


 

ข้อมลูสําค

สาส์นจาก

วิสยัทศัน์แ

สาส์นจาก

ข้อมลูทวัไ

ลกัษณะก

TMI กบัก

ภาวะอตุส

ปัจจยัควา

ประวตัิคว

โครงสร้าง

คณะกรรม

การถือคร

คา่ตอบแท

การควบคุ

นโยบายก

รายการระ

รายงานค

รายงานค

การวิเครา

ข้อมลูทาง

รายงานข

งบการเงิน

คญัทางการเงิน

กประธานกรรม

และพนัธกิจ 

กกรรมการผู้จดั

ไปของบริษัท 

การประกอบธุรกิ

ารพฒันาอยา่ง

สาหกรรมและก

ามเสียง 

วามเป็นมาและ

งการถือหุ้นและ

มการบริษัทและ

รองหุ้นของคณะ

ทน 

คมุภายใน 

การจ่ายเงินปันผ

ะหวา่งกนั 

วามรับผิดชอบ

ณะกรรมการต

าะห์และคําอธิบ

งการเงินทีสําคญั

องผู้สอบบญัชีรั

น 

น 

การ 

การ 

กิจ 

งยงัยืน 

การแข่งขนั 

ะพฒันาการทีสํา

ะการจดัการ 

ะผู้บริหาร 

ะกรรมการบริษั

ผล 

บของคณะกรรม

รวจสอบและธ

บายของฝ่ายจดั

ญั 

รับอนญุาต 

าคญัของบริษัท

ษัท และผู้บริหาร

มการตอ่รายงาน

รรมาภิบาล 

ดการ 

1 

สารบัญ 

ท 

ร 

นทางการเงิน 

 
 

หน้า 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

12 

25 

29 

36 

38 

41 

54 

55 

56 

58 

59 

63 

64 

67 

79 

85 

87 

 

 



 
งบการ
 

ข้อมูลเ
 

ราคาพา

มลูคา่ตา

กําไรตอ่ห
 

ผลการ
 

รายได้จา

รายได้รว

กําไรสทุ ิ
 

ข้อมูลเ
 

สนิทรัพย

สนิทรัพย

 

หนีสนิห

หนีสนิรว

 

ทนุทีออก

สว่นของ
 

อัตราส
 

ผลตอบแ

ผลตอบแ

ผลตอบแ

กําไรขนั

อตัราสว่

(เทา่) 

อตัราสว่

อตัราสว่

รเงนิสินสุด 3

เกียวกับหุ้นส

าร์ตอ่หุ้น (บาท)

ามบญัชีตอ่หุ้น 

หุ้น (บาท) 

รดาํเนินงาน 

ากการขาย 

วม 

ธิ 

เกียวกับงบด

ย์หมนุเวียน 

ย์รวม 

มนุเวียน 

วม 

กและเรียกชําระ

งผู้ ถือหุ้น 

ส่วนทางการ

แทนตอ่สว่นผู้ ถื

แทนจากสนิทรั

แทนจากสนิทรั

ต้น (%) 

วนสินทรัพย์หมนุ

วนสินทรัพย์คลอ่

วนหนีสนิตอ่สว่น

ข้

31 ธันวาคม 

สามัญ 

 

 (บาท) 

 (พนับาท) 

ดุล (พันบาท

ะแล้ว 

เงนิ 

ถือหุ้น (%) 

ัพย์ถาวร (%) 

ัพย์ (%) 

นเวียนตอ่หนีสนิ

องตวั (เท่า) 

นของผู้ ถือหุ้น (

ข้อมูลสาํคัญ

 

ท) 

นหมนุเวียน 

(เทา่) 

2 

ญทางการเงนิ

ปี 2

 

น (ข้อมูลปี 2

2556 

 

0.25 

0.50 

0.031 

 

439,286 

442,699 

12,093 

 

267,861 

385,477 

 

166,065 

185,870 

 

98,930 

199,607 

 

6.07% 

21.55% 

3.15% 

28.79% 

1.61 เท่า 

0.75 เท่า 

0.93 เท่า 

2556) 

ปี 2555 

0

0

0.

457,

463,

32,

274,

381,

163,

182,

96,

199,

17.9

46.4

9.6

26.9

1.68 

0.72 

0.92 

ปี

 

0.25 

0.52 

.085 

 

,740 

,569 

,736 

 

,873 

,490 

 

,728 

,335 

 

,000 

,155 

 

91% 

45% 

68% 

96% 

เท่า 

เท่า 

เท่า 

 2554 

0.25 

0.52 

0.062 

 

376,409 

380,729 

19,822 

 

211,552 

294,717 

 

125,346 

128,297 

 

80,000 

166,419 

 

12.02% 

40.94% 

7.33% 

24.29% 

1.69 เท่า 

0.76 เท่า 

0.77 เท่า 

 

 



เทคโนโลยี

 

ตระหนกัถึ

ให้เป็นโอก

ปรับปรุงโ

 

บริษัทฯให้

และประเท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยีทีเปลียนแปลง

อยา่งไรก็ตาม 

ถงึความจําเป็น

กาส ในจงัห

ครงสร้างองค์ก

สดุท้ายนีข้าพเ

ห้ผา่นพ้นอปุสรร

ทศตลอดไป 

  

  

งอยา่งรวดเร็ว  

แม้อปุสรรคจ

นของการปรับตวั

หวะทีสามารถก

รให้มีความกระ

เจ้าหวงัเป็นอยา่

รคตา่งๆ ไปอ

 

 

สาส์นจ
 

ต

และสถานก

ภายนอกป

แตล่ะยคุส

ของความ

อยู ่   บริ

รัฐบาล, 

 ซงึปัจจยัตา่งๆ

จากภายนอกจะ

วัให้เข้ากบัสถา

ระทําได้ แล

ะชบั และพฒัน

างยิง ทีจะได้เ

ยา่งมนัคงและ

  

        

3 

จากประธาน

ตลอดห้วงเวลาห

การณ์ทียากลํา

ระเทศ, ภายใ

มยัซงึอาจมีคว

มยากลําบากใน

ริษัทได้รับผลกร

ปัญหาความผ

 เหลา่นี บริษัท

ะมากมาย ข้า

านการณ์ต่างๆ 

ละให้อาศยัช่วง

นาเพิมขีดความ

เหน็ความร่วมมื

เติบโตอยา่งตอ่

 

 

(นายประ

          ปร

 บริษัท ธีระมงค

นกรรมการ 

หลายสบิปีของ

บากมากมายห

ในประเทศ แล

ามแตกตา่งกนั

นธุรกิจอตุสาหก

ระทบทงัจากปัญ

ผนัผวนของคา่เ

ฯ มิสามารถคว

าพเจ้าได้เฝ้าตดิ

ในทกุรูปแบบ  

จงัหวะทีสภาวก

สามารถในการ

มือจากทกุภาคส

อเนือง ควบคูไ่

ะวิทย์ ประสทิธิรั

ระธานกรรมการ

คล อตุสาหกรร

งการดําเนินธุรกิ

หลายครัง ทงัอ

ละนโยบายการ

น  ในช่วงปี 255

กรรมไฟฟ้าแสงส

ญหาเศรษฐกิจ

เงิน, สนิค้าค

วบคมุได้เลย 

ดตาม และกํ

 อีกทงัต้องคอย

การณ์เศรษฐกิจ

รแข่งขนัได้ในอน

สว่นเหมือนเชน่

ไปกบัการเป็นส

รัตนพร) 

ร 

ม จํากดั (มหาช

กิจ  บริษัทฯ ไ

อปุสรรคจากปัญ

บริหารประเทศ

56 ทีผา่นมา นบั

สวา่งทีบริษัทฯไ

โลก, นโยบาย

คูแ่ข่งจากประเท

าชบัให้ทีมผู้บริ

ยเฝ้าดชู่องทาง

จชะลอตวันีเป็น

นาคต 

นเคย เพือทีจะ

สว่นหนงึของกา

ชน) 

ด้ผา่นอปุสรรค

ญหาเศรษฐกิจ

ศจากรัฐบาลใน

บเป็นอีกปีหนึง

ได้ดําเนินธุรกิจ

ยเศรษฐกิจของ

ทศจีน และ

รหารทกุทา่นได้

เพือพลกิวิกฤติ

นโอกาสในการ

สามารถนําพา

ารพฒันาสงัคม

 

 

 

 



 
วสัิยทัศน์

กบัการวิจั

 
พันธกจิ 

น์ 
มุง่มนัสูก่ารเป็น

จยัและพฒันาผ

• สร้างมลูค

• มุง่สูค่วาม

• พฒันาเท

• ตอบสนอง

• พฒันาแล

• สง่เสริมวฒั

• เพิมศกัยภ

• ปฏิบตัิตา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นผู้ออกแบบ ผ

ลิตภณัฑ์เพือต

คา่เพิมและรักษ

มเป็นผู้ เชียวชาญ

คโนโลยีขนัตอน

งความต้องการ

ละออกแบบผลติ

ฒนธรรมการสร้

ภาพและขีดควา

มกฎหมายอยา่

วิสั

ผลิต และจดัจํา

อบสนองความ

ษาสทิธิประโยชน

ญการผลิตอปุก

นและกระบวนก

รของผู้บริโภคใน

ตภณัฑ์ประหยั

ร้างระบบธรรม

ามสามารถของ

างเคร่งครัด แล

4 

ัยทศัน์และพั

าหน่าย ผลติภณั

มต้องการของลกู

น์ให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

กรณ์เพือความส

การผลิต ควบคุ

นทกุระดบัทงัด้

ดัพลงังานเพือล

าภิบาล ระบบบ

งบคุลากร ให้มี

ะรักษาไว้ซงึจา ี

พนัธกิจ 

ณฑ์เพือความส

กค้าทงัในและต

 และองค์กร อย

สอ่งสวา่งในภมูิ

คมุคณุภาพของ

านผลติภณัฑ์แ

ลดการใช้ทรัพย

บริหารความเสี

ความรับผิดชอ

รีตประเพณีอนั

สอ่งสว่างในภมูิภ

ตา่งประเทศ 

ยา่งยงัยืน 

มภิาคอาเซียน 

งสนิค้า และ ลด

และด้านการบริ

ยากรโลก 

ยง และระบบค

บตอ่องค์กร แล

นดีงามของสงัค

ภาคอาเซียน ใ

ดต้นทนุการผลิต

รการ 

ควบคมุภายในที

ละสงัคม 

มไทย 

ให้ความสําคญั

ต 

ทีดี 

 

 



 

ผลติภณัฑ

พฒันาสนิ

บริษัทได้รั

เพือรองรับ

 

หลงัจากที

สําหรับกา

ในอนาคต

เช่นเดียวก

 

จงัหวดัสม

หรือ BOI 

และโครงก

ผู้บริโภคใ

ผลติภณัฑ

รักษาสภา

โดยตรง โ

 

กําหนดนโ

ทงันี บริษ

รวมถงึกา

สํารวจกา

ดี 

ผู้ มีอปุการ

ฑ์และปรับปรุงก

นค้า เพือยกร

รับการรับรองมา

บการแข่งขนัใน

บริษัท ธีระมง

ทีบริษัทได้เข้าจ

ารเพิมโรงงานให

ตภายใน 3 ปีข้า

กนั ปัจจบุนั บริ

นอกจากนี บริษ

มทุรสาคร ทงันี

 ทําให้สามารถใ

การผลิตโคมไฟ

นอนาคต  

ด้านการตลาด

ฑ์ตา่ง ๆ ให้เป็น

าพแวดล้อม แต

ดยเน้นงานซอ่ม

ด้านนโยบายค

โยบายไว้อยา่งช

ษัทได้สง่เสริมแ

รพฒันาบคุลาก

รกํากบัดแูลกิจ

ด้วยแนวทางก

รคณุและคูค้่าทุ

 

ผ

ภ

ห

ส

ไ

ค

การผลติอยา่งต

ระดบัประเทศไท

าตรฐานจากสถ

นระดบัภมูิภาค 

คล อตุสาหกร

ดทะเบียนในตล

หม่ เพือเพิมกํา

างหน้า นอกจาก

รษัทมีตวัแทนจํา

ษัทยงัเตรียมลง

นี บริษัทได้รับก

ใช้สทิธิสง่เสริม

ฟ ซงึบริษัทมีกา

และประชาสมั

นทีรู้จกัของผู้บริ

ต่ยงัคงไว้ด้วยป

ม เปลียนอปุกร

ความรับผิดชอบ

ชดัเจนในการรั

และมุง่เน้นให้มีก

กรทงัในและนอ

การบริษัทจดท

ารดําเนินธุรกิจ

ทกุทา่นทีได้ให้ค

สาส์นจ

บริษัท

ผลติ และจดั

ภายในบ้าน ภ

หลากหลายของ

สง่ออกสนิค้าขอ

ด้วยป

ได้เติบโตและเพิ

ความสําคญักบั

ตอ่เนืองทีสอดค

ทยให้มีผลติภณั

ถาบนั SGS ใน

และการเปิดปร

รรม จํากดั (มห

ลาดหลกัทรัพย์

ลงัการผลิตแล

กนี บริษัทยงัมี

าหน่ายครอบค

งทนุซือเครืองจั

การสนบัสนนุสิ

มการลงทนุในโค

ารขยายตลาดใ

พนัธ์ บ

โภคมากขนึ โด

ระสทิธิภาพกา

รณ์ และปรับปรุ

บตอ่สงัคม ใน

ักษาไว้ซงึประเ

การพฒันาผลติ

อกองค์กร เพือ

ทะเบียนไทย บริ

จทีผา่นมา ทําให

ความร่วมมือ ร

5 

จากกรรมกา

ท ธีระมงคล อุ

ดจําหน่ายอปุกร

ภายใต้แบรนด์ 

งรายการสินค้า

องไทยซงึเป็นทีย

ประสบการณ์กว

พมิความหลากห

บการวิจยัและพั

ล้องกบัแนวทา

ณฑ์มาตรฐานที

นด้านระบบควบ

ระชาคมเศรษฐ

หาชน)  ได้เตบิ

ย์ MAI เมือวนั

ะขยายตลาดส่

แผนขยายสาขา

ลมุอยา่งกว้างข

กัรใหม ่เพือเพิ

ทธิประโยชน์ทา

ครงการเดิมและ

ในกลุม่ผลติภณั

บริษัทได้จดัสรรง

ดยเน้นภาพลกัษ

รทํางานทีเตม็เ ี

รุงหลอดไฟ   

นฐานะบริษัทจด

พณีอนัดีงามขอ

ตภณัฑ์และกิจก

ให้เกิดการพฒั

ริษัทยงัได้รับผล

ห้บริษัทเจริญเติ

รวมถงึผู้ ถือหุ้นท

ารผู้จัดการ 

ตสาหกรรม จํา

รณ์ไฟฟ้าสอ่งส

“GATA” แล

ครบเป็นอนัดบั

ยอมรับในระดบั

วา่ 35 ปี เริมจ

หลายของผลิตภ

ฒันาผลิตภณัฑ

างการพฒันาขอ

ทีสามารถทดัเที

บคมุคณุภาพ IS

ฐกิจอาเซียน (A

บโตขึนอยา่งตอ่

นที 14 พฤษภ

งออกไปยงัประ

าให้ครอบคลมุ 

ขวางในภมูิภาค

มกําลงัการผลติ

างภาษีจากจาก

ะโครงการใหมอี่

ณฑ์ดงักลา่ว เพื

งบประมาณสาํ

ษณ์ผลติภณัฑ์ข

เปียม นอกจาก

ดทะเบียนทีมีผู้บ

องสงัคมไทย 

กรรมทีเป็นประ

นาอยา่งยงัยืน

ลการสํารวจ Co

ติบโตและพฒัน

ทกุทา่นทีได้ให้ค

ากดั (มหาชน)

สวา่ง รวมถงึ

ละ “CROSS”

บต้น ๆ ของปร

บโลก  

จากการเป็นผู้ผลิ

ภณัฑ์มาโดยตล

ฑ์เป็นอยา่งมาก

องโลกสําหรับส

ยมและแข่งขนั

SO 9001:2008

EC) ทีจะมาถึง

อเนืองตามเป้าห

าคม 2553 ทํ

ะเทศเพือนบ้าน

 10 ประเทศอา

คอาเซียนแล้วทั

ตของโรงงานใน

กสํานกังานคณ

อีก 2 โครงการ 

พือรองรับการขย

าหรับเน้นกลยทุ

ของบริษัททีประ

นี บริษัทยงัมีแ

บริหารและกรร

รวมทงัปฏิบตัิ

ะโยชน์ตอ่สงัคม

ควบคูไ่ปกบัสงั

orporate Gov

นาอย่างตอ่เนือง

ความไว้วางใจ 

) ประกอบธุรกิจ

งอปุกรณ์อํานว

” ซงึเป็นผลิตภ

ระเทศ และเป็น

ลติบลัลาสต์ขน

ลอด นอกจาก

ก โดยมี

สง่ทดสอบในตา่

ได้ในระดบัโลก

8 และยงัพร้อม

งในปี 2558 

หมายทีกําหนด

ทําให้บริษัทมีเงิน

น สําหรับรองรับ

าเซียนภายในอี

งัหมด 6 ประเท

นสว่นต่อขยายบ

ณะกรรมการสง่เ

 ได้แก่ โครงการ

ยายตวัและควา

ทธ์ขยายตลาดส

ะหยดัไฟ ไม่สร้

ผนการเข้าประ

รมการเป็นคนไท

ติตามกฎหมาย

ม สนบัสนนุกา

คมไทย นอกจ

vernance Sco

ง ทงันี ต้องขอ

และเพือนพนกั

จการออกแบบ

ยความสะดวก

ภณัฑ์ทีมีความ

นหนงึในผู้ผลิต

นาดเลก็ บริษัท

นี บริษัทได้ให้

มีการออกแบบ

างประเทศและ

ก ในปัจจบุนั

มพฒันาองค์กร

ดไว้ นอกจากนี

นทนุหมนุเวียน

บความต้องการ

ก 3 ปีข้างหน้า

ทศ  

บนพืนทีเดิมใน

เสริมการลงทนุ

รผลติหลอดไฟ

ามต้องการของ

สง่เสริมแบรนด์

รางมลพิษ และ

ะมลูงานภาครัฐ

ทย บริษัทได้

อยา่งเคร่งครัด

ารพฒันาชมุชน

จากนี จากการ

re อยูใ่นระดบั

ขอบคณุลกูค้า

กงานทกุคนทีมี

 

 

 

 

 

์

 

 



ความตงัใ

ด้วยความ

 

 

 

 

 

 

 
 

ใจปฏิบตัิงานจน

มระมดัระวงัและ

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นสําเร็จลลุว่งเป็

ะรอบคอบ เพือ

 

 

 

ปนอยา่งดีมาโด

อทีเราจะเติบโต

  

  

        

6 

ยตลอด คณะก

และก้าวไปข้าง

  (นายธีระ

          กร

 บริษัท ธีระมงค

กรรมการบริหา

งหน้าด้วยกนัอย
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9 

เภท อืน ๆ 

ัทจะเน้นการเป็

ป็นสนิค้าควบค

กัของบริษัท นอ

ทงันี ธุรกิจการผ

รมนัทงัหมด โด

นผู้ผลิตและจดั

คมุโดยสํานกังา

อกจากนี บริษัท

ผลิตบลัลาสต์เพิ

ดยสนิค้าของบริ

ดจําหน่ายบลัลา

านมาตรฐานอตุ

ทยงัรับจ้างผลติ

พงิเริมก่อตงัขนึ

ริษัทผลิตได้คณุ

าสต์เป็นสําคญั

ตสาหกรรม) แล

ตตามคําสงัซือ 

นในเมืองไทยเมื

ณภาพมาตรฐาน

ญ โดยบลัลาสต์

ละบลัลาสต์ไฟ

(OEM)ภายใต้

อประมาณ 40

น และสามารถ

 

 

์

 



โ
 

ห
 
 

ครงสร้างรายได้ของ

บริษัทมีโครงส
กลุ่ม

รายได้จ

1. ผลิตภณัฑ์บลัลาส

2. ผลิตภณัฑ์หลอดไ

3. ผลิตภณัฑ์ Cont

ทีใช้ในวงจรไฟฟ้า

4. ผลิตภณัฑ์อํานวย

5. ผลิตภณัฑ์ โคมไฟ

6. ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าแ

สว่นลดจ่าย 

รายได้จากการขาย –
รายได้อืน ๆ* 

 
หมายเหตุ: *รายได้อืน

**รายได้จ

 

 

 

 

 

งบริษัท 

ร้างรายได้แยกตามป
ผลติภณัฑ์ 

จากการขาย 

สต์และหม้อแปลงไฟฟ้

ไฟฟ้า 

rol Gear (อปุกรณ์สว่น

าแสงสวา่ง) 

ยความสะดวกภายในบ้

ฟฟ้า 

และอปุกรณ์ประเภทอืน

– สุทธิ 

รายได

น ได้แก่ การขายเศษวั
จากการขาย หวัข้อท ี6

ประเภทของผลติภณัฑ
2554 
(BOI) 

ล้านบาท 

า 225.31 8

3.64 

นควบ 19.54 

บ้าน 4.02 

-0.09 

น ๆ** -0.01 

-0.08 

252.50 9

2.40 

ด้รวม 254.90 10

ัตถุดบิ รายได้รับคืนกา
6. ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า และ

ฑ์ ดงันี 
2554 

(NON-BOI

% ล้านบาท %

88.39 - -

1.43 50.4 40

7.66 11.68 9

1.58 - -

-0.04 60.39 48

-0.01 1.65 1

-0.03 -0.04 -0

99.06 123.91 98

0.94 1.54 1

00.00 125.45 100

ารส่งออก – เงนิสด/บตั
ะอุปกรณ์ประเภทอืน 

10 

) 
2555 
(BOI) 

% ล้านบาท % 

- 239.77 83.7

0.18 13.11 4.5

9.31 25.83 9.0

- 4.50 1.5

8.14 - - 

1.32 2.82 0.9

0.03 -3.35 -1.1

8.78 285.82 98.7

1.22 3.47 1.2

0.00 289.29 100.0

ตรภาษีรายได้ดอกเบยีรั
ๆ คืออุปกรณ์ททีางบริ

2555 
(NON-BOI) 

ล้านบาท % 

79 1.02 0.58

58 65.39 37.23

03 15.98 9.10

57 - - 

93.61 53.30

98 1.21 0.69

17 -2.16 -1.23

79 175.06 99.67

21 0.57 0.33

00 177.65 100.00

รับ – เงนิฝาก 
ริษัทจัดจาํหน่ายทวัไป 

2556 
(BOI) 

ล้านบาท % 

8 199.85 80.65 

3 16.23 6.55 

0 24.89 10.05 

8.59 3.47 

0 - - 

9 - - 

3 -3.79 -1.53 

7 249.33 245.79 

3 2.03 2.03 

0 251.36 247.82 

ซงึได้แก่ ปลักพ่วงไฟฟ้

2556 
(NON-BOI) 

ล้านบาท % 

0.64 0.33 

77.66 40.00 

8.21 4.23 

- - 

108.36 55.82 

1.69 0.87 

-3.06 -1.58 

193.50 99.67 

0.64 0.33 

194.14 100.00 

ฟ้า เบรกเกอร์ สายไฟ 

2556 
(รวม) 

ล้านบาท % 

200.49 45.37

93.89 21.24

33.11 7.49

8.59 1.94

108.36 24.52

1.69 0.38

-6.85 -1.55

439.29 99.40

2.67 0.60

441.96 100.00

สายโทรศัพท์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

บริษัทมีโครงส

ประเภ

รายได้จากภายในประ

รายได้จากตา่งประเทศ

 

บริษัทมีโครงส

ประเภทก

1. ผลิตภณัฑ์ทีบริษัทเ

2. ผลิตภณัฑ์ทีบริษัทรั

3. ผลิตภณัฑ์ทีซือมาเพ

รว
 
 
 

 
 

 

ร้างรายได้แยกตามป

ภทการขาย 

ะเทศ 

ศ 

รายได้ร

ร้างรายได้แยกตามลั

กลุ่มลูกค้า 

เป็นผู้ผลิต 

รับจ้างผลิต (OEM) 

พือจําหน่ายตอ่ 

วมรายได้จากการขาย

ประเภทการขาย ดงันี 
2554 
(BOI) 

ล้านบาท %

216.49 85.

36.01 14.

รวม 252.50 100.

ลกัษณะการดําเนินกา
2554 
(BOI) 

ล้านบาท % 

171.59 67.96

80.91 32.04

0.00 0.00

ย 252.50 100.00

 
2554 

(NON-BOI) 

% ล้านบาท %

.74 256.37 89.

.26 29.45 10.

.00 285.82 100.

ารก่อนจดัจําหน่าย ดงั
2554 

(NON-BOI) 

ล้านบาท % 

6 34.54 27.8

4 13.12 10.5

0 76.26 61.5

0 123.91 100.0

11 

2555 
(BOI) 

 ล้านบาท % 

69 253.23 89.5

31 29.45 10.4

00 282.68 100.0

งันี  
2555 
(BOI) 

ล้านบาท % 

87 192.31 68.03 

58 90.38 31.97 

54 - - 

00 282.68 100.00 

2555 
(NON-BOI) 

 ล้านบาท % 

58 171.28 97.8

42 3.78 2.1

00 175.06 100.0

2555 
(NON-BOI) 

ล้านบาท % 

 61.54 35.16

 7.09 4.05

106.43 60.79

 175.06 100.00

2556 
(BOI) 

 ล้านบาท % 

84 206.59 84.0

16 39.22 15.9

00 245.79 100.0

2556 
(BOI) 

ล้านบาท % 

6 156.72 63.76

5 88.97 36.20

9 0.10 0.04

0 245.79 100.00

2556 
(NON-BOI) 

ล้านบาท % 

04 188.55 97.4

96 4.95 2.5

00 193.50 100.0

2556 
(NON-BOI) 

ล้านบาท % 

6 69.07 35.7

0 5.05 2.6

4 119.38 61.7

0 193.50 100.0

2556 
(รวม) 

ล้านบาท % 

44 395.12 89.9

56 44.17 10.0

00 439.29 100.0

2556 
(รวม) 

ล้านบาท % 

70 225.79 51.4

61 94.01 21.4

70 119.48 27.2

00 439.29 100.0

 

 

95 

05 

00  

 

40  

40 

20 

00 



 

กบัการกํา

ดแูลรักษา

เสีย พร้อม

การกาํกับ

ประเทศไท

1) สทิธิ

กํากบัดแูล

ปฏิบตัิ ดงั

น

รายชือบุ

http://ww

2556 ถึงว

ประชมุสา

แตอ่ยา่งใ

บริษัทมีความม

ากบัดแูลกิจการ

าสงิแวดล้อม ด

มทงัยงัพฒันาบุ

 
บดูแลกจิการ 
บริษัทได้ยดึมนั

ทยได้กําหนดไว้

 
ธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทจะให้คว

ลกิจการ โดย

งนี 

• บริษัทจะด

เรืองทีต้อง

หนงัสือนดั

อยา่งน้อย

โดยกําหน

ประชมุถกู

• บริษัทจะแ

เผยแพร่ข้

หุ้นได้มีเว

บริษัท 

• บริษัทจะอ

การกระทํ

• ในการปร

และตงัคํา

• บริษัทจะแ

โดยตรงผ่

นอกจากนี บริษ

บุคคลเพือ เ ข้า

ww.thaiballast.

