาณการซือ้สนิค้าจ านวนมากท าให้มีอ านาจตอ่รองทางการค้าส่งผลให้ได้รับราคา
หรือเง่ือนไขทางการค้าท่ีดี เช่นเดียวกนัทางบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการจ าหน่ายสนิค้าให้กบัลกูค้ากลุม่นี ้เน่ืองจากสามารถ
จ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณมากและร้านค้าในกลุ่มนีมี้ช่องทางการกระจายสินค้ามาก ท าให้ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีท่ี
ห่างไกลออกไปในแต่ละภูมิภาคสามารถหาซือ้สินค้าดังกล่าวได้ง่ายขึน้ หรือกล่าวได้ว่า “บริษัทสามารถกระจายสินค้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลมุทกุพืน้ท่ีรวมไปถึงพืน้ท่ีท่ีอยู่ไกลออกไปในแตล่ะภมูภิาค ผา่นกลุม่ร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้า
สง่” นัน่เอง 

 
2) กลุ่มร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และหา้งสรรพสินคา้ (Department Store) 

ร้านค้าปลีกสมยัใหมแ่ละห้างสรรพสนิค้ามีลกัษณะการประกอบธรุกิจท่ีคล้ายคลงึกันคือ มีสถานท่ีขนาดใหญ่
ในการจัดแสดงสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้สินค้าได้ตามความต้องการและมีการขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทกุ ๆ พืน้ท่ี ขึน้อยู่กบัปริมาณความต้องการและก าลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีเป็นแรงจูงใจให้
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่และห้างสรรพสินค้าตัดสินใจขยายสาขาไปในพืน้ท่ีต่าง  ๆ นั่นเอง ซึ่งร้านค้าปลีกสมัยใหม่และ
ห้างสรรพสินค้าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยร้านค้าปลีกสมยัใหม่จะมีความเฉพาะเจาะจงในการขายสินค้ามากกว่า
ห้างสรรพสนิค้าท่ีมีสนิค้าและบริการ รวมไปถึงกิจกรรมและความบนัเทิงตา่ง ๆ อยู่รวมกนัในสถานท่ีแห่งเดียว ส่งผลให้แนวโน้ม
การขยายตวัของร้านค้าปลีกสมยัใหมจ่ึงมีมากกวา่ห้างสรรพสนิค้าเน่ืองจากห้างสรรพสินค้าต้องใช้เงินทุนจ านวนสงูมาก โดยท่ี
ความต้องการสนิค้าและบริการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคมีน้อยกวา่ความต้องการสนิค้าท่ีจ าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวนั 

บริษัทจึงเลง็เห็นวา่ช่องทางการจดัจ าหน่ายในร้านค้ากลุม่นีมี้ความส าคญั เน่ืองจากสามารถเพิ่มช่องทางการ
จดัจ าหน่ายสนิค้าไปตามการขยายสาขาของร้านค้ากลุม่นี ้บริษัทมีการจดัแสดงสนิค้าในแผนกผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ในทุก ๆ สาขาท่ีทางบริษัทมีการวางสินค้าเพ่ือจัดจ าหน่าย โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทอยู่
ประจ าแผนกในทกุ ๆ สาขา เพ่ือพร้อมให้ค าแนะน าสินค้าแก่กลุ่มลกูค้า ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตของร้านค้ากลุ่มนีจ้ะ
เพิ่มขึน้อีกในอนาคตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

 
3) กลุ่มร้านคา้ปลีกรายย่อย (Retailer) และลูกคา้รายย่อยอื่น ๆ (Customer) 

ลกูค้าในกลุม่นีมี้หลายประเภท ส่วนใหญ่มีลกัษณะในการซือ้สินค้าเหมือนกัน จะซือ้ในปริมาณไม่มาก ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์ในการซือ้สนิค้าท่ีแตกตา่งกนั สามารถจ าแนกได้คร่าว ๆ ดงันี ้

- ร้านค้าปลีกรายย่อย ซือ้สนิค้าเพ่ือน าไปจ าหน่ายตอ่ให้แก่ผู้บริโภค 
- บริษัทเอกชน ท่ีสัง่ซือ้สนิค้าจากบริษัทเพ่ือน าไปเป็นสว่นประกอบหนึ่งของชดุสนิค้าท่ีใช้งานร่วมกนั 
- ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซือ้สินค้าเพ่ือน าไปใช้เป็นอุปกรณ์ติดตัง้และตกแต่ง ภายในห้องน า้และ

ห้องครัว 
- ผู้บริโภครายย่อยทัว่ไป สามารถซือ้สินค้าของบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทเพ่ือน าไป ติดตัง้และตกแต่ง 

ภายในห้องน า้และห้องครัว 
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ทัง้นี ้ลูกค้ากลุ่มนีมี้ความส าคญัต่อบริษัท ในด้านการยอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าของบริษัท ซึ่ง
ก่อให้เกิดช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในกลุม่ผู้บริโภคเน่ืองจากได้ทดลองใช้สนิค้าจริงก่อให้เกิดความต้องการซือ้สินค้าในช่องทาง
การจดัจ าหน่ายอ่ืน ๆ เพิม่ขึน้ตามไปด้วย 

 
4) กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ 

บริษัทได้เร่ิมขยายตลาดเพ่ือส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
อาทิ ประเทศลาว เวียดนาม เป็นต้น แต่ทัง้นี ้ในอนาคตบริษัทมีแผนขยายการตลาดส าหรับประเทศ เพ่ือนบ้านในแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เพิ่มขึน้ นอกจากนีใ้นปี 2555 บริษัทเร่ิมได้รับค าสัง่จ้างผลิตชิน้ส่วนก๊อกน า้จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ใน
ประเทศจีนด้วย 

นอกจากนีบ้ริษัทให้ยงัความส าคญัตอ่การพฒันารูปแบบการจดัจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการด้านการจัด
จ าหน่ายสินค้าของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พ่ืออ านวยความสะดวกในการสัง่ซือ้สินค้าจากทางบริษัท และเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายเพ่ือสร้างการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองของรายได้จากการขายสินค้าของบริษัท ทางบริษัทจึงให้ความส าคญัต่อ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้กับบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงช่วย
อ านวยความสะดวกในการสัง่ซือ้สินค้าส าหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อยสมัยใหม่ ท่ีมีความคล่องตัวต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านการให้บริการจัดจ าหน่ายสินค้าทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งนอกจากจะสร้างความพึงพอใจ อ านวยความ
สะดวกในการสัง่ซือ้สนิค้าแล้ว ยงัเป็นการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายสนิค้าท่ีส าคญัของบริษัท โดยคาดการณ์ว่า ช่องทางการ
จดัจ าหน่ายสนิค้าผา่นทางหน้าเวบ็ไซต์นี ้จะคอ่ย ๆ เตบิโตอย่างตอ่เน่ืองตอ่ไปในอนาคต ตามพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีปัจจุบนัมี
แนวโน้มจะให้ความส าคญัตอ่การสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์มากขึน้  
 

ภาพจากหน้าเวบ็ไหต์ www.dussthai.com ในส่วนของการส่ังหือ้สินค้าออนไลน์ 
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โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัในการสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์ ดงันี ้
 
ขัน้ตอนการส่ังหือ้สินค้า 

 ขัน้ตอนของผู้ส่ังหือ้ 
1. ส าหรับลูกค้าท่ียังไม่เคยสมัครสมาชิกจะต้องท าการสมัครสมาชิกก่อนโดยจะมีการตัง้ช่ือผู้ ใช้ 

)Username( และตัง้รหสัผา่น (Password) 
2. กรอกข้อมลูส่วนตัวท่ีส าคญัเก่ียวกับ ช่ือ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และท่ีอยู่ หลงัจากนัน้กดส่ง

ข้อมลูเพ่ือเป็นฐานข้อมลูลกูค้าส าหรับบริษัท 
3. เม่ือลกูค้าได้รับอีเมล์แจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกแล้ว ลกูค้าสามารถเข้าสู่ระบบท่ีหน้าเว็บไซต์ จากนัน้

เลือกสนิค้าท่ีต้องการ 
4. กรอกจ านวนสนิค้าตามท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม Add to Cart เพ่ือด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 
5. หลังจากท่ีเลือกสินค้าและกรอกจ านวนสินค้าแล้ว จะมีหน้าสรุปรายการสั่งซือ้ซึ่งลูกค้าสามารถ

เปล่ียนแปลงรายการสนิค้าและจ านวนสนิค้าตามท่ีต้องการได้  
6. กรอกข้อมลูเก่ียวกบัการจดัสง่สนิค้า หลงัจากนัน้กดสง่ข้อมลู 
7. ขัน้ตอนสดุท้าย คือ การช าระคา่สนิค้า เม่ือทางผู้ท ารายการช าระคา่สนิค้า โดยโอนเงินผา่นทางธนาคาร

เรียบร้อยแล้ว ผู้ท ารายการจะต้องด าเนินการสแกนสลิปโอนเงิน แล้วท าการแนบไฟล์ เพ่ือแจ้งเป็น
หลกัฐานการช าระเงิน หลงัจากนัน้ทางบริษัทจะตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการจัดส่งสินค้าให้กับ
ผู้ท ารายการต่อไป โดยผู้ท ารายการสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ในประวตัิการสัง่ซือ้
สนิค้า 
 

 ขัน้ตอนของบริษัท 
1. ส าหรับลูกค้าใหม่ บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิกท่ีลูกค้ากรอกว่าครบถ้วนหรือไม ่

ก่อนท่ีจะมีการสง่อีเมล์ยืนยนัการเป็นสมาชิก 
2. ค าสัง่ซือ้จะถูกส่งไปยังศนูย์ข้อมลูของบริษัท และทางบริษัทจะตรวจสอบประวตัิการสัง่ซือ้สินค้า

ของผู้ท ารายการ 
3. หลงัจากท่ีบริษัทได้รับหลกัฐานการช าระเงินจากลกูค้าแล้ว ทางบริษัทจะตรวจสอบเอกสารและ

ด าเนินการจดัสง่สนิค้าให้กบัผู้ท ารายการตอ่ไป โดยสินค้าจะถูกจัดส่งจัดส่งภายใน 3 วนัหลงัจาก
วนัท่ีได้รับค าสัง่ซือ้ 

 
เง่ือนไขการส่งสินค้า 

 คา่จดัสง่ 100 บาท ทัว่ประเทศไทย 

 ในกรณีท่ีซือ้สนิค้าขัน้ต ่ารวม 3,000 บาท จะบริการจดัสง่ฟรี  

 กรณีท่ีเป็นลกูค้าตา่งจงัหวดัและจดัซือ้จ านวนมาก ทางบริษัทจะจดัสง่สนิค้าโดยใช้บริษัทขนส่ง ก าหนด
ระยะเวลา 3 วนั หลงัจากได้รับช าระคา่สนิค้า 
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การตรวจรับสินค้า  
 เม่ือทางลกูค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาใด ๆ ให้ทางลกูค้าแจ้งกลับทาง
บริษัท ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีลกูค้าได้รับสนิค้าแล้ว 
เง่ือนไขการรับประกันสินค้า  

1. บริษัทจะรับประกนัผลติภณัฑ์ จากข้อผดิพลาดด้านการผลติ อนัสง่ผลตอ่การใช้งานผดิปกติ 
2. การรับประกนั จะครอบคลมุเฉพาะปัญหาท่ีเกิดจากสภาพการใช้งานปกติเท่านัน้ การรับประกันจะถือเป็น

โมฆะในกรณี 

 ความเสียหายอนัเกิดจากการตดิตัง้ท่ีไมถ่กูวธีิ 

 การขาดความรู้ ความช านาญในการตดิตัง้ 

 การดดัแปลงใช้งานท่ีไมถ่กูวธีิ ไมป่ฏิบตัติามคูมื่อแนะน าการตดิตัง้ 

 ขาดการดแูลรักษา การผ ุกร่อน ท่ีเกิดจากสารเคมี 

 ความเสียหายท่ีเกิดจากการขนสง่ 
3. การรับประกนัจะพจิารณาจากใบรับประกนั ใบเสร็จรับเงิน หรือหลกัฐานอ่ืน ๆ โดยนับจากวนัท่ีซือ้ขายเป็น

ส าคญั 
 ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนับริษัทมีการศกึษาและท าการตลาดร่วมกบักลุม่ลกูค้าทกุกลุ่มของบริษัทก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสนิค้า โดยบริษัทมีนโยบายให้ทีมงานทางการตลาดแบง่หน้าท่ีความ
รับผดิชอบในการดแูลลกูค้าแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะคอยดแูลและประสานงานกับลกูค้าเพ่ือรวบรวม
ข้อมลูความเคล่ือนไหวในการแขง่ขนัและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมาวเิคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของตลาด
ผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ในอนาคต 

 
4) นโยบายด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ 

ท่ีผา่นมาบริษัทให้ความส าคญัตอ่การประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัทผา่นส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์และวทิย ุ
รวมไปถึงส่ือสิง่พมิพ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย แตปั่จจบุนัได้ลดการประชาสมัพนัธ์ในด้าน
ดงักลา่วลง แตย่งัคงมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นป้ายโฆษณาตา่ง ๆ เน่ืองจากบริษัทได้พจิารณาผลจากนโยบายด้านการสง่เสริม
การขายและการท าประชาสมัพนัธ์และปรับแผนนโยบายดงักลา่ว โดยมุง่เน้นการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการขายเพ่ือจงูใจกลุม่
ลกูค้าประเภทร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสนิค้าและสนบัสนนุกิจกรรมและงานทางด้านสงัคมเพ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ในทางอ้อม โดยสามารถสรุปนโยบายการสง่เสริมการขายและการประชาสมัพนัธ์ ตวัอย่างกิจกรรมตา่ง ๆ และ
ช่องทางการโฆษณาประสมัพนัธ์ ได้ดงันี ้ 

- บริษัทมีการประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dussthai.com  เพ่ือเป็นช่องทางช่วยให้ลกูค้าทกุ
ประเภท รวมไปถึงผู้บริโภค สามารถเข้าถึงข้อมลูและท าความรู้จกับริษัทและผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทจ าหน่าย ทัง้ยงัเป็น
ช่องทางให้ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้สนิค้าผา่นทานเว็บไซต์ได้ด้วย  

- บริษัทมีการท าประชาสมัพนัธ์ผา่นทางป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัของ
ผู้บริโภคในทกุ ๆ ภมูภิาค 

 
 
 

http://www.dussthai.com/
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- บริษัทมีการท าประชาสมัพนัธ์ผา่นทางแผน่พบัและโบชวัร์ โดยแจกให้กบัลกูค้า และกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

- บริษัทให้ความส าคญัตอ่การให้การสนบัสนนุกิจกรรมและงานทางด้านสงัคม อาทิเช่น การบริจาคก๊อกน า้แก่
โรงเรียนในสงักดัของกระทรวงศกึษาธิการ ร่วมสมทบมอบทนุการศกึษาให้นกัศกึษาปริญญาตรีร่วมกบั
มหาวทิยาลยัในประเทศไทย การมอบเงินช่วยเหลือและการร่วมงานจ าหน่ายสนิค้าราคาทนุเพ่ือผู้ประสบภยัน า้
ท่วม ฯลฯ 

- การออกเย่ียมร้านค้าและแจกของท่ีระลกึให้กบัลกูค้ากลุม่ร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสนิค้าตามแต่ละ
ภมูภิาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 

- การท ารายการสง่เสริมการขาย หรือจดัรายการสว่นลดทางการค้าเป็นพิเศษในช่วงเวลาหนึ่ง ให้กับลกูค้ากลุม่
ร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสนิค้า 
 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 กลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทในปัจจุบนั คือ กลุ่มร้านค้าหรือคนกลางในการกระจายสินค้าและผู้บริโภคภายในประเทศ

ไทย ซึ่งธรุกิจผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภัณฑ์ภายในประเทศ มีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 - 4 
ราย ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าระดับบนท่ีมีภาวะการแข่งขนัสงู ผู้บริหารจึงมีความเห็นว่าบริษัทควร
ก าหนดภาพลกัษณ์ให้เหมาะสมแก่กลุม่ลกูค้าทกุระดบั ทัง้ระดบับนและระดบัลา่ง โดยใช้ตราสินค้าต่าง ๆ ของบริษัท ส่ือสารให้
กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และคณุภาพท่ีจะได้รับจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตราสินค้า รวมทัง้การสร้างความ
แตกตา่งของผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าท่ีแตกตา่งกนัของบริษัท สามารถสรุปข้อมลูส าหรับตราสนิค้าตา่ง ๆ ของบริษัทได้ ดงันี ้
 
 

ตราสินค้า ภาพตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
DUSS 

 

ดี – ดีมาก ผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ 
และวสัดสุิน้เปลือง 

3P 

 

คอ่นข้างดี ผลติภณัฑ์ก๊อกน า้ 

Bay 

 

คอ่นข้างดี ผลติภณัฑ์ก๊อกน า้ 
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ตราสินค้า ภาพตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า 
Bay-Tex 

 

คอ่นข้างดี วสัดสุิน้เปลือง 

Feed 

 

พอใช้ ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสขุภัณฑ์ 
และวสัดสุิน้เปลือง 

Union 

 

คอ่นข้างดี อปุกรณ์ตกแตง่อ่ืน ๆ 

Icon 

 

ส าหรับสนิค้าท่ี
จ าหน่ายในร้านค้าปลีก
สมยัใหม ่ (Modern 
Trade) 

ผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ ผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ 
และวสัดสุิน้เปลือง 

 
 
 ด้วยวิสยัทัศน์ของผู้บริหารท่ีเล็งเห็นโอกาส บริษัทจึงได้เร่ิมท าการตลาดขยายไปสู่ฐานลกูค้าใหม่ โดยมีกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีมีลกัษณะความต้องการสนิค้าท่ีใกล้เคียงกัน เน่ืองด้วยลกัษณะภูมิประเทศ
และการด ารงชีวิตของประชากรท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ทัง้นีใ้นบางประเทศยังถือเป็นประเทศก าลังพฒันาท าให้กลุ่มลูกค้าใน
ประเทศเหล่านีย้ังมีก าลงัซือ้ไม่สงูมากนัก ประกอบกับไม่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ด าเนินธรุกิจในประเทศดงักลา่ว สง่ผลให้มีโอกาสท่ีสว่นแบง่ทางการตลาดจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
จากการขยายตลาดไปในประเทศดงักลา่ว ซึ่งเป็นสว่นแบ่งทางการตลาดท่ียังไม่มีผู้ยึดครองอย่างเป็นรูปธรรม ทางบริษัทจึงได้
วางแผนท่ีจะเร่ิมต้นการขยายตลาดจากประเทศเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อน ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศ
กมัพชูา อนัสอดคล้องกบัแนวโน้มการเตบิโตและโอกาสท่ีจะเกิดขึน้จากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน )AEC) โดยมีข้อ
ได้เปรียบจากการระบวุา่ สนิค้าผลติจากประเทศไทย )“Made in Thailand”) ซึ่งเป็นท่ีน่าเช่ือถือในด้านคณุภาพสนิค้า 
  

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 
เน่ืองด้วยผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภัณฑ์ถือเป็นวสัดกุ่อสร้างประเภทหนึ่งจัดอยู่ใน

กลุม่วสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ ซึ่งปัจจบุนัยงัไมมี่หน่วยงานหรือองค์กรใดเก็บรวมรวบและ
จัดท าข้อมูลเฉพาะท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ เพ่ือใช้วิเคราะห์ภาวะ
อุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ดังนัน้การวิเคราะห์ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องใช้การอ้างอิง
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อตุสาหกรรมก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งสะท้อนปริมาณความต้องการท่ีวสัดกุ่อสร้างท่ีเป็นวตัถดุบิส าคญัอันเป็นปัจจัยแปร
ผนัตามกัน โดยมีภาพรวมท่ีผ่านมาและคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและสะท้อนถึงภาวะ
อตุสาหกรรมก่อสร้างและอสงัหาริมทรัพย์ทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต  
ภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

เน่ืองด้วยผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ถือเป็นวสัดกุ่อสร้างประเภทหนึ่ง
ท่ีจดัอยู่ในกลุม่วสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ ซึ่งปัจจบุนัยงัไมมี่หน่วยงานหรือองค์กรใดเก็บ
รวบรวมและจดัท าข้อมลูเฉพาะด้านตามท่ีได้กล่าวไปแล้วนัน้ ดงันัน้ในส่วนนีจ้ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพการแขง่ขนัจากข้อมลู
ขา่วสารและข้อเท็จจริงจากการค้นคว้าข้อมลูอ่ืน ๆ ประกอบเท่านัน้ 

จากข้อมลูท่ีรับทราบ ปัจจบุนัในประเทศไทยมีโรงงานผู้ผลติผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
ประปาและสขุภณัฑ์ประมาณ 12 โรงงาน ซึ่งท าให้ปริมาณการผลติก๊อกน า้ภายในประเทศไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ ดงันัน้
จึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าเข้าผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้จากตา่งประเทศ และในภาพรวมตลาดผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบั
ประปาและสขุภณัฑ์ สามารถจ าแนกตามระดบักลุม่ลกูค้าซึ่งมีวตัถปุระสงค์และความต้องการคณุภาพผลติภัณฑ์ท่ีแตกตา่งกนั 
แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ  

กลุ่มผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานรับรองคณุภาพและมีความน่าเชื่อถือจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายตลาด
ระดบับน ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศไทย และบางส่วนเป็นการ
น าเข้าจากต่างประเทศ มีกลุ่มลกูค้าเป็นผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานรับรองคณุภาพว่า มีความคงทนแข็งแรง และมี
การรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขท่ีสมเหตสุมผลโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีมีความน่าเชื่อถือ คิดเป็นสดัส่วนมลูค่าทาง
การตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 40  