วนัที 31 ธันวาค

ามญัผู้ ถือหุ้น ป

ด 

มุง่มนัทีจะดําเนิ

รทีดีในการทําง

ดแูลพฒันาชมุช

บคุลากรให้มีคณุ

นในหลกัการแล

ว้ โดยแบ่งออกเ

วามสําคญักบัสิ

ยคํานงึถึงสทิธิข

ดแูลให้มีการให้

งตดัสินใจในทีป

ดประชมุพร้อมท

ย วนั ซงึเป็14 

นดให้ในแตล่ะว

กต้อง ครบถ้วน

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท

อมลูดงักลา่วไว้

ลาศกึษาข้อมลู

อํานวยความสะ

าใด ๆ ทีอาจจะ

ะชมุผู้ ถือหุ้น 

าถามต่อทีประช

แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท

านทางเวบ็ไซต์

ษัทยงัได้เปิดโอ

ารับการคัดเ ลื

com ของบริษัท

คม 2556 (90 ว

ระจําปี 2557 ร

TMI กับ

นินธุรกิจภายใต้

านทกุขนัตอนแ

ชนและสงัคม มี

ณธรรมและจริย

ละแนวปฏิบตัิที

เป็น 5 หมวด ดั

ทธิของผู้ ถือหุ้น

ของผู้ ถือหุ้นโดย

ห้ข้อมลู วนั เว

ประชมุแก่ผู้ ถือห

ทงัข้อมลูประก

ปนไปตามข้อบงั

าระมีความเห็น

 เพือให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบกฎเกณฑ์

ว้ในเวบ็ไซต์ ข

ลประกอบการป

ะดวกให้ผู้ ถือหุ้น

ะเป็นการจํากดั

บริษัทจะจดัสร

ชมุในเรืองทีเกีย

ทราบถงึความคื

์ของบริษัท หรือ

อกาสให้ผู้ ถือหุ้

ลือกเป็นกรรม

ัทเป็นประจําทกุ

วนั) ซึงเมือพ้นก

รวมถึงการสง่คํ

12 

บการพัฒนาอ

ต้หลกัธรรมาภิบ

และทกุระดบักา

มีความโปร่งใส

ยธรรม 

ดีเกียวกบัการกํ

ดงันี 

นทกุ ๆ ทา่น 

ยจะไมจํ่ากดัแต

ลา สถานที แ

หุ้นเป็นการลว่ง

อบการประชมุ

งคบัของบริษัท 

นของคณะกรรม

นสามารถตรวจ

ฑ์ตา่ง ๆ ทีใช้ใน

ของบริษัทเป็นก

ประชมุลว่งหน้า

นได้ใช้สิทธิในก

ดโอกาสการเข้า

รรเวลาให้เหมา

ยวข้องกบับริษัท

คืบหน้าจากการ

อผา่นทางตลาด

นทกุคน ได้มีส่

มการบริษัท  ร

กปี โดยในปี 25

กําหนดระยะเว

าถามลว่งหน้า

อย่างยังยืน 

บาล และเพือกา

ารบริหาร ค

ส เป็นธรรม มี

กํากบัดแูลกิจกา

อยา่งเทา่เทียม

ตเ่พียงเฉพาะสทิ

และวาระการปร

งหน้าอยา่งเพีย

ตามวาระต่าง 

7  หรือ  วนั แ

มการประกอบแ

สอบได้ 

นการประชมุ รว

การลว่งหน้าก่อน

าอยา่งเพียงพอก

การเข้าร่วมประ

ประชมุของผู้ ถื

าะสมและสง่เสริ

ทได้ 

รดําเนินงานอย่

ดหลกัทรัพย์แห่

ส่วนร่วมในการ

รวมถึงการส่ง

556 บริษัทได้ป

วลาดงักล่าว ป

และเสนอชือบุ

ารเติบโตอยา่งย

ควบคู่กบัการดํา

ความรับผิดชอ

าร ตามแน

มกนั นอกจาก

ทธิทีกฎหมายกํ

ระชมุ ตลอดจน

งพอและทนัเวล

ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นท

แล้วแตเ่รืองทีจ

และมีการบนัทกึ

วมถงึขนัตอนกา

นทีจะจดัสง่เอก

ก่อนได้รับข้อมลู

ะชมุและออกเสี

อหุ้น 

ริมให้ผู้ ถือหุ้นมี

ยา่งสมําเสมอ 

หง่ประเทศไทย  

เสนอวาระเข้า

งคําถามเป็น

ระกาศบนหน้า

รากฏว่าไม่มีผู้ ื

คคลเข้ารับการ

ยงัยืน  บริษัทใ

าเนินธุรกิจทีรับ ิ

บและคํานงึถงึ

นวทางทีตลาดห

นี จะกําหนดน

าหนดไว้เทา่นนั

นข้อมลูทงัหมด

ลา โดยจะถือป

ทราบลว่งหน้าก

ะพิจารณา แล

ตามทีกฎ กการ

ารออกเสียงลงม

กสาร เพือเปิด

ลในรูปแบบเอก

ยงอยา่งเตม็ที 

โอกาสในการแ

โดยจะแจ้งให้

 

สู่ ทีประชุมสาม

การล่วงหน้า

าเวบ็ไซต์ตงัแตว่

ถือหุ้นท่านใด 

รคดัเลือกเป็นก

ให้ความสําคญั

ผิดชอบตอ่การ

ผู้ มีสว่นได้สว่น

หลกัทรัพย์แหง่

นโยบายในการ

น โดยมีแนว

ดทีเกียวข้องกบั

ปฏิบตัิให้จดัสง่

ก่อนวนัประชมุ

ละ /หรือ เป็นไป

ฎหมายกําหนด

มติ รวมถงึการ

ดโอกาสให้ผู้ ถือ

กสารจาก

และจะละเว้น

แสดงความเห็น

ห้ผู้ ถือหุ้นทราบ

มญั และเสนอ

าทางเว็บไซต์

วนัที 1 ตลุาคม

เสนอวาระการ

กรรมการบริษัท

 

 

/

์

 

 



2) การป

ธรรม แ

เหมาะสม

โดยจะเปิด

นอกจากนี

ประชมุแล

ผู้ ถือหุ้นด้ว

ในทางมชิ

และวิธีกา

ผู้ดแูลและ

มอบหมาย

คณะกรรม

พิจารณาธ

กรรมการ

ผู้บริหารแ

ปฏบัิตต่ิอผู้ถอื
ผู้ ถือหุ้นทกุราย

และจะสร้างควา

ม โดยได้กําหนด

บริษัทได้จดักร

ดโอกาสให้ผู้ ถือ

นี ยงัเปิดโอก

ละออกเสียงลงม

วย 

ทางบริษัทมีมา

ชอบโดยกําหนด

ารติดตามดแูลใ

ะพิจารณาตดัสิ

ยให้ประธานเจ้

มการบริษัท หา

กรรมการและผู้

ธุรกรรมของบริ

และผู้บริหารทีมี

ทงันี เพือเป็นก

และผู้ ทีเกียวข้อง

• รายงานค

ตรวจสอบ

ผลประโย

ตลาด นอ

สามารถมี

ผลประโย

หรือกฎขอ

ไทย 

• การดูแลเ ื

บรรลนิุติภ

พ.ศ. 253

ของบริษัท

หรือก่อนที
 
 
 
 

 

อหุ้นอย่างเท่า
ย ทงัผู้ ถือหุ้นที

ามมนัใจให้กบัผู้

ดแนวทางปฏิบตัิ

ระบวนการประช

อหุ้นสว่นน้อยส

กาสให้ผู้ ถือหุ้นที

มติแทน โดยทา

าตรการป้องกนั

ดแนวทางเป็นล

ในการนําข้อมลู

นความผิด ใน

าหน้าทีบริหาร

ากพนกังานของ

ผู้บริหารจะเปิด

ษัททีอาจมีควา

มีสว่นได้เสียกบั

การป้องกนัควา

งนําข้อมลูภายใ

วามขดัแยง้ทาง

บจะต้องเห็นชอ

ยชน์สงูสดุของบ

อกจากนี ผู้ มีส่

มีส่วนร่วมในก

ชน์สงูสดุของบ ิ

องตลาดหลกัท

เรืองการใช้ข้อมู

ภาวะ ตลอดจน

5 ของบคุคลดงั

ท เป็นระยะเวล

ทีข้อมลูนนัจะเปิ

เทียมกัน 
ทีเป็นผู้บริหารแ

ผู้ ถือหุ้นว่า คณ

ตัิให้ผู้ ถือหุ้นได้รั

ชมุผู้ ถือหุ้นในลั

ามารถเสนอชือ

ทีไมส่ามารถเข้า

างบริษัทจะเสน

นกรณีทีกรรมกา

ายลกัษณ์อกัษ

ภายในไปใช้เพื

นกรณีทีมีกรรมก

เป็นผู้พิจารณา

งบริษัทกระทําค

เผยข้อมลูเกียว

ามขดัแย้งทางผ

บธุรกรรมทีทํากั

ามขดัแย้งทางผ

ในของบริษัทไป

งผลประโยชน์ 

อบด้วยกบัรายก

บริษัท ความยตุิ

วนได้ส่วนเสีย

การอนุมัติราย

บริษัทและหากเป

รัพย์แห่งประเท

มูลภายใน - ห้

นบคุคลทีเกียวข้

งกลา่วใช้ข้อมลู

ลา 15 วนั ในช่ว

ปิดเผยตอ่สาธา
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และผู้ ถือหุ้นทีไม

ณะกรรมการแล

รับการปฏิบตัิ แ

ลกัษณะทีสนบัส

อบคุคลเพือเข้า

าประชมุด้วยตวั

นอชือกรรมการอิ

ารและผู้บริหารใ

ษร และแจ้งแน

พือประโยชน์สว่

การ และ/หรือ 

าความผิด 

ความผิดดงักลา่

วกบัสว่นได้เสีย

ผลประโยชน์ แ

กบับริษัทจะไมมี่

ผลประโยชน์ ท

ปใช้เพือประโยช

 - จะต้องผา่นค

การระหว่างกนั

ติธรรม ความส

หรืออาจมีควา

การระหว่างกั

ป็นรายการระห

ทศไทย บริษัทจ

ามมิให้กรรมก

ข้องตามมาตรา

ลภายในซงึยงัมิ

วงระยะเวลาก่อ

ารณชน 

มเ่ป็นผู้บริหาร 

ละฝ่ายจดัการจ

และปกป้องสทิธิ

สนนุให้มีการปฏิ

ดํารงตําแหน่งก

วัเอง สามาร

อิสระอยา่งน้อย

ใช้ข้อมลูภายใน

นวทางดงักลา่ว

นตนนนั บ

 ผู้บริหารมีการ

ตามมาตรก

าว  

ของตนและผู้ เกี

ละสามารถตดั

มีสว่นร่วมในกา

างคณะกรรมก

ชน์สว่นตนดงันี

ความเหน็ชอบจ

นนนั ทงันี การอ

มเหตสุมผลขอ

ามขัดแย้งทาง

กันในลักษณะ

หว่างกนัทีเข้าข่

จะปฏิบตัิตามข้

การ ผู้บริหาร แ

 258 แห่งพระร

มิได้เปิดเผยเพือ

อนการนําเสนอ

จะได้รับการ

จะดแูลให้การใช

ธิขนัพืนฐานอย

ฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น

กรรมการลว่งห

รถใช้สทิธิออกเสี

ย 1 คน เป็นทา

นเพือหาผลประ

วให้ทกุคนในอง

บริษัทมอบหมา

รใช้ข้อมลูภายใ

การการลงโทษ

กียวข้อง เ

สนิใจเพือประโ

ารตดัสนิใจทําธุ

การได้กําหนดน

น 

ากคณะกรรมก

อนมุตัิการเข้าทํ

องรายการและ

ผลประโยชน์ใ

ดังกล่าวได้ เพื

ายตามข้อบงัคั

ข้อกําหนดของต

และพนักงานรว

ราชบญัญัติหลั

อทําการซือ ขาย

องบการเงินประ

รปฏิบตัิทีเทา่เทีย

ช้เงินของผู้ ถือห้

ยา่งเทา่เทียมกนั

นทกุรายอยา่งเท

น้าในเวลาอนัส

สียงโดยมอบฉนั

างเลือกในการม

ะโยชน์ให้แก่ตน

ค์กรถือปฏิบตัิ 

ยให้คณะกรรม

ในเพือประโยชน

ทีเป็นไปตามม

เพือให้คณะกรร

โยชน์ของบริษัท

รกรรมดงักลา่ว

นโยบายและวิธี

การบริษัท โดย

ารายการระหว่

เป็นไปตามเงือ

ในรายการระห

พือความเป็นธ

คบั ประกาศ คํา

ตลาดหลกัทรัพ

วมถึงคู่สมรสแล

ลกัทรัพย์และตล

ย โอน หรือรับโ

ะจํางวดต่อสําน

ยมกนัและเป็น

หุ้นเป็นไปอยา่ง

น  

ทา่เทียมกนั 

สมควร 

นทะให้ผู้ อืนมา

มอบฉนัทะของ

นเองหรือผู้ อืน

โดยนโยบาย

มการบริษัทเป็น

น์สว่นตวั และ

ติทีประชมุของ

รมการสามารถ

ทโดยรวม ทงันี

ว 

ธีการดแูลไม่ให้

คณะกรรมการ

ว่างกนัคํานึงถึง

อนไขและราคา

หว่างกัน จะไม่

ธรรม และเพือ

าสงั ข้อกําหนด

พย์แห่งประเทศ

ละบุตรทียงัไม่

ลาดหลกัทรัพย์

อน หลกัทรัพย์

นกังาน ก.ล.ต.

 

 

 

 

์ 
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3) บทบ

ละเมิดสิท

สง่เสริมให้

ของกิจกา

ของบริษัท

ได้รับทราบ

 
4) การเ

ทางการเงิ

ข้อมลูเกีย

สงิแวดล้อ

และผา่นก

ถกูต้องขอ

 
 

 

บาทของผู้มีส่ว
ผู้ มีสว่นได้เสีย 

ทธิของผู้ มีสว่นไ

ห้เกิดความร่วม

าร ดงันี 

• ทางบริษัท

• การซือสนิ

• การปฏิบตัิ

• เอาใจใสแ่

ได้มาตรฐ

• การประพฤ

• มีความรับ

นอกจากนี คณ

ท เพือสร้างค

บอยา่งเพียงพอ

 
เปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการ

งินอยา่งถกูต้อง

ยวกบัการทําหน้

อมและสงัคม แ

บริษัทจะดแูลใ

การตรวจสอบจ

นอกจากนียงัไ

องรายงานทางก

• นอกจากบ

ผา่นแบบ

ดงักลา่วผ

• คณะกรรม

นโยบายดั

• คณะกรรม

จํานวนครั

• คณะกรรม

และความ
 
 

 

วนได้เสีย 
 จะได้รับการดู

ด้เสียตามกฎห

มือระหวา่งบริษ

ทจะปฏิบตัิกบัพ

นค้าและบริการ

ติตามเงือนไขก

และรับผิดชอบต

ฐาน  

ฤติตามกรอบกติ

บผิดชอบ ตอ่สภ

ณะกรรมการได้

วามมนัคงอยา่

อ เพือให้สามาร

ลและความโป
รจะดแูลให้บริษั

ง ครบถ้วน ทนัเ

น้าทีในรอบปีทีผ

ละการปฏิบตัิต

ให้คณุภาพของ

จากผู้สอบบญัชี

ด้กําหนดมาตร

การเงิน ระบบค

บริษัทจะเผยแพ

แสดงรายการข้

ผา่นทางเวบ็ไซต

มการจะรายงาน

ดงักลา่วผา่นราย

มการจะดแูลให้

รังทีกรรมการแต

มการจะเปิดเผย

มรับผิดชอบของ

แลจากบริษัทต

หมายหรือตามข้

ษัทกบัผู้ มีสว่นไ

พนกังานอยา่งเท

จากคู่ค้าเป็นไป

ารกู้ ยืมตามข้อ

ตอ่ลกูค้า มีคว

ติกา การแข่งขนัที

ภาพแวดล้อมขอ

ด้กําหนดให้เกิด

งยงัยืนให้กบักิ

รถทําหน้าทีในก

ร่งใส 
ษัทเปิดเผยข้อมลู

เวลา โปร่งใส ผ

ผา่นมาของคณ

ตามนโยบายตา่

รายงานทางกา

ชทีได้รับการรับร

รการในการแจ้ง

ควบคมุภายในที

พร่ข้อมลูตามเก

ข้อมลูประจําปี 

ต์ของบริษัทด้วย

นนโยบายการก

ยงานประจําปี 

ห้มีการเปิดเผยบ

ต่ละทา่นเข้าร่ว

ยนโยบายการจ

งกรรมการแตล่
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ตามสิทธิทีมีตาม

ข้อตกลงทีมีกบับ

ได้เสียในการสร้

ทา่เทียมเป็นธร

ปตามเงือนไขท

ตกลง 

วามรับผิดชอบต

ทีดี หลีกเลียงวิธี

องชมุชนและสั

กลไกการมีสว่น

จการ และเปิ

การมีสว่นร่วมดั

ลสําคญัทีเกียว

ผา่นช่องทางเวบ็

ะกรรมการ น

าง ๆ  

ารเงินมีความถกู

รองจากสํานกัง

งเบาะแสตอ่คณ

ทีบกพร่อง หรือ

กณฑ์ทีกําหนดแ

และรายงานป

ย โดยจะปรับป

กํากบัดแูลกิจก

 และเวบ็ไซต์ขอ

บทบาทและหน้

มประชมุในปีที

จ่ายคา่ตอบแทน

ะคน 

มกฎหมายทีเกีย

บริษัท โดย

ร้างความมงัคงั 

รรม และให้ผลต

างการค้า รวมถึ

ตอ่ลกูค้าทงัในด้

ธีการทีไมส่จุริต 

งัคม 

นร่วมของผู้ มีสว่

ปิดเผยข้อมลูสํา

ดงักลา่วได้อยา่ง

วข้องกบับริษัท 

บไซต์ของบริษัท

นโยบายการกํา

กต้อง เป็นไ

งานคณะกรรมก

ณะกรรมการในป

อการผิดจรรยาบ

และผา่นช่องทา

ประจําปีแล้ว 

รุงข้อมลูให้เป็น

ารทีได้ให้ความ

องบริษัท 

น้าทีของคณะกร

ทีผา่นมา 

นแก่กรรมการแ

ยวข้อง โดยจะไ

ยคณะกรรมการ

 ความมนัคงท

ตอบแทนทีเหมา

ถงึปฏิบตัิตามสั

ด้านคณุภาพขอ

เพือทําลายคู่แข

วนได้เสียในการ

าคญัทีเกียวข้อง

งมีประสทิธิภา

ทงัข้อมลูทางก

ท ซงึข้อมลูตา่ง 

ากบัดแูลกิจการ

ไปตามมาตรฐา

การกํากบัหลกัท

ประเดน็เกียวกบั

บรรณ โดยมีแน

างของตลาดหลั

คณะกรรมกา

นปัจจบุนัอย่างส

มเหน็ชอบไว้โดย

รรมการ จําน

และผู้บริหารระ

ไมก่ระทําการใ

รได้พิจารณาให้

ทางการเงิน แ

าะสม 

สญัญาตอ่คูค้่า 

องสนิค้าและกา

ข่งทางการค้า 

รสร้างเสริมผลก

งกบัผู้ มีสว่นได้เ

พ  

การเงินและข้อม

 ๆ ได้แก่ รายง

ร นโยบายเกี

นการบญัชีทีรับ

ทรัพย์และตลาด

บัการทําผิดกฎ

นวปฏิบตัิ ดงันี 

ลกัทรัพย์แหง่ปร

รจะจดัให้มีการ

สมําเสมอ 

ยสรุป และผลก

วนครังของการ

ดบัสงูทีสะท้อน

ด ๆ ทีเป็นการ

ห้มีกระบวนการ

ละความยงัยืน

ารให้บริการทีดี

การดําเนินงาน

เสียเหลา่นนัให้

มลูทีมิใช่ข้อมลู

านทางการเงิน

ยวกบัการดแูล

บรองโดยทวัไป

ดหลกัทรัพย์  

ฎหมาย ความ

ระเทศไทย 

รเปิดเผยข้อมลู

การปฏิบตัิตาม

รประชมุ และ

นภาระหน้าที

 

 

 

 



5) ความ

เพือให้กา

จะเปิดเผย

การตรวจส

เรืองจริยธ

โดยรวมโด

ดแูลให้บริ

และมีจริย

มรับผิดชอบข
คณะกรรมการ

รดําเนินธุรกิจบ

ยข้อมลูให้กบัส

สอบภายใน สว่

ธรรมในการดําเ

คณะกรรมการ

ดยได้จดัให้มีระ

ริษัทมีระบบงาน

ยธรรม เพือให้เป็

• กําหนด วิ

• กํากับดูแ

เป้าหมาย

• ดแูลให้มีร

ผู้สอบบญั

บญัชีประ

• ดแูลให้มีม

• ดแูลสนบัส
 

โครงสร้างคณ
1. คณะ

ประช

ทงัหม

ได้มีก

ตําแห

ประช

พิเศษ

2. คณะ

3. คณะ

4. บริษั

คนใ

กรรม

5. บริษั

จะต้อ

ตามม
 

 

ของคณะกรรม
รของบริษัทคํานึ

บริษัทมีการกํากั

าธารณะ และ

วนการบริหารค

เนินธุรกิจ โดยดํ

รมีภาวะผู้ นํา วสิ

ะบบแบ่งแยกบ

นทีให้ความเชือ

ป็นไปตามมาตร

สยัทศัน์ ภารกิจ

แล และติดตาม

ยทีวางไว้ 

ระบบควบคมุภ

ญชีของบริษัทก็

จําปี และไมพ่บ

มาตรการบริหา

สนนุให้กรรมกา

ณะกรรมการ 
ะกรรมการได้กํา

ชมุผู้ ถือหุ้น โดย

มด 8 คน ซงึคิด

การแต่งตังคณ

หน่งคราวละ 3

ชุมคณะกรรมก

ษในกรณีทีมีวา

ะกรรมการได้กํา

ะกรรมการได้พจิ

ัทได้กําหนดหน้

ดคนหนึงมีอํา

มการบริหารออ

ษัทมีเลขานุการ

องทราบและป

มติคณะกรรมก

มการ 
นงึถึงความสําคั

กบัดแูลกิจการที

ะผู้ ถือหุ้นอยา่งส

ความเสียงบริษัท

ดํารงไว้ซงึความ

สยัทศัน์ และมีค

บทบาทหน้าที ค

อมนัได้ว่า กิจก

รฐานการกํากบั

จ กลยทุธ์ เป้าห

มผลการปฏิบั ิ

ายในทีเพียงพอ

ก็ได้ทําการประ

บจดุออ่นหรือข้อ

รความเสียงทีเ

ารบริษัทเข้ารับ

าหนดจํานวนก

ยคณะกรรมกา

ดเป็นกรรมการอิ

ณะกรรมการตร

3 ปี เพือช่วยใน

การตรวจสอบ

ระเร่งดว่น 

าหนดวาระการ

จารณาความเห

น้าที และความรั

นาจโดยไม่จํา

กจากกนั 

รบริษัทซึงทําห

ฏิบตัิหน้าทีในก

การ รวมถงึการ
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ญัของนโยบาย

ทีโปร่งใสสามาร

สมําเสมอ นอก

ทจะพยายามค

มเป็นธรรมตอ่คู่

ความเป็นอิสระ

ความรับผิดชอบ

รรมต่าง ๆ ของ

บดแูลกิจการทีดี

หมาย แผนธุรกิ

ัติของฝ่ายบริห

อและติดตามอ

ะเมินและทบทว

อบกพร่องทีสํา

หมาะสม และติ

การอบรมจากส

กรรมการและอง

รประกอบด้วย

อิสระไม่น้อยกว

รวจสอบจํานวน

นการกํากบัดแูล

เป็นประจําอย่

รดํารงตําแหน่งค

หมาะสมของกา

รับผิดชอบของป

ากัด จึงได้แยก

น้าทีให้คําแนะ

การดแูลกิจกรร

ดําเนินการอืน 

ยเกียวกบัการกํา

รถตรวจสอบได้

กจากนี บริษัท

ควบคมุ และบริห

ค้า ผู้ ถือหุ้น แล

ะในการตดัสินใจ

บระหว่างคณะ

งบริษัทได้ดําเนิ

ดี ในเรืองดงัตอ่

จและงบประม

หารอย่างสมํา

ยา่งสมําเสมอ 

วนระบบการค

คญัในระบบดงั

ติดตามอยา่งสม

สมาคมสง่เสริม

งค์ประกอบของ

ยกรรมการอิสระ

ว่า 1 ใน 3 ของ

น 3 ท่าน เมือว

ลกิจการของบริ

างน้อยไตรมา

คราวละ 3 ปี  

ารกําหนดคณุส

ประธานกรรมก

กบุคคลทีดํารง

ะนําด้านกฎหม

รมของคณะกร

ๆ ตามทีคณะก

ากบัดแูลกิจกา

ด้ และเพิมความ

ทยงัให้ความสํา

หารความเสียง

ละผู้ มีสว่นได้เสีย

จเพือประโยชน์

ะกรรมการและ

นินไปในลกัษณ

ไปนี 

าณของบริษัท 

เสมอ ให้เป็นไ

โดย บริษัท เอเ

ควบคุมภายในข

งกลา่ว 

มําเสมอ เพือให้

มสถาบนักรรมก

งคณะกรรมกา

ะจํานวน 3 ท่า

กรรมการทงัคณ

วันที 7 เมษาย

ริษัท และคณะ

สละ 1 ครัง แล

สมบตัิของกรรม

การ และประธา

งตําแหน่งประ

มายและกฎเก

รรมการ รวมทงั

กรรมการกํากบั

รทีดีโดยกําหน

มเชือมนัให้แกผ้่

คญัตอ่ระบบก

งอยา่งใกล้ชิด แ

ยทกุ ๆ กลุม่ 

น์สงูสดุของบริษั

ฝ่ายจดัการอย่

ณะทีถกูต้องตาม

ไปตามแผนงา

เอสที มาสเตอร์

ของบริษัท ในก

ห้บริษัทได้รับปร

การบริษัทไทย 

ารโดยขอความ

น จากจํานวนค

ณะ โดยคณะก

ยน 2552 ซึงมีว

ะกรรมการตรวจ

ละจะจัดให้มีก

มการอิสระ อยา่

านกรรมการบริ

ะธานกรรมการ

ณฑ์ต่าง ๆ ทีค

งประสานงานใ

ตลาดทนุประก

นดเป็นนโยบาย

ผู้ลงทนุ บริษัท

ารควบคมุและ

และยงัคํานงึถงึ

ษัทและผู้ ถือหุ้น

างชดัเจน และ

มกฎหมายและ

าน  เพือบรรลุ

ร์ จํากดั ซงึเป็น

การตรวจสอบ

ระโยชน์สงูสดุ 

เห็นชอบจากที

คณะกรรมการ

กรรมการบริษัท

วาระการดํารง

จสอบจะมีการ

ารประชุมเป็น

างรอบคอบ 

รหาร เพือไม่ให้

รและประธาน

คณะกรรมการ

ให้มีการปฏิบตัิ

กาศกําหนด 

 

 



 

บทบาท หน้า
1. คณะ

บริษั

รวมท

และป

2. คณะ

เหน็ช

น้อย ี

3. คณะ

พนกั

ปฏิบั

4. คณะ

เกียว

เป็นห

บคุค

ทีมีส่

โยงข

นนั ๆ

5. คณะ

ปฏิบั

หน้าท

ครัง 

การประชุมคณ

ตามความ

ประจํา โด

ระยะเวลา

ประชุม แ

ประชุมเป็

กรรมการ

2 – 3 ชวัโ

ที และความรั
ะกรรมการจะทํา

ัท เช่น วิสยัทศั

ทงักํากบั ควบค

ประสทิธิผล 

ะกรรมการได้จดั

ชอบตอ่นโยบาย

ปีละ 1 ครัง 

ะกรรมการได้จดั

กงานทกุคนเข้าใ

บตัิตามจรรยาบ

ะกรรมการจะพิ

วกบัความขดัแย้

หน้าทีของบคุล

ลภายนอกอืน 

วนเกียวข้องหรื

ของตนในรายกา

ๆ  

ะกรรมการได้จดั

บตัิตามกฎระเบี

ที เป็นผู้ รับผิด

ณะกรรมการ 
บริษัทได้กําหน

มจําเป็น โดยมี

ดยมีการจัดส่ง

าล่วงหน้า 7 วนั

และในการประ

ป็นลายลกัษณ์อ

และผู้ ทีเกียวข้อ

โมง 

 

 

 

 

 

 

 

รับผิดชอบของ
าหน้าทีพิจารณ

ศน์ และภารกิจ

คมุ ดแูลให้ฝ่าย

ดให้มีนโยบายก

ยดงักลา่ว โดยจ

ดให้มีการทําจร

ใจถงึมาตรฐาน

รรณดงักลา่วอ

จารณาเรืองคว

ย้งทางผลประโย

ากรทกุระดบัที

ๆ ซงึจะสง่ผล

รือเกียวโยงกบัร

ารดงักลา่วและ

ดให้มีระบบการ

ยบ และนโย

ชอบในการตรว

 
นดให้มีการประ

มีการกําหนดวา

งหนังสือเชิญป

น ก่อนวนัประชุ

ะชุมทุกครัง กร

อกัษร และจดัเ

องสามารถตรว
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งคณะกรรมกา
ณาและให้ความ

จ กลยทุธ์ เป้า

ยจดัการดําเนินง

การกํากบัดแูลกิ

จะทบทวนนโย

รรยาบรรณธุรกิ

นด้านจริยธรรมที

ยา่งจริงจงั  

วามขดัแย้งทาง

ยชน์บนหลกักา

จะหลีกเลียงกา

ลให้บริษัทต้องเสี

รายการทีพิจาร

ะต้องไมเ่ข้าร่วม

รควบคมุด้านก

ยบาย โดยจดั

วจสอบระบบกา

ะชมุคณะกรรม

าระชัดเจนล่วง

ประชุมพร้อมระ

ชมุ เพือให้คณะ

รรมการมีการเ

เก็บรายงานกา

วจสอบได้ โดยก

าร 
มเหน็ชอบในเรือ

าหมายทางการ

งานตามนโยบา

กิจการของบริษั

บายและการปฏ

จทีเป็นลายลกั

ทีบริษัทใช้ในกา

ผลประโยชน์อย

ารทียดึถือผลปร

ารมีสว่นเกียวข้

สียผลประโยชน

ณา ต้องแจ้งใ

มการพิจารณาตั

ารดําเนินงาน 

ดให้มีบคุคลหรื

ารควบคมุดงักล

การอย่างน้อย 

งหน้า และมีวา

ะเบียบวาระกา

ะกรรมการได้มีเ

สนอความคิด

ารประชุมทีผ่าน

การประชมุคณ

องทีสําคญัเกียว

เงิน ความเสียง

ายและแผนทีกํ

ษัทเป็นลายลกัษ

ฏิบตัิตามนโยบ

ษณ์อกัษร เพือ

ารดําเนินธุรกิจ

ยา่งรอบคอบ 

ระโยชน์สงูสดุข

องทางการเงิน 

น์หรือก่อให้เกิด

ให้บริษัททราบถึ

ตดัสนิ รวมถงึ

ด้านรายงาน

อหน่วยงานทีมี

ลา่ว โดยจะทบ

 3 เดือนต่อครัง

าระพิจารณาติด

ารประชุมและเ

เวลาศกึษาข้อม

เห็นอย่างเปิด

นการรับรองแล้

ณะกรรมการในแ

วกบัการดําเนิน

ง แผนงาน แล

าหนดไว้อยา่งมี

ษณ์อกัษร 

บายดงักลา่วเป็น

อให้กรรมการ 

 และจะติ

โดยได้กํา

ของบริษัทเป็นสํ

 และ/หรือ คว

ดความขดัแย้งโด

ถงึความสมัพนัธ

งไมมี่อํานาจอน

นทางการเงิน 

มีความเป็นอิสร

บทวนระบบอย่

ง และมีการปร

ดตามผลการดํ

เอกสารก่อนก

มลูอย่างเพียงพ

เผยและเสรี มี

ล้วจากคณะกร

แต่ละครังจะใช้

นงานของ

ละงบประมาณ

มีประสทิธิภาพ

และให้ความ

นประจํา อยา่ง

ผู้บริหาร และ

ดตามให้มีการ

าหนดนโยบาย

สําคญั และถือ

วามสมัพนัธ์กบั

ดยกําหนดให้ผู้

ธ์หรือการเกียว

นมุตัิในธุรกรรม

และด้านการ

ะในการปฏิบตัิ

างน้อยปีละ 1

ะชมุพิเศษเพิม

ดําเนินงานเป็น

ารประชุมเป็น

พอก่อนเข้าร่วม

มีการจดบันทึก

รมการ เพือให้

เวลาประมาณ

 

 

 

 

 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

หมายเหตุ

คณะกรรม

ประชมุครัง

แบบ ได้แ

ประเมินผ

และอปุสร

และพฒัน

อตุสาหกร

เป็นไปตา

ในหวัข้อก

ส

นายประวิทย์ 

นายธีระชยั  

นายธีรยทุธ์  

นายธีระพงษ์ 

ดร.ธีรศกัดิ  

พล.ต.ท. อมัริ

นายธีรัชย์ 

นายทรงพล 

ตุ:  พล.ต.ท.อมั

มการตรวจสอบแ

งแรกเมอืวนัที 2
 

การประเมนิต
คณะกรรมการ

แก่ แบบประเมิ

ผลคณะกรรมกา

รรคในปีทีผ่านม

นาการดําเนินงา

 
ค่าตอบแทนก
บริษัทได้กําหน

รรม และสงูเพี

มมติทีได้รับกา

การจดัการ เรือง
 

การพัฒนากร
ทางบริษัทได้กํ

1. คณะ

การก

ปฏิบั

ภายน

2. ทกุค

ปฏิบั

ของบ

ถติกิารเข้าปร
รายชือก

์ ประสทิธิ

ประสทิธิ

ประสทิธิ

 ประสทิธ์

ประสทิธ์

รนทร์ เนียมสกุ

มีเดชปร

จนัทร์ผอ่

มัรินทร์ เนียมส

และกรรมการอิส

1 เมษายน 2552

ตนเองของคณ
รบริษัทจะจดัให้

มินผลคณะกรร

ารรายบคุคล (ป

มา และนําผลก

านตอ่ไป 

กรรมการและ
นดนโยบายคา่ต

ยงพอทีจะดงึดู

รอนมุตัิจากทีป

งคา่ตอบแทนก

รรมการและผู้
าหนดแนวทาง

ะกรรมการจะส่

กํากบัดแูลกิจก

บตัิงานอย่างต่อ

นอกตามหลกัสู

รังทีมีการเปลีย

บตัิหน้าทีของกร

บริษัทให้แก่กรร

ระชุมของกรรม
กรรมการ 

ธิรัตนพร 

ธิรัตนพร 

ธิรัตนพร 

ธ์รัตนพร 

ธ์รัตนพร 

กลุ 

ะเสริฐ 

องแสง 

สกลุ นายทรง

ระ เมือครังการป

2 

ณะกรรมการ 
ห้มีการประเมิน

รมการทังคณะ

ประเมินกรรมก

การประเมินมา

ผู้บริหาร 
ตอบแทนกรรมก

ดดูและรักษากร

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

รรมการและผู้บ

้บริหาร 
การพฒันากรร

งเสริมและอําน

การของบริษัท ไ

อเนือง การฝึกอ

สตูรทีเหน็สมคว

ยนแปลงกรรมก

รรมการใหม่ รว

รมการใหม ่

17 

มการบริษัท ใ

พล จนัทร์ผ่อง

ประชมุวิสามญัผู้

นผลงานของตน

 แบบประเมิน

การท่านอืน) เพื

าวิเคราะห์การป

การไว้อยา่งชดัเ

รรมการทีมีคณุส

 ทงันีรายละเอี

บริหารข้างต้นแ

รมการและผู้บริ

นวยความสะดว

ได้แก่ กรรมกา

อบรมและให้ค

วร 

การใหม่ ฝ่ายจั

วมถึงการจดัให้

ในปี 2556 (ณ 

งแสง และนาย

ผู้ ถือหุ้นครังที 1/2

นเอง และของก

ผลคณะกรรม

อช่วยให้คณะก

ปฏิบตัิหน้าทีขอ

เจนและโปร่งใส

สมบตัิตามทีทา

ยดคา่ตอบแทน

แล้ว 

หาร ดงันี 

วกให้มีการฝึกอ

ร กรรมการตร

ความรู้โดยการจ

จดัการจะจดัให้

ห้มีการแนะนําลั

 วันที 31 ธันว
จาํนวนครัง

ยธีรัชย์ มีเดชป

2552 วนัท ี7 เมษ

กรรมการ คือ จั

การรายบุคคล

กรรมการได้พิจ

องกรรมการแล

ส โดยคา่ตอบ

างบริษัทต้องกา

นกรรมการและ

อบรมและให้คว

รวจสอบ ผู้บริห

จัดฝึกอบรมภา

ห้มีเอกสารและข

ลกัษณะธุรกิจ แ

วาคม 2556) 
งในการเข้าร่ว

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

4/4 ครัง 

ประเสริฐ ได้รับ

ษายน 2552 แล

จดัให้มีแบบประ

ล (ประเมินตนเ

ารณาทบทวนผ

ะนําข้อเสนอแน

บแทน อยูใ่น

าร โดยคา่ตอบ

ะผู้บริหาร ได้เปิ

วามรู้แก่ผู้ ทีเกีย

หาร เพือให้มีกา

ายในบริษัท หรื

ข้อมลูทีเป็นปร

และแนวทางกา

มประชุม 

บการแตง่ตงัเป็น

ะได้เข้าร่วมการ

ะเมินผลรวม 3

เอง) และแบบ

ผลงาน ปัญหา

นะมาปรับปรุง

นระดบัเดียวกบั

บแทนกรรมการ

ปิดเผยข้อมลูไว้

ยวข้องในระบบ

ารปรับปรุงการ

รือจัดส่งอบรม

ระโยชน์ต่อการ

ารดําเนินธุรกิจ

 

 

 



 
ความรับ ิ

กิจเพือสงั

สงัคมควบ

ดงัตอ่ไปนี

การดาํเนิ

ประกาศน

ธรรมาภิบ

ปฏิบตัิ คณ

ประกาศใ

ร้องเรียนสํ

บริษัทโดย

ต้องการร้อ

เข้ามายงับ

เป็นธรรมต

จะสง่ผลก

เพือป้องกั

ยงัเปิดช่อ

คณะกรรม

หน้าที, ก

ตอ่กรรมก

 

 

 

 

3. คณะ

งาน 

ไมส่า

4. คณะ

ถงึสงิ

ผิดชอบต่อสัง
ความรับผิดชอ

คมมาอยา่งสมํ

บคูไ่ปกบัการพฒั

นี  

 
นินธุรกจิด้วยค
การปฏิบตัิตอ่คู

นโยบายให้มีกา

บาลทีดี ไมเ่หน็

ณะกรรมการจงึ

1) จดัให้มีช่อ

ให้ทราบถงึนโยบ

สําหรับลกูค้าทกุ

ยตรง ข้อมลูแบ

องเรียน เรืองสิ

บริษัทได้โดยตร

2) ปฏิบตัิตา

ตามหลกัจริยธ

3) กําหนดนโ

กระทบตอ่การดํ

กนัไมใ่ห้เกิดการ

งทางให้พนกังา

มการบริษัทได้โ

ารปฏิบตัิงานที

การบริษัท, กรรม

 

ะกรรมการจะกํ

ซงึกรรมการผู้จั

ามารถปฏิบตัิห

ะกรรมการจะจดั

งทีได้ดําเนินงาน

งคม (Corporat
อบตอ่สงัคม หรื

มําเสมอ บริษัท

ฒนาบริษัท เพื

ความเป็นธรรม
คู่ค้าด้วยความเ

รปฏิบตัิตอ่คูค้่า

นแก่ประโยชน์อื

งได้มอบหมายใ

องทางการเผยแ

บายในการดําเ

กราย จดัให้มีก

บบสอบถามถกูน

นค้า หรือได้รับ

รง 

มเงือนไข ข้อต

รรมทีดีของสงัค

โยบายเพือควา

ดําเนินธุรกิจทีมิไ

รทจุริตตอ่หน้าที

านสามารถราย

โดยตรง โดยพ

ทีไมส่จุริต หรือก

มการตรวจสอบ

าหนดให้กรรม

จดัการและผู้บริ

น้าทีได้ 

ดัให้มีโครงการ

นไปในระหวา่ง

te Social Res
รอ Corporate 

ทจงึได้กําหนดแ

อให้เติบโตไปพ

ม 
เป็นธรรมเป็นปั

าอยา่งเสมอภา

อืนใดมากกวา่ห

ให้ฝ่ายบริหารดํ

แพร่ นโยบาย 

นินงานด้านกา

การทําแบบสอบ

นํามาวิเคราะห์

บการปฏิบตัิอยา่

ตกลง สญัญาที

คม 

ามโปร่งใส โดยห

ได้เกิดจากการ

ทีและป้องกนัคว

ยงานความไมโ่ป

พนกังานและผู้ มี

การดําเนินการ

บ, และฝ่ายเลข
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การผู้จดัการรา

ริหารระดบัสงูจ

สําหรับพฒันา

ปี และพิจารณ

sponsibility) 
Social Respo

แนวนโยบายเพือ

พร้อมกนัอย่างม

ัจจยัทีสง่ผลให้

าค และเป็นธร

หลกัปฏิบตัิสาก

ดําเนินการตามร

ข่าวสาร สทิธิป

รจดัหา และ 

บถามสําหรับลู

ห์ และวิจยัตาม

างไมเ่ป็นธรรม 

ทีเป็นธรรม ตาม

ห้ามพนกังาน รั

ดําเนินการโดย

วามไมโ่ปร่งใสใ

ปร่งใสในการปฏ

มีสว่นได้เสียทกุ

ทีขดัตอ่ระเบียบ

ขานกุารได้ ตาม

ายงานเพือทราบ

ะมีการเตรียมแ

ผู้บริหาร โดยให

ณาควบคูก่นัไป เ

onsibility เป็นสิ

อการพฒันาอย

มนัคง โดยมีรา

การดําเนินธุรกิ

รรมปราศจากก

กล ให้ความเป็

รายละเอียดดงั

ประโยชน์ทีคูค้่า

จดัซือแก่คู่ค้า

กค้าโดยวิธีการ

หลกัวิชาการแล

อาทิ การเรียก

มทีได้ตกลงไว้กั

รับ จดัหา หรือจ

ยสจุริต หรือทํา

ในการดําเนินธุ

ฏิบตัิหน้าทีของ

กรายสามารถรา

บปฏิบตัิทีดีทาง

มช่องทางดงัตอ่ไ

บเป็นประจําถึง

แผนงานทีต่อเนื

ห้กรรมการผู้จดั

เมือพิจารณาแผ

สงิทีบริษัทให้คว

ยา่งยงัยืน โดยม

ยละเอียดนโยบ

กิจมีความยงัยืน

การเอารัดเอาเป

ป็นธรรมกบัคู่ค้า

ตอ่ไปนี 

าควรจะได้รับ โ

ทกุรายอยา่งเท

รสุม่ เพือให้ลกู

ละปราศจากอค

สนิบน คู่ค้าทกุ

กบัคูค้่าอยา่งเค

จดัซือ ซงึทรัพย์

าให้เกิดความไม

รกิจกบัคู่ค้าทกุ

งพนกังานทกุระ

ายงานการฉ้อโ

งจริยธรรม ศีล

ไปนี 

งแผนการพฒัน

นืองถึงผู้ สืบทอด

ดการรายงานเป็

ผนสืบทอดงาน

วามสําคญั และ

มีแนวทางสง่เส

บายความรับผิด

น คณะกรรมก

ปรียบ ดําเนิน

าทกุฝ่าย โดย

โดยไม่มีการเลอื

ทา่เทียมกนั เปิ

กค้ามีอิสระในก

คติ นอกจากนี 

กรายสามารถสง่

ร่งครัด บนพืน

์สนิ หรือผลประ

มโ่ปร่งใสในการ

กราย นอกจาก

ะดบัตอ่ผู้บริหาร

โกงทีน่าสงสยั, 

ธรรม หรือขดัต

นาและสืบทอด

ดงานในกรณีที

ป็นประจําทกุปี

น 

ะยดึมนัในพนัธ

สริมและพฒันา

ดชอบตอ่สงัคม

การบริษัท จงึ

ธุรกิจตามหลกั

ยไมมี่การเลือก

อกปฏิบตัิ เพือ

ปิดช่องทางการ

การให้ข้อมลูตอ่

 ในกรณีทีคูค้่า

งเรืองร้องเรียน

นฐานของความ

ะโยชน์อืนใด ที

รดําเนินกิจการ

กนี ทางบริษัท

รและตอ่

การทจุริตต่อ

ต่อข้อกฎหมาย

 

 

 

 

 



ได้ที ฝ่ายเ

ผู้ รับเรืองร้

ความมนัใ

ปฏิบตัิอย่

ในการตอ่

ป้องกนักา

สทิธิมนุษ

บริษัท ธีร

บคุลากรภ

สวสัดิการ

พนกังานท

โอกาสกา

1. 

ประกนัสงั

หลกัประกั

อตัราเดียว

สวสัดิการ

สงักดักอง

เลง็เหน็แล

กบัเครืองจ

เพือสขุภา

ก

ก

เ

ฝ

 

นอกจากนีผู้ ร้อ

เลขานกุารบริษั

ร้องเรียน และนํ

4) กําหนดนโ

ใจวา่ ผู้รายงาน

างเป็นธรรมเพือ

ต้านการทจุริต

ารทจุริตคอรัปชั

 
ษยชนและการ
สทิธิมนษุยชน

ระมงคล อตุสาห

ภายในองค์กรอ

ร และการรักษ

ทกุระดบั จดักิจ

รแสดงออกซงึค

 
การดูแลด้าน
ทางบริษัทได้ดํ

งคม ซงึเป็น

กนัในอนาคตสาํ

วกนักบัทีพนกัง

รเพิมเติมคา่รักษ

งทนุประกนัสงัค

การจดัสวสัดิก

ละให้สําคญัเสม

จกัรอตุสาหกรร

าพและอนามยัที

 

 

ผู้รับเรือ

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจ

เลขานกุารบริษั

ฝ่ายจดัการข้อม

งเรียนยงัสามา

ษัท เลขที 260/2

นําเรียนต่อกรรม

โยบาย Whistl

นความไมโ่ปร่งใ

อปกป้องการต

ตอ่หน้าที ซงึ

ชนั 

รปฏิบัตต่ิอแรง
เป็นสทิธิพืนฐา

หกรรม จํากดั 

ยา่งตอ่เนือง 

ษาสทิธิประโยช

จกรรมเพือสร้า

ความคิดสร้างส

ผลตอบแทนแ
าเนินการจดัสวั

นสวสัดิการพืนฐ

าหรับพนกังานท

งานได้จ่ายชําระ

ษาพยาบาลสํา

คม ทงันี เพือเป็

ารด้านความป

มอมา ทางบริษั

รมทีมีโอกาสเกิ

ทีดีของพนกังาน

องร้องเรียน 

ท 

สอบ 

ษัท 

มลู และ สารสน

ารถสง่เอกสารก

2 ถ.เจริญนคร 

มการบริษัท, กร

le Blower เพื

ใส การทจุริต 

อบโต้กลบัจาก

เป็นหนงึในควา

งงานอย่างเป็น
นในความเป็นม

(มหาชน) เป็นบ

บริษัทมีนโย

ชน์ของพนกังาน

งความสมัพนัธ์

สรรค์อนัเป็นสว่

และสวัสดกิาร
วสัดิการเพิมเติม

ฐานสําหรับพนกั

ทีทํางานกบับริ

ะเพือเป็นการส่

หรับกรณีทีพนั

นการสง่เสริมใ

ลอดภยัในระห

ษัทได้จดัซืออปุก

ดเสียงดงั หรือ

น 
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Direct

AuditC

Corpo

นเทศ Info@t

การทจุริตได้โดย

แขวงสําเหร่ เข

รรมการตรวจสอ

พือสนบัสนนุให้เ

การไมป่ฏิบตัิ 

ผู้ มีเจตนาไมดี่ 

ามพยายามของ

นธรรม 
มนษุย์ ซงึมีทงั

บริษัททีจดัให้มี

ยบายในการปฏิ

น คุ้มครองสทิ ิ

ธ์ ความสามคัคี

นหนงึของการพ

ร 
มให้กบัพนกังา

กงาน โดยจั

รษัทเป็นระยะเว

งเสริมนโยบาย

กังานเจ็บป่วยฉ

ห้พนกังานมีสวั

วา่งปฏิบตัิหน้า

กรณ์ป้องกนัอนั

อ การจดัอปุกรณ

Em

tors@thaiballa

Committee@th

orateSecretary

thaiballast.co

ยตรงต่อกรรมก

ตธนบรีุ กรุงเทพ

อบ และ ผู้ เกียว

เกิดการตรวจสอ

หรือการละเว้น

 และทําการฝึก

งบริษัททีจะกระ

งสทิธิทีกฎหมา

มีการสง่เสริม ส

ฏิบตัิตอ่แรงงาน

ธิของผู้ ด้อยโอก

คี และสร้างแรง

พฒันาอยา่งยงั

นประจําของบ ิ

ดัให้มีการจดัทํ

วลายาวนาน 

ยการออมของภ

ฉกุเฉินและจําเป็

วสัดิภาพทีดีขนึ

าทีของพนกังาน

นตราย อาทิ Ea

ณ์ Back Sup

ail 

ast.com 

haiballast.com

y@thaiballast.

m  

ารบริษัทหรือก

พมหานคร 106

วข้องในลําดบัถั

อบการกระทําก

นการปฏิบตัิหน้า

กอบรมพนกังาน

ะตุ้นให้พนกังาน

ยกําหนดและสิ

นบัสนนุ และ พ

อยา่งเทา่เทียม

กาส และเปิด

งจงูใจในการทํา

งยืน โดยมีรายล

ริษัทนอกเหนือ

ากองทนุสํารอง

โดยบริษัทจะจ

ภาครัฐ นอกจา

ป็นต้องเข้ารักษ

น 

น เป็นอีก

rplugs ซงึจดัใ

port สําหรับพ

m  

.com  

รรมการตรวจส

600 โดยมีฝ่าย

ถดัไป 

การอนัไมโ่ปร่งใ

าทีของพนกังาน

นเพือให้มีความ

นตระหนกัถงึก

สทิธิทีมิได้ระบไุ

พฒันา สทิธิมน

มกนั สนบัส

โอกาสความเท

างานให้กบัองค์

ละเอียดดงัตอ่ไป

จากสวสัดิการก

งเลียงชีพเพือให

จ่ายเงินสมทบเ

ากนี ทางบริษั

ษาทีสถานพยาบ

หนงึสวสัดิการ

ให้ไว้กบัพนกังา

นกังานขนย้าย

สอบของบริษัท

เลขานกุารเป็น

ใส และเพือให้

น จะได้รับการ

มรู้ ความเข้าใจ

ารควบคมุและ

ว้เป็นกฎหมาย

นษุยชนสําหรับ

สนนุการพฒันา

ท่าเทียมกนัของ

ค์กร โดยไมปิ่ด

ปนี 

กองทนุ

ห้พนกังานได้มี

เข้าสูก่องทนุใน

ษัทยงัได้จดัให้มี

บาลทีมิได้

ทีทางบริษัทได้

นทีต้องทํางาน

สนิค้า เป็นต้น

 

 

 

 



2. 