สว่นท่ีเหลือเป็นกลุม่ผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีคณุภาพอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกซึ่งอาจจะอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานหรือต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับคณุภาพของชิน้งานและวสัดท่ีุใช้ในการผลิต โดยคณุสมบตัิบาง
ประการของผลติภณัฑ์ดงักลา่วด้อยกวา่ผลติภณัฑ์ส าหรับกลุม่เป้าหมายตลาดระดบับน ซึ่งจัดได้ว่าลกูค้าในกลุ่มนีอ้ยู่ในตลาด
ระดบักลางและระดบัล่าง ขึน้อยู่กับคุณภาพของชิน้งานและวัสดุท่ีใช้ในการผลิตตามท่ีได้กล่าวมา แต่มีจุดเด่นด้านราคาท่ี
แตกตา่งกนัอย่างมาก แตด้่วยวตัถปุระสงค์การงานท่ีไมเ่น้นคณุสมบตับิางประการ อาทิเช่น ความสวยงามหรูหรา ความทนทาน
พเิศษบางประการ ฯลฯ เป็นปัจจัยส าคญัท่ีจูงใจให้ผู้บริโภคท่ีไม่ยึดติดกับตราสินค้า ตดัสินใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้าดงักล่าว คิด
เป็นสดัสว่นมลูคา่ทางการตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 60 

โดยภาพรวมภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทัง้ในกลุ่มลูกค้าระดับบนท่ีมีการแข่งขันทัง้ทางด้านการ
ออกแบบ และคณุภาพ โดยใช้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์เป็นส่ือทางการตลาดในการสร้างความสนใจและดึงดดูผู้บริโภค แต่
ด้วยปัจจยัด้านราคาท่ีสงูตามมลูคา่ทางการตลาดจึงเป็นโอกาสให้สินค้าท่ีมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าระดบักลางและระดบัล่างเข้ามาใช้
จุดเด่นในปัจจัยด้านราคาท่ีมีต้นทุนต ่ากว่ามาก เน่ืองจากมีต้นทุนทางการตลาดต ่ากว่า แต่ทัง้นี ้ผู้บริโภคท่ีเลือกใช้สินค้าท่ีมี
มาตรฐานรับรองคณุภาพเน่ืองจากต้องการสินค้าท่ีมีคณุภาพและมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน มีความทนทาน ยังคงตดัสินใจ
เลือกสนิค้าในกลุม่ท่ีได้มาตรฐานถึงแม้ว่า จะมีราคาจ าหน่ายท่ีสงูกว่ามาก ซึ่งแนวโน้มการขยายตวัของการก่อสร้างและธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ ย่อมเป็นปัจจัยให้กลุ่มผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มตลาดผู้ ท่ีใช้สินค้าท่ีต้องการมาตรฐานรับรอง
คณุภาพมีแนวโน้มขยายตวัมากกวา่ นอกเหนือจากนัน้แล้วท่ีผา่นมามกัมีมาตรการหรือมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
ของภาครัฐ โดยการก าหนดมาตรฐานดงักลา่วเป็นไปเพ่ือกีดกันสินค้าน าเข้าและช่วยปกป้องผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ ทัง้นี ้
คาดว่าในอนาคตจะมีมาตรการหรือมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึน้เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ และ
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ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันท่ีปัจจุบันค่อนข้างรุนแรงของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประปามีเสถียรภาพมากขึน้ 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การผลิตเพ่ือให้ได้มาหึ่งชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
 บริษัทมีหน่วยงานส าหรับการผลติแยกเป็น 2 สว่นหลกั ๆ คือ  

1. สว่นการผลติชิน้สว่นจากวตัถดุบิทองเหลือง 
2. สว่นการประกอบชิน้ส่วนให้เป็นผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป  

 
โดยมีสถานท่ีส าหรับใช้ในการผลติชิน้สว่นทองเหลืองและประกอบผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป 2 แห่ง ดงันี ้

1. ส านกังานใหญ่ เป็นท่ีตัง้ของอาคารส านักงาน อาคารสหโชค ตัง้อยู่เลขท่ี 148/1  ซอยรามอินทรา 14 ถนน
รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 1-0-0.0 ไร่ )บริษัทเช่า
ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจากคณุรัตนาฯ( ใช้เป็นส่วนส านักงาน ส่วนของการประกอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
และเป็นศนูย์กระจายสนิค้า โดยปัจจบุนัใช้ประโยชน์เตม็พืน้ท่ี และมีสิง่ปลกูสร้าง ดงันี  ้

- อาคารส านกังาน 5 ชัน้  1 อาคาร 
- โกดงัสนิค้า  1 อาคาร 

2. สาขาท่ี 1 เป็นท่ีตัง้ของอาคารโรงงาน ตัง้อยู่เลขท่ี 88/8 หมู่ 4 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 16120 มีขนาดพืน้ท่ีทัง้หมด 30-3-51 ไร่ เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท ใช้เป็นท่ีตัง้ของโรงงานเพ่ือการ
ผลติชิน้สว่นและผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปของบริษัท ปัจจบุนัใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีประมาณ 3-3-0 ไร่ และยังเหลือ
ท่ีวา่งประมาณ 27-0-51 ไร่ ส าหรับการขยายโรงงานเพ่ือรองรับก าลงัการผลติท่ีจะเพิ่มขึน้ โดยปัจจุบนัโดยมี
สิง่ปลกูสร้าง ดงันี ้

- อาคารโรงงาน  2 อาคาร 
- อาคารบ้านพกัพนกังาน 2 อาคาร 

ปัจจบุนั บริษัทมีระบบการผลิตแยกตามสายการผลิตหลกั ๆ ออกเป็น 3 สายการผลติ โดยมีรายละเอียดดงันี  ้
 
1. สายการผลติตวัเรือนก๊อกน า้และผลติอปุกรณ์ทองเหลืองท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์บางชนิดท่ีท า

จากทองเหลือง 
เคร่ืองจกัร - ในสายการผลติตวัเรือนก๊อกน า้และผลติอปุกรณ์ทองเหลืองท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์

บางชนิดท่ีท าจากทองเหลือง มีเคร่ืองจกัรทัง้หมดตามรายการตอ่ไปนี ้
 

เคร่ืองจักร จ านวน/หน่วย 
(1) เคร่ืองทดสอบสเปกโตรมเิตอร์ ตรวจสอบคา่สสาร  1 เคร่ือง 
(2) เคร่ืองยิงทราย ขนาด 300 กิโลกรัม  1 เคร่ือง 
(3) เตาหลอม  2 เตา 
(4) เคร่ืองปัม้ 80 ตนั  3 เคร่ือง 
(5) เคร่ืองปัม้ 25 ตนั  2 เคร่ือง 
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เคร่ืองจักร จ านวน/หน่วย 
(6) เคร่ืองกลงึเลก็  10 เคร่ือง 
(7) เคร่ืองกลงึ 2 หวั  5 เคร่ือง 
(8) เคร่ืองกลงึ 6 หวั  1 เคร่ือง 
(9) เคร่ืองกลงึแบบ CNC  3 เคร่ือง 

 
2. สายการประกอบผลติภณัฑ์ก๊อกเซรามคิ 

เคร่ืองจกัร  -  ในสายการประกอบผลิตภณัฑ์ก๊อกเซรามคิ มีเคร่ืองจกัรทัง้หมดตามรายการตอ่ไปนี  ้
 

เคร่ืองจักร จ านวน/หน่วย 
(1) เคร่ืองตรวจสอบการร่ัวซึม  1 เคร่ือง 
(2) เคร่ืองตรวจสอบการเปิด/ปิดน า้  1 เคร่ือง 
(3) ไขควงลมใช้ส าหรับประกอบ  10 เคร่ือง 

  
3. สายการประกอบผลติภณัฑ์ก๊อกบอล 

เคร่ืองจกัร  - ในสายการประกอบผลิตภณัฑ์ก๊อกบอล มีเคร่ืองจกัรทัง้หมดตามรายการตอ่ไปนี  ้
 

เคร่ืองจักร จ านวน/หน่วย 
(1) เคร่ืองตรวจสอบการร่ัวซึม  1 เคร่ือง 
(2) เคร่ืองตรวจสอบการเปิด/ปิดน า้  1 เคร่ือง 
(3) ไขควงลมใช้ส าหรับประกอบ  8 เคร่ือง 

 
 
การจัดหา วัตถุดบิ ชิน้ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

บริษัทมีการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคณุภาพและความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค ประกอบกบัความพยายามในการสรรหาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์อย่าง
ครบวงจร แตท่ัง้นี ้ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เน่ืองด้วยสาเหตตุ่าง ๆ อาทิเช่น เงินลงทุนใน
เคร่ืองจกัรท่ีมีมลูคา่สงู หรือการผลติผลติภณัฑ์บางชนิดท่ีต้องการประสบการณ์และความช านาญของผู้ควบคมุและแรงงานท่ีใช้
ในการผลิต ฯลฯ ท าให้บริษัทเลือกท่ีจะสั่งผลิตชิน้ส่วนต่าง ๆ มาเพ่ือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป รวมไปถึงสั่งผลิต
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปตามรูปแบบ คณุภาพและมาตรฐานท่ีบริษัทต้องการจากผู้จดัหาสนิค้าหรือผู้ผลติท่ีมีประสบการณ์และความ
ช านาญในการผลิตในผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพภายใต้ต้นทุนท่ีสมเหตุสมผล บริษัทจึงมีการก าหนด
นโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการจดัหาวตัถดุบิ ชิน้สว่นประกอบและผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปจากบคุคลภายนอก โดยมีฝ่ายจัดซือ้
เป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีมีการก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมลูการประเมินคณุสมบตัิของผลิตภัณฑ์ท่ี
สัง่ซือ้โดยการเปรียบเทียบราคาท่ีมีการเสนอจากผู้จดัหาสนิค้ามากกว่า 1 รายขึน้ไป เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่งทางบริษัท  
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ในการจัดหาวัตถุดิบ ชิน้สว่นประกอบและผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปจากบุคคลภายนอก บริษัทไม่ได้มีการจัดท าสัญญา
ซือ้ขายหรือสัญญาว่าจ้างผลิตผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการรายใดแต่อย่างใด และฝ่ายจัดซือ้จะจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ
เง่ือนไขของผู้ขายหรือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดหาวัตถุดิบ ชิน้สว่นประกอบและ
ผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป โดยในปัจจุบันบริษัทมีการพึ่งพาผู้ขายหรือผู้ จัดหาผลิตภัณฑ์ 1 ราย อย่างมีนัยส าคญั  คือผู้จัดหา
ผลิตภัฑณ์รายใหญ่ในประเทศจีน โดยข้อมูลการสัง่ซือ้และสั่งผลิตท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2555 บริษัทมีมูลค่าการสั่งซือ้ คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 71.96  เม่ือเทียบกับยอดซือ้รวมทัง้หมดของบริษัท และในปี 2556 มีสัดส่วนลดลงเหลือร้อยละ 
59.59 เม่ือเทียบกับยอดซือ้รวมทัง้หมดของบริษัท  
 

สทิธิหรือข้อจ ากดัในการประกอบธรุกิจ 
1. ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ เลขท่ี 1314(2)/2556 ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ  .ศ  . 2520 จ านวน 1 โครงการ ในกิจการผลิต
ชิน้สว่นหรืออุปกรณ์ประกอบห้องน า้และห้องครัว ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทัง้ชิน้ส่วนโลหะ 
โดยได้รับสทิธิและประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการ ท่ีได้รับการส่งเสริม
รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุไมร่วมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นับจากวนัท่ี
เร่ิมมีรายได้ โดยรายได้ท่ีต้องน ามาค านวณก าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้จาก
การจ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต และภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีได้รับ
ยกเว้น มีมลูคา่ไมเ่กิน 40.00 ล้านบาท ทัง้นีจ้ะปรับเปล่ียนตามจ านวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทนุหมนุเวียนท่ีแท้จริงในวนัเปิดด าเนินการตามโครงการท่ีได้รับการสง่เสริม 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดุบิและวสัดจุ าเป็นท่ีจะต้องน าเข้ามาจากตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือ
การสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 

- ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ตลอด
ระยะเวลาท่ีผู้ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิุคคลนัน้ 

 ปัจจบันบริษัทยังไม่ได้เร่ิมด าเนินการผลิตในส่วนท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนฯ  ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเร่ิม
ด าเนินการและรับรู้รายได้ในปี 2557 

 
สภาพปัญหาเก่ียวกับวตัถดุบิ / การจดัหาผลติภณัฑ์เพ่ือน ามาจ าหน่าย 
ท่ีผา่นมา บริษัทมีสภาพปัญหาเก่ียวกับวตัถดุบิ / การจัดหาผลติภัณฑ์เพ่ือน ามาจ าหน่าย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 
ปัญหาจากการจดัหาวตัถดุิบ 
วตัถุดิบหลักของบริษัทคือ  ทองเหลือง ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาท่ีเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบหลัก

ดงักลา่วแตอ่ย่างใด แตท่ัง้นี ้ทางบริษัทยงัคงมีความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการจดัหาวตัถดุบิดงักลา่ว ซึ่งมีรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัหาวตัถดุบิ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และแนวทางในการจดัการ ดงันี ้
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- ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบประเภทโลหะ )ทองเหลือง( 
ตามท่ีได้กลา่วถึงข้อมลูแนวโน้มความต้องการและราคาวตัถุดิบประเภทโลหะ และวตัถุดิบหลกัในการผลิต

ผลติภณัฑ์ของบริษัทซึ่งได้แก่ ทองเหลือง จากข้อมลูแสดงให้เห็นถึงความผนัผวนของความต้องการและราคาท่ีเกิดขึน้ในอดีตท่ี
ผา่นมา ซึ่งสง่ผลตอ่ต้นทนุขายของบริษัทในช่วงท่ีราคามีการปรับตวัขึน้อย่างตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทต้องท าการปรับขึน้ราคาสินค้า 
โดยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทมีการบริหารจัดการในส่วนของกระบวนการผลิต การจัดซือ้และการบริหารสต๊อก
วตัถดุบิคงเหลือ เพ่ือให้สามารถควบคมุระดบัสดัส่วนของต้นทุนขายไม่ให้มีความผนัผวนจนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษัท สง่ผลให้บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานจากปัญหาความผนัผวน
ของราคาทองเหลืองแตอ่ย่างใด 

 
 

- การขาดแคลนวตัถดุบิประเภทโลหะ )ทองเหลือง( 
บริษัทได้ตดิตามขา่วสารและข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณความต้องการและราคาทองเหลืองอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้สามารถบริหารการจดัซือ้และการบริหารสต๊อกวตัถดุบิคงเหลือได้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการวตัถุดิบท่ี
ใช้ผลติได้อย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกนัภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบทองเหลืองท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ซึ่งโดยปกติบริษัทจะด าเนินการสัง่ซือ้ทองเหลืองเข้ามาทุกๆ 2 เดือน ในปริมาณท่ีคาดการณ์ไว้สอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการวตัถุดิบเพ่ือน าไปผลิตตัวเรือนทองเหลืองน าไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทก๊อกน า้และผลิตอุปกรณ์
ทองเหลืองท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์บางชนิดอย่างเพียงพอ ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลน
วตัถดุบิทองเหลืองแต่อย่างใด โดยปัจจุบนับริษัทมีการน าเข้าทองเหลืองจากผู้ประกอบรายใหญ่ในประเทศเยอรมนีเป็นหลกั
เน่ืองจากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประวตัิการด าเนินงานมายาวนาน เป็นท่ีรู้จักกันดีในระดบัโลก และ
ราคาจ าหน่ายมีความเหมาะสม ท าให้บริษัทน าเข้าวตัถุดิบจากผู้ประกอบการรายดงักล่าวเป็นหลกั อย่างไรก็ตามบริษัทมีการ
สัง่ซือ้วัตถุดิบทองเหลืองจากบริษัทภายในประเทศท่ีเป็นตวัแทนน า เข้าทองเหลือง โดยการเลือกน าเข้าโดยตรงหรือซือ้จาก
ตวัแทนน าเข้านัน้ จะพจิารณาความเหมาะสมขึน้อยู่กับว่าในช่วงเวลานัน้ต้นทุนการจัดหาทองเหลืองจากแหล่งใดต ่ากว่า หรือ
อาจซือ้จากตวัแทนน าเข้าในกรณีท่ีมีความต้องการวตัถดุบิเร่งดว่น 

 
 

- ปัญหาการพึง่พงิผู้ผลติ / ผู้จดัจ าหน่ายวตัถดุบิประเภทโลหะ )ทองเหลือง( 
บริษัทมีการน าทองเหลืองจากผู้ประกอบรายใหญ่ในประเทศเยอรมนีเป็นหลกั และพิจารณาสัง่ซือ้วตัถุดิบ

ทองเหลืองจากบริษัทภายในประเทศท่ีเป็นตวัแทนน าเข้าทองเหลือง พจิารณาความเหมาะสมขึน้อยู่กับว่าในช่วงเวลานัน้ต้นทุน
การจดัหาทองเหลืองจากแหลง่ใดต ่ากวา่ เน่ืองจากบริษัทมีทางเลือกในการน าเข้าโดยตรงจากต่างประเทศหรือซือ้จากตวัแทน
น าเข้า ขึน้อยู่กบัต้นทุนจากจัดหาทองเหลืองและปริมาณความต้องการทองเหลืองในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ยังสามารถรองรับ
ความต้องการวตัถดุบิเร่งดว่นได้อีกด้วย 

 
 

- ปัญหาเร่ืองการจดัเก็บวตัถดุบิ 
ในการบริหารสต๊อกวตัถดุิบคงเหลือ และการจดัการต่าง ๆ เก่ียวกบัวตัถดุบิทองเหลืองนัน้ บริษัทมีการ

น าเข้าวตัถดุบิทองเหลืองแตล่ะครัง้ตามก าหนด โดยมีการพจิารณาถึงปริมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัปริมาณการผลติ และ
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การสง่มอบสนิค้าท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ เพ่ือให้วตัถดุิบทองเหลืองเพียงพอตอ่ความต้องการในการน าไปผลติผลิตภณัฑ์ ซึ่งวสัดุ
ทองเหลืองท่ีน าเข้าจะถกูน าไปจดัเก็บท่ีโรงงาน และมีการควบคมุสต๊อกอย่างเป็นระบบ ซึ่งพนกังานจะด าเนินการเบกิตาม
ขัน้ตอนเพ่ือน าไปผลติและในการผลติจะมีการเก็บข้อมลูปริมาณท่ีผลติได้และส่วนสญูเสียท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนตา่ง ๆ ได้แก่ 
ชิน้สว่นท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน สว่นเกินท่ีจะต้องตดัออก รวมถึงเศษท่ีเกิดจากกระบวนการกลงึ ฯลฯ อนัน ามาซึ่งการก่อให้เกิดเศษ
ทองเหลืองจากกระบวนการผลิตนัน้ พนกังานของบริษัทจะท าหน้าท่ีในการรวบรวมเศษทองเหลืองท่ีเกิดขึน้ในทกุกระบวนการ
ผลติ โดยจะน ากลบัไปเข้าเตาหลอมเพ่ือหลอมให้เป็นน า้ทองเหลืองและหลอ่ขึน้รูปใหมเ่ป็นผลติภณัฑ์ใหมอี่กครัง้ ดงันัน้ใน
กระบวนการผลติจึงมีส่วนท่ีสญูเสียจากการระเหยและสว่นท่ีไม่สามารถหลอมละลายด้วยความร้อนท่ีใช้ในเตาหลอมท่ีเกิดเป็น
สว่นสญูเสียจริงเท่านัน้ 

 
 
ปัญหาจากการสัง่ผลิตผลิตภณัฑ์จากบคุคลภายนอก 
ท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยประสบปัญหาท่ีเกิดจากการสัง่ผลติผลติภณัฑ์จากบคุคลภายนอก แตท่ัง้นี ้บริษัทมีการสัง่ผลติ

ชิน้สว่นและผลติภณัฑ์ส าเร็จรูป จากผู้จดัหาสนิค้ารายใหญ่จากประเทศจีนเป็นมลูค่าจ านวนมากและสดัส่วนเกินกวา่ร้อยละ 30 
เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดซือ้รวมทัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทมีการพึง่พงิในการสัง่ผลติชิน้สว่นและผลติภณัฑ์ ซึ่งมีรายละเอียด
เก่ียวกบัท่ีมาของการพึง่พงิดงักลา่ว ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และแนวทางในการจดัการ ดงันี  ้

 
- การพึง่พงิการสัง่ผลติชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์จากผู้จดัหาสนิค้าในประเทศจีน 

บริษัทมีนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชิน้ส่วน หรือแม้การสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จาก
บคุคลภายนอก โดยมีฝ่ายจัดซือ้เป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีมีการก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการจัดซือ้วตัถุดิบ ชิน้ส่วน 
หรือการสั่งผลิตผลิตภัณฑ์จากบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลประเมินคุณสมบัติของสินค้าท่ีจะสั่งซือ้ การ
เปรียบเทียบราคาท่ีมีการเสนอจากผู้ขายสนิค้ามากกวา่ 1 รายขึน้ไป และจะต้องท าการประเมินผู้ขายสินค้าใหม่ทุกครัง้ในรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือให้แน่ใจวา่การจดัซือ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทางบริษัท แตอ่ย่างไรก็ตาม
จากการประเมนิของฝ่ายจดัซือ้ผลลพัธ์ท่ีได้คือ การสัง่ซือ้หรือสัง่ผลิตผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ในประเทศจีน ได้รับ
ผลการประเมนิวา่ มีความเหมาะสมท่ีสดุในหลายผลติภัณฑ์ เน่ืองด้วยบริษัทดงักล่าวมีรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนเป็นผู้ ถือ
หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 33.50 โดยท่ีผ่านมาผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ด าเนินบทบาทเป็นผู้จัดหาชิน้ส่วนประกอบและสินค้า
ส าเร็จรูปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี ทัง้ยงัเป็นผู้จดัหาสนิค้าจ านวนมากและประกอบ
ธรุกิจหลากหลายประเภทสง่ผลให้มีอ านาจตอ่รองทางการค้าสงู สามารถจดัหาสนิค้าได้ในราคาท่ีต ่า ประกอบกับในประเทศจีน
มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับประปาและสุขภัณฑ์จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขัน
ใกล้เคียงกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ส่งผลให้ผู้บริโภคหรือผู้ เลือกซือ้สินค้าได้รับผลประโยชน์ เน่ืองจากมีการแข่งขนัสงู สินค้ามี
ความใกล้เคียง สามารถทดแทนกนัได้ ท าให้ผู้จัดหาสินค้าเป็นผู้ ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองราคาสินค้า ในขณะเดียวกันการ
สัง่ซือ้สินค้าจากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่มีการรับประกันคณุภาพของสินค้า ซึ่งหากคณุภาพของสินค้าท่ีได้รับไม่ได้มาตรฐาน
หรือไมเ่ป็นไปตามท่ีตกลงไว้ตามรายละเอียดการสัง่ซือ้หรือสัง่ผลิต บริษัทสามารถเปล่ียนหรือคืนสินค้าดงักล่าวได้ ซึ่งผู้ จัดหา
สินค้ารายใหญ่จะเป็นผู้ รับผิดชอบและช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีสั่งซือ้หรือสั่งผลิตได้ 
ซึ่งเม่ือเทียบกับการสั่งซือ้สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีนโดยตรงหรือจากผู้จัดหาสินค้ารายอ่ืน ๆ บริษัทอาจไม่ได้
รับการชดเชยหรือรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีจัดส่งมาแล้วไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีตกลงกันไว้  โดยการสัง่ซือ้สินค้าผ่าน
ทางผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่จะแตกต่างออกไปเน่ืองด้วยความน่าเช่ือถือและอ านาจในการต่อรอง และมีกระบวนการควบคุม
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คณุภาพสนิค้าก่อนท่ีจะด าเนินการรับมอบสนิค้า ซึ่งจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยควบคมุด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้กับบริษัทในขัน้
หนึ่งก่อนจดัสง่ตอ่ให้กบับริษัท ด้วยเหตผุลตามท่ีกลา่วมาทัง้หมดเป็นท่ีมาของการจัดซือ้หรือการสัง่ผลิตผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหา
สนิค้ารายใหญ่ดงักลา่วซึ่งได้รับการประเมนิวา่ มีความเหมาะสมท่ีสดุ ช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทท าการค้ากับผู้จัดหาสินค้า
ดงักลา่วมาอย่างยาวนานโดยมีความสมัพันธ์อันดีกับผู้บริหารบริษัทตัง้แต่ก่อนท่ีบริษัทจะถูกก่อตัง้ขึน้ และไม่เคยมีข้อขดัแย้ง
หรือข้อขดัข้องในการท าการค้าระหวา่งกนัแตอ่ย่างใดตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา  

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงประเด็นการพึ่งพิงการสัง่ผลิตชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้าดงักล่าว 
ซึ่งเช่ือได้ว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในการสัง่ผลิตชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์จากผู้
จดัหาสนิค้ารายดงักลา่ว แตท่ัง้นี ้หากเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการสัง่ผลิตชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อ
บริษัทในระยะเวลาอันสัน้ แต่เช่ือได้ว่าจะมีผลกระทบไม่มากเน่ืองด้วยเหตผุลท่ีกล่าวไปแล้วว่าประเทศจีนมีอุตสาหกรรมการ
ผลติผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัประปาและสขุภณัฑ์จ านวนมาก บริษัทก็สามารถจัดหาหรือสัง่ผลิตชิน้ส่วนและ
ผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ อีกทัง้ปัจจุบันผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
ประปาและสขุภณัฑ์ในประเทศไทยได้พฒันาเทคโนโลยีในการผลิตประกอบกับประสบการณ์และความช านาญ ท าให้บริษัทมี
การสัง่ผลติชิน้สว่นและผลติภณัฑ์บางชนิดภายในประเทศแล้ว 
 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายบริษัทท่ีต้องการให้กระบวนการผลิตของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท
จึงได้มีการวางแผนเพ่ือบริหารจดัการกบัมลภาวะท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติภายในโรงงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
- ฝุ่ นและควนัทีเ่กิดจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงในเตาหลอม 

เน่ืองจากฝุ่ นและควนัท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงในเตาหลอม ซึ่งมีส่วนผสมของฝุ่ นละอองและก๊าซ
คาร์บอนไดออกซ์เป็นจ านวนมาก ถ้าหากมีการปลอ่ยสูภ่ายนอกโดยทนัทีจะสง่ผลตอ่มลภาวะทางอากาศ ดงันัน้ บริษัทจึงติดตัง้
เคร่ืองดดูควนัท่ีออกจากเตาหลอม น ามาเข้ากระบวนการผา่นน า้เพ่ือให้เศษฝุ่ นละอองซึ่งมีส่วนผสมของสงักะสีตกตะกอน ก่อน
ปลอ่ยก๊าซท่ีผา่นการกรองฝุ่ นละอองออกแล้วสูภ่ายนอก 

- เศษขีเ้ถา้ทองเหลืองทีเ่หลือจากการหลอมทองเหลืองในเตาหลอม 
จากกระบวนการหลอมทองเหลืองเพ่ือขึน้รูปชิน้งาน โดยใช้เตาหลอมหลอมทองเหลืองด้วยความร้อนสูง

เพ่ือให้ได้น า้ทองเหลืองน าไปเทขึน้รูปชิน้งาน จะมีทองเหลืองบางสว่นท่ีหลอมละลายไมห่มดปนอยู่ในเศษขีเ้ถ้าท่ีเหลือ เศษขีเ้ถ้า
ดงักลา่วทางบริษัทจะท าการเก็บรวบรวมเศษขีเ้ถ้าทองเหลือง ท่ีเหลือจากการหลอมในเตาของแต่ละสิน้วนัไว้ในท่ีจัดเก็บอย่าง
มดิชิดและเพ่ือรวบรวมรอให้ได้ปริมาณมากจึงติดต่อให้ผู้ รับซือ้เศษขีเ้ถ้าทองเหลืองท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประเภทคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดท่ีุไม่ใช้แล้ว มาขนออกจากโรงงานหลงัจากมีการได้ตกลงซือ้ขายแล้ว ซึ่งผู้ รับซือ้เศษขีเ้ถ้า
ทองเหลืองจะน าไปหลอมเพ่ือแยกทองเหลืองท่ีปนอยู่ในเศษขีเ้ถ้าด้วยความร้อนสงูท่ีสามารถหลอมละลายเศษทองเหลือง
ดงักลา่วนัน้ได้ ซึ่งสามารถน าไปเป็นสว่นประกอบใช้หลอมพระพทุธรูปตอ่ไป 
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- ฝุ่ นทองเหลืองทีเ่กิดจากการกลึงเกลียวช้ินงานทองเหลือง 
การกลึงชิน้งานทองเหลืองคือ  การน าชิน้ส่วนท่ีหลอมขึน้รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมากลึงเกลียว ซึ่งท าให้เกิด

เศษฝุ่ นทองเหลืองจากการกลงึ โดยฝุ่ นทองเหลืองเป็นโลหะหนกัชนิดหนึ่งท่ีก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ร่างกายได้หากเข้าสู่ร่างกายใน
ปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และประสาทสมัผัส เน่ืองจ ากฝุ่ นทองเหลือง
ดงักลา่วท าให้ระคายเคืองผวิหนงัหรือสว่นอ่ืนของร่างกายภายนอกได้ง่าย บริษัทจึงได้ด าเนินการวางระบบการจัดการโดยมีการ
ท าผนงักัน้เพ่ือป้องกนัการกระจายของเศษและฝุ่ นทองเหลืองจากการกลึงและมีเคร่ืองดดูเศษและฝุ่ นทองเหลืองเพ่ือรวบรวม
และน ากลบัไปใสเ่ตาหลอมใหมอี่กครัง้ ทัง้นีใ้นส่วนของเคร่ืองจักรรุ่นใหม่ท่ีใช้ในการกลึงเกลียวชิน้งานทองเหลืองจะมีส่วนดกั
เศษฝุ่ น ซึ่งจะไมก่่อให้การการฟุ้ งกระจายแบบเดียวกบัเคร่ืองจกัรรุ่นเก่า 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 
ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัท นกัลงทุนควรใช้วจิารณญาณในการพจิารณาปัจจยัความเส่ียงอย่าง

รอบคอบทัง้ข้อมลูในเอกสารฉบบันี ้ และปัจจยัความเส่ียงอ่ืนเพิม่เตมิ โดยความเส่ียงท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันี ้ อ้างอิงจาก
ข้อมลูปัจจบุนัและการคาดการณ์อนาคตเท่าท่ีสามารถระบไุด้ ซึ่งปัจจยัความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญับางประการ อาจมีผลกระทบ
ตอ่มลูคา่หุ้นของบริษัท ทัง้นีปั้จจัยความเส่ียงท่ีระบุไว้มิได้เป็นปัจจัยความเส่ียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ กลา่วคือ อาจมีปัจจัยความ
เส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทยังไมอ่าจทราบ และอาจมีปัจจัยความเส่ียงบางประการท่ีบริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่
บริษัทในขณะนี ้ ซึ่งในอนาคตอาจมีปัจจยัความเส่ียงอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่ธรุกิจ รายได้ และผลการด าเนินงานของบริษัท  
นอกจากนี ้ ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมลูฉบบันี ้ เช่น การใช้ถ้อยค าวา่ “เช่ือวา่” 
“คาดการณ์วา่” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เก่ียวกบัผลประกอบการ ธรุกิจ 
แผนการขยายธรุกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธรุกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต ทัง้นีผ้ลท่ีเกิดขึน้จริง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนก็ได้ 
 
1.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 
1.1.1. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิการส่ังผลิตชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ 

บริษัทมีมลูค่าการสัง่ผลิตชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์เป็นจ านวนสงูมากจากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ในประเทศ
จีน โดยข้อมลูการสัง่ซือ้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงปี 2555 บริษัทมีมูลค่าการสัง่ซือ้จากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
71.96 เม่ือเทียบกบัยอดซือ้รวมทัง้หมดของบริษัท และในปี 2556 มีสดัสว่นลดลงเหลือร้อยละ 59.59 เม่ือเทียบกับยอดซือ้รวม
ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นีส้าเหตท่ีุบริษัทมีการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่  ในสดัส่วนท่ีสงูดงักล่าว เกิดจากผู้จัดหา
สนิค้ารายใหญ่ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งโรงงานผู้ผลติสนิค้าและบริษัท ท าหน้าท่ีในการเป็นผู้คดักรองและประเมินคณุสมบตัิหรือ
คณุภาพของสนิค้าท่ีสัง่ผลติจากแตล่ะโรงงาน เพ่ือให้ได้สนิค้าท่ีมีคณุภาพการผลติตรงตามท่ีบริษัทต้องการ ซึ่งจะช่วยให้สินค้า
มีความน่าเช่ือถือในด้านคณุภาพมากกวา่ท่ีบริษัทจะเข้าไปสัง่ซือ้โดยตรงจากโรงงานผู้ผลติสนิค้าเอง 

โดยท่ีผ่านมา บริษัทมีนโยบายและขัน้ตอนการด าเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชิน้ส่วน รวมถึงการสั่งผลิต
ผลติภณัฑ์จากบคุคลภายนอก โดยมีฝ่ายจดัซือ้เป็นผู้ด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีมีการก าหนดไว้อย่างเป็นระบบตามเอกสารคู่มือ
การปฏิบตัิงาน ซึ่งจะต้องมีการจัดเก็บข้อมลูประเมินคณุสมบตัิของสินค้าท่ีจะสัง่ซือ้ การเปรียบเทียบราคาท่ีมีการเสนอจาก
ผู้ขายสนิค้ามากกวา่ 1 รายขึน้ไป และจะต้องท าการประเมนิผู้ขายสนิค้าใหม่ทุกครัง้ในรอบระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือให้แน่ใจว่า
การจดัซือ้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทางบริษัท แต่จากการประเมินของฝ่ายจัดซือ้ผลลพัธ์ท่ีได้คือ 
การสัง่ซือ้หรือสัง่ผลิตผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ในประเทศจีน ได้รับผลการประเมินว่า มีความเหมาะสมท่ีสดุใน
หลายผลติภณัฑ์ เน่ืองด้วยบริษัทดงักลา่วมีรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนเป็นผู้ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 33.50 โดยท่ีผ่านมา
ผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ด าเนินบทบาทเป็นผู้จัดหาชิน้ส่วนประกอบและสินค้าส าเร็จรูปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้ให้กับ
บริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 4 ปี ทัง้ยงัเป็นผู้จดัหาสนิค้าจ านวนมากและประกอบธุรกิจหลากหลายประเภทส่งผล
ให้มีอ านาจตอ่รองทางการค้าสงูกบัโรงงานผู้ผลติ สามารถจัดหาสินค้าได้ในราคาท่ีสมเหตสุมผล ประกอบกับในประเทศจีนมี
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับประปาและสขุภัณฑ์จ านวนมาก ท าให้เกิดการแข่งขัน
ใกล้เคียงกบัตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ สง่ผลให้ผู้บริโภคหรือผู้ เลือกซือ้สินค้าได้รับผลประโยชน์ เน่ืองจากมีการแข่งขนัสงู สินค้ามี
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ความใกล้เคียง สามารถทดแทนกนัได้ ท าให้ผู้จดัหาสนิค้าเป็นผู้ ได้เปรียบในการเจรจาต่อรองราคาสินค้า ในขณะเดียวกันการ
สัง่ซือ้สินค้าจากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่มีการรับประกันคณุภาพของสินค้า ซึ่งหากคณุภาพของสินค้าท่ีได้รับไม่ได้มาตรฐาน
หรือไมเ่ป็นไปตามท่ีตกลงไว้ตามรายละเอียดการสัง่ซือ้หรือสัง่ผลติ บริษัทสามารถเปล่ียนหรือคืนสินค้าดงักล่าวได้ ซึ่งผู้ จัดหา
สินค้ารายใหญ่จะเป็นผู้ รับผิดชอบและช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีสั่งซือ้หรือสั่งผลิตได้ 
ซึ่งเม่ือเทียบกับการสั่งซือ้สินค้าจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีนโดยตรงหรือจากผู้จัดหาสินค้ารายอ่ืน ๆ บริษัทอาจไม่ได้
รับการชดเชยหรือรับผิดชอบต่อสินค้าท่ีจัดส่งมาแล้วไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีตกลงกันไว้ โดยการสัง่ซือ้สินค้าผ่าน
ทางผู้จดัหาสนิค้ารายใหญ่จะแตกต่างออกไปเน่ืองด้วยความน่าเช่ือถือและอ านาจในการต่อรองของ ผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่  
การมีกระบวนการควบคุมคณุภาพสินค้าก่อนท่ีจะด าเนินการรับมอบสินค้า ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยควบคุมด้านคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ให้กบับริษัทในขัน้หนึ่งก่อนจดัสง่ตอ่ให้กบับริษัท ด้วยเหตผุลตามท่ีกล่าวมาทัง้หมดเป็นท่ีมาของการจัดซือ้หรือการ
สัง่ผลติผลติภณัฑ์จากผู้จดัหาสนิค้ารายใหญ่ดงักลา่วซึ่งได้รับการประเมินว่า มีความเหมาะสมท่ีสดุ โดยบริษัทท าการค้ากับผู้
จดัหาสนิค้าดงักลา่วมาอย่างยาวนาน มีความสมัพนัธ์อันดีกับผู้บริหารบริษัท และไม่เคยมีข้อขดัแย้งในการท าการค้าระหว่าง
กนัแตอ่ย่างใดตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงประเดน็การพึง่พงิการสัง่ผลติชิน้สว่นและผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้าและ
มีการประเมนิผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ รวมทัง้หาแนวการจดัการเพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไม่
สามารถสัง่ผลติชิน้สว่นและสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์จากผู้จัดหาสินค้ารายใหญ่ได้ ทางบริษัทจะด าเนินการจัดหาหรือสัง่ผลิตชิน้ส่วน
และผลติภณัฑ์จากผู้จดัหาสนิค้าหรือผู้ประกอบการรายอ่ืน โดยอาจสง่ผลกระทบตอ่บริษัทในช่วงระยะเวลาสัน้ แต่เช่ือได้ว่าจะ
มีผลกระทบไม่มากเน่ืองจากในประเทศจีนมีเมืองอุตสาหกรรมท่ีผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับประปาและ
สขุภณัฑ์ บริษัทสามารถจดัหาหรือสัง่ผลติชิน้สว่นและผลติภณัฑ์จากผู้จดัหาสินค้าหรือผู้ประกอบการรายอ่ืนได้ อีกทัง้ปัจจุบนั
ผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัประปาและสขุภัณฑ์ผู้ผลิตในประเทศไทยได้พฒันาเทคโนโลยีในการผลิตประกอบกับประสบการณ์และ
ความช านาญ บริษัทจึงมีการสั่งผลิตชิน้ส่วนและผลิตภัณฑ์บางชนิดท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ภายในประเทศ 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนการขยายก าลงัการผลติในสว่นผลติภัณฑ์ก๊อกน า้ของโรงงานท่ีจังหวดัสิงห์บุรีอย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วย
ทดแทนสดัสว่นการสัง่ผลติชิน้สว่นและผลติภณัฑ์น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มจะลดลงอย่างตอ่เน่ือง 

 
1.1.2. ความเส่ียงจากภาวะอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์มีการแข่งขันสูง 

เน่ืองด้วยผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ถือเป็นวสัดกุ่อสร้างประเภทหนึ่ง
ท่ีจดัอยู่ในกลุม่วสัดกุ่อสร้างและวสัดตุกแตง่ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบนัยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเก็บ
รวบรวมและจัดท าข้อมูลเฉพาะด้านขึน้มา ดังนัน้ในส่วนนีจ้ึงเป็นการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันจากข้อมูลข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารบริษัทประกอบเท่านัน้ 

จากข้อมลูท่ีรับทราบจากทางผู้บริหารบริษัทแจ้งว่า ปัจจุบนัในประเทศไทยมีโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสขุภัณฑ์ประมาณ 12 โรงงาน ซึ่งท าให้ปริมาณการผลิตก๊อกน า้ภายในประเทศไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการ ดงันัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าเข้าผลติภณัฑ์ก๊อกน า้จากต่างประเทศ และในภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์
ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์ สามารถจ าแนกตามระดับกลุ่มลูกค้าซึ่งมีวตัถุประสงค์และคว าม
ต้องการคณุภาพผลติภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนั แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุ่มผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานรับรองคณุภาพและมีความน่าเช่ือถือจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายตลาด
ระดบับน ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ภายในประเทศไทย และบางส่วนเป็น
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การน าเข้าจากต่างประเทศ มีกลุ่มลกูค้าเป็นผู้ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานรับรองคณุภาพว่า มีความคงทนแข็งแรง 
และมีการรับประกันสินค้าตามเง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผลโดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีมีความน่าเชื่อถือ คิดเป็นสดัส่วนมลูค่า
ทางการตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 40  

สว่นท่ีเหลือเป็นกลุม่ผู้ เลือกใช้ผลติภณัฑ์ท่ีคณุภาพอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแรกซึ่งอาจจะอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานหรือต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัคณุภาพของชิน้งานและวสัดท่ีุใช้ในการผลิต โดยคณุสมบตัิบาง
ประการของผลติภณัฑ์ดงักลา่วด้อยกวา่ผลิตภณัฑ์ส าหรับกลุม่เป้าหมายตลาดระดบับน ซึ่งจดัได้ว่าลกูค้าในกลุ่มนีอ้ยู่ในตลาด
ระดบักลางลงไป ขึน้อยู่กบัคณุภาพของชิน้งานและวสัดท่ีุใช้ในการผลิตตามท่ีได้กล่าวมา แต่มีจุดเด่นด้านราคาท่ีแตกต่างกัน
อย่างมาก แตด้่วยวตัถปุระสงค์การใช้งานท่ีไม่เน้นคณุสมบตัิบางประการ อาทิเช่น ความสวยงามหรูหรา ความทนทานพิเศษ
บางประการ ฯลฯ เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีจงูใจให้ผู้บริโภคท่ีไมย่ึดตดิกับตราสินค้า ตดัสินใจท่ีจะเลือกซือ้สินค้าในกลุ่มนี ้คิด
เป็นสดัสว่นมลูคา่ทางการตลาดในประเทศรวมแล้วประมาณร้อยละ 60 