ความสําคั

แข่งขนัทา

เกิดขนึได้ 

ผู้บริหาร โ

การฝึกอบ

อยา่งถกูต้

(Specific

ความรู้ให้

ปัญหาทีเกิ

Training)

มาใช้พฒั

3. 

พนกังานข

งานเข้าปฏิ

ทํางานขอ

ตอ่เนืองกั

4. 

สร้างแรงจู

วดัผลการ

เปลียนแป

แรงจงูใจใ

โดยจดัให้

สามารถแ

ร่วมในกระ

5. 

จํากดั (มห

ความรู้ใน

การพัฒนาบุค
ในสว่นของการ

คญัของการพฒั

างการตลาดต้อ

 ทางผู้บริหารจึ

โดยครอบคลมุ

บรมระหวา่งการ

ต้องสมําเสมอ 

c Training) ให้

กบัพนกังาน ยั

กิดขนึได้อยา่งท

) และมีการสง่ฝึ

นา และเพิมปร

 
การส่งเสริมผู้
บริษัท ธีระมง

ของบริษัท อยา่

ฏิบตัิหน้าที เพ

องคนพิการเป็น

นัมาอยา่งสมํา

 
การสร้างแรง
ทางบริษัท ธีร

จงูใจในการทําง

รทํางานของแต่

ปลงไปอยา่งสมํ

ในการปฏิบตัิหน

มีการบริหารแล

แสดงออกซงึคว

ะบวนการตรวจ

 
การส่งเสริมก
การจดัการองค

หาชน) ได้เลง็เ

นองค์กรอยา่งสร้

คลากร 
รพฒันาบคุลาก

ฒนาบคุลากรภา

งอาศยัทกัษะแ

จงึได้ดําเนินการ

ถงึตงัแต่การจดั

รปฏิบตัิหน้าที 

(Scheduled 

ห้แก่พนกังานใน

ยงัเป็นการเปิดทั

ทนัทว่งที ทงันี

ฝึกอบรมกบัสถ

ระสทิธิภาพภาย

ผู้ด้อยโอกาสใน
คล อตุสาหกร

างถกูต้องตามก

พือเป็นการสง่เ

สว่นหนึงในมา

เสมอ 

จูงใจในการทํ
ะมงคล อสุาห

งานโดยการปรับ

ละแผนก โด

าเสมอ บริษัทไ

น้าทีตามทีได้รับ

ละการตรวจสอ

ามเหน็ตอ่การบ

จสอบการปฏิบั

กระบวนการพั
ค์ความรู้เป็นสว่

เหน็ถงึประโยชน

ร้างสรรค์ โดยมี

กร ทางผู้บริหา

ายในองค์กรเป็น

และความเชียวช

รสนบัสนนุการ

ดทํา การอบรม ึ

(On the Job

Training) และ

นตําแหน่งตา่ง 

ทศันวิสยั ในกา

นีในสว่นของกา

าบนัภายนอก 

ยในองค์กรได้อ

นสังคม 
รรม จํากดั (มห

กฎหมาย มีเกณ

สริมให้พนกังาน

ตรการสง่เสริม

ทาํงาน 
กรรม จํากดั (

ับปรุงและพฒัน

ยมีการปรับปรุ

ได้จดัให้แผนกที

บมอบหมาย น

อบตามหลกัการ

บริหารงานอยา่

ตัิงานตา่งๆ ใน

ัฒนาองค์ควา
นหนงึของการพ

น์ของการพฒัน

มีการจดัทําในห
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ารของบริษัท 

นอยา่งมาก 

ชาญในการดําเ

พฒันาด้านบคุ

มฝึกสอนระหวา่

b Training) ก

ะการฝึกอบรมพิ

ๆ ทีมีความจํา

ารมองปัญหาใน

ารฝึกอบรม บ ิ

เพือให้สามารถ

ยา่งเตม็ที 

หาชน) มีนโยบ

ณฑ์คดัเลือกโด

นพิการได้รับสทิ

สทิธิมนษุยชนต

(มหาชน) นําโ

นา ตวัชีวดั (P

รงและพฒันาตวั

ทีมีผลการประเ

นอกจากนี ทาง

ร Participato

างมีเหตมีุผล พ

เชิงลกึ  

มรู้สาํหรับอง
พฒันาการของ

นาองค์ความรู้ภ

ลายลกัษณะดงั

ธีระมงคล อตุ

โดยเฉพาะอยา่

เนินการเพือรับ

ลากร ทงัในระ

งช่วงทีเริมเข้าป

การฝึกอบรมป

พเิศษเพือเพิมเ

าเป็นเฉพาะ ทั

นรูปแบบทีแตก

บริษัทได้จดัให้มี

ถนําความรู้ควา

บายสง่เสริมสทิธิ

ยการเลือกสรร

ทธิอนัเทา่เทียม

ตามหลกัสทิธิม

ดยกรรมการผู้จั

Performance 

วัชีวดัอยา่งสมํา

เมินดีเยียมจาก

งบริษัทยงัเปิดโอ

ory Govern

พนกังานสามาร

ค์กร (Organiz
งองค์กรอยา่งยงั

ายในองค์กร ด้

งัตอ่ไปนี 

ตสาหกรรม จํา

างยิงการพฒันา

มือกบัปัญหาห ื

ะดบัปฏิบตัิการ 

ปฏิบตัิหน้าที (P

ระจําปีเพือเป็น

ติมความรู้ คว

ทงันีการฝึกอบร

ตา่งออกไป เพื

การฝึกอบรมทั

ามสามารถทีพน

ธิมนษุยชน โด

พนกังานพิการ

มกบัพนกังานทวั

มนษุยชนสากลที

จดัการและผู้บริ

Indicator) สํ

าเสมอ เพือใ

ตวัชีวดัทีได้กําห

อกาสให้พนกังา

ance ซงึเป็น

รถเสนอความคิ

zational Know
งัยืน ผู้บริหารบ

ด้วยการสง่เสริม

ากดั (มหาชน

าบคุลากรในยคุ

หรืออปุสรรคตา่ง

 หวัหน้าสว่นง

Probation Per

นการทบทวนกา

ามสามารถในก

รมนอกจากจะเป็

พือให้สามารถดํ

ทงัแบบ ภายใน

นกังานได้รับจา

ยมีการบรรจคุน

รทีมิได้มีผลกระ

วไป ทงันี ก

ทีทางบริษัทได้ยึ

ริหารระดบัสงูส่

สําหรับแต่ละหน

ให้สอดคล้องกบั

หนดไว้ ได้รับร

านได้มีสว่นร่วม

นหลกัปกครองที

คิดเหน็ทีเป็นปร

wledge Manag
บริษัทธีระมงคล

มให้มีกระบวนก

น) ตระหนกัถงึ

คปัจจบุนัทีการ

ง ๆ ทีอาจจะ

าน และระดบั

riod Training)

ารปฏิบตัิหน้าที

การดําเนินงาน

ป็นการเพิมพนู

าเนินการแก้ไข

น (In-house

กการฝึกอบรม

นพิการเข้าเป็น

ะทบตอ่การจ้าง

การสง่เสริมการ

ยดึถือปฏิบตัิ

งเสริมให้มีการ

น่วยงานเพือใช้

บสถานการณ์ที

างวลัเพือสร้าง

มในการพฒันา

ทีผู้ถกูปกครอง

ะโยชน์ มีสว่น

ement) 
ล อตุสาหกรรม

การพฒันาองค์

 

 

 

 

 

 

 

์



ประกาศใ

ทวัถงึ และ

การนําเสน

พฒันาขอ

คิดเหน็อย

กระบวนก

โดยเริมต้น

Organiza

และผู้บริห

ปฏิบตัิการ

ประเภทอื

เพือให้พนั

พนกังานใ

กลุม่ รวม

จดัเป็นปร

ประจําปี 

ทีมของพน

พนกังานไ

หน้าทีในรู

ของพนกัง

ผู้บริหารเป็

พนกังานแ

 
การต่อต้า

ผู้บริหารแ

ด้วยการต่

หน้าที” แ

รายละเอีย

มีนโยบาย

1) Informati

ให้รับทราบจะถู

ะเปิดโอกาสให้

2) Creativity

นอความคิดเหน็

องบริษัท ก

ยา่งสร้างสรรค์ 

การบริหารเป็นไ

3) Organiza

นการเรียนรู้จาก

ational Learni

หารระดบัสงู โด

3.1 Indiv

รเรียนรู้ผา่นทา

น ๆ ทีได้บนั

นกังานสามารถ

3.2 Team

ในการเข้าฝึกฝน

ถงึมารยาท แล

ระจําอยูท่กุปี เพื

ซงึเป็นกิจกรร

นกังานประจําท

3.3 Orga

ได้เรียนรู้การจดั

รูปแบบองค์กร 

งานสายงานอืน

ป็นผู้ กํากบัดแูล

แล้ว ยงัเป็นการ

้านทุจริตคอรัป
การทจุริตคอรัป

และคณะกรรมก

ตอ่ต้านการทจุริ

และ “การให้สิ

ยดของนโยบาย

1) บริษัทดําเ

ยทีจะไมก่ระทํา

on Center –

กนํามารวบรวม

พนกังานได้แส

y Center – ศนู

นทีเป็นประโยช

การจดัทําศนูย์ก

ยงัเป็นการตรว

ไปอยา่งมีเอกภ

ational Learni

ก Individual 

ng เพือให้การ

ดยกระบวนการ

vidual Leani

ง Digital Mu

นทกึระเบียบปฏิ

เรียนรู้และเข้าใ

m Learning 

นตามกลุม่คณะ

ละทกัษะในการ

พือสนบัสนนุกา

รมทีพนกังานปร

ทกุระดบั 

anizational L

ดการในสว่นงาน

ในการสง่เสริ

น  เพือสร้างค

ล ทงันี การสง่เ

รสร้างความสา

ัปชัน 
ปชนัเป็นปัญหา

การของบริษัทจึ

ต วา่ด้วย “การ

สนิบน” ไว้อยา่

ยดงันี 

เนินนโยบายกา

การ หรือ เพิกเ

– เป็นการจดัทํ

ม และเก็บรักษ

ดงความคิดเหน็

นย์กลางความ ิ

ชน์ตอ่องค์กร 

กลางความคิดเ

วจสอบความโป

าพตามหลกักา

ing Process 

Learning ฝึก

รเรียนรู้เกิดจาก

เรียนรู้มีรายละ

ng – สง่เสริ

ultimedia Le

ฏิบตัิในการทําง

ใจได้อยา่งสมํา

– ฝึกฝนให้พ

ะ การแสดงอ

รประชมุ สมัมน

ารเรียนรู้การเข้า

ระจําของบริษัท

Learning – 

นอืน ๆ ทีมิใช่ส

รมการเรียนรู้ดงั

วามรู้ ความเข้

เสริมทกัษะการ

มคัคีภายในอง

าอนัร้ายแรงไมเ่

จงึได้กําหนดนโ

รรับสงิของหรือ

างชดัเจน เพือใ

ารตอ่ต้านการทุ

เฉยตอ่การทจุริ
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าศนูย์กลางอง

ษาไว้ในระบบผ

นในประกาศทีมี

คิดเหน็สาธารณ

ความคิดเหน็

เหน็สาธารณะน

ปร่งใสของการท

ารประชาธิปไต

– ทางบริษัทได้

การเรียนรู้แบบ

ทกัษะของพนกั

เอียดดงัต่อไปนี

ริมการพฒันาก

arning ซงึปร

งานของแตล่ะแ

เสมอ 

พนกังานรู้จกักา

ออกซงึความคิด

นา และการเข้าร

ากลุม่และฝึกฝน

ทจะได้มีโอกาส

สง่เสริมทกัษะ

สว่นงานทีรับผิ

กลา่ว พนกัง

ข้าใจของลกัษณ

รจดัการดงักลา่

ค์กร ให้มีความ

เพียงในระดบัอ

ยบายตอ่ต้านท

ประโยชน์อืนใด

ให้พนกังานแล

ทจุริต และการด

ตในองค์กรใด 

ค์ความรู้สําหรับ

ผา่นทาง Infor

มีผลกระทบตอ่

ณะภายในองค์ก

นทีถกูนํามาปฏิ

นอกจากเป็นกา

ทํางานตามหลกั

ย 

ด้นําแนวทางกา

บกลุม่ Team L

กงานในระดบัป

นี 

ารทางด้านการ

ะกอบไปด้วยก

แผนกเอาไว้ แ

รทํางานเป็นกล

ดเหน็สว่นบคุคล

ร่วมกิจกรรมระ

นทกัษะการทํา

ทําความรู้จกั 

ะการจดัการใน

ดชอบ เพือให้พ

านข้ามสายงาน

ณะงานอืน ๆ ที

ว นอกจากจะเ

มเป็นเอกภาพใน

องค์กร ยงัเป็

ทจุริตคอรัปชนัใ

ดทีมีอิทธิพลตอ่

ะผู้ เกียวข้องได้

ดําเนินงานด้าน

ๆ โดยกําหนดใ

บข้อมลูข่าวสาร

rmation Cent

พนกังานอยา่ง

กร เป็นช่องทา

บตัิจะได้รับราง

ารสง่เสริมให้พน

กั Participato

ารเรียนรู้ในรูปแ

Learning และ

ปฏิบตัิการไปจน

รปฏิบตัิงานอยา่

ารเรียนรู้ผา่นท

และอบรมพนกัง

ลุม่ โดยจดัการ

ล และการรับ

ะหวา่งพนกังาน

งานเป็นทีมได้แ

ร่วมทํากิจกรรม

นรูปแบบองค์กร

พนกังานมีความ

นจะมีโอกาสช่ว

ทีมีอยูภ่ายในบ ิ

เป็นการเรียนรู้ข

นการปฏิบตัิหน้

ป็นปัญหาในระ

ในทกุระดบั แ

อการตดัสนิใจ โ

ทราบและยดึถื

นจดัหา จดัซือแ

ให้พนกังานห้าม

รภายในองค์กร

ter เพือประกา

มีเหตมีุผล 

งสําหรับพนกัง

งวลัด้านการมีส

นกังานได้มีโอก

ory Governan

แบบขององค์กร

ะนําไปปฏิบตัิตา

นถงึหวัหน้าสว่น

างเป็นระบบ 

ทางวีดีโอเทป แ

งานในทกุระดบั

รอบรมในเชิงก

ฟังความคิดเหน็

น ทงันี กิจกรรม

แก่ กิจกรรม Te

มฝึกฝนทกัษะก

รภาพรวม โดย

มรู้ ความเข้าใจ

วยตรวจสอบกา

บริษัท โดยมีผู้จั

ขอบข่ายการปฏิ

น้าทีอีกด้วย 

ะดบัท้องถินและ

และ กําหนดใ

โดยไมเ่ป็นธรรม

ถือปฏิบตัิตามน

แก่คูค้่าทกุรายข

มรับสงิของ หรือ

ร ข่าวสารทีถกู

าศให้รับรู้อยา่ง

านทกุระดบัใน

สว่นร่วมตอ่การ

าสแสดงความ

nce ซงึช่วยให้

รมาประยกุต์ใช้

ามรูปแบบของ

นงาน ผู้จดัการ

โดยฝึกฝนและ

และสือดิจิตอล

บอยา่งตอ่เนือง

ลุม่ ให้โอกาส

นของบคุคลใน

ทีทางบริษัทได้

eam Building

การทํางานเป็น

ยเปิดโอกาสให้

จในการปฏิบตัิ

ารปฏิบตัิหน้าที

จดัการ รวมถงึ

ฏิบตัิหน้าทีของ

ะระดบัประเทศ

ให้มีนโยบายว่า

มตอ่การปฏิบตัิ

โยบาย โดยมี

องบริษัท และ

อการให้สงิของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใดๆ เพือป

กําหนดเป็

จ้างช่วง 

เป็นการป้

เวบ็ไซต์สว่

โปร่งใส ส

ของประเท

 
ความรับ ิ

ของทางบ ิ

ในสว่นขอ

โดยเฉพาะ

ลําดบัต้น 

เสมอมา 

ผลประโย

การดาํเนิ

ประสทิธิภ

5) จากกร

อนรัุกษ์พล

ลดลง สนิ

ผลติพลงัง

สงิแวดล้อ

กระบวนก

 
การมีนวั

พฒันาสนิ

สนิค้าจาก

ทางด้านไ

และคิดค้น

2556 บริษ

แรกและร

ประโยชน์อืนใด

ป็นแนวปฎิบตัิอ

ผู้ รับเหมาเกิดขึ

องกนัไมใ่ห้เกิด

วนกลางของบริ

2) ทางคณะก

ามารถตรวจสอ

ทศ และยงัมีนโ

ผิดชอบต่อผู้บ
ในรอบปี 2556

บริษัท ซงึตลอด

องสนิค้าทีทางบ

ะมาตรฐานด้าน

 ในกระบวนกา

ทงันีความป

ชน์ของผู้บริโภค

 
นินงานด้านสงิ
ในฐานะทีบริษั

ภาพ ลดการใช้ท

ระทรวงพลงังาน

ลงังาน เป็นไป

นค้าประหยดัไฟ

งาน นอกจาก

อมแตอ่ยา่งใด 

การผลิตทีสะอา

ัตกรรมและเผ
ตลอดระยะเวล

นค้านวตักรรมเพื

กยโุรป โดยเป็

ไฟฟ้าแสงสวา่งใ

นโดยวิศวกรชา

ตราบจนปัจจบุั

ษัทได้จดทะเบีย

ายเดียวในประ

ดจากบคุคลทีมีห

ยา่งชดัเจน เพือ

ขนึ และเป็นกา

ดปัญหาทจุริต 

ริษัทเพือให้พนกั

กรรมการบริษัท

อบได้ และจะไม

โยบายสง่เสริมก

บริโภค 
6 บริษัท มิได้มีข้

ดระยะเวลาทีผา่

บริษัทเป็นผู้ ดําเน

นความปลอดภั

ารออกแบบแล

ปลอดภยัตอ่กา

ค และไมทํ่าให้

แวดล้อม 
ษัทเป็นผู้ผลติสนิ

ทรัพยากรโลก 

น (จากเดิมออก

ตามนโยบายภ

ฟเบอร์ 5 เป็นสิ

นี สนิค้าทีบริษ

ซงึทําให้มนัใจ

าดและมีคณุภา

ผยแพร่นวัตกร
ลากวา่ 37 ปีทีผ

พือตอบสนองสั

ป็นบริษัทไทยรา

ในไทย สนิค้

วไทยทงัสนิ 

บนั บริษัทยงัคง

ยนสทิธิบตัรสนิ

ะเทศไทย และ

หน้าทีหรือทําธุ

อป้องกนัไมใ่ห้เ

ารป้องกนัไมใ่ห้

และความไมเ่ป็

กงานสามารถส

ทได้ประกาศนโ

มก่ระทําการใด

การตอ่ต้านการ

ข้อร้องเรียนทีเป็

านมาทางบริษั

นินการผลติแล

ภยั ซงึเป็นเครื

ะพฒันาสินค้าข

รใช้ผลติภณัฑ์ข

เกิดอนัตรายตอ่

นค้าทีเกียวข้อง

ซงึทีผา่นมาบริ

กโดยการไฟฟ้า

ภาครัฐ และสงัค

สนิค้าทีมีคณุภ

ษัทผลตินนัมาจ

ได้วา่ ผลติภณั

าพมาตรฐาน เพื

รรม 
ผา่นมา บริษัท ธี

สงัคมและผู้บริโ

ายแรก และรา

าหลากหลายช

ไมห่ยดุทีจะคิด

นค้าไว้เป็นจํานว

ะยงัสง่ออกสนิค้
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รกิจทีเกียวข้อง

เกิดปัญหาควา

ห้เกิดปัญหาทจุ ิ

ป็นธรรมในการ

สง่เรืองราวการท

โยบายอย่างชดั

ด ๆ รวมถงึไมส่ง่

รทจุริตคอรัปชนั

ป็นสาระสําคญั

ัทได้ให้ความสาํ

ะจดัจําหน่าย 

รืองยืนยนัว่าบริ

ของทางบริษัทบ

์ของบริษัท 

อการใช้งาน 

กบัการใช้พลงัง

ษัทได้พฒันาสิ

ฝ่ายผลิต) ซงึเป็

คม ทงัยงัสง่เส ิ

าพสงู ปลอดภั

จากกระบวนกา

ณฑ์ของบริษัท 

พือรักษาสภาพ

ธีระมงคล อตุส

ภคตลอดมา 

ายเดียวทีเป็นผู้

ชนิดทีบริษัทเป็น

ดค้นและพฒันา

วนทงัสนิ 5 ราย

ค้าประเภทเทคโ

งกบัองค์กร ไมว่

มไมโ่ปร่งใส แล

ริต และความ

รดําเนินธุรกิจ น

ทจุริตทีพบเหน็ไ

เจนทีจะดําเนิน

งเสริม และ ไมส่

นทกุรูปแบบทงัที

ทีผู้บริโภคร้องเ ี

าคญัตอ่การร้อง

โดยสนิค้าทกุชิ

ริษัทได้เลง็เห็นถึ

บริษัทได้ให้ควา

เป็นหนงึในแน

งาน บริษัทมี

นค้าทีได้รับตรา

ป็นสนิค้าทีทาง

ริมให้ผู้ ซือได้ปร

ภยั และช่วยรัก

ารผลติทีทนัสมยั

เป็นผลติภณัฑ

แวดล้อมทีดีขอ

สาหกรรม จํากดั

บริษัทเป็นผู้ผลิ

ผู้ ริเริมคิดค้นนวั

นผู้ผลติรายแรก

านวตักรรมใหม่

ยการ และยงัค

โนโลยีดงักลา่วไ

วา่จะเป็นผู้ขาย

ละไมเ่ป็นธรรมใ

มไมเ่ป็นธรรมใน

นอกจากนี ทา

ได้โดยตรง (Wh

นธุรกิจด้วยควา

สนบัสนนุ การท

ทีกระทําการโด

เรียนจากการได้

งเรียนของผู้บริ

ชินได้ผา่นการรั

ถงึความปลอดภ

ามสําคญัด้านค

นวนโยบายของท

นโยบายทีจะเป็

ามาตรฐานเบอ

บริษัทได้ผลติขึ

ระหยดัคา่ไฟฟ้า

ษาทรัพยากรข

ยั มิได้มีการส ้

ฑ์ทีมุง่สง่เสริมก

องโลก 

ด (มหาชน) มีน

ลติสนิค้าอตุสาห

ตักรรมใหม่ ๆ

กและรายเดียวใ

ม ่ๆ เพือสงัคมไท

งเป็นผู้ผลิตสนิ

ไปยงักวา่ 10 

ย ผู้ รับจ้างช่วง 

ในการค้า ระหว

นการดําเนินธุรกิ

างบริษัทยงัเพมิ

histle Blower) 

ามรับผิดชอบทีดี

ทจุริตคอรัปชนัใ

ยภาครัฐ และภ

ด้รับผลกระทบใ

รโภคเป็นอยา่งยิ

รับรองมาตรฐา

ภยัของผู้บริโภค

ความปลอดภยั

ทางบริษัททีมุง่

ป็นผู้วิจยัและพั

อร์  5 (ฉลากปร

ขนึโดยความพย

า จากการใช้พ

ของโลกไมใ่ห้สญู

ร้างหรือ ก่อให้

การอนรัุกษ์พลงั

นโยบายชดัเจนที

หกรรมเพือทดแ

ๆ เพือการปร

ในประเทศเป็น ิ

ทย โดย ณ วนัที

นค้าประเภทหล

 ประเทศทวัโล

ผู้ รับเหมา โดย

วา่งผู้ขาย ผู้ รับ

กิจอยา่งชดัเจน

มช่องทาง ทาง

  

ดีตอ่สงัคม 

ในทกุภาคสว่น

ภาคเอกชน 

ในการใช้สินค้า

ยิง โดยเฉพาะ

นอตุสาหกรรม

คเป็นสงิสําคญั

เป็นอนัดบัแรก

เน้น รักษา

ฒันาสินค้าทีมี

ระหยดัไฟเบอร์

ยายามเพือช่วย

พลงังานไฟฟ้าที

ญเสียไปในการ

ห้เกิดมลพิษตอ่

งงาน เกิดจาก

ทีจะมุง่มนัและ

แทนการนําเข้า

ะหยดัพลงังาน

สนิค้าทีพฒันา

ที 31 ธนัวาคม

อดไฟถนนราย

ลก และยงัได้

 

 

 

 

์ 

 



พฒันานวั

ของมนษุย

สะดวกสบ

วิจยัสนิค้า

ประหยดัไ

การใช้ชีวติ

คณุภาพจ

ปลอดภยั 

 
การร่วมพ

(มหาชน) 

ยงัยืนให้แ

ได้แก่ ลกู

ในการพฒั

กิจกรรมต

 
โครง

สถานี

สมบั

โครง

แหง่ป

แออดั
 
โครง

ทางย

ฝุ่ น ร
 
โครง
ชาต ิ

สาธิต

นํารา

วตักรรมเพือควา

ย์ และ ส ิ

บายทนัสมยั แล

านวตักรรมเพือ

ไฟเบอร์ 5 จากก

สนิค้านวตักรร

ตสมยัใหมแ่ล้ว 

จากมาตรฐานส

 ในการใช้งานผ

พัฒนาชุมชนแ
การดําเนินธุรกิ

 ได้ยดึมนัแล

แก่ชมุชนและสงั

ค้า คู่ค้า รวมถึ

ฒนาและสง่เสริ

ตา่ง ๆ เพือพฒัน

งการสว่าง ปล
นําโดยนา

นีตํารวจนครบา

ตัิ ผู้ กํากบัการส

งการอนุบาลบ
บริษัทนําเ

ประเทศไทย  

ดัคลองเตยและ

งการปรับปรุง
บริษัทได้ร

ยาว จงัหวดัพร

รวมถงึซือหนงัสื

งการเตมิแสงส
 ิ 

บริษัทได้บ

ตอาชีพคนตาบ

ายได้เข้ามลูนิธิฯ

ามสะดวกสบา

วิตช์ระบบสมัผั

ละปลอดภยัเสม

การประหยดัพ

กระทรวงพลงัง

มทกุชนิดของบ

 สนิค้าทกุช

สากล อาทิ มาต

ผลิตภณัฑ์ของท

และสังคม 
กิจภายใต้ความ

ละให้ความสําคั

งคมผา่นกิจกรร

ถงึประชาชนใน

มการบริหารจดั

นาชมุชนและสงั

ลอดภัย ด้วยห
ายธีระชยั ประ

าลสําเหร่ เพือล

สถานีตํารวจนค

บาลดวงประที
เงินรายได้สว่นห

มอบให้แก่มลูนิ

ะบริเวณใกล้เคีย

ห้องสมุดโรงเ ี
รวบรวมเงินบริจ

ะนครศรีอยธุยา

สือใหม ่และอปุก

สว่างให้คนไท

บริจาคหลอดไฟ

บอดธนบรีุ เพือ

ฯ โดยไมห่กัค่า

ยของผู้ใช้งานอี

ผสั ซงึทงัหม

มอมา นอกจา

พลงังาน 

าน มากว่า 10 

บริษัท นอกจา

ชนิดจะต้องได้รับ

ตรฐาน TÜV S

ทางบริษัทฯ 

มรับผิดชอบตอ่สิ

คญัอยา่งตอ่เนือ

รมตา่ง ๆ พร้อ

นสงัคม โดยยดึ

ดการให้องค์กร

งัคม ดงัต่อไปนี

ลอดไฟจาก G
ะสทิธิรัตนพร 

ลดอบุตัิเหตจุาก

ครบาลสําเหร่ เป

ีป  
หนงึจากการขา

นิธิดวงประทีป 

ยง โดยมีคณุป

รียนวัดทางยา
จาคจากพนกังา

า สําหรับซอ่มแ

กรณ์คอมพิวเต

ทย เพือช่วยชา

ฟแอลอีดี LED 

อใช้เปลียนภายใ

ใช้จ่ายใด ๆ   
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อีกมากมาย อา

ดถกูคิดค้นภาย

กนวตักรรมทีท

ซงึบริษัทเป็นผู้

 ปี  

ากจะเป็นสนิค้า

บการรับรองมา

SÜD ประเทศเย

สงิแวดล้อมและ

องมาโดยตลอด

อมทงัดําเนินธรุ

ถือตามนโยบา

เจริญเติบโตอย

นี 

GATA  
ในฐานะกรรมก

กการขบัขียานพ

ป็นผู้ รับมอบ  
 

ายหลอดไฟแอล

เพือสนบัสนนุก

ระทีป องึทรงธร

าว  
านในบริษัท เพื

แซมโครงสร้างห้

ตอร์ สําหรับพฒั

าตปิระหยัดไฟ

 ให้แก่มลูนิธิสง่

ในองค์กร และ

าทิ สวิตช์แสงแ

ยใต้แนวนโยบา

างบริษัทได้คิด

ผู้ผลติและจดัจํา

าทีประหยดัพลงั

าตรฐานผลติภณั

ยอรมนันี ทงันี 

ะสงัคมคือสงิทีบ

ด โดยมีวตัถปุ

รกิจอยา่งโปร่งใ

ยความรับผิดช

ยา่งยงัยืน โดย

การผู้จดัการแล

พาหนะ และลด

ลอีดี (LED) ใน

การศกึษาและพ

รรม ฮาตะ เลข

พือช่วยร่วมสมท

ห้องสมดุ เช่น ร

ฒนาทกัษะในด้า

ฟ และ โครงก

งเสริมอาชีพคน

ะช่วยลดคา่ใช้จ

แดด รีโมทสวิต

ายทีบริษัทตงัมนั

ค้นขนึนี ฝ่ายวิ

าหน่ายสินค้าป

งังาน และออ

ณฑ์อตุสาหกรร

เพือให้ผู้บริโภค

บริษัท ธีระมง

ประสงค์เพือเสริ

ใสและคํานงึถงึ

ชอบตอ่สงัคมทีท

ยในปี 2556 

ละทีมผู้บริหาร 

ดการฉกชิงวิงรา

งาน Opportun

พฒันาคณุภาพ

าธิการและผู้ก่อ

ทบทนุในการป

ระบบไฟฟ้า ระ

านตา่ง ๆ  

การคนไทย ป

นตาบอด ถนนจ

จ่ายด้วยการหยั

ตช์ สวิตช์จบัคว

นัเพือการพฒัน

วิจยัและพฒันา

ประหยดัพลงังา

อกแบบเพือตอบ

รม และยงัได้

คมนัใจถงึ คณุภ

งคล อตุสาห

ริมสร้างคณุภาพ

ผลประโยขน์ขอ

ทางบริษัทปฏิบั

ทีผา่นมา ท

มอบหลอดไฟ

าว โดยมี พ.ต

nity Day ณ ตล

พชีวิตเดก็ ผู้ปก

อตงัเป็นผู้ รับมอ

รับปรุงห้องสมุ

ะบบระบายอาก

ประหยัดไฟ ช

จนัทน์ และศนูย

ยดัไฟ หรือนําไ

วามเคลือนไหว

นาสงัคมไทยให้

บริษัทยงัมีการ

นทีได้รับฉลาก

บสนองรูปแบบ

ด้รับการรับรอง

ภาพและความ

หกรรม จํากดั

พชีวิตทีดีอยา่ง

องผู้ ทีเกียวข้อง

บตัิเป็นแนวทาง

างบริษัทได้จดั

ฟติดถนนให้กบั

.อ. ธงชยั บญุ

ลาดหลกัทรัพย์

กครองในชมุชน

อบ 

ด โรงเรียนวดั

กาศ กระจกกนั

ช่วยไทย ช่วย

ย์การเรียนและ

ไปจําหน่ายเพือ
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โครง

ให้แก

อาคา

 
โครง

เพือเ
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งการร่วมแบ่ง
ทางบริษัท

ก่โรงเรียนวดัหน

ารเรียน 

งการสนับสนุน
ทางบริษัท

เป็นสง่เสริมให้ผู้

ปันสานฝันให้
ทได้ร่วมกบัศนูย

นองนา อําเภอพ

นและส่งเสริม
ทได้จดัจ้างและ

ผู้พิการได้พฒัน

ห้น้อง ครังที 12
ย์การค้าฟิวเจอ

พฒันานิคม จงั

มอาชีพสาํหรับ
ะมอบหมายงาน

นาทกัษะ มีอาชี
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2  
ร์ มาร์ท พระรา

หวดัลพบรีุ สําห

บคนพกิาร  
นให้แก่ผู้พิการจ

พและรายได้ รว

าม 3 บริจาคหล

หรับติดตงัและเ

จากศนูย์ฟืนฟคู

วมถงึพฒันาคณุ

ลอดไฟพร้อมสวิ

เพิมความสวา่ง

นพิการพระปร

ณภาพชีวิตทีดีขึ

วติช์ครบชดุ เพือ

งให้แก่บริเวณโร

ะแดง จงัหวดัส

ขนึ 

อร่วมบริจาค

รงเรียนและ

สมทุรปราการ 

 

 



 

และมีอาย

สว่นมาก 

และการไฟ

ประเภทป

หนัมาใช้บ

อยา่งไรกต็

งานของบั

จําหน่ายไ

ภาวะโลก ้

เหลา่นีจะ

พลงังาน 

ลาสต์ ทีใ

ละ 1 พนั

ลาสต์ลง 

สามารถส

ภาวะการ

“Armstro

ใหญ่จะผลิ

เซนต์หรือ

ปัจจบุนัตลาดบ

• 
• 

ตลาดบลัลาสต

ยกุารใช้งานทน

โดยในช่วง 5 –

ฟฟ้าฝ่ายผลิตแ

ประหยดัพลงังา

บลัลาสต์อิเลก็ท

ตามเป็นทีคาดก

บลัลาสต์ประเภท

ไมต่า่งจากบลัล

ร้อน ประกอ

เป็นปัจจยัทีช่ว

ทงันี บริษัทมี

สามารถลดอตั

ช้กบัหลอดฟลูอ

นล้านเมกกะวตั

ทงันีผู้บริโภ

สนองตอบความ

 
รแข่งขัน 
จากการสอบถ

ng”, “ Racer

ลติบลัลาสต์ทงั

บลัลาสต์สําหรั

• 
บริษัทผู้ผลติบลั

ประมาณ 1 ล้า

• 
กําลงัการผลิตก

ในแถบเอเชียผ

• 
ไทย โดยจะเน้น

บลัลาสต์ในประ

บลัลาสต์ขดลว

บลัลาสต์อิเลก็

ต์ในประเทศไทย

ทานกว่าบลัลา

– 10 ปีทีผา่นม

แหง่ประเทศไทย

น (Low Loss

ทรอนิกส์มากขนึ

การณ์ว่า แนว

ทดงักลา่วมากขึ

ลาสต์ขดลวดแก

อบกบัการวิจยัแ

ยเร่งให้เกิดควา

มีข้อมลูตวัเลขจ

ตราการสญูเสยี

ออเรสเซนต์ ใน

ตต์จากข้อมลูดงั

คควรจะสามา

มต้องการในลกั

ามทางผู้บริหา

r” และ “Adva

ง 2 ประเภท คือ

รับไฟบ้าน โดยมี

บริษัท เรเซอร์

ลัลาสต์ฟลอูอเร

านชินตอ่เดือน 

บริษัท อาร์มส

กวา่ 500,000 

ผา่นลกูค้ารายให

บริษัท ทองรัศม

นการผลิตบลัล

ภาวะอุตส

ะเทศไทย สามา

วดแกนเหลก็คิด

ทรอนิกส์คิดเป็

ยโดยสว่นมากจ

สต์อิเลก็ทรอนิ

มา ทางกรมอนุ

ย (กฟผ.) ได้

s) และบลัลาสต

นแตท่งันียงัคงมี

วโน้มในอนาคต

ขนึแล้ว จะชว่

กนเหลก็มากจน

และพฒันาอยา่

ามนิยมในการใ

จากการไฟฟ้าฝ่

ยพลงังานลง ไ

น 1 ปี ประมาณ

งกลา่ว แสดงให

รถหาซือบลัลา

ษณะดงักลา่วไ

รบริษัท พบ

nced” โดยปัจ

อ ผลติทงับลัลา

มีรายละเอียด ด

ร์การไฟฟ้า (ป

รสเซนต์ หรื

ตรองอตุสาหกร

 ชินตอ่เดือน โ

หญ่คือ Phillips

มีอิเลคทริคเวิล์

าสต์ไฟบ้าน มีก
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สาหกรรมแล

ารถแบง่ออกเป็

ดเป็นสดัสว่นร้อ

นสดัสว่นร้อยล

จะเป็นบลัลาสต

กส์มาก 

รักษ์พลงังานแ

พยายามผลกัด

ต์อิเลก็ทรอนิกส

มีสดัสว่นการใช้

ตบลัลาสต์อิเลก็

วยให้ต้นทนุในก

นเกินไป นอกจ

งตอ่เนือง เพื

ใช้บลัลาสต์อิเล็

ฝายผลติแหง่ปร

ด้แก่ ผลติภณั

ณ 20-25 ล้านต

ห้เหน็วา่บลัลาส

สต์คณุภาพสงู

ได้เป็นอยา่งดี 

บวา่ปัจจบุนัผู้ผ

จจบุนัในประเท

าสต์ขดลวดแกน

ดงันี 

ประเทศไทย) จ

รือบลัลาสต์ไฟบ

รรมแหง่ประเท

โดยจะเน้นการ

s 

ล์คสจํากดั: ผลติ

กําลงัการผลติก

ละการแข่งขั

ปน 2 ประเภทให

อยละ 95 

ละ 5 

ต์ขดลวดแกนเห

จงึทําให้ตลาด

ละอีกหลายๆ ห

ดนัผลติภณัฑ์ที

ส์เป็นสว่นหนงึที

ช้งานทีน้อยมาก

กทรอนิกส์จะต้อ

การผลติค่อย 

จากนี ปัจจยัจา

พือให้บลัลาสต์อิ

ลก็ทรอนิกส์มาก

ระเทศไทย (ก

ณฑ์บลัลาสต์ โด

ตวั คิดเป็นควา

สต์ประสทิธิภา

ดงักลา่วได้ในร

ผลติบลัลาสต์ทีมี

ศไทยมีโรงงาน

นเหลก็ และบลั

จํากดั: ผลติบั

บ้านทีมากทีสดุ

ศไทย จํากดั : 

รผลติบลัลาสต์ไ

ตบลัลาสต์ยีห้อ

กวา่ 300,000 ชิ

ัน 

หญ่ ๆ ได้แก่ 

หลก็เป็นสว่นให

ดโดยรวมเป็นบั

หน่วยงาน ในส

ช่วยในการประ

ทีได้รับการสนบั

กเมือเทียบกบับั

องมีบทบาทมา

ๆ ปรับตวัลด

ากกระแสอนรัุก

อิเลก็ทรอนิกส์มี

กขนึจากเดิม 

กฟผ.) วา่ผลิ

ดยจากการประ

มต้องการใช้ไฟ

พสงูจะช่วยลด

ราคาทีเหมาะสม

มีลกัษณะใกล้เ

ผลติบลัลาสต์ไ

ลาสต์อิเลก็ทรอ

ลัลาสต์ยีห้อ “

ดในประเทศไทย

ผลิตบลัลาสต์ยี

ไฟบ้านเพือสง่อ

 “Bovo” “KE”

ชินตอ่เดือน 

หญ่ เนืองจาก

ลัลาสต์ขดลวด

สว่นราชการกระ

ะหยดัพลงังาน 

บสนนุ  ทําให้ป

บลัลาสต์ขดลวด

ากขนึเนืองจากพ

ดลงในทีสดุและ

กษ์พลงังานเพือ

มีอายกุารใช้งาน

ตภณัฑ์ทีช่วยใ

ะมาณการยอดข

ฟฟ้าของบลัลาส

การสญูเสียพลั

ม ซงึผลติภั

เคียงกนั คือ

ไมถ่งึ 10 แหง่ท

อนิกส์สําหรับห

“Racer” “Oc

ย ปัจจบุนัมี

ยีห้อ “Armstro

ออกไปจําหน่าย

 มีชือเสียงเป็น

กมีราคาตํากวา่

ดแกนเหลก็เป็น

ะทรวงพลงังาน

โดยบลัลาสต์

ประชาชนทวัไป

ดแกนเหลก็ 

พอเริมมีการใช้

ะจะทําให้ราคา

อช่วยแก้ปัญหา

นทียาวนานขนึ

ในการประหยดั

ขายจํานวนบลั

สต์ประมาณ ปี

ลงังานในตวับลั

ณัฑ์ของบริษัท

อ “Bovo”,

ทงันีผู้ผลติสว่น

หลอดฟลอูอเรส

tane” ซงึเป็น

มีกําลงัการผลติ

ong” ปัจจบุนัมี

ยให้กบัประเทศ

นทีรู้จกัดีมากใน

 

 

 

์

 

 



ทงัหมดโด

Scale) เนือ

บลัลาสต์ที

หลอดไฟฟ

สําหรับหล

ตอ่เนือง 

ลดลงจาก

สามารถพั

หลอดไฟฟ

บริษัทอยูร่

ดงักลา่วให

รายใหญ่อื

ผู้ผลติราย

และหลอด

ประเทศ 

(Advance

น้อยกวา่ม

ผลติภณัฑ

บลัลาสต์ไ

จากบริษัท

สามารถแ

ผลติภณัฑ

อาทิ บลัล

ลาสต์ไฟบ้

คูแ่ข่งขนัร

จดัหาบลัล

• 
“Econo” โดยมี

• 
เป็นผู้ รับจ้างผลิ

อยา่งไรก็ตามบ

และไฟถนน มา

สําหรับผู้ผลิตบั

ดยผู้ผลิตใน 2 

องจากมีกําลงัก

ทีผู้ผลิตใน 2 –

ฟลูออเรสเซนต์

ลอดไฟฟลอูอเร

รวมถงึการวิ

กเดิม เพือให้สา

พฒันาต้นทนุกา

ฟลูออเรสเซนต์ 

ระหวา่งการเพิม

ห้มากขนึจากเดิ

อยา่งไรก็ตาม 

อืนๆ ซงึสง่ผล

ยอืนคือ บริษัท

ดไฟโซเดียม) ร

สามารถผลติบั

ed)) และ บริษั

มาก โดยคูแ่ข่งข

ดงันนั โดย

ฑ์ครอบคลมุทกุ

ภาวะอตุสาหก

ไฟบ้าน เนืองจ

ทข้างต้น โด

แข่งขนักบับริษัท

ฑ์จากทางบริษัท

ลาสต์สําหรับห

บ้านทวัไป อยา่

รายใหมน่นั สาม

ลาสต์อ้างอิง ห ื

 

บริษัท ไทยเอ็

มีกําลงัการผลิต

บริษัท แอดวา

ลติตามคําสงัซือ

บริษัทดงักลา่วย

ากกวา่ 3,000 ชิ

บลัลาสต์ 3 ราย

– 3 รายแรก

ารผลติทีมากก

– 3 รายแรกมีค

์ รุ่นธรรมดา อ

รสเซนต์เมือช่วง

จยัและพฒันา

ามารถแข่งขนักั

ารผลติจนสามา

์ ซงึกลายเป็นผ

มกําลงัการผลติ

ดิม 

แม้วา่ในขณะนี

ลตอ่การครองส่

เป็นผู้ผลิตบลัล

รายใหญ่อนัดบั 

บลัลาสต์ไฟถนน

ษัท เมอร์ริเดียน

ขนัทีสําคญัของ

ยภาพรวมบริษัท

ประเภทของบลั

กรรมบลัลาสต์ใน

ากมีการแข่งขนั

ดยทางบริษัทจะ

ทภายในประเท

ท นอกจากนี 

ลอดไฟถนน ห

างไรก็ตาม แม้

มารถทําได้ยาก

รือ Reference

น็เนอร์ยีคอนเซ

ตมากกวา่ 20,0

านซ์อีเลคทริคแ

อ โดยผู้ผลติร

ยงัมีกําลงัการผ

ชินตอ่เดือน 

ยแรก จะเป็นผู้

 จะมีความได้

กวา่ รวมถงึควา

ความได้เปรียบ

อยา่งไรก็ตาม 

ง 2 – 3 ปี ที

เพือหาทางลดต้

บัผู้ผลิตรายให

ารถแข่งขนักบัผู้

ผลติภณัฑ์ทีทาง

ต รวมถงึก

นีบริษัทจะมีกํา

วนแบง่ทางด้าน

ลาสต์ไฟถนน (โ

 1 ของประเท

นได้เช่นเดียวกบั

เทคโนโลยี จําก

งบริษัทสําหรับบ

ัทจงึเป็นผู้ผลติ

ลัลาสต์สามารถ

นปัจจบุนั การ

นสงูมาก ทําให้

ะเน้นการบริหา

ศได้ ผา่นการส

ทางบริษัทยงั

หรือ หม้อแปลง

ม้วา่อตุสาหกรร

ก เนืองจากมีอปุ

eBallast สําหรับ
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ซอร์เวชนัจํากดั:

00 ชินตอ่เดือน

อนด์อีเลคทรอนิ

รายนีมีความสา

ผลิตน้อยกวา่บริ

ผลิตทีเน้นบลัล

เปรียบทางด้าน

ามสามารถในก

ทางด้านต้นทนุ

เนืองจากทาง

ผา่นมา ดงันนั

ต้นทนุการผลติข

ญ่ดงักลา่วได้ปั

ผู้ผลติรายใหญ่ข

งบริษัทสามารถ

การดําเนินการด้

ลงัการผลิตของ

นการตลาดก็ต

โดยเฉพาะอยา่

ศ ซงึถือเป็นจดุ

บับริษัท (ได้แ

กดั แตปั่จจบุนัท

บลัลาสต์ไฟถนน

และจดัจําหน่าย

ถรองรับความต้

รจะจําหน่ายสนิ

ห้มีสดัสว่นการท

รต้นทนุการผลิ

สร้างตราสินค้า

ดําเนินนโยบาย

งสําหรับหลอด

มการผลติบลัล

ปสรรคในเรืองข

บใช้ประกอบกา

: ผลิตเฉพาะบ

น 

นิค จํากดั: ผลิ

ามารถในการผ

ริษัท โดยมีกํ

ลาสต์ไฟบ้าน ห

นต้นทนุการผลติ

ารครองสว่นแบ

นการผลติ เมือ

งบริษัทเพิงเริม

นทางบริษัทจงึอ

ของบลัลาสต์สํ

ปัจจบุนั ผลิตภณั

ของประเทศได้

ถกําหนดราคาข

ด้านการตลาดเ

งบลัลาสต์สําห

าม แต่จดุแข็

างยิงบลัลาสต์สํ

ดแข็งทีสําคญัข

ก่ บริษัท แอ

ทงัสองบริษัทดงั

นคือ สนิค้าทีนํ

ยผลติภณัฑ์ใน

ต้องการของลกู

นค้าได้นนั จะต้

ทํากําไรคอ่นข้า

ตในผลติภณัฑ์

เป็นของตนเอง

ยบริหารโดยเน้น

ฮาโลเจน ซงึจ

ลาสต์ไฟบ้าน จ

ของความรู้และ

ารขอรับรองมา

บลัลาสต์อิเลก็ท

ลติสนิค้าภายใต้

ลติบลัลาสต์ไฟ

กําลงัการผลิตรว

หรือบลัลาสต์สํา

ตจากการประห

บง่ทางการตลา

เปรียบเทียบกบั

เน้นการเป็นผู้ผ

ยูใ่นช่วงขยายก

าหรับหลอดไฟ

ณฑ์สําหรับหลอ

 คือ บลัลาสต์

ขายเพือให้สาม

เพือเพิมสว่นแบ

รับหลอดไฟฟลู

ขง็ทีสําคญัทีทําใ

สําหรับหลอดไฟ

ของบริษัทและถึ

ดวานซ์อีเลคทริ

งักลา่วยงัมีกําล

นาเข้าจากตา่งป

กลุม่บลัลาสต์ที

ค้าได้ในทกุกลุม่

ต้องอาศยัการจํ

งตํา ทางบริษัท

ฑ์ประเภทบลัลา

งเพือเพิมขีดควา

นผลติสนิค้าทีล

ะมีภาวะการแข

จะมีตลาดคอ่น

เทคนิค (Know

ตรฐานอตุสาห

ทรอนิกส์สําหรับ

ต้ยีห้อ “Advan

ฟถนนเช่นเดียวก

วมทงัในสว่นบลั

าหรับหลอดไฟฟ

หยดัจากขนาด 

ดทีมากกวา่ โด

บบริษัท คือ บลั

ผลติและจดัจําห

กําลงัการผลิตใ

ฟฟลอูอเรสเซนต

อดไฟฟลอูอเรส

์ประหยดัไฟ เบ

ารถแข่งขนัได้ โ

บง่ทางการตลา

ลอูอเรสเซนต์ทีน

ให้บริษัทมีควา

ฟเมอร์คิวรี (หล

ถงึแม้วา่จะมีผู้ผ

ริคแอนด์อีเลคท

ลงัการผลติบลัล

ประเทศ 

ทีมีความหลาก

ม และทกุประเภ

าหน่ายในราคา

ท จงึได้เน้นจดุ

สต์สําหรับไฟบ้

ามสามารถในก

ลดและช่วยทดแ

ข่งขนัทีตํากวา่ผ

ข้างใหญ่แตใ่น

w-how) เกียวกบั

กรรมตอ่ไป 

บไฟบ้าน ยีห้อ

ced” เน้นการ

กบับริษัท แต่

ลัลาสต์ไฟบ้าน

ฟลอูอเรสเซนต์

 (Economies of

ดยประเภทของ

ลัลาสต์สําหรับ

หน่ายบลัลาสต์

ให้เพิมขนึอยา่ง

ต์รุ่นธรรมดาให้

สเซนต์ ทีบริษัท

บอร์ 5 สําหรบั

โดยขณะนีทาง

ดในผลิตภณัฑ์

น้อยกวา่ผู้ผลิต

มแตกตา่งจาก

ลอดแสงจนัทร์)

ผลติบางรายใน

ทรอนิค จํากดั

ลาสต์ไฟถนนที

หลายทางด้าน

ภทการใช้งาน 

าถกูโดยเฉพาะ

ดเดน่ทีแตกตา่ง

บ้าน เพือให้

การแข่งขนัของ

แทนการนําเข้า

ผลติภณัฑ์ บลั

นการเข้ามาของ

บการผลติ การ
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แนวโน้ม

แสงสวา่ง 

อตุสาหกร

ของผู้ผลติ

หลอดไฟป

ลาสต์ปัจจ

กวา่ 5 

รวมถงึกา

จะเน้นบลั

ตระหนกัดี

อิเลก็ทรอ

ช่วยให้ผู้ใช

อิเลก็ทรอ

อนรัุกษ์พล

บริษัทยงัไ

มาแทนทีห

การประห

และโซเดีย

ดงักลา่วจ

ตา่งประเท

จะถกูนําม

แสงจนัทร์

ผลติภณัฑ

นบัวา่เป็น

ไฟฟ้าอยูแ่

อตุสาหกร

เหรียญสห

116.79 ล้

ตามลําดบั

ของอุตสาหก
อุตสาหกรรม
จากการสอบถ

 ซงึปัจจบุนัป

รรมบลัลาสต์ปร

ตภายในประเท

ปลอ่ยประจคุวา

จบุนัจดัวา่ มีก

ราย นอกจาก

รเข้ามาของสนิ

 นอกจากนีทาง

ลลาสต์ทีประหย

ดีถงึแนวโน้มดงั

นิกส์ทีสามารถ

ช้หนัมานิยมสนิ

นิกส์สําหรับหล

ลงังานเพือช่วย

ได้ผลติไดรเวอร์

หลอดทกุชนิดโ

หยดัไฟได้มากขึ

ยมความดนัสงู)