จากท่ีกลา่วมาถึงภาวการณ์แขง่ขนัในอตุสาหกรรมนัน้   ในกลุ่มลกูค้าระดบับนท่ีมีผู้ประกอบการรายใหญ่ 
3-4 ราย เป็นผู้ครอบครองหลักในส่วนแบ่งทางการตลาด มีกลยุทธ์การแข่งขนัทัง้ทางด้านการออกแบบ คุณภาพ โดยใช้
โฆษณาประชาสมัพนัธ์เป็นส่ือทางการตลาดในการสร้างความสนใจและดงึดดูผู้บริโภค แต่ด้วยปัจจัยด้านราคาท่ีสงูตามมลูค่า
ทางการตลาดจึงเป็นโอกาสให้สนิค้าท่ีมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าระดบักลางและระดบัลา่งเข้ามาใช้จุดเด่นในปัจจัยด้านราคาท่ีมีต้นทุน
ต ่ากว่ามากเน่ืองจากมีต้นทุนทางการตลาดท่ีต ่า บริษัทจึงวางกลยุทธ์สร้างภาพลกัษณ์ให้เหมาะแก่กลุ่มลกูค้าทุกระดับ ทัง้
ระดบับนและระดบัลา่ง โดยใช้ตราสนิค้าตา่ง ๆ ของบริษัท ได้แก่ DUSS 3P BAY และ ICON ส าหรับผลติภณัฑ์ก๊อกน า้ ส่ือสาร
ให้กลุม่ลกูค้าเข้าใจถึงผลติภณัฑ์และระดบัคณุภาพท่ีจะได้รับจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตราสินค้าของบริษัท เพ่ือให้
เข้าถึงลกูค้าทุกกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นเร่ืองคณุภาพการใช้งาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้ได้รับ
ผลติภณัฑ์ท่ีมีประสทิธิภาพการใช้งานได้ดีและมีความคงทนแขง็แรง ค านึงความปลอดภยัของลกูค้าเป็นสิ่งส าคญั โดยจ่ายเงิน
เพ่ือซือ้ผลติภณัฑ์ในราคาท่ีสมเหตสุมผล ตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานผลติภณัฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ประปาและสขุภัณฑ์ ให้ลกูค้าท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความพึงพอใจจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  ตามสโลแกนท่ีว่า 
“DUSS for better life” เพ่ือชีวติที่ดีกว่า 

 

 

1.2 ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต 

 
1.2.1. ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดบิที่เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดโลก 

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ก๊อกน า้และอุปกรณ์ ท่ีเ ก่ียวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์นัน้ วัตถุดิบท่ีใช้ มี
ส่วนประกอบของวตัถุดิบประเภทโลหะเป็นหลกั โดยวตัถุดิบดงักล่าวมีส่วนประกอบของทองเหลืองเป็นหลกั ดงันัน้ปริมาณ
ความต้องการและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดุบิประเภทโลหะ โดยเฉพาะทองเหลืองจะส่งผลต่อต้นทุนผลิต และ
ต้นทนุขายของบริษัท ทัง้จากผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทเป็นผู้ผลติเองและท่ีจ้างบคุคลภายนอกผลติ 

แนวโน้มราคาของวตัถดุิบทองเหลืองจะแปรผนัในทิศทางเดียวกบัราคาทองแดงซึ่งเป็นธาตโุลหะหลกัท่ี
น าไปใช้เป็นสว่นประกอบในการผลติโลหะผสมหลายประเภทและเป็นสว่นประกอบหลกัของทองเหลือง โดยในอดีตท่ีผา่นมา
แนวโน้มปริมาณความต้องการและราคานัน้จะขึน้อยู่กบัปริมาณความต้องการโลหะของโลกซึ่งจะมีความผนัผวนตามภาวะ
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เศรษฐกิจและการเตบิโตในภาคธรุกิจส าคญัๆ ท่ีมีโลหะเป็นปัจจยัหลกัของวตัถดุิบ อาทิเช่น อตุสาหกรรมโลหะหนกั 
อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เป็นต้น 
 
 

1.2.2. ความเส่ียงจากการขาดแคลน / พึ่งพงิในการจัดหาวัตถุดบิประเภทโลหะ (ทองเหลือง) 
บริษัทได้ตดิตามขา่วสารและข้อมลูเพ่ือวเิคราะห์แนวโน้มปริมาณความต้องการและราคาทองเหลืองอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือให้สามารถบริหารการจดัซือ้และการบริหารสต๊อกวตัถดุบิคงเหลือได้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการวตัถดุบิท่ี
ใช้ผลติได้อย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกนัภาวะการขาดแคลนวตัถดุบิทองเหลืองท่ีเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
ซึ่งท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิทองเหลืองแตอ่ย่างใด โดยปัจจบุนับริษัทมีการน าเข้าทองเหลือง
จากผู้ประกอบรายใหญ่ในประเทศเยอรมนีเป็นหลกัเน่ืองจากเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประวตักิาร
ด าเนินงานมายาวนาน เป็นท่ีรู้จกักนัดีในระดบัโลก และราคาจ าหน่ายมีความเหมาะสม ท าให้บริษัทน าเข้าวตัถดุบิจาก
ผู้ประกอบการรายดงักลา่วเป็นหลกั อย่างไรก็ตามบริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดุบิทองเหลืองจากบริษัทภายในประเทศท่ีเป็นตวัแทน
น าเข้าทองเหลือง โดยการเลือกน าเข้าโดยตรงหรือซือ้จากตวัแทนน าเข้านัน้ จะพจิารณาความเหมาะสมขึน้อยู่กบัวา่ใน
ช่วงเวลานัน้ต้นทนุการจดัหาทองเหลืองจากแหลง่ใดต ่ากวา่ หรืออาจซือ้จากตวัแทนน าเข้าในกรณีท่ีมีความต้องการวตัถดุบิ
เร่งดว่น  

 
1.3 ความเส่ียงด้านการบริหาร การจัดการ 
 

1.3.1. ความเส่ียงกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 75 
ทางบริษัทมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยมีนายอุชัย วิไลเลิศโภคาเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 76.00 ( ณ วนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2557 นายอุชัย วิไลเลิศโภคา ถือหุ้นสามญัจ านวน 
281,400,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 63.95 ) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการ
กระจายหุ้นเพ่ือเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในครัง้นี ้ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว จะท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยกลุ่ม
ของนายอุชัย วิไลเลิศโภคา มีอ านาจในการควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ซึ่ง อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยได้รับ
ความเส่ียงจากการท่ีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน สามารถควบคมุคะแนนเสียงของท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด รวมทัง้ในเร่ืองมติท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงในท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งการถือหุ้น
ในลกัษณะกระจุกตวัเช่นนีจ้ะท าให้บริษัทไม่สามารถตดัสินใจด าเนินการใด ๆ โดยปราศจากการยินยอมของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ แม้ว่าผู้ ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนจะเห็นโอกาสท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทก็ตาม 

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากจ านวน
กรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบของบริษัททกุท่าน ล้วนแตเ่ป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในสงัคม ซึ่ง
ถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท 
แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั เข้าท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทยังค านึงถึงการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ด้วยโครงสร้างท่ีมีการ
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ตรวจสอบและถ่วงดลุดงักลา่ว บริษัทจึงมัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียกับบริษัท จะได้รับการปฏิบตัิอย่ างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกนั 

 
1.3.2. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงพืน้ที่ เช่าจากบุคคลที่ เก่ียวข้องกัน  

ทางบริษัทได้เช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างจากนางรัตนา วิไลเลิศโภคา ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ของอาคารส านักงาน มีขนาดเนือ้ท่ีทัง้หมด 1-0-0 ไร่ ตัง้อยู่
เลขท่ี 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ก าหนดระยะเวลา 3 ปี เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาเช่านีแ้ล้ว ผู้ให้เช่าสญัญาวา่หากผู้เช่าประสงค์จะตอ่สญัญาเช่านีต้อ่ไปอีก ผู้ให้เช่ายินดีท่ีจะต่อสญัญาให้โดย
ผู้เช่าจะต้องแจ้งความจ านงยืนยนัการขอตอ่สญัญาเช่าไปยังผู้ ให้เช่า ณ ภูมิล าเนาของผู้ ให้เช่า ภายใต้เง่ือนไขว่าผู้ เช่าจะต้อง
ไมไ่ด้ปฏิบตัผิดิสญัญาเช่ามาก่อน เม่ือผู้ เช่าได้แจ้งความจ านงเป็นหนังสือยืนยันไปยังผู้ ให้เช่าดงักล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ ให้เช่าจะ
บอกปฏิเสธการตอ่สญัญานีม้ไิด้ โดยให้ถือวา่การแจ้งความจ านงขอตอ่สญัญาดงักลา่วก่อให้เกิดสญัญาเช่ามีอายกุารเช่าต่อไป
อีก 3 ปี นบัถดัจากวนัสิน้อายสุญัญาเช่านี ้เว้นแตผู่้ให้เช่าจะขอขึน้คา่เช่าแตต้่องไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราค่าเช่าเดิม โดยใน
ปัจจุบนัมีอัตราค่าเช่า 60,000 บาทต่อเดือน ซึ ่งเป็นราคาท่ีค านวณโดยก าหนดราคาค่าเช่าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของ
มลูค่าราคาประเมินที่ได้จากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ศศิภักดิ์ จ ากัด 
และบริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งอยู่ในรายช่ือบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมิน
หลักท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ ท่ี สช.24/2555 เร่ือง การให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลกั
ส าหรับธรุกรรมในตลาดทนุ โดยได้ออกเลม่รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สนิดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2554 และ 14 
กรกฎาคม 2554 ตามล าดบั ซึ่งทางบริษัทอาจได้รับผลกระทบเร่ืองการจัดหาพืน้ท่ีเพื่อใช้เป็นอาคารส านักงาน หากนาง
รัตนาฯ พิจารณาไม่อนุญาตให้ใช้ท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างภายหลงัจากท่ีหมดระยะเวลาตามท่ีระบุในสญัญาเช่าพืน้ท่ีพร้อม
สิ่งปลกูสร้างดงักล่าว 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้รับอนญุาตจาก นางรัตนา วิไลเลิศโภคา เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง 
โดยมีหนงัสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างเพ่ือวตัถุประสงค์ในการเก็บรักษาสินค้า รวมทัง้ผลิตภัณฑ์ และ
อปุกรณ์บริษัทเท่านัน้ พืน้ท่ีทัง้หมดมีขนาด 0-1-82 ไร่ ตัง้อยู่เลขท่ี 5/11 ซอยรามอินทรา 22 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี หากครบก าหนดระยะเวลาแล้ว บริษัทประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์
ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วตอ่ ให้บริษัทแจ้งความจ านงไปยังเจ้าของท่ีดิน ซึ่งเจ้าของท่ีดินจะได้ยินยอมเป็นหนังสือต่อไป 
แตท่ัง้นีใ้ห้ถือสงวนสทิธ์ิแก่เจ้าของท่ีดินในการยินยอมอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้ภายหลงัท่ีครบก าหนดอายุ 3 ปี โดยไม่
คดิคา่ตอบแทนในการอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทมีแผนท่ีจะย้ายคลงัสินค้าทัง้หมด 
ซึ่งรวมถึงคลงัสนิค้าท่ีปัจจบุนัใช้ประโยชน์บนท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างดงักลา่วท่ีคณุรัตนาฯ อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ไปยังส่วนท่ี
บริษัทมีแผนการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงงานท่ีจังหวดัสิงห์บุรีเพิ่มเติมเม่ือมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้
สามารถบริหารจัดการคลงัสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าเดิมซึ ่งตามแผนการลงทุนดงักล่าวมีก าหนดแล้ว
ภายในปี 2557 

อย่างไรก็ตาม คณุรัตนาฯ ในฐานะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการเช่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างเพ่ือใช้เ ป็นท่ีตัง้ของอาคารส านักงาน รวมทัง้การอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเก็บรักษาสนิค้า รวมทัง้ผลติภณัฑ์ และอปุกรณ์ เช่นเดียวกนั 



รายงานประจ าปี 2556                                         บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 43    ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัท เพิ่มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ใน 
www.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

1.4 ความเส่ียงด้านการเงนิ 
 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากบริษัทมีการน าเข้าสินค้าเพ่ือจ าหน่ายจากผู้จัดจ าหน่าย / ผู้จัดหาสินค้าในประเทศจีนจ านวนมาก โดยก าหนด

เง่ือนไขการช าระเป็นเงินสกลุดอลลา่ร์สหรัฐอเมริกา แตร่ายได้ของบริษัทโดยสว่นใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้บริษัทจึงมีความ
เส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน หากเกิดสถานการณ์ท่ีอัตราแลกเปล่ียนค่าเงินบาทเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี
ปรับตวัอ่อนคา่ลง จะสง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุด้านการน าเข้าสนิค้าเพิม่สงูขึน้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการบริหารจดัการความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน โดยการพิจารณามลู
ค่าท่ีจะต้องช าระ ประกอบกับแนวโน้มทิศทางการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร หาก
พิจารณาแล้วแนวโน้มของค่าเงินบาทมีทิศทางท่ีน่าจะปรับตวัอ่อนค่าลงในอนาคตท าให้บริษัทต้องจ่ายช าระเงินในมลูค่าท่ี
สงูขึน้ จะด าเนินการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศทัง้จ านวนของมลูค่าท่ีจะถึงก าหนดช าระในงวดนัน้ทันทีทัง้จ านวน 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและความเสียหายจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและ
ตดิตามสถานการณ์ รวมทัง้หาแนวทางในการบริหารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอย่างตอ่เน่ือง 
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4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมลูอ่ืน 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000558 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : OCEAN 
วนัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ : 23 ธนัวาคม 2556 
ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : บริษัทด าเนินธรุกิจเป็นผู้น าเข้า ประกอบและผลิตชิน้สว่นเพ่ือใช้ประกอบผลติภณัฑ์ 

โดยจดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ส าหรับผลติภณัฑ์ในกลุ่มชิน้สว่น
และผลิตภณัฑ์ก๊อกน า้และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัประปาและสขุภณัฑ์ 

ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 148/1 ซอยรามอินทรา14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10230 

ท่ีตัง้โรงงาน : เลขท่ี 88/8 หมู ่4 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ 16120 
โทรศพัท์ : 029 436-663-4 
โทรสาร : 029 436-343 และ 029 437-740 
เวบ็ไซต์ (URL) : www.dussthai.com 
ทนุจดทะเบียน : 110 ล้านบาท (หน่ึงร้อยสบิล้านบาทถ้วน) 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว : 110 ล้านบาท (หน่ึงร้อยสบิล้านบาทถ้วน) 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ตอ่หุ้น : 0.25 บาท (ย่ีสบิห้าสตางค์) 
 

4.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์หุ้นสามญั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขท่ี 62  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ : (66) 2229 2800 
โทรสาร : (66) 2359 1259 
TSD Call center : (66) 2229 2888 
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5. ผู้ถือหุ้น 

 
           รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 มีดงันี ้

ชือ่ – สกลุ จ านวนหุน้ (หุน้) รอ้ยละของทนุช ารแลว้ 

1. นายอชุยั วไิลเลศิโภคา 334,400,000 76.0000 

2. กลุม่ครอบครัวงามอรณุโชต ิ 5,600,000 1.2727 

 2.1 นายสนัต ิงามอรณุโชต ิ 4,800,000 1.0909 

 2.2 นายสชุาต ิงามอรณุโชต ิ 800,000 0.1818 

3. น.ส. พลอยปภัส สทิธริจุโิรจน ์ 2,200,000 0.5000 

4. นาง เบญจรัตน์ สมเกยีรต ิ 2,090,000 0.4750 

5. นาย พรีะพงษ์ โลหะวบิลูยท์รัพย ์ 2,050,000 0.4659 

6. กลุม่ พรรัตนโชตสิกลุ 1,500,000 0.3409 

6.1 น.ส. พรพมิล พรรัตนโชตสิกลุ 1,000,000 0.2273 

6.2 น.ส. ศรจัีนทร ์พรรัตนโชตสิกลุ 500,000 0.1136 

7. กลุม่ พริยิะวัฒนไพศาล 1,300,000 0.2955 

7.1 น.ส. อทุมุวัลย ์พริยิะวัฒนไพศาล 700,000 0.1591 

7.2 น.ส. ศศธิร พริยิะวัฒนไพศาล 600,000 0.1364 

8. นาย เอกพันธ ์ปรชีาเจรญิปัญญา 1,200,000 0.2727 

9. กลุม่ สรุยิวนากลุ 1,200,000 0.2727 

9.1 นาย อนวัช สรุยิวนากลุ 800,000 0.1818 

9.2 น.ส. กณุฑ ีสรุยิวนากลุ 200,000 0.0455 

9.3 นาย เกรยีงไกร สรุยิวนากลุ 200,000 0.0455 

10. น.ส. อไุร จันทรร์ุง่เรอืง 1,100,000 0.2500 

รวมผูถ้อืหุน้ 10 รายแรก 352,640,000 80.1455 

11. ผูถ้อืหุน้รายยอ่ยอืน่ๆ 87,360,000 19.8545 

   
รวม 440,000,000 100.00 

           
           หมำยเหต ุณ วนัที่ 7 กมุภาพนัธ์ 2557 นายอชุยั วไิลเลิศโภคา ถือครองหุ้นสามญัจ านวน 281,400,000 หุ้น  คิดเป็นสดัส่วน 
            อตัราร้อยละ 63.95 
 

              หลกัทรัพย์ของบริษัท   ทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 
     ทนุจดทะเบียน  : 110,000,000 บาท 
               หุ้นสามญัจ านวน    440,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
     ทนุท่ีออกและช าระแล้ว : 110,000,000 บาท  
     หุ้นสามญัจ านวน    440,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
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6. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงิน

ส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดและการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั  
 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท สภาพคลอ่ง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ใน
อนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้มติคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล จะต้องถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา ยกเว้นเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัจิ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
ครัง้ตอ่ไป 
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7. โครงสร้างการจัดการ 

7.1 คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม
คณะกรรมการ 

จ านวนครัง้การเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคตยิานุรักษ์ 2/ ประธานกรรมการบริษัท    
2. นางรัตนา วไิลเลศิโภคา 1/ รองประธานกรรมการบริษัท 13 13 
3. นายอชุยั วไิลเลศิโภคา กรรมการบริษัท 15 15 

4. นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลศิ 1/ กรรมการบริษัท 8 8 
5. นายอดลุย์ เลาหพล 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 
8 8 

6. นายบญุเลศิ ใจมัน่ 1/ กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

8 8 

7. นางสาวชลดิา วตุตดิ ารงธรรม 
1/ 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

8 8 

หมายเหต ุ:  1/ คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 

2556 ที่ผ่านมา 
2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีมตแิต่งตัง้กรรมการเพ่ิม 1 ท่าน 
คือ รศ.ดร. มนตรี โสคตยิานุรักษ์ แทนกรรมการที่ลาออก และอนุมัตแิต่งตัง้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท 

- กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

- ที่ตามมตทิี่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/ 2556 วันที่  17 มิถุนายน 2556 ได้อนุมัตแิต่งตัง้กรรมการเพ่ิมอีก 2 
ท่าน และแต่งตัง้กรรมการอิสระเพ่ิมอีก 3 ท่าน ดงันี ้

    1) นางรัตนา วิไลเลิศโภคา  กรรมการบริษัท 
    2) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ  กรรมการบริษัท 
    3) นายอดลุย์ เลาหพล   กรรมการอิสระ 
    4) นายบุญเลิศ ใจม่ัน   กรรมการอิสระ 
    5) นางสาวชลิดา วุตตดิ ารงธรรม  กรรมการอิสระ 

 ต่อมากรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับการแต่งตัง้จากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 เม่ือวันที่  30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีมตแิต่งตัง้กรรมการเพ่ิม 1 ท่าน
คือ รศ.ดร. มนตรี โสคตยิานุรักษ์ แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งได้เข้าประชุมครัง้แรกเม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2556 

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
นายอชุยั วไิลเลศิโภคา ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางรัตนา วไิลเลิศโภคา นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลศิ รวมเป็นสองคน

และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
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7.2. ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

1.นายอชุยั  วไิลเลิศโภคา กรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จดัการ สายการตลาด(รักษาการ) 

2.นางรัตนา วไิลเลิศโภคา รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการเงิน 
3.นายรัตนชยั  วไิลเลิศโภคา รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการผลติและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
4.นายศรัทธา  จนัทรเศรษฐเลศิ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานสนบัสนนุ 
5.นางสาวปวีณา  พงษ์เมตต์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดอาวโุส ฝ่ายขาย 

หมายเหต ุ: - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
 

7.3. เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 (ครัง้แรกภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เม่ือวันท่ี22 
สงิหาคม 2556 บริษัทได้อนมุตัแิตง่ตัง้ให้นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลศิ ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลการจัด
กิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดแูลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

7.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

7.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
  คา่ตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบีย้ประชมุ ดงันี ้

 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจ านวน 
5 ท่าน รวมทัง้สิน้  6.44 ล้านบาท 

รายชื่อคณะกรรมการ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าบ าเหน็จแปร
ตามผลการ
ด าเนินงาน 

รวม 

1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการบริษัท 10,000.00      10,000 
2. นายอชุยั  วิไลเลิศโภคา กรรมการบริษัท 100,000.00   100,000.00 

3. นางรัตนา  วิไลเลิศโภคา กรรมการบริษัท 70,000.00   70,000.00 
4. นายศรัทธา  จนัทรเศรษฐเลิศ กรรมการบริษัท 70,000.00   70,000.00 
5. นายอดลุย์  เลาหพล กรรมการบริษัท/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
145,000.00 75,000.00  220,000.00 

6. นายบุญเลิศ  ใจมัน่ กรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ 

140,000.00 50,000.00  190,000.00 

7. นางสาวชลิดา  วตุติด ารงธรรม กรรมการบริษัท/
กรรมการตรวจสอบ 

140,000.00 50,000.00  190,000.00 

 รวม 675,000.00 175,000.00  850,000.00 
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7.5. บุคลากร 