จากตา่งประเทศ

ทศให้ความนิยม

มาใช้แทนหลอด

ร์ถงึร้อยละ 7

ฑ์ด้านไฟฟ้าสอ่ง
 
อุตสาหกรรม
อตุสาหกรรมห

นสายการผลติที

แล้วนนั ทําให้บ ิ

จากข้อมลูของ

รรมดงันี 

ในปี 2556 มี

หรัฐ สว่นใน ปี

ล้านเหรียญสหรั

บ ซงึสว่นใหญ่เ

รรม 
มบัลลาสต์ 
ามทางผู้บริหา

ประเทศไทยมีมู

ระมาณร้อยละ 

ศ สําหรับตล

ามเข้มสงู (HID

ารแข่งขนัในระ

กนี ยงัมีการแข

นค้าจากประเทศ

งผู้บริหารบริษัท

ยดัไฟมากขนึ 

งกลา่ว และ

เปลียนได้ง่าย 

นค้าประเภทนีม

ลอดเมทลัฮาไล

ยลดปัญหาภาว

ร์แอลอีดี (LED 

โดยการให้แสงม

นเช่นกนั สว่นแ

) ทางบริษัทไ

ศลงได้ รวมถึ

มและเชือถือใน

ดไฟแบบแสงจนั

70 ซงึทางบ ิ

งสวา่งทีจะเกิด

มหลอดไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้าเป็น

ทีตอ่ยอดจากธรุ

ริษัทได้รับความ

สถาบนัไฟฟ้าแ

มีมลูคา่การนําเข

ป 2555 ประเท

รัฐ ซงึพบวา่อตั

เป็นการนําเข้าห

รบริษัท ได้ข้อ

มลูคา่รวมของธุร

 12 หรือคิดเป็

ลาดบลัลาสต์ทีต

D) บางชนิด 

ะดบัสงู เนืองจ

ข่งขนัด้านราคา

ศจีน ทีมีราคาจํ

ทยงัให้ข้อมลูเพิ

เช่น บลัลาสต์ป

ะได้ให้ความสํา

สะดวก (ง่ายเห

มากขนึ สําหรับ

ด์ หรือ โซเดีย

ะโลกร้อน จาก

 Driver คือ อปุ

มากกวา่หลอดท

แนวโน้มของหล

ได้ผลิตหลอดดั

ถงึบริษัทยงัจะไ

นคณุภาพของสิ

นทร์ทงัหมด จ

บริษัทได้เตรียมว

ขนึในอนาคตเป็

 
นสว่นหนงึในผลิ

รกิจบลัลาสต์แล

มไว้วางใจตอ่คุ

และอิเลก็ทรอนิ

ข้าหลอดไฟฟ้า

ทศไทยมีการนํา

ราการนําเข้าใน

หลอดไฟฟ้าจาก

27 

มลูว่า ภาวะอุ

รกิจไฟฟ้าแสงส

ปนมลูคา่โดยปร

ต้องนําเข้าจาก

และอปุกรณ์ไฟ

ากมีจํานวนผู้ผ

าสงูจากความเห

จําหน่ายตํากวา่

พมิเติมวา่ ปัจ

์ประหยดัไฟเบอ

คญักบับลัลาส

หมือนเปลียนสต

ับบลัลาสต์ประ

ยมนนั ทางบริ

กประโยชน์ทีบลั

ปกรณ์สว่นควบใ

ทวัไป และประ

ลอดไฟฟ้าแบบป

ดงักลา่วเป็นราย

ด้ประโยชน์จาก

สนิค้าดงักลา่ว 

จากประโยชน์ขอ

วางแผนกําลงัก

ป็นทีเรียบร้อยแ

ลติภณัฑ์ทีทางบ

ละมีแนวโน้มทีจ

ณุภาพของหล

กส์ (http://w

 197.84 ล้าน

เข้าหลอดไฟฟ้า

น ปี 2556 ลดล

กประเทศจีน 

อตุสาหกรรมกา

สวา่งประมาณ 

ระมาณ 1,500 

ตา่งประเทศนนั

ฟฟ้าแสงสวา่งบ

ผลติหลายราย 

หมือนด้านประ

า  

จจบุนัแนวโน้มข

อร์ 5 และบลัล

ต์ประเภทดงักล

ตาร์ทเตอร์) แล

ะเภทอืน เช่น 

รษัทยงัให้ความ

ลลาสต์ประเภท

ใช้กบัหลอดแอ

ะหยดัไฟกวา่ถงึร้

ปลอ่ยประจคุว

ยแรกของประเท

กการสง่ออกไป

นอกจากนี ยงั

องหลอดเมทลัฮ

การผลติให้สาม

แล้ว 

บริษัทเป็นผู้ผลติ

จะเติบโตอย่าง

อดไฟฟ้าทีผลติ

www.thaieei.co

นเหรียญสหรัฐ

ามลูคา่ 227.4

ลงร้อยละ 14.9

ารผลติบลัลาสต

12,000 ล้

 ล้านบาท โดย

น จะเป็นผลิต

บางชนิด โดยภ

โดยมีรายใหญ

โยชน์การใช้สอ

ของอตุสาหกรร

ลาสต์อิเลก็ทรอ

ลา่ว โดยทา

ะสามารถเปลีย

บลัลาสต์ลดระ

มสําคญักบัการผ

ทดงักลา่วสามา

ลอีดีซงึหลอดแ

ร้อยละ 70 - 80

ามเข้มสงู (HID

ทศ ซงึช่วยล

จําหน่ายในตา่ง

คาดการณ์วา่ 

ฮาไลด์ทีสามาร

มารถรองรับกบัแ

ต และนําเข้าเพื

ตอ่เนือง ด้ว

ตและจําหน่ายอ

om) ทางบริษ

และสง่ออกหลอ

41 ล้านเหรียญ

94 และอตัรากา

ต์เป็นสว่นหนงึข

ล้านบาท โดย

ยตลาดบลัลาสต

ตภณัฑ์บลัลาส

ภาวะอตุสาหกร

ญ่ทีเป็นผู้ นําตลา

อย ระดบัราคา

รมบลัลาสต์ในป

อนิกส์ ซงึในปัจ

างบริษัทจงึได้คิ

ยนได้ด้วยตวัเอ

ะดบักําลงัไฟฟ้า

ผลิตเพือรองรับ

ารถช่วยประหยั

แอลอีดีเป็นนวตั

0) ซงึจะมีประโ

D อาทิ หลอดไ

ดการนําเข้าหล

งประเทศเพิมขึ

ในอนาคตหลอ

รถให้แสงสวา่งม

แนวโน้มการเป

พือจําหน่ายภาย

วยความชํานาญ

ออกสูต่ลาด 

ษัทมีมมุมองตอ่

อดไฟฟ้ามลูคา่

สหรัฐและมีมลู

ารสง่ออกลดลง

ของธุรกิจไฟฟ้า

ยมีสดัสว่นของ

ต์สว่นใหญ่เป็น

ต์สําหรับใช้กบั

รมการผลติบลั

าดทีสําคญัรวม

าทีใกล้เคียงกนั

ประเทศไทยนนั

จจบุนับริษัทได้

คิดค้นบลัลาสต์

ง ซงึคาดวา่จะ

าและบลัลาสต์

บกบักระแสการ

ดัไฟได้มากขึน

ตกรรมใหม่ เข้า

โยชน์ในแง่ของ

ไฟเมทลัฮาไลด์

ลอดไฟประเภท

ขนึ เนืองจาก

อดเมทลัฮาไลด์

มากกวา่หลอด

ลียนแปลงของ

ยในประเทศซงึ

ญในธุรกิจด้าน

อแนวโน้มภาวะ

า 93.18 ล้าน

ลคา่การสง่ออก

งร้อยละ 25.34
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ความหลา

กวา่เดิม น

สามารถแ

บริษัทได้รั

ผลติภณัฑ

ของบริษัท

ประกอบก

และหลอด

ช่วยด้านก

ในอนาคต

ได้เพิมกา

แนวโน้ม

เหลก็จงึส่

เคลือนไห

เปลียนแป

ปรับตวัขนึ

ประกอบก

2551 และ

ปี 2557

เพิมขนึเล็

อยูใ่นกลุม่

บางกลุม่อ

ของอตุสา

ใกล้ชิด 

ภายในปร

นอกจากนี

รวมถงึกา

จากข้อมลูดงัก

ากหลายด้านผลิ

นอกจากนี การ

แข่งขนักบัหลอด

รับการรับมาตรฐ

ฑ์และรับรองระบ

ท โดยเฉพาะอย

นอกจากความ

กบัรัฐบาลมีนโย

ดประหยดัไฟจา

การประหยดัพล

ตด้วยเช่นกนั 

บริษัทยงัมีแผน

รขยายตลาดไป

 
ราคาเหลก็  
เนืองจากเหลก็

งผลกระทบโดย

วของราคาอยา่

ปลงไป  

โดยในช่วงปี 2

นตามแนวโน้มร

กบัสภาพเศรษฐ

ะ 2553 ซงึควา

7 บริษัทยงัคง

กน้อยจากการที

มเหลก็พิเศษเฉพ

อตุสาหกรรมเท่

าหกรรมหลกัโด

ประกอบกบัท

ระเทศอยา่งสมํา

นี บริษัทยงัติ

รเจรจาตอ่รองร

 
 

 

 

 

กลา่วข้างต้น ท

ลติภณัฑ์ทีผลติ

ปรับปรุงและพั

ดไฟทีนําเข้าจาก

ฐานเยอรมนี 

บบในระดบัสา

ยา่งยิงในด้านก

มสามารถของตั

ยบายกระตุ้นเศ

ากการไฟฟ้าฝ่า

ลงังานมีความต้

นทีจะขยายตลา

ปในกลุม่ของเอ

กเป็นวตัถดุิบทีสํ

ยตรงตอ่การผลิ

างใกล้ชิด ทั

2556 ราคาเหล็

ราคาและมีควา

ฐกิจทีแม้จะมีแ

ามผนัผวนทีเกิด

งคาดการณ์แน

ทีราคาได้ปรับต

พาะ (กลุม่เหล็

านนั ดงันนั 

ยทวัไป ทงันี

ทางบริษัทเป็นผ้

าเสมอ 

ติดตอ่ซือเหลก็จ

ราคาเพือสร้างค

ทางบริษัทพิจาร

ต และจําหนา่

ฒันาคณุภาพข

กตา่งประเทศไ

จากสถาบนัทู้

กล ซงึการส

ารเข้าประมลูง

วับริษัทเอง ภ

ศรษฐกิจ และก

ายผลติ ซงึปัจจั

ต้องการใช้งานเ

าดเพิมเติมไปยั

เชียใต้และการ

สําคญัทีสดุ โด

ลติของบริษัท 

ทงันีเพือสามาร

ก็ได้ปรับตวัลงม

ามผนัผวนของร

นวโน้มชะลอตั

ดขนึในช่วงปีดงั

วโน้มการเปลีย

ตวัลงมาอยา่งต

กรีดเยน็และเห

ในแง่ราคากา

นี ทางบริษัท

ผู้ นําเข้าเหลก็ดงั

ทําให้บริษัท

จากผู้ผลติในตา่

ความได้เปรียบ

28 

รณาวา่ การทีบ

ายให้มีจํานวนร

ของผลติภณัฑ์ห

ได้ โดยเฉพา

ดซู้ด (TÜV 

สง่ทดสอบมาต

านทีเกียวข้องกั

ภาวะเศรษฐกิจ

การลงทนุโครงก

จยัเหลา่นีจะช่ว

เพิมขนึจากเดมิ

งัตา่งประเทศบ

รตอ่ยอดจากกา

ดยมีสดัสว่นเป็น

ซงึทางผู้บ

ถรับมือและวาง

มาเลก็น้อยตงัแ

ราคาเพียงเลก็น้

วัแตไ่มมี่การขนึ

งกลา่วจดัเป็นค

ยนแปลงของรา

ตอ่เนืองในปี 25

หลก็รีดเยน็เคลอื

รแกวง่ตวัเพิมขึ

ทได้ให้ความสาํ

งักลา่วโดยตรง

สามารถบริหาร

างประเทศหลาย

บให้กบับริษัท 

บริษัทเป็นผู้ผลติ

ายการเพือสนอ

หลอดไฟตลอด ี

ะอยา่งยิงในกล

SÜD) ซงึเป็

รฐานดงักลา่วจ

กบัหน่วยงานรา

 การลงทนุ 

การเมกะโปรเจ

ยให้ความต้องก

ม ซงึจะสง่ผล

บริษัทยงัคงเน้น

ารเข้าร่วมงานแ

นอนัดบั 1 ของ

บริหารของบริษ

งแผนการสงัซือ

แต่ต้นปี แม้มีก

น้อย ทํ

นลงของราคาโล

ความเสียงอยา่ง

คาเหลก็เป็นไป

556 ทงันี เหลก็

อบซิลคิอน) ซงึ

ขนึหรือลดลงจะ

าคญัตอ่การติด

จากตา่งประเท

รต้นทนุการผลิ

ยราย ซงึจะส

ตและจําหน่ายห

องตอบความต้อ

ปีทีผา่นมาจะก

ลุม่ผลติภณัฑ์ห

ป็นผู้ นําในการใ

จะช่วยสร้างคว

าชการ 

และการบริโภ

จกต์ รวมถงึกา

การวสัดอุปุกรณ

ลให้แนวโน้มยอ

นไปทีตลาดอาเซี

แสดงสนิค้าในป

งต้นทนุทางวตั

ษัทได้ให้ความสํ

อ รวมถงึกา

ารปรับตวัขนึจา

ทําให้ต้นทนุวตัถ

ลหะโลกอยา่งรุ

งหนงึในการดํา

ปในทิศทางทีทร

กทีใช้เป็นวตัถดุิ

มีปริมาณการผ

ะช้ากวา่กลุม่ผลิ

ตามทิศทางกา

ทศ และได้ทํ

ตและคา่ใช้จ่าย

สามารถช่วยกร

หลอดไฟเองนนั

องการของผู้บริ

กลายเป็นปัจจยั

ลอดไฟถนน 

ให้บริการทางด้า

ามน่าเชือถือให้

คในปีนีทีคาดว

ารสง่เสริมให้ใช้

ณ์ตา่ง ๆ รวมถึ

ดขายของหลอ

ซียนและตะวนัอ

ประเทศแถบเอเ ี

ถดุิบในการผลิ

สําคญัและติดต

ารผลติได้ทนัตอ่

ากช่วงไตรมาส

ถดุิบเป็นไปอยา่

รนแรงดงัเช่นทีเ ิ

เนินธุรกิจของบ

รงตวั และมีแ

บในการผลติขอ

ผลติและการใช้

ลติภณัฑ์เหลก็ที

รเปลียนแปลงข

ทําการเปรียบเที

ยให้อยูใ่นระดบั

ระจายความเสีย

น จะช่วยสร้าง

รโภคได้มากขนึ

ยสําคญัทีทําให้

ซงึขณะนีทาง

านการทดสอบ

ห้กบัผลิตภณัฑ์

วา่จะเริมฟืนตวั

หลอดตะเกียบ

ถงึผลติภณัฑ์ที

ดไฟฟ้าเพิมขนึ

ออกกลางโดย

ชียใต้ 

ต ดงันนัราคา

ตามทิศทางการ

อสถานการณ์ที

 2 แตเ่ป็นการ

างมีเสถียรภาพ

กิดขนึในปี 

บริษัท ทําให้ใน

นวโน้มปรับตวั

องบริษัทจะจดั

เพียงเฉพาะใน

ทีใช้ในการผลติ

ของราคาอยา่ง

ทียบราคาเหลก็

บทีเหมาะสมได้

ยงในการสงัซือ
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รอบคอบท

ข้อมลูปัจจ

ตอ่มลูคา่ห

บริษัทได้ 

บริษัททีแส

“เชือวา่” 

ประกอบก

ของรัฐ แล

การคาดก

 
ความเสีย

ตลาดผู้ผลิ

วตัถดุิบปร

ผู้ผลติ หรื

ประเภท 

ตลาดภาย

วตัถดุิบใน

ผู้ผลติ ห

เพือให้เกิด

โดยเฉพาะ

บริษัทมีกา

คิดเป็นมลู

2 กลุม่ คื

ระหวา่ง 

จําหน่ายผ

แม้วา่บริษั

หนีทีไมส่า

ใหมที่เพิง

ก่อนตดัสินใจล

ทงัข้อมลูในเอก

จบุนัและการคา

หุ้นของบริษัท 

ผู้ลงทนุสามาร

สดงไว้ใน www

นอกจากนี ข้อ

“คาดการณ์วา่

การ ธุรกิจ แผ

ละอืน ๆ ซงึเป็น

การณ์หรือคาดค

ยงในการประก
ความเสียงจา
ปัจจบุนั วตัถดุิ

ลติ หรือผู้จดัจํา

ระเภท เหลก็แล

รือผู้จดัจําหน่าย

ทางบริษัทได้มี

ยในประเทศแล

นราคาทีจะก่อใ

หรือผู้จดัจําหน่า

ดความคลอ่งตวั
 

ความเสียงจา
เนืองจากลกัษณ

ะอยา่งยิงกลุม่ล

ารขายสนิค้าแบ

ลคา่เท่ากบั 40

คือ กลุม่ร้านค้า

60 – 90 วนั 

ผา่นช่องทางกา

ษัทจะจําหน่ายสิ

ามารถเรียกเกบ็

เริมการติดตอ่ซื

ลงทนุในหลกัทรั

กสารฉบบันี แ

าดการณ์อนาค

และในอนาคต

รถศกึษาข้อมลูห

w.sec.or.th  

อความในลกัษณ

า” “คาดหมาย

ผนการขยายธุรกิ

นการคาดการณ์

คะเนก็ได้ 

กอบธุรกจิ 
ากการพงึพงิผู้
ดิบทีใช้ในการผลิ

าหน่ายวตัถดุิบ

ละลวด ซงึเป็น

ยวตัถดุิบรายใด

การติดต่อกบัผู้

ะตา่งประเทศต

ให้เกิดความได้เ

ายหลายราย ท

วในการดําเนินง

ากการขายสนิค
ณะการจําหน่า

ลกูค้าภายในปร

บบให้เครดิตเท

2.80 ล้านบาท

าสง่ทวัไป และก

 แบบไมมี่การ

ารจําหน่ายดงัก

สนิค้าเงินเชือแก

บเงินได้ โดยกํา

ซือขาย ทางบ

ปั

รัพย์ของบริษัท 

และปัจจยัความ

คตเทา่ทีสามารถ

ตอาจมีปัจจยัค

หลกัทรัพย์ของบ

ณะการคาดกา

ยวา่” “มีแผนจ

กิจ การเปลียน

ณ์ถงึเหตกุารณ์ใ

้ จัดจาํหน่ายวัต
ลติของบริษัทม

สําคญัทีใช้ในก

นวตัถดุิบทีสําคญั

ดรายหนงึแตอ่ย

ผู้ผลติวตัถดุิบป

ตลอดเวลา ซึ

เปรียบด้านต้นท

ทางบริษัทจงึไม

งาน 

ค้าเงนิเชือแก่
ยสินค้าโดยสว่

ระเทศโดยสว่น

อมแก่ลกูค้า คิ

ท โดยบริษัทมีช

กลุม่ร้านค้าอปุ

ขอหลกัประกนั

ลา่ว คิดเป็นสั

ก่ลกูค้าในสดัสว่

าหนดนโยบาย

บริษัทจะกําหนด
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ปัจจัยความเ

 นกัลงทนุ

มเสียงอืนเพิมเติ

ถระบไุด้ ซงึปัจ

วามเสียงอืนทีมี

บริษัทเพิมเติมไ

รณ์ทีปรากฏใน

ะ” “ตงัใจ” ห

นแปลงของกฎห

นอนาคต ทงันี 

ัตถุดบิรายใหญ
มาจากการสงัซือ

การผลติของบริ

ญทีสดุในการผ

ยา่งใด โดยเฉพ

ระเภทดงักลา่ว

ซงึจะทําให้ทราบ

ทนุทีดีทีสดุ น

มไ่ด้มีการลงนา

ลูกค้า 
นใหญ่ของบริษั

นใหญ่ และกลุม่

ดเป็นสดัสว่นก

ช่องทางการจําห

กรณ์ไฟฟ้าทวัไ

นเพือใช้ประกอบ

ดัสว่นร้อยละ 

วนทีสงู แตที่ผา่

เพือใช้ประกอบ

ดนโยบายการจํ

เสียง 

ควรใช้วิจารณญ

ติม โดยความ

จจยัความเสียง

มีผลกระทบตอ่

ได้จากแบบแสด

นแบบแสดงราย

หรือ “ประมาณ

หมายทีเกียวข้อ

 ผลทีเกิดขนึจริ

ญ่ 
อจากผู้ผลติ หรื

ษัทเป็นตลาดป

ลติของบริษัท 

พาะอยา่งยิงใน

วในตา่งประเทศ

บถงึความเคลือ

นอกจากนี กา

มสญัญาด้านก

ษัท เป็นการจํา

มลกูค้าตา่งประ

วา่ร้อยละ 90.2

หน่ายหลกัผ่าน

ไป ซงึโดยสว่นม

บการให้เครดิต

52.89 ของราย

านมา บริษัทได้

บการพิจารณาใ

จําหน่ายเป็นเงิน

ญาณในการพิจ

เสียงทีระบไุว้ใน

ทีมีนยัสําคญับ

ธุรกิจ รายได้

ดงรายการข้อมู

ยการข้อมลูประ

ณ” เป็นต้น ห ื

องในการประกอ

รง อาจมีความแ

รือผู้จดัจําหน่าย

ประเภทคูแ่ข่งขนั

ทําให้บริษัทไม่

การสงัซือวตัถดุิ

ศโดยตรง เพือก

อนไหวของราค

ารสงัซือวตัถดุิบ

การสงัซือวตัถดุิ

าหน่ายในลกัษ

ะเทศบางสว่น โ

29 ของรายได้จ

นลกูค้าประเภทร้

มากจะเป็นการ

เทอม โดยในปี

ยได้จากการจํา

ด้กําหนดมาตรก

ให้เครดิตเทอม

นสดเทา่นนั โ

จารณาปัจจยัคว

นเอกสารฉบบันี

บางประการ อา

 และผลการด

มลูประจําปี (แบ

ะจําปี เช่น กา

หรือการคาดการ

อบธุรกิจของบริ

แตกตา่งอยา่งมี

ยมากกว่า 2 – 

นัหลายราย โด

มี่ความจําเป็น

ดิบสําคญัทีใช้ใ

การเปรียบเทียบ

า และพิจาร

บทกุประเภทจะ

บกบัรายใดเป็น

ษณะทีให้เครดิต

โดยในช่วงปี 2

จากการจําหน่า

ร้านค้าทวัไป ซึ

รจําหน่ายแบบใ

ปี 2556 บริษัท

หน่ายทงัหมด 

การป้องกนัปัญ

แก่ลกูค้า โดย

โดยหลงัจากเริม

วามเสียงอยา่ง

นี อ้างอิงจาก

าจมีผลกระทบ

ดําเนินงานของ

บบ 56-1) ของ

ารใช้ถ้อยคําวา่

รณ์เกียวกบัผล

ริษัท นโยบาย

มีนยัสําคญัจาก

3 รายขนึไปซงึ

ดยเฉพาะตลาด

ทีจะต้องพงึพิง

ในการผลติบาง

บราคาระหวา่ง

ณาเลือกสงัซือ

ะดําเนินการกบั

นสําคญั ทงันี

เทอมแก่ลกูค้า

556 ทีผา่นมา

ายทงัหมด หรือ

ซงึแบง่ออกเป็น

ให้เครดิตเทอม

ทมีสดัสว่นการ

อยา่งไรก็ตาม

ญหาหนีสญูหรือ

หากเป็นลกูค้า

มติดตอ่ซือขาย

 

 

 

 

 

 

 

 



สนิค้าไปไ

สําคญั ขอ

ถือหุ้นและ

ดงักลา่วต้

โดยหวัหน้

ระยะเวลา

พิจารณาโ

ธุรกิจไฟฟ้

แสงสวา่ง 

ภายในปร

ปลอ่ยประ

จดัวา่ มีภ

ราย นอก

เข้ามาของ

อยา่งดี ทา

การแข่งขนั

จําหน่ายโ

จําหน่ายใ

หลอดไฟช

วิชท์ควบค

และพฒัน

ถงึ 5 ปี ข

สามารถดํ

การแข่งขนั

เกณฑ์และ

คอ่นข้างย

ผลติภณัฑ

หลายราย

ยทุธ์การจั

ได้ระยะหนงึ ทา

องลกูค้าจากเว็

ะสดัสว่นการถือ

ต้องเป็นร้านทีต

น้าฝ่ายขายของ

าหรือวงเงินเคร

โดยผู้บริหารทีรั

 
ความเสียงจา
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 2 ของปี 2556

รักษาระดบัอยู่

นัผวนดงักลา่ว

ปรับขนึลงอยา่ง

ปกวา่ ปี 2556

ฐกิจทงัในระดบั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ต้นทนุการ

มากนกั ท

เหตกุารณ์

ของความ

 

 

2) ราคาเหล็

ตา่งประเทศ  

ผู้ผลติและผู้จดั

สงิทีไมส่ามารถ

ต้นทนุการผลติ

ภาพรวมของรา

ของปี 2556 ร

ตนั มาอยูที่ปร

เคลือนไหวของ

สามารถบริหาร

ราคาเหลก็ในปี

สงูขนึไมเ่กิน 5

ใหญ่ของโลกฟื

ประเภทพิเศษส

เหลก็ทีใช้ในอตุ

 
สําหรับภาพรว

รผลติของบริษัท

ทางบริษัทยงัคง

ณ์ความผนัผวนข

มผนัผวนได้อยา่

กราฟแสดงรา
และ ณ วัน

ลก็ 

อาทิ  เวียดนา

ดจําหน่ายทีเสน

ถควบคมุได้  โ

ตสินค้าโดยรวม

าคาเหลก็ในปี 

ราคาเหลก็ซงึเป็

ระมาณ 750 

งระดบัราคาใน

รจดัการวตัถดุิบ

ปี 2557 ในช่วง

0 US/ตนั สาเห

ฟนตวัตามเศรษ

สําหรับใช้ในบา

ตสาหกรรมทวัไ
กราฟแสดงรา

แล

มปี 2556 ทีผา่

ท อยา่งไรก็ตาม

มีมาตรการในก

ของราคาวตัถดุิ

างทนัทว่งที 

คาทองแดงในตล
ันท ี21 มกราคม 2

*อ้างอิงข้

บริษัทได้นําเข้า

ม,  ไต้หวนั  แ

นอราคาทีสมเห

โดยในช่วงปี 2

มทกุประเภทผลิ

2556 ทีผา่นม

ป็นวตัถดุิบหลกั

US/ตนั และไ

รอบปี 2556

บเหลก็ได้อยา่ง

งครึงปีแรกวา่มี

หตเุนืองจากเศร

ษฐกิจโลก เหล็

างภาคอตุสาหก

ไป ซงึจะมีราคา
าคาเหล็กในตลาด
ละ ณ วันท ี11 กุม

*อ้างอิงข้

านมา บริษัทได้ร

มแม้วา่บริษัทไม

การติดตามราค

ดิบดงัเช่นทีได้เกิ

32 

ลาดโลก ณ.วันท ี2
2556 ถงึ วันท ี17
้อมูลจาก www.m

าเหลก็บางประ

และเกาหลี  โด

ตสุมผลทีสดุ  ส

2555  ปี 255

ตภณัฑ์ประมา

มา ราคาเหลก็มี

กของทางบริษัท

ได้เริมปรับตวัขนึ

 เป็นไปอยา่ง

มีความคลอ่งตั

แนวโน้มปรับตั

รษฐกิจโลกทีฟืน

ก็ทีบริษัทใช้ใน

กรรมเทา่นนั ท

าถกูกวา่เหลก็รีด
ดโลก ณ.วันท ี9 กุ
มภาพันธ์ 2556 ถงึ
้อมูลจาก www.m

รับผลกระทบเพี

มไ่ด้รับผลกระท

คาวตัถดุิบในตล

กิดขนึในปี 255

20มกราคม 2552–
7 มกราคม 2557 (
metalprices.com 

เภททีใช้ในการ

ดยในการสงัซือ

สําหรับปัจจยัจา

56  บริษัทใช้เห

าณร้อยละ  29.