7.5.1 จ านวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีจ านวนพนกังานทัง้หมด  204 คน โดยในปี 2556 มีการจ่ายผลตอบแทนในรูป 
เงินเดือน คา่นายหน้า โบนสั ค่าลว่งเวลา เงินประกนัสงัคม และสวสัดกิารตา่งๆ ให้แก่พนกังานจ านวนทัง้สิน้  36.13 ล้านบาท  
ซึ่งสามารถจดัแบง่ตามฝ่ายงานต่างๆ ได้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2554 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 
พนักงานประจ า 99 108 143 

1. ฝ่ายการเงิน 7 5 6 
2. ฝ่ายบญัชี 6 7 5 

3. ฝ่ายขาย 51 64 105 

4. ฝ่ายบริหารจดัสง่ 8 10 7 

5. ฝ่ายคลงัสนิค้า/ ประกอบ
ผลติภณัฑ์ 

11 6 
8 

6. ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ 3 3 1 

7. ฝ่ายผลิต (โรงงานสงิห์บรีุ) 13 13 11 

พนักงานรายวัน* 37 55 61 

รวม 136 163 204 

 
7.5.2 ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 -  ไมมี่  - 

 
7.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน  
บริษัทมีจดุมุง่หมายให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และมีความรู้ในด้านวิชาการ รวมถึงวิทยาการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย และอนามัยของพนักงานทุกคน นอกจากนีบ้ริษัทยังให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บคุลากรเพ่ือเพิม่ความสามารถและประสทิธิภาพในการท างาน โดยก าหนดแผนการพฒันาบคุลากรอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอ 
เพ่ือเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะในการท างาน ทัง้การอบรมภายในบริษัทและส่งเข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน บริษัทยงัได้จดัให้มีสวสัดกิารให้กบับคุลากร เพ่ือสร้างขวญั
และก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอย่างตอ่เน่ือง  
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ  - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 จะอยูใ่นเส้นกรอบหนา 
  - ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการวา่จ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แตง่ตัง้ บริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั ท าหน้าท่ีดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการ 
นายอุชัย วไิลเลิศโภคา

คา 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาด (รักษาการ) 
นายอุชัย วไิลเลิศโภคา 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการเงนิ 

นางรัตนา วไิลเลิศโภคา 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานสนับสนุน 

นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 

ฝ่ายขาย 
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส 

นางสาวปวีณา พงษ์เมตต์ 

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

นายรัตนชัย วไิลเลิศโภคา 
 

แผนกทรัพยากรมนษุย์ 

แผนกจดัซือ้ แผนก
การเงินจ่าย 

แผนก
การเงินรับ 

 

ฝ่ายผลิต
(สิงห์บุรี) 

แผนกออกแบบ
พฒันาผลิตภณัฑ์ 

แผนกจดัสง่
สนิค้า 

ฝ่ายบริหาร
จดัสง่ 

ฝ่ายบญัชี  ฝ่ายคลงัสนิค้า/
ประกอบผลติภณัฑ์ 

เลขานุการบริษัท 
นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 

แผนก
คลงัสนิค้า 

แผนกประกอบ/
บรรจภุณัฑ์ 
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8. การก ากับดูแลกิจการ  
 
8.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2556 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 22  สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติ
นโยบายก ากบัดแูลกิจการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทในทุกระดบัชัน้ทัง้ในส่วนของพนักงาน
ระดบัปฏิบตังิาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั 
เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตท่ียั่งยืนอันจะน ามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า และสาธารณชนทั่วไป ซึ่ง
สาระส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้
 
หมวดท่ี 1 : สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  
 บริษัทให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ ถือหุ้นดงักล่าวครอบคลุมสิทธิ
พืน้ฐานต่าง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีถืออยู่ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมลูของ
กิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ 
และการลดทนุหรือเพิม่ทนุ เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานดงักล่าวแล้ว บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ถือหุ้นลว่งหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดย
บริษัทจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั โดย
ระบวุนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ตลอดจนเอกสารข้อมลูประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้ง
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการประชมุ และสทิธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชมุและออกเสียงลงมต ิ

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทได้
จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ  

3) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น  
รวมถึงในการประชมุ บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะตา่งๆ ได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมลูรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น  

4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถซักถามในเร่ื องท่ี
เก่ียวข้องได้ 

5) เม่ือการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเพ่ือแสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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หมวดท่ี 2 : การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  
 บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้ นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้ นว่า 
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ
ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัแิละปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
สามารถเข้าประชมุด้วยตนเอง สามารถใช้สทิธิออกเสียงโดยการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือผู้ อ่ืนมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนได้ ทัง้นี ้การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทและตามล าดบัวาระการประชุมท่ีมี ซึ่งบริ ษัทจะ
จดัเตรียมเอกสารประกอบการพจิารณาในแตล่ะวาระอย่างชดัเจนและเพียงพอ รวมทัง้จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 
 บริษัทได้ก าหนดมาตรการป้องกนักรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมชิอบ โดยก าหนดแนวทางเป็นลายลกัษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในองค์กร
ถือปฏิบตัิ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนนัน้ บริษัทไ ด้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดแูลและพจิารณาตดัสนิความผดิ ในกรณีท่ีมีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตวั และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี ้
บริษัทยงัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทส าหรับตนเอง คู่สมรส 
และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
หมวดท่ี 3 : บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย (Roles of Stakeholders)   
 บริษัทให้ความส าคญักับการก ากับดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ลงทุน 
เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ เป็นต้น โดยผู้มีสว่นได้เสียจะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสทิธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดย
บริษัทจะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมี โดยบริษัทได้พิจารณา
ให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียตามบทบาทและหน้าท่ีท่ีมีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงาน
ของบริษัท เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้าง
ผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่ือสาร เสนอแนะ 
หรือให้ข้อมลูตอ่คณะกรรมการบริษัทโดยผา่นทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท   
 บริษัทได้พจิารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสียในการสร้างความมัง่
คัง่ ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ ดงันี ้

 ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการให้ความส าคญักับการดแูลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัในการท างานและคณุภาพชีวิตของพนักงาน
เป็นส าคญั  
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 การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสญัญาท่ีท า
ร่วมกนัอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกบัทัง้สองฝ่าย 

 การปฏิบตัติามเง่ือนไขการกู้ ยืมตามข้อตกลงท่ีมี  

 เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบตอ่ลกูค้า มีความรับผดิชอบต่อลกูค้าทัง้ด้านคณุภาพสินค้า และการให้บริการ
ท่ีดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลบัของลกูค้า และการให้ความส าคญักับการก าหนดราคาท่ีเป็น
ธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการก าหนดราคาท่ีมี 

 การปฏิบตัติามกรอบกตกิา การแขง่ขนัท่ีดี รวมถึงหลีกเล่ียงวธีิการท่ีไม่สจุริต เพ่ือท าลายคู่แข่งทางการ
ค้า 

 ให้ความส าคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเก่ียวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพ่ือชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยังตอบแทนชุมชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพ่ือการกุศล
อย่างสม ่าเสมอ 

 
หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  
 บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัท ทัง้ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูท่ีไมใ่ช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ โดยเป็นไปตามช่องทางท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งข้อมลูส าคญัท่ี
บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทางการเงินตา่ง ๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัท โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
 บริษัทจะดแูลให้คณุภาพของรายงานทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป 
และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีท่ีเป็นอิสระและได้รับการรับรองจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีเ้พ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมลูการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและ
ลกัษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย ทัง้นี ้ข้อมลูต่าง ๆ 
ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสูส่าธารณะผา่นช่องทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย 
 
หมวดท่ี 5 : ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลายซึ่ง
สามารถน าประสบการณ์ท่ีมีมาพฒันาและก าหนดแนวนโยบายท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าท่ี
ส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึงก ากบัดแูล ตดิตามและตรวจสอบการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผล
การด าเนินงานของกิจการเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจาก
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ฝ่ายบริหารจ านวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นอิสระจ านวน 3 
ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี ้บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น ซึ่งพจิารณาความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่
ละคน โดยอยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าท่ีกับบริษัทได้ รวมทัง้อัตรา
คา่ตอบแทนท่ีก าหนดสามารถเทียบเคียงได้กบัคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 
 กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้กรรมการบริษัททุก
คนยังอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีและเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตผุลจ าเป็น  
 นอกจากนี ้คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความส าคญักับการเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยข้อมลูท่ีเปิดเผยจะต้องมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน 
ผลการด าเนินงาน ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี โดยเผยแพร่ข้อมลูและขา่วสารตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ ทัง้การจดัสง่เอกสารทางไปรษณีย์ ส่ือของตลาดหลกัทรัพย์และส านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทภาย
หลงัจากการน าหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือคณะกรรมการแตล่ะชดุ และขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
8.2.1 คณะกรรมการบริษัท  
 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจ านวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคตยิานรัุกษ์ 2/ ประธานกรรมการบริษัท  
2. นางรัตนา วไิลเลิศโภคา 1/ รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายอชุยั  วไิลเลิศโภคา กรรมการบริษัท 
4. นายศรัทธา  จนัทรเศรษฐเลศิ 1/ กรรมการบริษัท 
5. นายอดลุย์  เลาหพล 1/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. นายบญุเลศิ  ใจมัน่ 1/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นางสาวชลดิา          วตุตดิ ารงธรรม 1/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 



รายงานประจ าปี 2556                                                  บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

หน้า 55  ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัท เพิ่มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ใน 
www.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

หมายเหต ุ:  1/ คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 

2556 ที่ผ่านมา 
2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2556 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีมตแิต่งตัง้กรรมการเพ่ิม 1 ท่าน 
คือ รศ.ดร. มนตรี โสคตยิานุรักษ์ แทนกรรมการที่ลาออก และอนุมัตแิต่งตัง้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท 

- กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 
โดยมีนายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลศิ เป็นเลขานกุารบริษัท  
 
กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
นายอชุยั วไิลเลศิโภคา ลงลายมือช่ือร่วมกบั นางรัตนา วไิลเลิศโภคา นายศรัทธา จนัทรเศรษฐเลศิ รวมเป็นสองคน

และประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
1. ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
2. พจิารณาอนมุตันิโยบายธรุกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยทุธ์ธรุกิจ และงบประมาณประจ าปี  
3. พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 

2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัต าแหน่งกรรมการ ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ  

4. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบของกรรมการบริหาร  

5. พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาแตง่ตัง้
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป  

6. พจิารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจผกูพนับริษัทได้  
7. แตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ

เพ่ือให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพกิถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ได้  

8. พจิารณาอนมุตักิารท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ เว้นแตร่ายการดงักลา่วจะต้องได้รับอนมุตัจิาก
ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ทัง้นี ้ ในการพจิารณาอนมุตัดิงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. พจิารณาอนมุตักิารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ ในการพจิารณาอนมุตัดิงักลา่วจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 
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10. พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้วา่บริษัท มีก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนัน้ 
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

 
ทัง้นี ้ก าหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสีย หรือความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท

ไมมี่สทิธอิอกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ไปนี ้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการ และท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลกิบริษัท  
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 
(ฌ) การอ่ืนใดท่ีได้ก าหนดไว้ภายใต้บทบญัญัตแิห่งกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดงักล่าวข้างต้น 
อาทิ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นต้น 

 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริษัทมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอช่ือ
และแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 
 

ทัง้นี ้ การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนมุตัริายการท่ีตน
หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ส าหรับทัง้
บริษัทได้  
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8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556  บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอดลุย์  เลาหพล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายบญุเลศิ  ใจมัน่ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวชลดิา  วตุตดิ ารงธรรม กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ -     กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน คือ 
นางสาวชลิดา วุตติด ารงธรรม โดยส าเร็จการศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง และได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรต่างๆดงัต่อไปนี ้

 หลักสูตร”การท าFinancial Projection แบบนักวิเคราะห์มืออาชีพ” จากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หลักสูตร”ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์” จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 หลักสูตร”การบัญชีส าหรับกิจการซึ่งไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) และประเดน็ข้อผิดพลาด
ด้านภาษีที่พบบ่อย” จากส านักงานบัญชี เอินส์ท แอนด์ ยัง 

 หลักสูตร”Internal Audit Procedures” จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 หลักสูตร”CFO Certification Program” รุ่นที่ 10 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 หลักสูตร”โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC)-การจัดท าแผนธุรกิจ” จากสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ กระทรวงอุตสาหกรรม 

 หลักสูตร”Sasin Graduate Institute of Business Administration” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 อีกทัง้กรรมการท่านนีย้ังมีประสบการณ์การท างานในสายงานบัญชี และจากคุณสมบัตขิอง
กรรมการดงักล่าวนี ้บริษัทจึงมีความม่ันใจว่าท่านมีความรู้ความสามารถในด้านการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน 
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 เม่ือวันที่ 30 

กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา 

 

 โดยมีนายนนทวชิญ์ ไทยพริิยะกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ

บริษัท 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในท่ีนี ้หมายถึง ช่วงเวลาระหวา่งวนัประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นในปีถดัไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการเสนอช่ือและแตง่ตัง้เข้าด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 

 
1. ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้

ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้อง
และจ าเป็น 

2. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามท่ีจ าเป็น
หรือเห็นสมควร 

3.  
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริษัท มาจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณุสมบตัิ ตามข้อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2553 ดงันี ้

 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี กอ่น
วนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้าม
ดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา 
คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัทบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้
ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค า
ขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
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เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัข้ิางต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision)ได้ 

 
8.2.3 คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอชุยั วไิลเลิศโภคา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางรัตนา วไิลเลิศโภคา กรรมการบริหาร 

3. นายรัตนชยั วไิลเลิศโภคา   กรรมการบริหาร 
4. นายศรัทธา  จนัทรเศรษฐเลศิ กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ: - คณะกรรมการบริหาร ไม่มีการก าหนดค่าเบีย้ประชุมแต่อย่างใด 
- คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตัง้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 (ครัง้แรกภายหลังการ
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เม่ือวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. มีอ านาจสั่งการ วางแผน และก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพจิารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัหิรือก าหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พจิารณาอนมุตั ิแล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธรุกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธรุกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
5. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมตอินมุตัใินหลกัการแล้ว 
6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดย

ประการอ่ืนซึ่งทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมตอินมุตัแิล้ว 
7. มีอ านาจในการอนมุตักิารซือ้ทรัพย์สิน หรือการช าระราคาใด ๆ อันสืบเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัท่ีิคณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมตัิการซือ้ การจัดจ้าง การ

เช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทุน และด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
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ด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก าหนด 

9. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนุมตัิการกู้ ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บญัชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามคูมื่อการปฏิบตังิาน-อ านาจด าเนินการท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด 

10. มีอ านาจพจิารณาก าหนดสวสัดกิารพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราวไป 
 
 ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง
อ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดขดัแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนมุตัริายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือ
พจิารณาอนมุตัริายการดงักลา่ว ตามท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด 
 
8.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่
ก็ได้ 

2. ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุ้นตอ่หนึ่ง (1) เสียง 
2.2 ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
2.3 บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี ้
ขาด 

3. ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ และ
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันส่วนปี
หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนัน้จะมีผลนับแต่วันท่ีใบลา
ออกไปถึงบริษัท 
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5. ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้
นัน้จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต า แหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรก
จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบงัคบั
ในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และมีคณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ 
และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้อง
เป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
3 ปี นับจากวันท่ีมีมติแต่งตัง้ และเม่ือครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นยังไม่ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวาระลง และ/หรือ
เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบท่ีสรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คณุสมบตัเิป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

 
คุณสมบัตคิณะกรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้นับรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ๆ ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปี ก่อนวนัท่ี
ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้าม
ดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
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3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
สงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวชิาชีพนัน้ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอ
อนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
10. กรรมการอิสระตามคณุสมบตัข้ิางต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้  
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คุณสมบัตคิณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และ  
2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินได้  

4. มีหน้าท่ีในลักษณะเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัท  โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมการบริษัท จะแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการบริหาร 
 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้ จัดการ ให้มาจากการเสนอช่ือของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุ คคลท่ีมีช่ือเป็นคณะ

กรรมการบริหารอยู่ในขณะท่ีท าการคดัเลือกเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิแต่งตัง้บุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
  
8.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 มีมตท่ีิ
เก่ียวข้องกบัระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของบริษัท ดงันี ้  

1.  กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตัดิงันี ้
ก) ต้องรักษาความลบั และ /หรือข้อมลูภายในของ บริษัท 
ข) ต้องไม่น าความลบั และ  /หรือข้อมูลภายในของ บริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไมก่็ตาม 

ค) ต้องไม่ท าการซือ้ขาย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลบั และ  /หรือข้อมลูภายใน
บริษัท และ  /หรือเข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับ และ /หรือข้อมูลภายในของ บริษัท อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  
ทัง้นี ้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน
ของบริษัท ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา  1 เดือนก่อนการ 
เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน โดยข้อก าหนดดงักลา่วให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุ
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นิตภิาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลกูจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักล่าวจะ
ถือวา่ได้กระท าผดิร้ายแรง 

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 

3. ให้ประกาศระเบียบข้อบงัคบัดงักลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างทราบโดยทัว่กนั 
 
8.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 

1. คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี (Audit Fee) 
ส าหรับปี 2556 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบญัชี ได้แก่ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในรอบปี 2556 โดยมี
คา่ธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินโดยประมาณเป็นจ านวนเงินรวม 575,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาท
ถ้วน) 

2. คา่สอบทานข้อมลูทางการเงินรายไตรมาส (สามไตรมาส) 
คดิเป็นจ านวนเงิน 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) 
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9. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 9.1.  นโยบายภาพรวม :  บริษัทฯ ก าหนดจัดท าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยก าหนดประกาศใช้เร่ิมแต่
เดือน ตลุาคม 2555 โดยเน้นหลกัคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ ความยุติธรรม การปฏิบตัิตามกฎหมายซึ่งมุ่งเน้นองค์กรและภาพรวม
ของสงัคม  โดยตระหนกัดีถึงการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนในการด าเนินธุรกิจท่ีมีความความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดย
เร่ิมต้นตัง้แตก่ระบวนการผลติ   การจดัหาวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม  การดแูลสขุชีวอนามยั พนักงานให้ได้รับ
ความปลอดภัย และมีความสขุในการปฏิบตัิหน้าท่ี การมอบความสขุให้กับลกูค้าผู้มาติดต่อ ตลอดจนผู้บริโภคท่ีได้รับสินค้าท่ีมี
คณุภาพดีตรงตามวตัถปุระสงค์ “For Better Life” ซึ่งบริษัทฯ ยึดมัน่มาตลอดเวลากวา่ 10 ปี 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบตัติอ่ผู้มีสว่นได้เสียในทกุภาคสว่น เช่น การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ลกูค้า คู่ค้า 
ตลอดจนคูแ่ขง่ทางการค้า โดยให้ปฏิบตัิในกรอบของกฎหมาย และเน้นหลกัคณุธรรม ธรรมาภิบาลท่ีพึงปฏิบตัิ โดยเฉพาะความ
ซ่ือสตัย์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 9.2. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน :  การด าเนินการของกระบวนการผลิต ท่ีถูกก าหนดภายใต้พระราช
กฤษฎีกา ส าหรับเคร่ืองสขุภณัฑ์ หมวดก๊อกน า้ จึงเป็นหลกัประกันท่ีดีในการควบคมุคณุภาพ (ตามมาตรฐาน มอก 2067 -2554) 
ตัง้แตเ่ร่ิมต้นในการจดัหาวตัถดุบิ กระบวนการผลติ การตรวจสอบคณุภาพ การสอบกลบัผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ
ให้แก่ผู้บริโภค โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจไม่มีเคยได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคอันเป็นผลมาจากการใส่
ใจของพนกังานทกุระดบั รวมถึงฝ่ายบริหารท่ีให้ความส าคญัในการบวนการตา่งๆ ของธรุกิจ 

 9.3. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (after process)   
 - การเข้าร่วมโครงการ “Happy Work Place” กบัสภาอตุสาหกรรม ซึ่งน ามามวลรวมแห่งความสขุของพนักงาน ชุมชน
ใกล้เคียงกบัโรงงาน ลกูค้าท่ีมาตดิตอ่ ตลอดจนผู้บริโภคท่ีได้รับผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ 
 - บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม สถานท่ีตัง้ของโรงงาน จังหวดัสิงห์บุรี ซึ่งเป็นสายการผลิต ใน
บริเวณพืน้ท่ีกวา่ 30 ไร่ บริษัทฯ ใช้พืน้ในการผลติเพียง 3 – 4 ไร่ เพ่ือมใิห้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยบริเวณพืน้ท่ี
สว่นท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้ใช้เป็นสถานท่ีในการผลติ  ได้พฒันาภมูทิศัน์ให้ร่มร่ืนเป็นธรรมชาตเิพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีตอ่พนกังาน  
 - บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในด้านเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอพรหมบรีุ จงัหวดัสงิห์บรีุ    
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10. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
10.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัท  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2557 ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์  2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาปรับปรุงแบบประเมนิความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทจากฉบบัเดิมท่ีมี
การพจิารณาอนมุตัโิดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 (ครัง้แรกหลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 โดย
ปรับปรุงเนือ้หาตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  พฒันาแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายใน พร้อมคูมื่อจดัท าแบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 ซึ่งประกาศใช้เม่ือ ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา
และแนะน าให้มีการประเมนิหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคมุภายในอย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติม
หากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการ
พจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน 
และสามารถก าหนดแนวทางปฏิบตัท่ีิเหมาะสมกบับริษัทได้ โดยแบง่ออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้ได้แก่ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 
2. การบริหารความเส่ียง 
3. การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 
5. ระบบการตดิตาม 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุ
ภายในดงักลา่วแล้วมีความเห็นวา่ บริษัทมีระบบควบคมุภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่วอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าว 
จะค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั และถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้การอนุมตัิธุรกรรม
ดงักลา่วจะกระท าโดยผู้ ท่ีไมมี่สว่นได้เสียในธรุกรรมดงักลา่วเท่านัน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
ระบบควบคมุภายในส าหรับหวัข้ออ่ืนวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว 
 นอกจากนี ้บริษัทยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคมุภายใน และระบบการปฏิบตัิงานของ
บริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและผู้ บริหารบริษัท เก่ียวกับการสอบทาน
รายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและเช่ือถือได้ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุประจ าทกุไตรมาสและมีการจดัท ารายงานการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจ าปีของบริษัท โดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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10.2 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท 

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด   ซึ่งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด    ได้แต่งตัง้
นางสาววรรณา  เมลืองนนท์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบ
และจดัท าระบบตรวจสอบการควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือเพิม่การตรวจสอบและถ่วงดลุในการปฏิบตังิานของทุกฝ่ายงาน ซึ่ง
บริษัทเร่ิมว่าจ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซัลแตนท์ จ ากัด ตัง้แต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2554 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเพ่ือ
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนงาน ส าหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ในการปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายท่ีบริษัทก าหนด ซึ่งบริษัทได้ด า เนินการปรับปรุงและพฒันา
คณุภาพการควบคมุภายในอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้ในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 
(ครัง้แรกภายหลงัการแปรสภาพ) ในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2556 และในท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2556 ผู้ตรวจสอบภายในได้น าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะและการด าเนินการของบริษัทต่อข้อเสนอแนะท่ีมีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยบริษัทยงัได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกบัผู้ตรวจสอบท่ีวา่จ้างจากภายนอก (Outsource)ด้วย 
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11. รายการระหวา่งกนั 

 
รายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับงวดบญัชีปี 2555 - 2556 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี ้
 

ช่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหวา่งกนั 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 

1. นายอุชยั วิไลเลิศโภคา - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ถือหุ้นคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 
76.00 /  ณ วนัท่ี 7 
กุมภาพนัธ์ 2557 
ถือหุ้นคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 
63.95 

- กรรมการ 
- กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 

- ประธาน
กรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้จดัการ 
- อดีตสามีนางรัตนา 
วิไลเลิศโภคา 

- บิดาของนายรัตน
ชยั วิไลเลิศโภคา 

-  

ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทเพ่ือใช้หมนุเวียนในการด าเนิน
ธุรกิจ : 
นายอุชยั วิไลเลิศโภคา ได้ให้เงินกู้ยืมเพ่ือใช้เป็นวงเงิน
ทุนหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยท่ีผา่นมาไมมี่การคิดดอกเบีย้ระหว่าง
กนั 

ยอดต้นปี 46.79 
เพ่ิมขึน้ระหว่างปี 26.25 
ลดลงระหว่างปี (34.34) 
ยอดปลายปี 38.70 

ยอดต้นปี 38.70 
เพ่ิมขึน้ระหว่างปี 5.00 
ลดลงระหว่างปี (43.70) 
ยอดปลายปี - 

บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนหมนุเวียน และ
เสริมสภาพคลอ่งในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่
เงินกู้ยืมจากกรรมการช่วยเพ่ิมสภาพคลอ่ง และความ
คลอ่งตวัในการหมนุเวียนเงินทุนในการกิจการมาก
เพ่ิมขึน้กว่าการพึง่พาเงินทุนหมนุเวียนจากสถาบนั
การเงินเพียงอยา่งเดียว 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี
ความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เน่ืองจากการให้กู้ยืมเงินดงักลา่ว ไมมี่การคิดคา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัดอกเบีย้แตอ่ยา่งใด 

ทัง้นี ้ บริษัทได้ด าเนินการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม
ดงักลา่วและไมมี่ยอดคงค้างระหว่างกนั นบัตัง้แตว่ันท่ี 
31 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 
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ช่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหวา่งกนั 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 

1. นายอุชยั วิไลเลิศโภคา
(ตอ่) 

 อนุญาตให้บริษัทใช้เคร่ืองหมายการค้าสว่นบุคคล 
เน่ืองจากตราสินค้าส่วนใหญ่ท่ีบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบนั
นัน้ จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในนามนายอุชัย 
วิไลเลิศโภคา ดงันัน้ระหว่างบริษัทและนายอุชัยจึงได้
ท าหนงัสืออนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า “DUSS”, 
“Bay”, “Bay-Tex”, Feed, “Union” และ “Icon” มี
ก าหนดระยะเวลา 10 ปี นับตัง้แต่วันท่ี 9 กันยายน 
2556 เป็นต้นไป และสามารถต่ออายุหนังสือสญัญา
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าได้อีกคราวละ 2 ปี 
ยกเว้นแต่ จะปฏิบัติผิดเง่ือนไข โดยก าหนดว่า ไม่
สามารถน าเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับอนุญาตไป
บุคคลอ่ืนใช้หรืออนุญาตให้สิทธิดงักล่าวแก่บุคคลอ่ืน 
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ
เคร่ืองหมายการค้า  

ไมค่ิดคา่ตอบแทน ไมค่ิดคา่ตอบแทน ตราสินค้าส่วนใหญ่ท่ีบริษัทใช้อยู่ในปัจจุบันนัน้ 
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในนามกรรมการ การท่ี
กรรมการท าหนังสืออนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า
ทัง้หมดเพ่ือให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการ
ใช้เคร่ืองหมายการค้าในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่คิด
คา่ตอบแทนใด ๆ จากทางบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกา รตรวจสอบพิ จา รณาและ มี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เน่ืองจากการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าดงักลา่ว 
ไมไ่ด้คิดคา่ตอบแทนใด ๆ กบัทางบริษัท 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมื่อวนัท่ี 14 ตุลาคม 2556 คุณ
อุชัยฯ ไ ด้ โอนกรรมสิท ธ์ิในเค ร่ื องหมายการ ค้า 
“DUSS”, “Bay”, “Bay-Tex”, Feed, “Union” และ 
“Icon” ท่ีจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในนามคุณอุ
ชยั ให้เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทแล้ว ส่วนเคร่ืองหมาย
การค้า 3P เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนใน
นามบริษัทฯ เน่ืองจากในภายหลงัคณุอุชยัฯ ได้ก าหนด
นโยบายการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าใหม่ท่ีใช้
เป็นตราสินค้าของบริษัทฯ ให้จดทะเบียนในนามบริษัท
ฯ เท่านัน้ 
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ช่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหวา่งกนั 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 

1. นายอุชยั วิไลเลิศโภคา
(ตอ่) 

 ค า้ประกนัหนีสิ้นของบริษัทในนามสว่นบุคคล : 
บริษัทมีวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินเพื่อใช้
ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีหลกัประกนัคือ ท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร รวมไปถึงบญัชีเงินฝาก ซึง่
ทรัพย์สินดงักลา่วมีทัง้กรรมสิทธ์ิของบริษัทและ
กรรมสิทธ์ิของนางรัตนา วิไลเลิศโภคา รวมทัง้มีการค า้
ประกนัสว่นบุคคล โดยมีนายอุชยั วิไลเลิศโภคา และ
นางรัตนา วิไลเลิศโภคา เป็นผู้ค า้ประกนัร่วมกนั ซึง่
การค า้ประกนัดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสถาบนั
การเงินเรียกร้อง โดยค า้ประกนัเต็มวงเงินของสถาบนั
การเงิน ทัง้นี ้ การค า้ประกนัทัง้หมดท่ีได้กลา่วมาไมมี่
การคิดคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 

มีการค า้ประกนัเงินกู้กบั สถาบนัการเงิน 2 แห่งแห่ง
แรกมีวงเงินค า้ประกนัเท่ากบั 131.00 ล้านบาท และ 
แห่งท่ีสองมีวงเงินค า้ประกนัคิดเป็นสกุลเงินบาท 
เท่ากบั 101.24 ล้านบาท และมีวงเงินค า้ประกนัเป็น
สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทา่กบั 1.32 ล้านเหรียญ 
 

เป็นการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงินท่ีให้การสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลกัประกนัอ่ืน 
ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี
ความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขใน
การขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

2. นางรัตนา วิไลเลิศโภคา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนาม 

- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการ
ผู้จดัการสายงาน
สนบัสนุน 

- อดีตภรรยานายอุ
ชยั วิไลเลิศโภคา 

- มารดาของนายรัตน
ชยั วิไลเลิศโภคา 

บริษัทเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง เพ่ือใช้เป็นอาคาร
ส านกังาน : 
บริษัทได้ตกลงท าสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง
กรรมสิทธ์ิของนางรัตนา วิไลเลิศโภคา เพ่ือใช้เป็น
อาคารส านกังาน มีขนาดเนือ้ท่ีทัง้หมด 1-0-0 ไร่ ตัง้อยู่
เลขท่ี 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีก าหนด
ระยะเวลา 3 ปี เม่ือครบก าหนดระยะเวลาเช่านีแ้ล้ว 
ผู้ให้เช่าสญัญาว่า หากผู้ เช่าประสงค์จะตอ่สญัญาเช่า
นีต้อ่ไปอีก ผู้ให้เช่ายินดีท่ีจะตอ่สญัญาให้โดยผู้ เช่า
จะต้องแจ้งความจ านงยืนยนัการขอตอ่สญัญาเช่า เม่ือ
ผู้ เช่าได้แจ้งความจ านงเป็นหนงัสือยืนยนัไปยงัผู้ให้เช่า

0.72 0.72 บริษัทได้เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วจาก
กรรมการบริษัท เพ่ือใช้เป็นส านกังาน โดยมีการคิดคา่
เช่าในอตัราเดือนละ 60,000 บาท หรือคิดเป็น 
720,000 บาทตอ่ปี มีระยะเวลาสญัญาคราวละ 3 ปี 
และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัรายงานประเมินราคา
เม่ือวนัท่ี 28 ตลุาคม 2556 ของ บจก.สยามแอพเพร
ซลั แอนด์ เซอร์วิส ซึง่อยูใ่นรายช่ือบริษัทประเมิน
มลูคา่ทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัเป็นผู้
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตาม
วตัถปุระสงค์สาธารณะในการประเมินราคานัน้ พบว่า
อตัราคา่เช่าตอ่ปีดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 1.55 ของ
ราคาประเมินมลูคา่ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างซึง่มีมลูคา่
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ช่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหวา่งกนั 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 

2. นางรัตนา วิไลเลิศโภคา 
(ตอ่) 

ดงักลา่วข้างต้นแล้ว ผู้ให้เช่าจะบอกปฏิเสธการตอ่
สญัญานีมิ้ได้ โดยให้ถือวา่การแจ้งความจ านงขอตอ่
สญัญาดงักลา่วกอ่ให้เกิดสญัญาเช่ามีอายกุารเช่า
ตอ่ไปอีก 3 ปี นบัถดัจากวนัสิน้อายสุญัญาเช่านี ้ เว้น
แตผู่้ให้เช่าจะขอขึน้คา่เช่าแตต้่องไมเ่กินร้อยละ 15 
ของอตัราคา่เชา่เดิม โดยในปัจจุบนัมีอตัราคา่เช่า 
60,000 บาทตอ่เดือน 

รวมเท่ากบั 46.33 ล้านบาท  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า 
รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจาก
เง่ือนไขการท าสญัญาและราคามีความสมเหตสุมผล 
โดยการก าหนดราคาคา่เชา่ในอตัราไมเ่กิน ร้อยละ 2 – 
5 ของมลูคา่ท่ีดิน ซึง่ได้จากการประเมินราคาท่ีดินโดย
ผู้ประเมินราคาซึง่อยูใ่นรายช่ือบริษัทประเมินมลูคา่
ทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลกัท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อนุญาตให้บริษัทใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกู
สร้าง เพื่อใช้เป็นโกดงัเก็บสินค้า : 
บริษัทได้รับอนุญาตจาก นางรัตนา วิไลเลิศโภคา 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง โดยมี
หนงัสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกู
สร้างเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเก็บรักษาสินค้า รวมทัง้
ผลิตภณัฑ์ และอุปกรณ์ของบริษัทเทา่นัน้ พืน้ท่ีทัง้หมด
มีขนาด 0-1-82 ไร่  ตัง้อยูเ่ลขท่ี 5/11 ซอยรามอินทรา 
22 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี หากครบ
ก าหนดระยะเวลาแล้ว บริษัทประสงค์จะขออนุญาตใช้
ประโยชน์ท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วตอ่ ให้บริษัท
แจ้งความจ านงไปยงัเจ้าของท่ีดิน ซึง่เจ้าของท่ีดินจะได้

ไมค่ิดคา่ตอบแทน ไมค่ิดคา่ตอบแทน การอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกู
สร้างกรรมสิทธ์ิของกรรมการ เพ่ือใช้เป็นโกดงัสินค้า 
โดยมีหนงัสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลกูสร้างมีข้อก าหนดท่ีสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์กบับริษัท โดยท่ีบริษัทไมมี่ความเส่ียงใด ๆ ท่ี
จะเกิดผลกระทบในด้านลบกบับริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี
ความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เน่ืองจากอนญุาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลกู
สร้างดงักลา่ว ไมไ่ด้คิดคา่ตอบแทนใด ๆ กบัทางบริษัท 
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ช่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการระหวา่งกนั 
มลูคา่รายการระหวา่งกนั (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2555 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2556 

 2. นางรัตนา วิไลเลิศโภคา 
(ตอ่) 

ยินยอมเป็นหนงัสือตอ่ไป แตท่ัง้นีใ้ห้ถือสงวนสิทธ์ิแก่
เจ้าของท่ีดินในการยินยอมอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
ตอ่ไปได้ภายหลงัท่ีครบก าหนดอาย ุ 3 ปี โดยไมค่ิด
คา่ตอบแทนในการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลกูสร้างดงักลา่ว ทัง้นี ้ บริษัทยงัมีแผนท่ีจะ
ย้ายคลงัสินค้าทัง้หมด ซึง่รวมถึงคลงัสินค้าท่ีปัจจุบนั
ใช้ประโยชน์บนท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้างดงักลา่วท่ีคณุ
รัตนาฯ อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ไปยงัสว่นท่ีบริษัทมี
แผนการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงงานท่ีจังหวัดสิงห์บุรี
เพิ่มเติมเม่ือมีการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจให้สามารถบริหารจัดการคลงัสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้กว่าเดิมซึ่งตามแผนการ
ลงทุนดงักล่าวมีก าหนดแล้วภายในปี 2557 

  ค า้ประกนัหนีสิ้นของบริษัทในนามสว่นบุคคล : 
บริษัทมีวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงินเพื่อใช้
ในการด าเนินธุรกิจ โดยมีหลกัประกนัคือ ท่ีดินพร้อม
ส่ิงปลกูสร้างและเคร่ืองจกัร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัทและกรรมการของนางรัตนา วิไลเลิศโภคา 
รวมทัง้มีการค า้ประกนัสว่นบุคคล โดยมีนายอชุยั วิไล
เลิศโภคา และนางรัตนา วิไลเลิศโภคา เป็นผู้ค า้
ประกนัร่วมกนั ซึง่การค า้ประกนัดงักลา่วเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีสถาบนัการเงินเรียกร้อง โดยค า้ประกนัเต็ม
วงเงินของสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้ การค า้ประกนัทัง้หมด
ท่ีได้กลา่วมาไมมี่การคิดคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 

มีการค า้ประกนัเงินกู้กบั สถาบนัการเงิน 1 แห่งมี
วงเงินค า้ประกนัเป็นเงินบาทเท่ากบั 99.00 ล้านบาท 
ทัง้ยงัมีวงเงินค า้ประกนัเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
1.32 ล้านเหรียญ 
 

เป็นการค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัเจ้าหนีส้ถาบนั
การเงินท่ีให้การสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือจากหลกัประกนัอ่ืน 
ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน  
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมี
ความเห็นวา่ รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล
และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
เน่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขใน
การขอรับการสนบัสนุนวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
การเงินเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
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11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 สงิหาคม 2556 (ครัง้แรกภายหลงัการแปรสภาพ) 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเ ป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความ
สมเหตสุมผลและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าท่ีเป็นธรรมและถือปฏิบตัิเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกัน
ทัว่ไป และไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท 

 

11.2 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556 (ครัง้แรกภายหลงัการแปรสภาพ) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิหลกัการเก่ียวกับข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการท าธุรกรรม
ระหวา่งบริษัท กบับริษัทหรือกบับุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยได้อนุมตัิในหลกัการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าว
ได้ หากธุรกรรมนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากับคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตัิและ
จัดท ารายการสรุปการท าธุรกรรมดงักล่าวที่เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อรายงานในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท  

ส าหรับในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัไมเ่ป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ  ผู้ เช่ียวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบญัชี เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้ นตามแต่กรณีเพ่ืออนุมัติรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการ ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  และหากหุ้นสามญัของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว 
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 
(56-2) ตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีก้ารพจิารณาอนมุตัิการท ารายการระหว่างกัน
ดงักลา่วต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมตใินการท ารายการระหวา่งกนันัน้ ๆ  
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11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 
 ในอนาคตบริษัทฯ อาจมีการเข้าท ารายการระหวา่งกนัตามแตเ่ห็นสมควร โดยตัง้อยู่บนเง่ือนไขทางการค้าตามปกต ิ
สามารถอ้างอิงได้กับเง่ือนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทฯ กระท ากับบุคคลภายนอก ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ 
(mai) รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดและปฏิบตัิเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสนิทรัพย์ท่ีส าคญัของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีโดย
เคร่งครัด 
 ในกรณีท่ีจะต้องมีการท ารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะปฏิบตัติามประกาศเร่ืองระเบียบการจัดซือ้
และจัดจ้าง รวมทัง้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 11.3 กล่าวคือ จะต้องมีการ
เปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขจากผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ รับจ้างอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องมีเอกสารใบเสนอราคา 
(Quotation) ท่ีระบุราคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีออกโดยผู้จัดจ าหน่ายหรือผู้ รับจ้างแต่ละรายอย่างชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ก่อนน าเสนอขอ
อนมุตัติามหลกัเกณฑ์ของการท ารายการระหวา่งกนัตอ่ไป 
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12.1 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
งบดลุ : บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
 

งบดลุ  

สิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2554 

สิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2555 

สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม)่ /1 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม)่ /1 

ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมนุเวียน             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      320.00  0.13%   196.00  0.08% 62,117.00 20.40% 
ลกูหนีก้ารค้า   51,421.00  20.68%   61,550.00  25.49% 72,655.00  23.86% 
สินค้าคงเหลือ   143,792.00  57.85% 128,154.00  53.06% 117,764.00  38.67% 
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน     2,507.00  1.01%    484.00  0.20% 1,101.00  0.36% 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน  198,040.00  79.67% 190,384.00  78.83% 253,637.00  83.30% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั      201.00  0.08%        390.00  0.16% 398.00  0.13% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ    47,437.00  19.09%   47,365.00  19.61% 46,975.00  15.43% 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี          118.00   0.00%        317.00    0.13% 443.00  0.15% 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน       2,889.00  0.27%     3,062.00  1.27% 3,048.00  1.00% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    50,645.00  20.33%   

51,134.00  
21.17% 50,864.00  16.70% 

รวมสินทรัพย ์  248,685.00  100.00% 241,518.00  100.00% 304,501.00  100.00% 
 
 
 
 
 

12. ขอ้มูลทางการเงินที่ส าคญั 
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งบดลุ  

สิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2554 

สิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2555 

สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม)่ /1 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม)่ /1 

ตรวจสอบแล้ว 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 

หนีสิ้นและสว่นของผู้ ถือหุ้น             

หนี้สินหมนุเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน    30,822.00  12.39%   51,802.00  21.45% 39,453.00  12.96% 
เจ้าหนีก้ารค้า    85,744.00  34.48%   43,977.00  18.21% 45,914.00  15.08% 
หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าซือ้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี      1,353.00  0.54%        784.00  0.32% 363.00  0.12% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

     3,863.00  1.55%     4,198.00  1.74% 5,618.00  1.84% 

เงินกู้ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั – ไมมี่การคิดดอกเบีย้/2    46,785.00  18.81%   38,700.00  16.03% -    0.00% 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย      2,103.00  0.85%     4,526.00  1.87% 964.00  0.32% 
คา่ใช้จ่ายค้างจา่ยและหนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน      7,048.00  2.84%   11,906.00  4.93% 14,387.00  4.72% 
รวมหนี้สินหมนุเวียน  177,718.00  71.46% 155,893.00  64.55% 106,699.00  35.04% 
หนี้สินไม่หมนุเวียน             

หนีสิ้นภายใต้สญัญาเช่าซือ้-สทุธิ         789.00  0.32%                -    0.00% 269.00  0.09% 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สทุธิ      4,928.00  1.98%        730.00  0.30% 8,056.00  2.65% 
หนีสิ้นผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน         589.00  0.24%     1,554.00  0.64% 2,176.00  0.71% 
รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน      

6,306.00  
2.54%     

2,284.00  
0.94% 10,501.00  3.45% 

รวมหนีสิ้น  184,024.00  74.00% 158,177.00  65.49% 117,200.00  38.49% 
สว่นของผูถื้อหุน้             