มีความผนัผวน

ท มีราคาลดลง

นอยา่งตอ่เนือง

งช้าๆและไมมี่ค

ตวัตลอดทงัปี 

ตวัสงูขนึเลก็น้อย

นตวัและความต

นการผลติคือ เ

ทงันี จากแผน

ดเยน็เคลือบซิลิ
กุมภาพันธ์ 2552 –
ง วันท ี27 มกราค

metalprices.com 

พียงเลก็น้อยจา

ทบใด ๆ จากก

ลาดโลกอย่างต

51 ทีผา่นมา ซงึ

– 17 มกราคม 25
(ข้อมูล Update) 

 

รผลิตโดยตรงจา

จะใช้วิธีการเป ี

ากราคาตลาดโ

หลก็เป็นวตัถดุบิ

94  และร้อยล

เพียงเลก็น้อย 

ตอ่เนืองมาจาก

งในช่วงไตรมาส

ความผนัผวนอย

โดยบริษัทคา

ย และไม่น่าจะ

ต้องการเหลก็ใน

เหลก็รีดเยน็เคลื

นภาพแสดงราค

ลคิอนทีใช้ในกร
– 27 มกราคม 255
คม 2557 

 

ากความผนัผวน

ารเปลียนแปลง

ตอ่เนือง และได้

งจะทําให้บริษัท

557 

ากผู้ผลติและผู้

รียบเทียบราคา

โลกทีมีความผนั

บในการผลิตคดิ

ะ 17.74 ตามล

กลา่วคือ ในช่ว

กปี 2555 จาก

สที 2 เป็นต้น

ยา่งรุนแรงใดๆ 

าดการณ์ความเ

ะมีความเคลือน

นประเทศจีน ซึ

ลือบซิลคิอน ซึ

าเหลก็ข้างลา่ง

ระบวนการผลติ
57 

นของราคาวตัถุ

งของราคาวตัถุ

เพิมความระมดั

ทสามารถรับมือ

จดัจําหน่ายใน

าเพือสงัซือจาก

นผวนนนั  เป็น

ดเป็นมลูคา่ต่อ

ลําดบั  สําหรับ

วงไตรมาสแรก

กระดบั US/ตนั

ไป ทงันี การ

 ทําให้บริษัท

เคลือนไหวของ

นไหวในระดบัที

ซงึเป็นฐานผลติ

ซงึจดัเป็นเหลก็

ง จะเป็นราคา

ตของบริษัท 

ดิบ ทีสง่ผลตอ่

ถดุิบในปี 2556

ดัระวงัหากเกิด

อกบัผลกระทบ

 

 

 

 



ความเสีย

ร้อยละ 

ทวัไปในค

มีอํานาจใ

ถือหุ้นไม่น

หุ้นในลกัษ

หุ้นรายให

ประสิทธิ

การถ่วงดุ

ใหญ่ของบ

ฯ คิดอตัร

ตอ่ทางบริ

มลูคา่เทา่

หมนุเวียน

บริษัทมีภ

ดําเนินธุรกิ

ยงด้านการบริ
ความเสียงก
ทางบริษัทจะมี

72.78 ของจํา

ครังนี ซึงสดัส่ว

ในการควบคุม

น้อยกว่าสามใน

ษณะกระจุกตวั

หญ่ แม้ว่าผู้ ถือห

 
ความเสียงจ
บริษัทอาจมีค

รัตนพร เป็นผ้

ลในการบริหาร

1) แตง่ตงัคณ

ซงึจะทําให้เกิด

2) คณะกรรม

อํานาจ และ/ห

ขดัแย้ง (ตามที

ขดัแย้งกบับริษั

ประชมุผู้ ถือหุ้น

กําหนด 

3) จดัให้มีหน

ปฏิบตัิงานได้อ

หน้าทีดงักลา่ว

บริษัททงัหมดเ

 
ความเสียงจ
ทีผา่นมาบริษัท

บริษัท โดยเงินก

ราดอกเบียเงินใ

ริษัท โดยทางบ ิ

กบั 32 ล้านบา

ทงันี หากทา

นจากแหลง่อืน 

าระดอกเบียจ่า

กิจในอนาคตเพื

รหารจัดการ 
รณีทีบริษัทมี
มีโครงสร้างผู้ ถื

านวนหุ้นทีจําห

นการถือหุ้นทีมี

มติทีประชุมผู้ ถื

นสีของจํานวน

วเช่นนีจะทําให้

หุ้นกลุ่มอืนจะเ

ากการทีผู้บริห
ความเสียงในเ ื

ผู้ บริหารทังหม

รจดัการในระดบั

ณะกรรมการตร

ดการถ่วงดลุของ

มการบริหาร 

หรือ มอบอําน

ทีนิยามไว้ในปร

ษัท ซงึการอนมุ

น (แล้วแตก่รณี

น่วยงานเพือทํา

อยา่งเป็นอิสระ 

 จะสอบทานใ

เป็นไปอยา่งเหม

ากการพึงพิง
ทมีการพงึพิงเงิน

กู้ ยืมดงักลา่วจ

ให้กู้ ยืมในอตัรา

ริษัทได้ขอยืมเงิ

าท โดยนายประ

างบริษัทไมไ่ด้รั

ซงึอาจได้รับ

าย เพิมสงูขนึจ

พือลดการพงึพา

มีผู้ถือหุ้นราย
อหุ้น โดยกลุ่ม

หน่ายได้แล้วทงั

มีอยู่ร้อยละ 72

ถือหุ้นได้เกือบท

นเสียงทงัหมดข

ห้บริษัทไม่สาม

เห็นโอกาสทีจะ

หารทังหมด เป็
รืองการดําเนิน

มด และเป็นชุ

บัหนงึ ทางบริษั

รวจสอบทีมีควา

งการบริหารจดั

และกรรมการ

นาจช่วงในการอ

ระกาศคณะกรร

มตัิรายการในลั

) เพือพิจารณา

าหน้าทีตรวจสอ

และรายงานผ

ให้บริษัทมีระบบ

มาะสม และมีป

งเงินให้กู้ยืมร
นให้กู้ ยืมระยะส

ะถกูใช้เป็นวงเงิ

ทีตํากวา่อตัราด

งินกู้ระยะสนัจา

ะวิทย์ฯ คิดอตัร

รับการสนบัสนนุ

การคิดอตัราดอ

จากเดิม อยา่งไ

าเงินกู้ ยืมจากบ
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ยใหญ่คิดเป็น
มครอบครัวปร

งัหมดของบริษั

2.78 นีอาจจะท

ทงัหมด โดย

ของผู้ ถือหุ้นทีเข้

ารถตดัสินใจดํ

ะทําให้เกิดประ

ป็นชุดเดียวกัน
นธุรกิจ แล

ชุดเดียวกันกับ

ษัทได้ดําเนินกา

ามเป็นอิสระ จํ

ดการได้ในระดบั

รผู้จดัการของบ ิ

อนมุตัิรายการใด

รมการกํากบัตล

ลกัษณะดงักลา่

าอนมุตัิรายการ

อบระบบการคว

ผลการตรวจสอ

บการควบคมุภ

ประสิทธิภาพ  

ระยะสันจากบ
สนัจากนายประ

งินทนุหมนุเวียน

ดอกเบียจากสถ

ากนายประวิทย์

ราดอกเบียเงินกู้

นเงินกู้ ยืมระยะ

อกเบียเงินกู้ ยืม

ไรก็ตาม ทางบ ิ

บคุคลทีเกียวข้อ

นสัดส่วนร้อย
ะสิทธิรัตนพรร่

ษัทภายหลงัการ

ทําให้ผู้ ถือหุ้นรา

ยเฉพาะอย่างยิ

ข้าร่วมประชุมแ

ดําเนินการใด 

ะโยชน์ต่อบริษัท

ันกับคณะกรร
ละการบริหารง

คณะกรรมกา

ร ดงันี 

านวน 3 ทา่น

บหนงึ 

บริษัท จะไมมี่

ดทีตน หรือผู้ รั

ลาดทนุ) มีสว่น

ว จะต้องเสน

ดงักลา่ว ตามข้

วบคมุภายใน (

บโดยตรงตอ่คณ

ภายในในด้านต่

บุคคลทีเกียวข้
ะวิทย์ ประสทิธิ

นเพือการดําเนิน

ถาบนัการเงิน ซึ

ย์ฯ  เป็นมลูค่า 

กู้ ยืมจากบริษัทใ

สนัจากนายปร

มในอตัราทีสงูกว

ริษัทได้วางแผน

องกนัลงโดยในข

ละ 75 
รวมถือหุ้นในบริ

รกระจายหุ้นเพื

ายใหญ่โดยกลุ

งในกรณีทีให้ถื

และมีสิทธิออก

ๆ โดยปราศจ

ทก็ตาม 

รมการบริษัท 
งาน เนืองจ

ารโดยส่วนใหญ

น เข้ามาตรวจส

มีอํานาจหน้าที

รับมอบอํานาจช

นได้เสีย หรือผล

นอตอ่ทีประชมุค

ข้อบงัคบัของบริ

(Internal Con

ณะกรรมการต

าง ๆ ทีเกียวข้

ข้องกัน 
ธิรัตนพร ซงึเป็

นธุรกิจของบริษ

ซงึจะสร้างควา

ณ สนิงวดปี 2

ใน อตัราร้อยละ

ระวิทย์ฯ ทาง

วา่ทีเคยได้รับจ

นการจดัหาวงเงิ

ขณะนีทางบริษั

ริษัท คิดเป็นส

พือเสนอขายให้

ลุ่มครอบครัวปร

ถือคะแนนเสียง

กเสียงลงคะแน

ากการยินยอม

จากบริษัทมีก

ญ่ อยา่งไรก็ตา

สอบการดําเนิน

และความรับผิ

ช่วง หรือบคุคล

ลประโยชน์ในลั

คณะกรรมการ 

ริษัท หรือกฎหม

ntrol) ของบริษ

รวจสอบ โดยห

ข้องกบัการบริห

ป็นกรรมการ แ

ษัท ประกอบกบั

มได้เปรียบและ

554 ปี 2555 แ

ะ 1.2 ตอ่ปี 

งบริษัทจะต้องจั

จากนายประวิท

งินทนุหมนุเวียน

ษัทได้รับอนมุตัิว

สดัส่วนเท่ากบั

ห้กับประชาชน

ระสิทธิรัตนพร

งในทีประชุมผู้

นน ซึงการถือ

มของกลุ่มผู้ ถือ

ลุ่มครอบครัว

าม เพือให้เกิด

นงานของบริษัท

ดชอบในการมี

ลทีอาจมีความ

กัษณะอืนใดที

และ/หรือ ที

มายทีเกียวข้อง

ษัท ทีสามารถ

หน่วยงานทีทํา

หารงานภายใน

ละผู้ ถือหุ้นราย

บันายประวิทย์

ะเป็นประโยชน์

และปี 2556 มี

จดัหาวงเงินทนุ

ย์ฯ สง่ผลให้

นเพือใช้ในการ

วงเงิน

 

 

 

์

์

น



สนบัสนนุ

ตรวจสอบ

เงินกู้ระยะ

สถาบนักา

(กรรมสิทธิ

ของนายธี

บริษัท โด

ตําบลคอก

ตอ่เดือนต

ดงักล่าว 

(อตัราค่า

ความเห็น

ทงันี สญั

จดัหาพืน

ทางบริษัท

 
ความเสีย
 

สหรัฐอเม

แลกเปลยี

มีต้นทนุด้

ป้องกนัคว

สนั 576,8

สามารถช

ทงันีในช่ว

3,888,94

ตา่งประเท

แลกเปลีย

1,000,00

และทางบ

สถานการ

ปัญหาแล

จากสถาบนักา

บได้ให้ความเหน็

ะสนัดงักลา่วลง

ารเงินมาทดแท
 

ความเสียงจ
ทางบริษัทได้ทํ

ธิของนายธีระพ

ธีระชยั ประสทิ

ดยพืนทีเช่าดงัก

กกระบือ อําเภอ

ตอ่ห้อง ให้แก่ก

ทีอตัราค่าเช่า 

เช่า 21,000 บ

นชอบจากสมา

ญาเช่าอาคาร

ทีเพือใช้เป็นโร

ท ดงันัน ทางบ ิ

ยงด้านการเงิ
ความเสียงจ
เนืองจากบริษั

มริกา แต่รายได้

ยน หากเกิดสถา

ด้านการนําเข้าสิ

วามเสียง โดยมี

857 เหรียญดอ

ช่วยป้องกนัควา

วง 12 เดือนขอ

1.22 เหรียญด

ทศ เทา่กบั 1,24

อย่างไรก็ตาม 

ยนดงักลา่ว โดย

0.00 เหรียญด

บริษัทยงัมีการ

รณ์ และหาทาง

ละความเสียหาย

ารเงินเป็นทีเรียบ

นเกียวกบัการข

ง ทางคณะกรร

ทนในลําดบัถดัไ

ากการพึงพิง
าสญัญาเช่าอา

พงษ์ ประสทิธิรั

ทธิรัตนพร) ซงึน

ลา่วมีขนาดเนือ

อเมือง จงัหวดัส

รรมการทงั 3 ท

 เดือนละ 15,

บาท) ซึงเป็นรา

คมนักประเมิน

ดงักล่าวทงั 3 

รงงานในการผ ิ

บริษัทจึงได้ดําเนิ

น 
ากความผันผ
ษัทมีการนําเข้า

ด้ของบริษัทโด

านการณ์ทีอตัร

สินค้าเพิมสงูขึน

มีมลูค่าเจ้าหนีก

อลลาร์สหรัฐ แ

ามเสียง (Hedg

งปี 2556 ทีผ่า

อลลาร์สหรัฐ แ

42,260.50 เหรี

 บริษัทได้เตรีย

ยบริษัทมีการจดั

อลลาร์สหรัฐ เพื

ติดตามข่าวสา

งป้องกนัความ

ยจากอตัราแลก

บร้อยแล้วซงึเป็

ขอกู้ ยืมวงเงินกู้ร

รมการบริหารได้

ไป 

งพืนทีเช่าจาก
าคารมินิแฟคตอ

ัตนพร) 46/68 

นายธีระพงษ์ฯ 

อทีประมาณ 4

สมทุรสาคร โด

ทา่น โดยราคา

,000 บาทต่อท

าคาทีประเมินโ

นราคาอิสระไท

 ห้อง หมดอาย

ลิต หากกรรม

นินการต่ออายุ

ผวนของอัตร
าวัตถุดิบทีใช้ใ

ยส่วนใหญ่เป็น

าแลกเปลียนคา่

น อย่างไรก็ตาม

การค้า ในสกลุเ

และ 7,875,000

ging) จากคว

านมา บริษัทมีม

และ 76,210 ยโู

รียญดอลลาร์สห

มเครืองมือสําห

ดัเตรียมวงเงินส

พือลดผลกระท

าร การเคลือนไ

เสียงทีอาจจะเ

กเปลียนทีอาจจ

34 

นไปตามทีคณ

ระยะสนัจากนา

ด้รับทราบนโยบ

กบุคคลทีเกีย
อรีสําหรับใช้เป็

(กรรมสทิธิของ

นายธีรยทุธ์ฯ 

400 ตารางเมต

ยในปัจจบุนับริ

ค่าเช่าทีทางบ ิ

ท่าน เป็นราคา

ดยบริษัท บรูค

ย (TVA) แล

ยุในเดือนธันวา

การและผู้ ถือหุ้

ยุสญัญาเช่าไป ี

ราแลกเปลียน
ในการผลิตสิน

นสกุลเงินบาท

าเงินบาทเปลีย

ม ณ วนัที 31 ธ

เงินดอลลาร์สห

0 เยน ซงึการที

วามผนัผวนขอ

มลูค่านําเข้าสิน

ร และ 8,750,0

หรัฐ 

หรับการบริหาร

สญัญาซือขาย

ทบจากความผนั

ไหวของอตัราแ

เกิดขึนผ่านการ

จะเกิดขนึได้ 

ะกรรมการตรว

ายประวิทย์ ปร

บายดงักลา่ว แ

ยวข้องกัน  
นโรงงานผลติสิ

งนายธีรยทุธ์ ปร

และนายธีระชั

ร ตอ่ห้อง ซงึตั

ริษัทจ่ายชําระค

ริษัทจ่ายให้กบั

าค่าเช่าทีตํากว่

คเรียลเอสเตท 

ละสมาคมผู้ปร

าคม ปี 2556 

หุ้นรายใหญ่ทงั 

อีกเป็นระยะเว

นเงินตราต่าง
ค้าจากต่างปร

 ดังนันบริษัทจึ

ยนแปลงไปในทิ

ธันวาคม 2556

หรัฐ จํานวน 10

ทีบริษัทมีทงัส่ว

งอตัราแลกเปลี

นค้าจากต่างป

000 เยนในขณ

รความเสียงเพื

เงินตราต่างปร

นผวนของอตัรา

แลกเปลียนอย่า

รทําสญัญา Fo

วจสอบได้สอบถ

ระสทิธิรัตนพร 

และจะดําเนินก

สนิค้าจํานวน 

ระสทิธิรัตนพร)

ชยัฯ เป็นกรรม

ตงัอยู ่หมูที่ 3 ถ

คา่เช่าทรัพย์สนิ

บกรรมการและ

่าราคาประเมิน

จํากัด และเป็น

ะเมินค่าทรัพย์

ซึงทางบริษัทอ

 3 ท่าน ปฏิเส

วลา 3 ปี 

งประเทศ 
ระเทศหลายรา

จึงมีความเสียง

ศทางทีปรับตวั

6 บริษัทมีสินทรั

04,191 เหรียญ

วนทีรับและจ่าย

ลียนทีจะเกิดขึน

ระเทศ คิดเป็น

ะทีมีมลูค่าการ

อลดผลกระทบ

ะเทศลว่งหน้า 

าแลกเปลียนทีอ

างใกล้ชิดอยู่ต

orward Cont

ถามทางคณะก

โดยขอให้ทยอ

ารนําวงเงินทีได้

3 ห้อง เ

 และเลขที 46/

การและผู้ ถือหุ้น

ถนนเลียบคลอ

ดงักลา่วเทา่กบั

ะผู้ ถือหุ้นรายให

นค่าเช่าตามท้อ

นบริษัทประเมิ

์สินแห่งประเท

อาจได้รับผลกร

สธการต่ออายุ

ายการเป็นเงิน

งจากความผนั

วอ่อนค่าลง จะส

รัพย์และหนีสิน

ดอลลาร์สหรัฐ

ยเป็นสกลุเงินต

นได้ในระดบัห

นสกุลเงินต่างป

รสง่ออกสินค้าคิ

บจากความผนั

 (Forward Con

อาจจะเกิดขึนไ

ลอดเวลา เพือ

tract ได้ทนั เพ

รรมการ

ยลดการพงึพา

ด้รับอนมุตัิจาก

เลขที 46/67

/69 (กรรมสทิธิ

นรายใหญ่ของ

งสีวาพาสวสัดิ

บ 15,000 บาท

หญ่ทงั 3 ท่าน

องตลาดทวัไป

นราคาทีได้รับ

ศไทย (VAT)

ระทบเรืองการ

สญัญาเช่ากับ

นสกุลดอลลาร์

ผวนของอตัรา

สง่ผลให้บริษัท

นทีไม่ได้ทําการ

 เงินกู้ ยืมระยะ

ต่างประเทศนนั

นึงด้วยเช่นกนั

ระเทศ เท่ากบั

คิดเป็นสกลุเงิน

นผวนของอตัรา

ntract) เท่ากบั

ด้ในระดบัหนึง

อจะได้ประเมิน

พือเป็นการลด
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หมนุเวียน

ธุรกิจ ดงัน

สถาบนักา

 
ความเสีย

ส่งผลกระ

อย่างมาก

การทีบริษั

ระยะเวลา

ดําเนินชีวิ

ประเทศห

เสียหายดั

ความสําค

พร้อมในอ

ปัจจยัทาง

ทางบริษัท

สํานักงาน

เล็กน้อย 

เดินทางที

ให้กับคู่ค้

ผลกระทบ

นโยบายน

ยดึถือปฏิ

ในทกุระดั

ความเสียงจ
เนืองจากปัจจ

นระยะสนั โดยบ

นัน จึงอาจมีค

ารเงินในอตัราด

ยงด้านปัจจัยน
ความเสียงจ
ในปัจจบุนั ภยั

ะทบเป็นวงกว้า

ก แม้ว่าทางบริษ

ษัทจํานวนมากท

ายาวนานกว่า 

วิตได้อย่างปกติ

หยดุชะงกั และ

ดงักลา่วสง่ผลให้

สําหรับปี 255

คญัของภยัธรร

อปุกรณ์เครืองมื

 
ความเสียงจ
จากปัญหาทาง

งการเมืองส่งผ

ทมิได้รับผลกระ

นและโรงงาน มิ

จากการทีคู่ค้า

สําคญักบัทางบ

าอย่างสมําเส

บจากภาวะเศร

นนั ทางผู้บริหา

บตัิมาอย่างยา

ดบั  

ากอัตราดอก
จุบัน บริษัทมีก

บริษัทมีวงเงินก

วามเสียงจากอ

ดอกเบียเงินกู้ สํา

นอก 
ากภัยธรรมช
ธรรมชาติ เป็นป

าง ก่อให้เกิดคว

ษัทจะไม่ได้รับผ

ทีได้รับผลกระท

3-4 เดือน ยงัผ

ติ สร้างความเ

ไม่สามารถส่งสิ

ห้ หลายบริษัทต้

56 ทีผ่านมา ท

มชาติเป็นอย่า

มือ หากเกิดเหตุ

ากปัจจัยทาง
งการเมืองไทยต

ลต่อความเชือ

ะทบทางตรง จ

มิได้อยู่ในสถา

าโดยเฉพาะคู่ค้

บริษัท ทางผู้บริ

มอแม้ในยามที

รษฐกิจของปร

ารมีนโยบายทีจ

วนาน ในขณะ

กเบีย 
การใช้บริการว

กู้ ยืมระยะสนัจ

อตัราดอกเบีย

าหรับลกูค้าชนั

ชาติ 
ปัจจยัทีอาจสง่

วามเสียหายทงั

ผลกระทบจากป

ทบโดยทางตรง

ผลให้กิจการไม่ส

เสียหายเป็นมูล

สินค้าทีเป็นปัจ

ต้องปิดกิจการแ

ทางฝ่ายบริหา

งดี และได้ทําก

ตฉุกุเฉินขนึ และ

งการเมือง 
ตลอดระยะเวล

มนัทงัในและต่

จากการชุมนมุท

นทีทีมีการชุม

ค้าจากต่างประ

ริหารบริษัทตระ

ทีเกิดวิกฤติกา

ระเทศซึงเป็นผ

จะสนบัสนนุกิจ

เดียวกนัก็ไม่สน

35 

วงเงินสินเชือจ

ากสถาบนัการ

ทีเปลียนแปลง

นดี (MLR และ M

ผลกระทบเชิงธ

งโดยทางตรงแล

ปัญหาอทุกภยั

ง ไม่สามารถป

สามารถสร้างผ

ลค่ามหาศาล 

จจยัในการดําร

และไมส่ามารถ

รของบริษัท ธี

การประเมินภยั

ะยงัได้ทําประกั

ลาหลายปีทีผ่าน

ต่างประเทศ โด

ทางการเมืองต

นุมทางการเมื

ะเทศขาดความ

ะหนกัถึงปัญหา

รณ์ทางการเมื

ลกระทบทีเกิด

กรรมทีรักษาซึ

นบัสนนุการทจุ

ากสถาบันกา

รเงินเท่ากบั 13

งไป อย่างไรก็ต

MOR) เทา่นนั 

ธุรกิจได้อย่างม

ละโดยทางอ้อม

ดงักลา่วโดยตร

ระกอบกิจการไ

ผลผลิต และปร

ต่อประเทศ แล

รงชีวิต อาทิ นํา

ดําเนินธุรกิจได้

ธีระมงคล อุตส

ยธรรมชาติในแ

นัภยัให้ครอบค

นมา สง่ผลกระ

ยเฉพาะอย่างยิ

ลอดช่วงระยะ

องแต่อย่างใด

มเชือมันในกา

าดงักลา่ว และมี

มือง สําหรับผล

ดขึนจากความ

ซง จริยธรรม แล

จริต และการปร

รเงินโดยส่วน

30 ล้านบาท เพื

ตาม ขณะนีบริ

มากมายมหาศา

ม ต่อการประก

รง บริษัทยงัคงไ

ได้โดยปกติ แล

ระชาชนในส่วน

ละประชาชน ร

าและอาหารให้

ด้แม้ไมไ่ด้อยูใ่นพ

สาหกรรม จําก

ต่ละประเภท ซึ

คลมุทรัพย์สนิขอ

ะทบในเชิงเศรษ

ยิงในช่วงสถาน

เวลาทีผ่านมา 

 อย่างไรก็ตาม

รเดินทาง และ

มีการสง่เอกสา

ลกระทบทางอ้อ

ไม่มันคงทางก

ละจารีตประเพ

ระพฤติมิชอบ ซึ

ใหญ่เป็นรูปแบ

พือใช้หมนุเวียน

ริษัท ได้รับการ

าล ปี 2554 ปัญ

กอบธุรกิจในปร

ได้รับผลกระทบ

ละต้องหยดุดําเ

นทีประสบอทุกภ

รวมถึงการทีระ

ห้กบัประชาชนท

พืนทีประสบภยั

กัด (มหาชน)ไ

ซงึทางฝ่ายบริห

องบริษัทเพิมม

ษฐกิจทงัทางตร

นการณ์ทางการ

 ทงันี เนืองจาก

ม บริษัทยังคงป

ะมักส่งผลให้คู่

ารยืนยนัสถานภ

อมนันทางบริษ

การเมือง สําหร

พณีอนัดีงามขอ

ซงึยงัผลเสียหา

บบของวงเงิน

นในการดําเนิน

สนับสนุนจาก

ญหาอทุกภยัได้

ระเทศไทยเป็น

บทางอ้อมจาก

เนินกิจการเป็น

ภยั ไม่สามารถ

ะบบขนส่งของ

ทวัไปได้ ความ

ย 

ได้ตระหนักถึง

หารได้จดัความ

ากขนึด้วย 

รงและทางอ้อม

รเมืองทีสําคญั

กสถานทีตงัทงั

ประสบปัญหา

ค้ายกเลิกการ

ภาพของบริษัท

ษัทยังคงได้รับ

รับในส่วนของ

งประเทศ ทีได้

ยต่อเศรษฐกิจ

 