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว/3    30,000.00  12.06%   30,000.00  12.42% 110,000.00  36.12% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้น/3           -    0.00%         -    0.00% 57,742.00  18.96% 
ก าไรสะสม             
- จดัสรรเพ่ือส ารองตามกฎหมาย           -    0.00%         -    0.00% 3,811.00  1.25% 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร    34,661.00  13.94%   53,341.00  22.09% 15,748.00  5.17% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   64,543.00  26.00%  83,024.00  34.51% 187,301.00  61.51% 
รวมหนีสิ้นและสว่นของผู้ ถือหุ้น 248,567.00  100.00% 241,201.00  100.00% 304,501.00  100.00% 
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หมายเหต ุ:  /1 บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงิน ส าหรับงวดปี 2554 2555 2556 โดยปรับปรุงจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 “ภาษี
เงินได้” โดยผลของการปรับปรุงท าให้เกิดผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันี  ้

 
 เพิ่มขึน้ (ลดลง) พนับาท 
 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 
งบแสดงฐานะทางการเงิน    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 443 317 118 
ก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร 443 317 118 

 /2 รายการเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั – ไม่มีการคิดดอกเบีย้ เป็นการกู้ยืมเงินจากคุณอุชัย วิไลเลิศโภคา ในฐานะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้ด าเนินการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและไม่มียอดคง
ค้างระหว่างกนั นับตัง้แต่วนัที่ 31 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป 

 /3 ในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 17 มิถนุายน 2556 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 30. 00 ล้าน
บาท (แบ่งเป็น 300,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) เป็น 85.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 850,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 
บาท) บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 และต่อมาได้มีการจัดประชุม
วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2556 เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยมีมติเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0 .25 
บาท และเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 85.00 ล้านบาท เป็น 110.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจ านวน 25 ล้านบาท  
(แบ่งเป็น 100,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) ซึง่เม่ือวนัที ่19 ธันวาคม 2556 บริษัทได้รับช าระค่าหุ้นจ านวน 90 ล้านบาท 
โดยบนัทกึเป็นทนุเรือนหุ้นจ านวน 25 ล้านบาท และเป็นส่วนเกินมลูค่าหุ้นจ านวนเงินประมาณ 57.8 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการ
เสนอขายหุ้นสามญัจ านวนเงินรวมประมาณ 7.2 ล้านบาท ซึง่แสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ท าให้ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 110.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท)  
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งบก าไรขาดทนุ : บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
 

 งบก าไรขาดทนุ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ตรวจสอบแล้ว  ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม)่ /1 ตรวจสอบแล้ว  

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย - สทุธิ 209,659.00  98.59%     258,931.00  99.15% 282,103.00  99.46% 
รายได้อ่ืน ๆ 2,990.00  1.41% 2,214.00  0.85% 1,521.00  0.54% 

รวมรายได้   212,649.00  100.00%   261,145.00  100.00% 283,624.00  100.00% 
ต้นทุนขาย 151,608.00  71.29%     181,928.00  69.67% 189,269.00  66.73% 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 25,794.00  12.13%       36,865.00  14.12% 46,736.00  16.48% 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 23,033.00  10.83%       17,990.00  6.89% 22,085.00  7.79% 
ขาดทุน(ก าไร)จากอตัราแลกเปล่ียน (398.00)  -0.19% (3,327.00)  -1.27%       3,406.00  1.20% 

รวมคา่ใช้จา่ย 200,037.00  94.07%   233,456.00  89.40%  261,496.00  92.20% 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงิน

ได้ 
12,612.00  5.93%     27,689.00  10.60% 22,128.00  7.80% 

ต้นทุนทางการเงิน    2,293.00  1.08%  3,061.00  1.17% 3,694.00  1.30% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้     10,319.00  4.85%     24,628.00  9.43%     18,434.00  6.50% 

ภาษีเงินได้ 2,778.00  1.31% 5,948.00  2.28% 2,212.00  0.78% 
ก าไรส าหรับงวด 7,541.00  3.55%     18,680.00  7.15% 16,222.00  5.72% 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ                -    0.00%                -    0.00%                -    0.00% 
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 7,541.00  3.55%   18,680.00  7.15% 16,222.00  5.72% 

หมายเหต ุ:  /1 บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงิน ส าหรับงวดปี 2554 2555 2556 โดยปรับปรุงจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12 

“ภาษีเงินได้” โดยผลของการปรับปรุงท าให้เกิดผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันี ้
 

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) พนับาท 
 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม   
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (126) (199) 
ก าไรส าหรับปี/ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 126 199 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0005 0.0017 
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งบกระแสเงินสด : บริษัท โอเช่ียน คอมเมริช จ ากดั (มหาชน) 
(หนว่ย : พนับาท) 

งบกระแสเงินสด  
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม)่ /1 
ตรวจสอบ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 7,541  18,481  16,222  
ปรับปรุงด้วย       

คา่เส่ือมราคาและรายจา่ยตดับญัช ี 8,876  5,223  6,025  
ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายและตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์และแมพ่มิพ์/สินทรัพย์ถาวร 798  (559) 71  
ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 3,194  (491) 1,531  
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมตราสารอนพุนัธ์ที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง (398) 263                       -    
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 245  965  622  
ดอกเบีย้รับ (3) (8) (9) 
ดอกเบีย้จา่ย 2,293  3,062  3,694  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 2,778  6,147  2,212  
      25,324      33,083               30,368  

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)       
ลูกหนีก้ารค้า 4,485  (10,129) (11,105) 
สินค้าคงเหลือ (59,342) 15,638  10,390  
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (1,987) 2,027  (617) 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพนั (201) (189) (8) 

หนีสิ้นด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
เจ้าหนีก้ารค้า  13,236  (41,410) 868  
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยและหนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 81  4,559  2,439  

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน (18,404) 3,579  32,335  
จา่ยภาษีเงินได้ (1,429) (3,724) (5,900) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (19,833) (145) 26,435  
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                                                                                                                                                                 (หนว่ย : พนับาท) 

งบกระแสเงินสด  
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ตรวจสอบ 
ตรวจสอบ 

(ปรับปรุงใหม)่ /1 
ตรวจสอบ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
รับดอกเบีย้ 3  4  9  
ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (11,221) (3,664) (3,269) 
จา่ยคา่ตกแตง่สถานทีส่ าหรับแสดงสินค้า (2,867) (1,705) (1,764) 
ซือ้แมพ่ิมพ ์ (1,537)             -                         -    
ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (577) (19) (150) 
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ / สินทรัพย์ถาวร 206  623  80  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (15,993) (4,761) (5,094) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

จา่ยดอกเบีย้ (2,293) (3,026) (3,652) 
เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 21,683  21,114  (12,874) 
เงินปันผลจา่ย             -                -    (50,004) 
เงินกู้ ยืมจากบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 20,514  (8,085) (38,700) 
รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             -                -    15,000  
จา่ยช าระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,604) (3,863) (6,254) 
จา่ยช าระหนีสิ้นภายใต้สญัญาเชา่ซือ้ (787) (1,358) (741) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ             -                -    137,742  

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 35,513  4,782  40,517  
ผลกระทบของเงินสดตอ่อตัราแลกเปล่ียน         -            -                   63  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (313) (124) 61,921  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 633  320  196  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 320  196  62,117  
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12.2 ตารางแสดงอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 
 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 
CASH CYCLE (วนั) 

1.11 
0.29 
3.91 

92.14 
2.47 

145.59 
1.95 

184.73 
53.00 

1.22 
0.40 
4.58 
78.53 
2.49 

144.86 
2.80 

128.35 
95.05 

2.38 
1.26 
4.20 
85.63 
3.01 

119.66 
4.21 
85.49 

119.80 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น (บาท)3/ 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 
อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 

0.0628 
27.69 
6.02 
3.54 

12.36 

0.1557 
29.74 
10.69 
7.15 
25.24 

0.0492 
32.91 
7.84 
5.72 
15.98 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) 
อตัราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%) 
อตัราการหมนุของสินทรัพย ์(เท่า) 

3.49 
38.85 
0.98 

7.62 
50.43 
1.07 

7.92 
62.88 
1.39 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 

มลูค่าทางบญัชีต่อหุ้น (บาท)3/ 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)2/ 

0.5388 
2.85 
0.00 

0.6945 
1.90 
0.00 

0.4257 
0.63 

308.25 
หมายเหต ุ: 1/  ปรับปรุงการค านวณเป็นอตัราส่วนเต็มปี (Annualized) เพือ่ให้สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัข้อมลูในอดีตได้ 
 2/ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีการจา่ยเงินปันผล โดยที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2556 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลจากก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร ในอตัราหุ้นละ 166.68 บาท (รวมทัง้สิน้ 50.004 ล้านบาท) และจดัสรรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 
3.00 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 

  3/ ปรับปรุงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เป็นมลูค่าเดียวกนัเพือ่การเปรียบเทยีบข้อมลูต่อหุ้น โดยปรับปรุงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ปี 2554 ถงึ ปี 2556 จาก 100 
บาท/หุ้น เป็น 0.25 บาท/หุ้น 
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13. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
 ผลการด าเนินงาน 

 
ภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 
เม่ือพจิารณาจากภาพรวมของบริษัทในเบือ้งต้นพบวา่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา ตัง้แต ่ปี 2554 - 2556 บริษัทมี

มลูคา่รายได้จากการขายเพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยมีอตัราการเตบิโตเฉล่ียต่อปี (Compound Average Growth Rate) ส าหรับ
ช่วง 3 ปีย้อนหลงั ประมาณร้อยละ 16.00 โดยรายได้จากการขายระหวา่งปี 2554 ถึงปี 2555 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 23.50 
และระหวา่งปี 2555 ถึงปี 2556 มีอตัราการเตบิโตร้อยละ 8.95 ซึ่งการเพิม่ขึน้ของรายได้ดงักลา่ว เกิดจากการวางแผนนโยบาย
ด้านการตลาดโดยเน้นการวางแผนและบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel Management) ให้สามารถ
สร้างรายได้จากการขายให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการเพิ่มทีมงานด้านการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย โดยพบว่า ในช่วง 3 ปี ย้อนหลงัท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ (Growth Rate) จากการ
จ าหน่ายผา่นช่องทางการตลาด โดยอนัดบั 1 คือ กลุม่ร้านค้าปลีกสมยัใหม่และห้างสรรพสินค้า รองลงมาคือ กลุ่มร้านค้าปลีก
รายย่อยและลกูค้ารายย่อยอ่ืน ๆ และกลุ่มร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าส่งตามล าดบั นอกจากนีใ้นส่วนของการเพิ่มขึน้
ของผลิตภัณฑ์ บริษัทยังสามารถสร้างรายได้จากการขายได้เพิ่มขึน้ตามปริมาณการขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ก๊อกน า้ ซึ่งถือเป็นผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทและสามารถสร้างรายได้จากการขายได้สงูสดุ  

 
ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับ 209.66 ล้านบาท 258.93 ล้านบาท และ 

282.10 ล้านบาท ตามล าดบั หรือคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เท่ากบัร้อยละ 23.50 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2553 และ ปี 2554 
และร้อยละ 8.95 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และปี 2556 ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของประเภทช่องทางการจัด
จ าหน่ายและผลิตภัณฑ์จะพบว่า ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากการขายจากกลุ่มร้านค้าปลีก
สมยัใหมแ่ละห้างสรรพสนิค้า คดิเป็นอตัราการเติบโตท่ีสงูท่ีสดุโดยเฉล่ียปีละประมาณร้อยละ 32.52 รองลงมาคือ การเติบโต
ของกลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อยและลกูค้ารายย่อยอ่ืนๆ และกลุ่มร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายและร้านค้าส่ง ตามล าดบั โดยเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีการเติบโตของรายได้จากการขายจากกลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่และ
ห้างสรรพสนิค้า คดิเป็นอตัราการเตบิโตสงูถึงร้อยละ 48.80 
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บริษัทมีรายได้จากการขายในช่วงปี 2556 เท่ากบั 282.10 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้เท่ากับร้อยละ 8.95 เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายในปี 2556 เติบโต
คอ่นข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงท่ีผา่นมา สาเหตท่ีุส าคญัเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในช่วงปี 2556 ท่ี
ผ่านมา มีสภาพการณ์ท่ีชะลอตวัลง จึงมีผลต่อกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ท่ีชะลอโครงการก่อสร้างซึ่งมีผลกระทบต่อเน่ืองต่อกลุ่ม
ธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยบริษัทมีการขายส่งอุปกรณ์ห้องน า้ และก๊อกน า้ให้กับกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ผ่านช่องทาง
ลกูค้าประเภทร้านค้าตวัแทนจ าหน่ายและร้านค้าสง่ โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายในช่วงเดียวกนัของปีก่อน พบว่า ยอดขาย
ในช่องทางการจ าหน่ายนีล้ดลงคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 3.86 หรือคดิเป็นมลูคา่ท่ีลดลงเท่ากบั 6.04 ล้านบาท  

ต้นทนุขายและคา่ใช้จ่าย 
บริษัทมีสดัส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 72.31 ร้อยละ 

70.26 และ 67.09 ตามล าดบั หรือคดิเป็นมลูคา่ต้นทนุขาย เท่ากบั 151.61 ล้านบาท 181.93 ล้านบาท และ 189.27 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

หากพจิารณาจากช่วงปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 จะพบวา่สดัสว่นต้นทนุขายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยมี
สาเหตสุ าคญัจากการท่ีบริษัทได้ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติอย่างตอ่เน่ือง  

 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 
บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 คิดเป็นสดัส่วนเท่ากับ ร้อยละ 

12.13 ร้อยละ 14.12 และร้อยละ 16.48 ตามล าดบั คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 25.79 ล้านบาท 36.87 ล้านบาท และ 
46.74 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งพบว่ามีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายใน
การขายปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ เน่ืองจากบริษัทได้เน้นการขยายตลาดให้มากขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีรายการเงินเดือนฝ่ายขาย ค่า
นายหน้า โบนัสฝ่ายขาย ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์การขายเพิ่มขึน้จากเดิม โดยเฉพาะ
คา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับพนักงานขายในกลุ่มลกูค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และห้างสรรพสินค้า ท่ีต้องมี
พนกังานขายประจ าทุกสาขา ซึ่งผลจากการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายในกลุ่มดงักล่าวมีผลให้ค่าใช้ในการขายมีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ืองตามรายได้จากการขาย 

 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
บริษัทมีสดัส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เป็นสดัส่วนเท่ากับ ร้อยละ 

10.83 ร้อยละ 6.89 และ ร้อยละ 7.79 ตามล าดบั คดิเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 23.03 ล้านบาท 17.99 ล้านบาท และ 
22.09 ล้านบาท ตามล าดบั 
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ส าหรับช่วงปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.79 หรือมีมลูค่าเท่ากับ 
22.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้มากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 6.89 หรือมีมลูค่า 17.99 ล้านบาท โดยสาเหตุท่ี
ส าคญัของการเพิม่ขึน้ดงักลา่วเกิดจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหมท่ี่เพิ่มขึน้จากเดิม  

ต้นทนุทางการเงินท่ีเกิดขึน้ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมาทัง้หมดเป็นดอกเบีย้จ่ายท่ีเกิดจากการกู้ ยืมเงินกับสถาบนัการเงิน 
โดยบริษัทมียอดคงค้างวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ือใช้หมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากบั 30.82 ล้านบาท 51.80 ล้านบาท และ 39.45 ล้านบาท ตามล าดบั และมี
ยอดคงค้างหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าซือ้รวมกับวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ปี 2555 
และ ปี 2556 เท่ากบั 10.93 ล้านบาท 5.71 ล้านบาท และ 14.31 ล้านบาท ตามล าดบั 

 
อตัราก าไรขัน้ต้น และอตัราก าไรสทุธิ 
บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้น ในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 คิดเป็นสดัส่วนก าไรขัน้ต้นต่อรายได้จากการขาย ร้อยละ 

27.69 ร้อยละ 29.74 และร้อยละ 32.91 ตามล าดบั หรือคดิเป็นมลูคา่ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 58.05 ล้านบาท 77.00 ล้านบาท และ 
92.83 ล้านบาท ตามล าดบั 

สาเหตุส าคัญท่ีท าให้บริษัทมีอัตราก าไรขัน้ต้นปรับตัวเพิ่มขึน้ อย่างต่อเน่ือง   เกิดจากบริษัทฯ มีการปรับปรุง
ประสทิธิภาพการผลติอย่างตอ่เน่ืองเป็นผลให้ต้นทนุการผลติมีแนวโน้มลดลง  

เม่ือพจิารณาอตัราก าไรสทุธิของบริษัท พบวา่ บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิในปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 เท่ากับ ร้อยละ 
3.55 ร้อยละ 7.15 และ ร้อยละ 5.72 หรือคดิเป็นมลูคา่ก าไรสทุธิเท่ากบั ก าไร 7.54 ล้านบาท 18.68 ล้านบาท และ 16.22 ล้าน
บาท ตามล าดบั 

ส าหรับสาเหตสุ าคญัของเพิ่มขึน้ของอัตราก าไรสทุธิโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 4552  และ ปี  4555   เกิดจากบริษัท
สามารถบริหารจดัการต้นทุนขายให้ลดลงได้อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกันก็สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารให้อยู่ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนัได้ โดยไมไ่ด้มีสดัสว่นท่ีเพิม่ขึน้แม้วา่รายได้จากการขายจะเพิม่ขึน้ก็ตาม  

 
แตส่ าหรับช่วงปี 2556 บริษัทมีอตัราก าไรสทุธิ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 5.72 หรือมีมลูคา่เท่ากบั 16.22 ล้านบาท ลดลง

มากจากช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีสดัส่วนร้อยละ 7.15 หรือมีมลูค่า 18.68 ล้านบาท โดยสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้บริษัทมีก าไร
สทุธิท่ีลดลง เกิดจากสาเหตุท่ีส าคญัคือค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้จากเดิมอย่างมาก ถึงแม้
สดัสว่นต้นทนุขายจะลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 
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 ฐานะทางการเงินของบริษัท  
 
 สนิทรัพย์ 
 สนิทรัพย์หมนุเวียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีมลูค่าสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ากับ 198.04 ล้านบาท 
190.38 ล้านบาท และ 253.64 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี  ้
 

- ลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 มีมลูค่าลกูหนีก้ารค้า เท่ากับ 51.42 ล้านบาท 
61.55 ล้านบาท และ 72.66 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่สินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 20.68 ร้อยละ 25.49 และ
ร้อยละ 23.86 ตามล าดบั 

หากพจิารณาการเปล่ียนแปลงของลกูหนีก้ารค้า ตัง้แต่ปี 2554 ถึงช่วงปัจจุบนั จะพบว่า โดยภาพรวม
บริษัทมีมลูคา่ของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขาย และหาก
พิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บหนี ้จะพบว่า บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียในช่วงปี 2554 ปี 2555 
และ ปี 2556 เท่ากบั 92.14 วนั 78.53 วนั และ 85.63 วนั ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปี 2554 และ 2555 
จะพบวา่ ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงจากปี 2554 อย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของยอดขายในปี 2554 
ในอตัราท่ีมากกวา่เพิม่ขึน้ของลกูหนีก้ารค้าแตใ่นช่วงปี 2556 ท่ีผา่นจะพบวา่ บริษัทมีระยะเวลาการเรียกเก็บหนีท่ี้
นานขึน้กวา่เดมิเลก็น้อยเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2555 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายยอดขายผ่านกลุ่มลกูค้าร้านค้าปลีก
สมยัใหม ่(Modern Trade) และห้างสรรพสนิค้า สง่ผลให้ท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทเพิ่มขึน้ ซึ่งลกูค้าในกลุ่มนี ้
บางรายมีการก าหนดเง่ือนไขการเรียกเก็บเงินจึงท าให้บางครัง้รอบการเรียกเก็บเงินไมส่อดคล้องกบัระยะเวลาการ
ให้เครดติ  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยประมาณจากประสบการณ์เรียกเก็บหนีใ้นอดีต
ควบคูก่บัการพจิารณาฐานะปัจจบุนัของลกูหนี ้ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู 

- สินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 มีมลูค่าสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 143.79 ล้าน
บาท 128.15 ล้านบาท และ 117.74 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ  ร้อยละ 57.85 ร้อยละ 
53.06 และร้อยละ 38.67 ตามล าดบั 

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน หรือมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต ่ากว่า โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต สินค้าระหว่างทาง 
วตัถุดิบ วสัดสุิน้เปลือง โดยหากพิจารณาจากอดีตท่ีผ่านมาจะพบว่า มลูค่าสินค้าคงเหลือลดลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีสาเหตสุ าคญัจากการท่ีบริษัทมีการปรับแผนการสัง่ซือ้ทัง้ในส่วนของวตัถุดิบท่ีจะใช้ในการผลิตสินค้า
ส าเร็จรูปเพ่ือเตรียมจ าหน่ายและชิน้ส่วนท่ีจะใช้ประกอบกันขึน้เพ่ือให้ได้สินค้าส าเร็จรูป รวมถึงสินค้าส าเร็จรูป
ให้มีความสอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงเหลือและเพียงพอต่อปริมาณความต้องการในระดบัที่มีความ
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เหมาะสมสองคล้องกับค าสัง่ซือ้ท่ีจะได้รับ เพ่ือลดภาระการสต๊อกวตัถุดิบและสินค้าส าเร็จรูปท่ีจากเดิมบริษัท
จะต้องมีสต๊อกวตัถุด ิบและสินค้าส าเร็จรูปบางประเภทมากเกินความจ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องก ับการ
เปล่ียนแปลงในการสัง่ซือ้ท่ีเกิดขึน้ 

หากพิจารณาระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (ค านวณโดยใช้สินค้าคงเหลือ – กลุ่มสินค้าส าเร็จรูป โดยไม่รวม
สนิค้าระหวา่งผลติ สินค้าระหว่างทางและวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต) ในช่วงปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 พบว่า 
บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย เท่ากับ 145.59 วัน 144.86 วนั และ 119.23 วัน ตามล าดับ หรือคิดเป็น
ระยะเวลาในการจัดเก็บสต็อกสินค้าจนกว่าจะสามารถจ าหน่ายได้ใช้เวลาประมาณส่ีเดือน หากพิจารณาใน
ภาพรวมจากระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียตัง้แต่ช่วงปี 2554 จนถึงปัจจุบัน จะพบว่ามีจ านวนวันท่ีลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ทัง้นีเ้น่ืองจากในปี 2555 บริษัทได้บริหารปริมาณสต็อกสินค้าให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณ
ค าสัง่ซือ้มากขึน้ จึงท าให้เร่ิมมีปริมาณสตอ็กสนิค้าไมจ่ าเป็นต้องมีปริมาณสงูเช่นท่ีผา่นมา จึงสง่ผลให้ช่วงปี 2555 
ถึงปี 2556 บริษัทมีปริมาณสินค้าส าเร็จรูปในมลูค่าท่ีลดลง ส่งผลต่อการค านวณระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียท่ี
ลดลงจากเดมิ  

ปัจจุบนับริษัทไม่ได้มีการก าหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยั เน่ืองจากสินค้าของบริษัทสามารถ
จ าหน่ายได้อย่างต่อเน่ืองส าหรับผลิตภณัฑ์ในรุ่นท่ีออกมาก่อนหน้า ประกอบกับเม่ือมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
บริษัทสามารถน าผลิตภัณฑ์ในรุ่นก่อนหน้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบของ “งวงก๊อกน า้” หรือ “ด้ามก๊อกน า้” ให้
เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าในแต่ละช่วงได้  

 
หนีส้นิ 
หนีส้นิหมนุเวียน  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิหมนุเวียน เท่ากบั 177.72 ล้านบาท 155.89 
ล้านบาท และ 106.70 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี  ้
 

- เงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั – ไม่มีการคิดดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556  มี
มลูคา่เท่ากบั 46.79 ล้านบาท 38.70 ล้านบาท และ 0.00 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัส่วนต่อหนีส้ินและส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 18.81 ร้อยละ 16.03 และร้อยละ 0.00 ตามล าดบั โดยบริษัทมีการกู้ ยืมเงินจากคณุอุ
ชยั วไิลเลศิโภคา ในฐานะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท เพ่ือใช้เป็นวงเงินทุนหมนุเวียนใน
การด าเนินธรุกิจ โดยไมมี่การคดิดอกเบีย้ระหว่างกัน ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2556 บริษัทได้มีการจ่ายช าระ
คืนหนีเ้งินกู้ ยืมดงักลา่วทัง้หมดให้กบัคณุอชุยัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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หนีส้นิไมห่มนุเวียน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีมลูคา่หนีส้นิไมห่มนุเวียน เท่ากบั 6.31 ล้านบาท 2.28 
ล้านบาท และ 10.50 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแต่ละรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี  ้

 
- เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธ ิณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มีมลูคา่เท่ากบั 4.93 ล้านบาท 0.73 

ล้านบาท และ 8.06 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนตอ่หนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 1.98 ร้อยละ 0.03 
และร้อยละ 2.65 ตามล าดบั ทัง้นี ้ เม่ือน าไปรวมกับมลูคา่ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี ทางบริษัทจะมียอดคงค้างวงเงินกู้ ยืมระยะยาวทัง้หมดเท่ากบั 8.79 ล้านบาท 4.93 ล้านบาท และ 
13.67 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมลูค่าเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีลดลงจากช่วงปี 2554 ถึงปี 2555 เกิดจากช าระหนีต้าม
ก าหนดช าระแก่สถาบนัการเงิน แต่ในช่วงปี 2556 มีมลูค่าเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทได้ขอรับการ
สนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือเพ่ือใช้ส าหรับการลงทนุในกิจการ ส าหรับรองรับการสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพ
และรองรับการขยายธรุกิจ 

 
สภาพคลอ่ง  
บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 1.11 เท่า 1.22 เท่า และ 

2.38 เท่า ตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เกิดจากรายการสนิทรัพย์หมนุเวียนหารด้วยหนีส้ินหมนุเวียน ซึ่งหากพิจารณา
จากอตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทพบวา่ ในช่วงปลายปี 2555 บริษัทเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการช าระหนีก้ับผู้จัดหา
สนิค้ารายใหญ่จากตา่งประเทศให้สัน้ลงเน่ืองจากช่วยลดต้นทุนค่าธรรมเนียมกับสถาบนัการเงินและท าให้ประเมินความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได้ง่ายขึน้ด้วย อีกทัง้เม่ือสิน้งวดปี 2556 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัเน่ืองจากได้รับจากการช าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป
ในช่วงปลายปีท าให้มีเงินทนุสว่นหนึ่งท่ียงัไมไ่ด้น าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้เม่ือครบรอบบญัชี 

และหากพจิารณาจากอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เกิดจากรายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร บวกลกูหนีก้ารค้า 
แล้วน าทัง้หมดไปหารด้วยหนีส้นิหมนุเวียน พบวา่ บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 
และปี 2556  เท่ากบั 0.29 เท่า 0.40 เท่า และ 1.26 เท่า โดยเฉพาะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิม่ขึน้อย่างมีนยัส าคญัเน่ืองจากได้รับจากการช าระคา่หุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในช่วงปลายปีท าให้
มีเงินทนุสว่นหนึ่งท่ียงัไมไ่ด้น าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้เม่ือครบรอบบญัชี 
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สว่นของผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีมลูค่าส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 64.66 ล้านบาท 83.34 

ล้านบาท และ 187.30 ล้านบาท ตามล าดบั มีรายละเอียดในแตล่ะรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี  ้
- ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้วและส่วนเกินมลูค่าหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จนถึง ณ วนัท่ี 30 

มถินุายน 2556 มีมลูคา่เท่ากบั 30.00 ล้านบาท ก่อนท่ีบริษัทจะมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
เตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตามมีมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ตามเหตกุารณ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

o เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 30.00 ล้านบาท 
(แบ่งเป็น 300,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100.00 บาท) เป็น 85.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
850,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) 

o เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2556 มีการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 85.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 
850,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) เป็น 110.00 ล้านบาท (แบ่งเป็น 440,000,000 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท) ซึ่งเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2556 บริษัทได้รับช าระค่าหุ้ น
จ านวน 90 ล้านบาท โดยบนัทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจ านวน 25 ล้านบาท และเป็นส่วนเกินมลูค่าหุ้น
จ านวนเงินประมาณ 57.8 ล้านบาท (สทุธิจากคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญัจ านวนเงินรวม
ประมาณ 7.2 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

- ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 มีมลูค่าเท่ากับ 34.66 ล้านบาท 53.34 ล้านบาท 
และ 19.56 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่นตอ่หนีส้นิและสว่นของผู้ถือหุ้น เท่ากบัร้อยละ 13.94 ร้อยละ 22.09 และร้อย
ละ 6.42 ตามล าดบั โดยมลูคา่ก าไรสะสม – ท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร ลดลงอย่างมีนัยส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
เกิดจากเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 50.00 ล้านบาท และมีการจัดสรรเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 3.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีการจัดสรรเป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมายเพิม่เตมิจ านวน 0.81 ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจ าปี 2556                                 บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จ ำกัด (มชำชน)  

หน้า 90  ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูของบริษัท เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ใน

www.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

กระแสเงินสด ส าหรับงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 
บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน เท่ากบั 26.44 ล้านบาท โดยการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบ 12 เดือน

ของปี 2556 เกิดจากบริษัทสามารถบริหารระยะเวลาขายสินค้าได้เร็วขึน้กว่าเดิม ท าให้มลูค่าสต็อกสินค้าคงลดเม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งรายการส าคญัท่ีสง่ผลตอ่เงินได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมด าเนินงานสทุธิท่ีเกิดขึน้ในงวดดงักลา่ว  

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุ 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ ติดลบ 5.09 ล้านบาท รายการท่ีส าคญัประกอบด้วย ในรอบ 12 

เดือนของปี 2556 มีเงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึน้ 3.27 ล้านบาท และเงินสดจ่ายค่าตกแต่งสถานท่ีส าหรับ
แสดงสนิค้า 1.76 ล้านบาท 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน 
บริษัทมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน เท่ากบั 40.52 ล้านบาท รายการท่ีส าคญัประกอบด้วย ในรอบ 12 เดือน

ของปี 2556 มีเงินสดรับจากการเพิ่มทุน 137.74 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 50.00 ล้านบาท เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมจาก
บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 38.70 ล้านบาท และรายการเบกิเงินกู้ ยืมระยะยาวเพิม่ขึน้ 15.00 ล้านบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 62.12 ล้านบาท 
 
รายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 

 รายจ่ายเพ่ือการลงทนุของบริษัทท่ีผา่นมา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลงทนุในการก่อสร้างอาคารโรงงงาน เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ส าหรับขยายก าลงัการผลติ และเพิม่ประสทิธิภาพในการผลติ โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพ่ือการลงทนุ 
                                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

รายจา่ยเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 15.99 4.76 5.09 

        หมายเหต ุ: บริษัทมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในช่วงปี 2554 เป็นจ านวนสงูเม่ือเทียบกบัปี 
                  อ่ืน ๆ สาเหตท่ีุส าคญัเกิดจากในช่วงปี 2554 ได้เข้าซือ้ทรัพย์สินจาก บริษัท ดสั ฟอว์เซ็ท (ประเทศไทย)จ ากดั  
                 เพ่ิมเติมในสว่นของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เคร่ืองใช้ส านกังาน รวมถึงสต็อกสินค้าทัง้หมด  
                 (บริษัทมีการเข้าซือ้ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างจาก บริษัท ดสั ฟอว์เซ็ท (ประเทศไทย) จ ากดั มาก่อนแล้ว ตัง้แตใ่น 
                  ชว่งปี 2553) 

 

 













































































 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 1   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ
รักษ์ 
- ประธานกรรมการบริษทั 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี่ - 

56 - ปริญญาเอก 
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลงั 
University of Minnesota, U.S.A. 
- ปริญญาโท 
Master  of  Arts (Economics) 
University of Minnesota, U.S.A. 
- ปริญญาโท 
พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต 
(พฒันาการเศรษฐกิจ) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
69/2008 

- - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 
2555 - ปัจจุบนั 
 
 

- ประธานกรรมการบริษทั 

บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
 
 
 
 
 

 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
คณะกรรมการแขง่ขนัทางการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

- กรรมการ 
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ

- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
คณะกรรมการคดีพิเศษ 
กระทรวงยตุิธรรม 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริษัท 
บมจ. อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 2   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุ
รักษ์ (ตอ่) 
 

  - - 2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2551 – 2555 
 
 
2551 - 2553 
 
 
2550- ปัจจุบนั 

- ประธานกรรมการ 
บจก. เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล 
 
 

 
- กรรมการ 
บจก. เลิร์นเทค 

 
- กรรมการ 
 บจก.สเปเชียลตีเ้ท็ค คอร์ปอเรชัน่ 
-กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 
บมจ.สหการประมลู 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการบริษทั 
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริษัท 
บมจ. เอเชียกรีน เอนเนอจี 

- ผู้อ านวยการหลกัสตูรรัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบณัฑิต ภาคพิเศษ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
(NIDA) 

- ผู้ผลิต ทอง เงิน นาค โลหะมี
คา่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ การ
วิเคราะห์ การบริการ
เคมีภณัฑ์ส าหรับการผลิต
และประกอบเคร่ืองประดบั  

- ให้บริการทางการศกึษา การ
ฝึกอบรม การพฒันาส่ือการ
สอนออนไลท์แบบครบวงจร 

- ซาวีนา่ ถงุมือไนไตร 
 
- จดัการประมลู 
 
- จ าหน่ายสินค้าวสัดกุ่อสร้าง 
วสัดตุกแตง่ บ้านและสวน 

 
- น าเข้าและจดัจ าหน่ายถ่าน
หินส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 3   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นางรัตนา วิไลเลิศโภคา 
- รองประธานกรรมการ
บริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานการเงิน 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
-นางสาวรัตนา งามอรุณ
โชติ- 

56 - มธัยมชัน้ปีท่ี 5 
โรงเรียนวดัสทุธิวราราม 
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
SEC/2013 

มารดาของ 
นายรัตนชยั วิไล

เลิศโภคา 
  

- 2546 - ปัจจุบนั 
 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษัท / 
กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนับริษัท /
กรรมการบริหาร/   
รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน
การเงิน 

บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 

3. นายอุชยั วิไลเลิศโภคา 
- กรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จดัการ  
- รองกรรมการผู้จดัการ 
สายการตลาด
(รักษาการ) 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี่ - 

57 - ปริญญาตรี 
รัฐศาสตรบณัฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
103/2013 

บิดาของ 
นายรัตนชยั วิไล

เลิศโภคา 
 

76.00% 2546 - ปัจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการบริษัท /  
 กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนับริษัท / 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการผู้จดัการ / 
รองกรรมการผู้จดัการ สาย
การตลาด(รักษาการ) 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 4   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายศรัทธา จนัทรเศรษเลิศ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานสบบัสนุน 

- เลขานุการบริษัท 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี่ - 

46 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
45/2005 

 Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นท่ี 
14/2005 

ไมมี่ - 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2554 - 2555 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการบริษัท /  
   กรรมการผู้มีอ านาจผกูพนับริษัท / 
   กรรมการบริหาร / 
   รองกรรมการผู้จดัการ สายงาน    
   สนบัสนุน / 
   เลขานุการบริษัท 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 

 
 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  
โรงพยาบาลบางปะกอก 1 / 

- ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 / 

- ผู้อ านวยการสายงานตรวจสอบ
ภายในกลุม่โรงพยาบาลบางปะ
กอก 
บจก.บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 

- ธุรกิจโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 5   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายศรัทธา จนัทรเศรษเลิศ 
(ตอ่) 

 

    2547 - 2553 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
ผู้ท าแผนฟืน้ฟูกิจการ / 
ผู้บริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ / 
ผู้จดัการอาวุโสสว่นสนบัสนุน
ภตัตาคาร / 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บมจ. ไดโดมอน กรุ๊ป 

- ธุรกิจภตัตาคาร 
 

5. นายอดลุย์ เลาหพล 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 (ช่ือ-สกุลเดิม) 
นายอดลุย์ เลาหวีรนิตย์  

55 - ปริญญาเอก 
รัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินการ
ธนาคาร 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาตรี 
รัฐศาสตรบณัฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไมมี่ - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
 
 
 
 

- ประธานบริษัท 
   บริษัท เซอร์เคิล รัน จ ากดั 

 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 

- ธุรกิจรับบริการจดัหาสถานท่ี
เพ่ือให้เช่า 

 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 6   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายอดลุย์ เลาหพล(ตอ่) 
 
 
 
 
 

 - CERTIFICATE OF THE 
INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL EDUCATION, 
U.S.A. 

- หลกัสตูรของวิทยาลยัการปกครอง, 
กระทรวงมหาดไทย 

ไมมี่ - 2553 - 2556 
 
 

- กรรมการ / 
กรรมการบริหาร  
ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย
(ด ารงต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุด
ปี 59- 60) 

- สถาบนัการเงิน 

6. นายบุญเลิศ ใจมัน่ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 (ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี่ - 

44 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบญัชี
การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
104/2013 

ไมมี่ - 2556-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
2556-ปัจจุบนั 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
 

 
 
 
- กรรมการ 
บจก. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิ
เนียร่ิง 

 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 

- ผู้น าเข้า,ค้าปลีก,ค้าสง่ขาย
อะไหลลิ่ฟท์และบนัไดเล่ือน 
บริการซอ่มบ ารุงรักษา ติดตัง้
ลิฟท์และบนัไดเล่ือน 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 7   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายบุญเลิศ ใจมัน่ (ตอ่) 
 

    2554 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2541 - 2553 
 

-  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ฝ่ายกลยทุธ์
การลงทุนและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
บมจ. ล็อกซเลย่์ 
 

 
- Associate Director 
บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ี
ปรึกษา 

 

- ผู้น าเข้า,สง่ออก,ค้าปลีกและ
ค้าสง่อุปกรณ์สง่สญัญาณ
และถ่ายทอดสญัญาณ/
เครือขา่ยสญัญาณส่ือสาร 
เคมีภณัฑ์  

- ประกอบธุรกิจบริการรับเป็น
ท่ีปรึกษาธุรกิจ การบริหาร
การจดัการและให้ค าแนะน า
ด้านภาษีอากร ด้านการฟืน้ฟู
กิจการ การปรับโครงสร้าง
หนี ้ ด้านขา่วสารข้อมลู 
รวมทัง้จดทะเบียนเก่ียวกบั
การประกอบธุรกิจการค้า 

7. นางสาวชลิดา วุตติด ารง
ธรรม 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
 (ช่ือ-สกุลเดิม) 
- นางสาวพรเพ็ญ วุตติ
ด ารงธรรม - 

47 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- หลกัสตูร”การท าFinancial 

Projection แบบนกัวิเคราะห์มือ
อาชีพ” 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย 

ไมมี่ - 2556 - ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการบริษัท / 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 8   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวชลิดา วุตติด ารง
ธรรม (ตอ่) 

 

 - หลักสูตร”ผู้ แนะน าการลงทุนด้าน
หลกัทรัพย์” 

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- หลกัสตูร”การบญัชีส าหรับกิจการซึง่

ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAE) 
และประเด็นข้อผิดพลาดด้านภาษีท่ี
พบบอ่ย” 

- ส านกังานบญัชี เอินส์ท แอนด์ ยงั 
- ห ลั ก สู ต ร ”Internal Audit 

Procedures” 
สมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่ ง
ประเทศไทย  

- ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
72/2008  

- หลกัสตูร”CFO Certification 
Program” รุ่นท่ี 10 
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ์ 

  2556 - ปัจจุบนั 
 
 
2550 - 2556 
 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ / 
กรรมการบริษัท 
บจก. สห ลอง สตีล โฮลดิง้ส์ 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายบญัชี 
บจก. บี.เอส.เมทลั 

- ธุรกิจลงทุนในบริษัทอ่ืน 
 
 

- ผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแปร
รูป เหล็กแผน่รีดร้อน รีดเย็น 
เคลือบสงักะสีและรับจ้างตดั
เหล็ก 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 9   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ที่แสดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาวชลิดา วุตติด ารง
ธรรม (ตอ่) 

 

 - หลกัสตูร”โครงการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม(่NEC)-การ
จดัท าแผนธุรกิจ” 
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- หลกัสตูร” Sasin Graduate 
Institute of Business 
Administration”จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

     

8. นายรัตนชยั วิไลเลิศโภคา 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผู้จดัการ 
สายงานการผลิตและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี่ - 

26 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

 Director  Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 
SEC/2013 

บุตรของ 
นายอุชยั กบันาง
รัตนา วิไลเลิศโภ

คา  
  

- 2553 – ปัจจุบนั 
 
 

- กรรมการบริหาร / 
รองกรรมการผู้จดัการ สายงานการ
ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ  
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 10   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ทีแ่สดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวปวีณา พงษ์เมตต์ 
- ผู้อ านวยการฝ่าย
การตลาดอาวุโส 
 (ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี่ - 

35 - ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจบณัฑิต เอกการบญัชี  
คณะสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ไมมี่ - 2551 - ปัจจุบนั 
 
 

- ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส 
บมจ. โอเช่ียน คอมเมิรช 
 

- ผู้น าเข้า ประกอบและผลิต
ชิน้สว่นเพื่อใช้ประกอบ
ผลิตภณัฑ์โดยจดัจ าหนา่ยทัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ   
ส าหรับผลิตภณัฑ์ในกลุม่
ชิน้สว่นและผลิตภณัฑ์ก๊อก
น า้และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประปาและสขุภณัฑ์ 

 
 

 หน้าท่ีความรับผดิชอบของเลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารบริษัท ท าหน้าท่ีดแูลการจดักิจกรรมตา่งๆของคณะกรรมการบริษัทฯ และดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดดงันี ้
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 
(ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
(ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น 
 
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และสง่ส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน

เจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯได้รับรายงาน 



 
    

 
รายงานประจ าปี 2556               บริษัท โอเช่ียน คอมเมิรช จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 – หน้าที่ 11   ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมลูของบริษทั เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2556 ( แบบ 56-1 ) ทีแ่สดงไว้ในwww.dussthai.cm หรือ www.sec.or.th 

3. จดัท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงข้อมลูดงัต่อไปนี ้รวมทัง้ดแูลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลกัฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน
และสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไมน้่อยกว่าห้าปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรือข้อมลูดงักล่าว 

 การเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
ข้อความ 

(1) การให้ข้อมลูประกอบการขอมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น 
(2) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(3) ความเห็นของบริษัทเม่ือมีผู้ท าค าเสนอซือ้หุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทัว่ไป 
(4) การให้ข้อมลูหรือรายงานอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการท่ีบริษัทจัดท าขึน้เพ่ือเผยแพร่ตอ่ผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนดตอ่ไป 

5. ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัทฯ มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ถือหุ้น และไมก่ระท าการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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