 

 

 



 
ี

ี

ี

ี

ปี 2543 

ปี 2547 

ปี 2549 

 

ปี 2552 

 

 

ประวัตคิ

- วันที 9 พ

1,000,00

100 บาท 

มังมีทรัพ

จงัหวดัสม

- วนัที 26 มี

ประเภท บ

ทางห้างห้

หลอดไฟถ

ระยะ เว

ผลิตภณัฑ

บริษัทเป็น

รุ่นเลก็ถงึร

- วนัที 25 เ

เลขที 9/2

- วนัที 19 ธ

บาทถ้วน

60,000,0

หุ้นละ 10

บริษัท 

- วนัที 5 กนั

จํากดั เป็น

ค่าทีตราไ

จดทะเบีย

ถ้วน) แบง่

มลูคา่ 60

เรียกชําร

ล้านหุ้น นั

- วันที 11 ก

มหาชนจํา

- วันที 16 ธ

จุฬาลงกร

ปัญหา (A

เทคโนโลยี

มีประสทิธิ

ความเป็นมา

ฤศจิกายน ก่อ

00 บาท (หนงึล้า

 เรียกชําระเต็ม

ย์ หมู่ที 3 ถนน

มทุรสาคร 7400

มีนาคม บริษัท

บลัลาสต์สําหรับ

หุ้นส่วนจํากดั ธี

ถนนเป็นรายแ

ลา ทีผ่ านมา

ฑ์อตุสาหกรรม

นผู้ผลิต โดยบริ

รุ่นใหญ่ 

เมษายน บริษัท

0 ซอยมงัมีทรัพ

ธันวาคมบริษัท

น) แบ่งเป็นหุ้ น

000 บาท (หกสิ

00 บาทโดยเรีย

นยายน ทีประชุ

นบริษัทมหาชน

ไว้หุ้นละ 100.0

ยนจาก 60.00 

งเป็นหุ้นสามญั

.00 ล้านบาท (

ะจํานวน 80.0

นนั ทีประชมุผู้ ถื

กันยายน บริษั

ากดั และเปลีย

ธันวาคม บริษั

รณ์มหาวิทยา

Adaptability to

ยีในการผลิตผลิ

ธิภาพ 

36 

าและพฒันา

อตัง บริษัท ธีร

านบาทถ้วน) แ

มมลูค่าโดยในส่

นเลียบคลองสี

00 มีขนาดพืนที

ได้รับใบอนญุา

บหลอดไอปรอท

ธีระมงคลการไฟ

รกของประเทศ

ทางบ ริ ษัท ไ

 เป็นจํานวนกว

รษัทเป็นผู้ผลิตเ

ทได้เริมเปิดดํา

พย์ ถนนเลียบค

ท ได้ดําเนินกา

นสามัญจํานว

สิบล้านบาทถ้วน

ยกชําระเต็มมูล

ชมุใหญ่วิสามญั

นจํากดั และเป

00 บาท เป็นมลู

ล้านบาท (หกสิ

ญจํานวน 320.0

(หกสบิล้านบาท

00 ล้านหุ้น ซึงใ

ถอหุ้นมีมติให้จดั

ษัทได้ดําเนินกา

นแปลงชือเป็น 

ษัทได้รับรางวัล

ลัย จากความ

o Changes) 

ลติภณัฑ์เพือท

าการทสีาํคัญ

ระมงคล อุตสา

แบ่งเป็นหุ้นสามั

ว่นของสํานกัง

วาพาสวัสดิ ตํ

ที 3 งาน 38 ตา

าตแสดงเครืองห

ทความดนัสงู (

ฟฟ้า เคยได้รับ

ศไทย และเป็น

ด้ รั บ ใบอนุญ

ว่าร้อยใบอนญุ

เพียงรายเดียวใ

เนินการโรงงา

คลองสีวาพาสวั

รเพิมทุนจดทะ

วน  10,000 หุ้

น) แบ่งเป็นหุ้น

ลค่า เพือใช้เป็น

ญผู้ ถือหุ้นครังที 

ลียนแปลงมลูค

ลค่าทีตราไว้หุ้น

สิบล้านบาทถ้ว

0ล้านหุ้น โดยแ

ทถ้วน) จํานวน 

ในส่วนของหุ้น

ดสรรไว้สําหรับก

ารจดทะเบียน

 บริษัท ธีระมงค

ใบโพธิ อวอร์ด

โดดเด่นในมิติ

และการมีผลิต

ดแทนการนําเข้

ญของบริษัท 

าหกรรมจํากัด 

มญัจํานวน 10,

านและโรงงาน

ตําบลคอกกระ

ารางวา 

หมายมาตรฐา

(มอก. 673-253

อนญุาตในปี 2

เพียงรายเดียว

ญาตแสดง เค

ญาต ครอบคลมุ

ในประเทศ ทีผลิ

นแห่งใหม่ ซึงมี

สัดิ อําเภอเมือ

ะเบียนจากเดิม

หุ้ น  มูลค่าทีตร

นสามญัจํานวน

นเงินทุนหมุนเ

 2/2552 มีมติพิ

ค่าทีตราไว้ของ

นละ 0.25 บาท

วน) เป็น 80.00

แบ่งออกเป็นทนุ

 240.00 ล้านหุ้

นเพิมทุนทียงัไม

การเสนอขายใ

เพือแปรสภาพ

คล อตุสาหกรร

ด จากสถาบัน

ติการตอบสนอ

ภณัฑ์คณุภาพ

ข้าและเน้นการ

 

 ด้วยทุนจดทะ

000 หุ้น มลูคา่

นตงัอยู่เลขที 46

บือ อําเภอเมือ

นกบัผลิตภณัฑ

30) เพิมเติมจา

2542 ซึงเป็นบลั

ว มานานกว่า 8

รื อ งหมายม

มทกุประเภทผลิ

ลติบลัลาสต์คร

มีขนาดเนือทีรว

ง จงัหวดัสมทุร

ม 1,000,000 บ

ราไว้หุ้ นละ  10

น 600,000 หุ้น 

เวียนในการดํา

พิเศษให้แปรสภ

หุ้นสามญัของ

 รวมถึงมีมติพิ

0 ล้านบาท (แป

นจดทะเบียนที

หุ้น และมีจํานว

ม่ได้เรียกชําระจ

ห้กบัประชาชน

พจากบริษัทจํา

รม จํากดั (มหาช

นบัณฑิตบริหาร

งและปรับตัวต

พสงู (Quality) จ

รประหยดัพลงัง

ะเบียนเริมแรก

าทีตราไว้หุ้นละ

6/67 – 69 ซอย

องสมุทรสาคร

ฑ์อตุสาหกรรม

ากใบอนญุาตที

ลลาสต์สําหรับ

8 ปี โดยตลอด

าตรฐานกับ

ลิตภณัฑ์ทีทาง

รบทกุรุ่น ตงัแต่

วม 5 ไร่ ตงัอยู่

รสาคร 

บาท (หนึงล้าน

00 บาท  เป็น

 มลูค่าทีตราไว้

าเนินธุรกิจของ

ภาพจากบริษัท

บริษัท จากมลู

เศษให้เพิมทนุ

ปดสิบล้านบาท

เรียกชําระแล้ว

นหุ้นทียงัไม่ได้

จํานวน 80.00

นทวัไป 

ากัดเป็นบริษัท

ชน) 

รธุรกิจศศินทร์

ต่อโอกาสและ

จากการคิดค้น

งานมาใช้อย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

์ 



ี

ี

ี

ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2553 

 

ปี 2554 

 

 

ปี 2555 

 

ปี 2556 

- วนัที 14 พ

แรก และไ

บาท เท่า

ล้านบาท 

- วนัที 3 สิง

เพือแสดง

สําหรับหล

- เดือนมิถุน

กรุงเทพม

โกดงัแหง่ใ

- วนัที 14 พ

ลงทุนใน

อปุกรณ์อิ

- วนัที 30 ธั

การลงทนุ

อปุกรณ์อิ

- วนัที 18 พ

วิธีการจดั

- วนัที 5 ตุ

191,999,

เดิมต่อ 1

ใบสําคญั

บาท 

- วนัที 29 

98,930,3

ใบสําคญั

พฤษภาคม บริ

ได้มีการชําระค่

กับ 20.00 ล้าน

 โดยแบง่ออกเป็

งหาคม 2553 

งว่า เป็นผู้ ได้รับ

ลอดไฟฟ้า และ

นายน บริษัทไ

มหานคร 10600

ใหม ่ 

พฤศจิกายน บริ

กิจการผลิตหล

เลค็ทรอนิคส์ (ใ

ธนัวาคม บริษัท

นในกิจการผลิต

เลค็ทรอนิคส์ (ใ

พฤษภาคม บริษ

สรรหุ้นปันผลใ

ลาคม บริษัทไ

,994 หุ้นในอตั

 ใบสําคัญแส

แสดงสิทธิ โดย

พฤศจิกายน

347 บาท จา

แสดงสทิธิทีจะ
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ริษัทได้เปิดการ

าหุ้นเพิมเติมคร

นบาท ทําให้บ ิ

ป็นจํานวนหุ้นทั

บริษัทได้รับบตั

บการส่งเสริมก

ะชินสว่นหรืออปุ

ด้ย้ายสํานักงา

0โดยสํานกังาน

ริษัทได้รับบตัรส

ลอดไฟฟ้า ชิน

ในประเภทหลอ

ทได้รับบตัรสง่เส

ตหลอดไฟฟ้า ชิ

ในประเภทโคม

ษัทได้เพิมทนุจด

ในอตัรา 5 หุ้นเดิ

ได้ออกใบสําคัญ

ตราหุ้นละ 0.25

สดงสิทธิ และไ

ยการเพิมทนุยงั

น บริษัทได้เพิ

ากการใช้สิทธิซื

ะซือหุ้นสามญัข

รซือขายหลกัทร

รบตามจํานวนท

ริษัทมีทุนจดท

ทงัหมด 320 ล้า

ตรส่งเสริมการล

ารลงทุนในกิจ

ปกรณ์อิเลค็ทรอ

านมาอยู่ที 260

นแห่งนีจะใช้เป็

สง่เสริมการลงท

นส่วนหรืออุปก

อดไฟ) 

สริมการลงทนุเ

ชินส่วนหรืออปุ

มไฟ) 

ดทะเบียนจาก 

ดิม ตอ่ 1 หุ้นปัน

ญแสดงสิทธิที

 บาท โดยวิธีก

ได้จดทะเบียน

งไม่ได้เรียกชําร

พิมทุนจดทะเบี

ซือหุ้นสามัญค

องบริษัท (TMI

รัพย์ในตลาดห

ที 80.00 ล้านห้

ทะเบียนเรียกชํา

นหุ้น มลูคา่ทีต

ลงทนุจากคณะ

การ ผลิตหลอ

อนิคส์ 

0/2 ถนนเจริญ

นส่วนของฝ่าย

ทนุเพือแสดงวา่

กรณ์สําหรับหล

พิมเติมเพือแส

ปกรณ์สําหรับห

 80.00 ล้านบา

นผล 

จะซือหุ้นสามญั

ารจดัสรรใบสํา

นเพิมทุนเพิอรอ

ระจาก 95,999

บียนชําระแล้วจ

รังที 1 จํานวน

-W1) 

หลกัทรัพย์ เอ็ม

หุ้น มลูค่าทีตรา

าระแล้วทงัสิน

ตราไว้หุ้นละ 0.2

ะกรรมการส่งเ

ดไฟฟ้า ชินส่ว

ญนคร แขวงสํา

ยบริหารงานทวั

 เป็นผู้ ได้รับกา

ลอดไฟฟ้า แล

ดงว่า เป็นผู้ ได้ร

หลอดไฟฟ้า แล

ท เป็น 95,999

ญเพิมทุนของบ

าคญัแสดงสิทธิ

องรับการใช้สิ

,997 เป็น 14

จาก 95,999,99

น 11,721,400 

 เอ ไอ เป็นวนั

าไว้หุ้นละ 0.25

เท่ากับ 80.00

25 บาท 

สริมการลงทุน

นหรืออุปกรณ์

เหร่ เขตธนบุรี

ไป และใช้เป็น

รสง่เสริม  การ

ละชินส่วนหรือ

รับการสง่เสริม

ละชินส่วนหรือ

9,997 บาทโดย

บริษัท จํานวน

ธในอตัรา 2 หุ้น

ทธิซือหุ้ นของ

3,999,995.50

97 บาทเป็น

หน่วย ตาม

 

 

 

 

 

์

 

 

  

 

 

 

 



 
หลักทรัพ
1) ทุนข
 

  

  

  

  
 
2) ใบสํ

สทิธิทีจะซื

โดยมีราย

ประเภท

ชือใบสํา

ชนิดของ

วิธีการจั

จํานวนใ

อายขุอง

วนัทีใช้สิ

ราคาใช้สิ

อตัรากา

 
  

 

 

 

 

 
 

พย์ของบริษัท 
ของบริษัท 
ทนุจดทะเบียน

ทนุจ

ทนุที

แบง่เ

มลูค่

าคัญแสดงสทิ
ตามมติทีประชุ

ซือหุ้นสามญัเพิ

ละเอียดดงัตอ่ไ

 

าคญัแสดงสทิธิ 

งใบสําคญัแสด

ดัสรร 

ใบสําคญัแสดงสิ

งใบสําคญัแสดง

สทิธิ 

สทิธิ 

รใช้สิทธิ 

นและทนุชําระแ

ดทะเบียน 

เรียกชําระแล้ว

เป็นหุ้นสามญั  

าทีตราไว้  

ทธิทีจะซือหุ้นส
ชมุวิสามญัผู้ ถือ

พมิทนุของบริษัท

ไปนี 

 

งสทิธิ 

สทิธิทีออก (หน

งสทิธิ 

โครงสร้าง

แล้วของบริษัท ณ

  

 

สามัญเพมิทุน
อหุ้นครังที 1/25

ทครังที 1 (TMI-

น่วย) 
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การถือหุ้นแ

ณ วนัที 31 ธนัว

จํานวน 

จํานวน 

จํานวน 

หุ้นละ 

นของบริษัท ค
55 เมือวนัที 24

-W1) ให้แก่ผู้ ถือ

ใ

T

ร

จั

สิ

วั

1

3

ต

ส

2

พ

0

เงื

ใ

และการจัดก

วาคม 2556 มีด

14

 

 

 

รังที 1 (TMI-W
4 กนัยายน 255

อหุ้นสามญัเดิม

ใบสําคญัแสดงสิ

TMI-W1 

ระบชืุอผู้ ถือ แล

จดัสรรให้ผู้ ถือหุ้

สทิธิ โดยวนัปิด

วนัที 4 ตลุาคม 

91,999,994 ห

3 ปี นบัแตว่นัทีอ

ตลุาคม 2558) 

สามารถใช้สทิธิ

2556/30 พฤษภ

พฤษภาคม 255

0.25 บาทตอ่หุ้น

งือนไขการปรับ

ใบสําคญัแสดงสิ

าร 

ดงันี 

43,999,995.50

98,930,347

395,721,388

0.25

W1) 
55 ได้มีมติอนมุั

มของบริษัทฯ จํ

สทิธิทีจะซือหุ้น

ะ สามารถเปลยี

หุ้นเดิมในอตัรา 

สมดุทะเบียนเพื

 2555 

หน่วย 

ออกใบสําคญัแ

ได้ 5 ครัง คือวนั

ภาคม 2557/28

58 และ 2 ตลุาค

น (อาจเปลียนแ

บสทิธิ) 

สทิธิ 1 หน่วยต่

0 บาท 

7 บาท 

8 หุ้น 

5 บาท 

มตัิให้ออกใบสาํ

านวน 191,999

นสามญั 

ยนมือได้ 

 2 หุ้นเดิม:1 ใบ

พือรวบรวมราย

แสดงสทิธิ (หมด

นัที 29 พฤศจิก

8 พฤศจิกายน 2

คม 2558 

แปลงในภายหล

อ 1 หุ้นสามญั 

าคญัแสดง

9,994 หน่วย 

บสําคญัแสดง

ยชือผู้ ถือหุ้น

ดอายวุนัที 4 

กายน 

2557/29 

ลงัตาม

 

 

 



ผู้ถือหุ้น 
รายชือผู้ ถื

1. 

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

2. น

3. น

4. น

5. น

6. น

7. น

8. น

9. น

10.น

ผู้ถอื

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถือหุ้นรายใหญ่ 

กลุ่มประสทิธิรั

นายประวิทย์ 

นางวิไล  

นายธีระชยั  

นายธีรยทุธ์  

ดร. ธีรศกัดิ  

นายธีระพงษ์ 

นางสาวสชุาดา 

ายชวลติ        

างสาวอรณิชา 

ายลาํพนู       

ายบุญส่ง 

ายพชัิย 

ายกฤช   

ายถาวร         

ายเกียรตศิกัด ิ

นายทวิา     

อหุ้นอืนๆ จาํนว

 

 10 ราย ณ วนัที

รายชือ 

รัตนพร 

ประสิทธิรัตน

ประสิทธิรัตน

ประสิทธิรัตน

ประสิทธิรัตน

ประสิทธิรัตน

ประสิทธิรัตน

  กาญจนวาทศิ

รวม 

  พนูเพมิสุวร

    สุวัฒนาพมิพ

   เปลียนเทยีง

เปลียนเทยีง

กติสุิวรรณกุ

พนารัตน์ 

   องึประภากร

  หาญพานิช 

จริพฒันกุล 

รวม 

วน  1,528 ราย
รวม 

รวมทงัสนิ 

ที 27 ธนัวาคม 

นพร 

นพร 

นพร 

นพร 

นพร 

นพร 

ศิลป์ 

รรณ 

พ์ 

งธรรม 

งธรรม 

กุล 

ร 
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 2556 
จาํน

(ห

นวนหุ้น 

หุ้น) 

 

57,600,000 

57,600,000 

43,200,000 

43,200,000 

43,200,000 

42,912,000 

288,000 

288,000,000 

9,715,000 

4,119,800 

3,000,000 

2,671,700 

2,200,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

840,000 

27,046,500 

 

80,674,888 

395,721,388 

ร้อยละของหุ้นทเีรียกชํ

ทงัหมด 

าระแล้ว

 

14.56 

14.56 

10.92 

10.92 

10.92 

10.84 

0.07 

72.78 

2.46 

1.04 

0.76 

0.68 

0.56 

0.51 

0.38 

0.25 

0.21 

6.83 

 

20.39 

100.00 

 

 



ผจก.ฝ่า

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ายวางแผนการผลิต 

หมายเห

  

 

 

ผจก.ฝ่ายวิจยัและพฒั

คณุธีรยทุธ์ ประสิทธิรัตน

รองกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายปฏิบตัิการและวิจั

หตุ  - นิยามของ “ผู้บ

- ผู้ตรวจสอบภ

 

 

ฒนา 

นพร 

ร 

ยั 

บริหาร” ตามประกาศค

ายในของบริษัทเป็นกา

เลขานกุารบริษัท 

ผจก.ฝ่าย

และซอ่

โคร

คณุ

ผจ

คณุ

ค

คณะกรรมการกํากบัหล

ารวา่จ้างบคุคลภายนอ

ยเทคนิค 

มบํารง 

รงสร้างการจัดการ (
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณสภุฏัชกานต์ เปียมสอา

จก.ฝ่ายบญัชีและการเงิน

ณธีระพงษ์ ประสิทธิรัตนพ

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คณุธีระชยั ประสิทธิรัตน

กรรมการผู้จดัการ 

ลกัทรัพย์และตลาดหลั

ก (Outsource) โดยได้

(OrganizationChart

ท 

ร 

ด 

น 

พร 

นพร 

กัทรัพย์ที กจ. 17/2551

ด้แตง่ตงั บริษัท แอค-พ

คณุ

ผจก.ฝ่ายคลงั

แผ

) ณ วันที 31ธันวาค

คณะกรรมการตรวจส

ผู้ตรวจสอบภายใน

1 จะอยู่ในเส้นกรอบหน

ลสั คอนซลัแตนท์ จํากั

ฝ่ายจดั

ณธีรศกัดิ ประสิทธิรัตนพ

รองกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายจดัการทวัไป 

งสินค้า 

แผนผนกบคุคล 

คม 2556 

สอบ 

น 

นา 

กดั ทําหน้าทดีงักลา่ว 

ผู้จั

 ร

ดการทวัไป 

พร 

นกจดัซือ แผน

คณุธนกร  สขุกาญจนน

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดักา

จดัการฝ่ายขายและการต

คณุธีระชยั ประสิทธิรัต

องกรรมการผู้จดัการ (รัก

ฝ่ายการขายและการต

นก IT 

 

 

นท์ 

ร 

ตลาด 

ตนพร 

กษาการ)  

ตลาด 



 

โครงสร้าง

1) คณะ

1. นาย
2. นาย
3. นาย
4. นาย
5. ดร.ธี
6. พล.

7. นาย
8. นาย

หมายเหต

ระพงษ์ ป

ประทบัตร

ซือสตัย์สจุ

งคณะกรรมการ

1) คณะกรรม

2) คณะกรรม

3) คณะกรรม

4) คณะกรรม

5) คณะกรรม

6) ผู้บริหาร 

 
ะกรรมการบริ

ื

ยประวิทย์  

ยธีระชยั  

ยธีรยทุธ์  

ยธีระพงษ์  

ธีรศกัดิ  

ต.ท. อมัรินทร์ 

ยธีรัชย์          

ยทรงพล  

ตุ: กรรมการ

 

กรรมการผู้ มีอํา

นายประวิทย์ ป

ระสทิธิรัตนพร 

ราสําคญัของบ ิ

 

ขอบเขตอํานาจ

ปฏิบตัิหน้าทีให้

จริต และระมดัร

1) มีความรับ

ตอ่ผู้ลงทนุ

2) กําหนดนโ

3) พิจารณาอ

4) กํากบั คว

มลูคา่ทาง

5) พิจารณา

รของบริษัทและ

มการบริษัท  

มการสรรหา 

มการพิจารณาค

มการตรวจสอบ

มการบริหาร 

ษัท (Board of
ชือ – สกุล 

ประสทิธิรัต

ประสทิธิรัต

ประสทิธิรัต

ประสทิธ์รัต

ประสทิธ์รัต

 เนียมสกลุ 

มีเดชประเ

จนัทร์ผอ่ง

ตรวจสอบทีมีค

านาจลงนาม 

ประสทิธิรัตนพร

 นายธีรยทุธ์ ปร

ริษัท 

จหน้าทีของคณ

ห้เป็นไปตามกฎ

ระวงัผลประโย

บผิดชอบต่อผู้ ถื

นอยา่งถกูต้อง 

โยบายและทิศท

อนมุตัิผงัอํานา

วบคมุ ดแูล ให้ฝ

งเศรษฐกิจสงูสุ

อนมุตัิการลงทุ

คณะกรร

ะผู้บริหาร ประก

คา่ตอบแทน 

บ 

f Directors) ณ

ตนพร 

ตนพร 

ตนพร 

ตนพร 

ตนพร 

 

เสริฐ 

แสง 

ความรู้และประส

ร ลงลายมือชือ

ระสทิธิรัตนพร 

ณะกรรมการบริษ

ฎหมาย วตัถปุร

ชน์ของบริษัท 

ถือหุ้นโดยสมําเ

ครบถ้วน ได้มา

ทางการดําเนิน

จอนมุตัิ 

ฝ่ายจดัการดําเ

ดให้แก่กิจการ 

ทนุในการขยาย
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มการบริษัท

กอบด้วยคณะก

ณ วันที 31 ธันว

ประธา

กรรมก

กรรมก

กรรมก

กรรมก

กรรมก

กรรมก

กรรมก

สบการณ์ในกา

และประทบัตร

และดร.ธีรศกัดิ

ษัท  

ระสงค์ และข้อบ

เสมอ ดําเนินงา

าตรฐาน 

นงานของบริษัท

เนินการให้เป็น

 

ธุรกิจ ตลอดจน

ทและผู้บริหา

กรรมการ 6 ชดุ 

วาคม 2556 

นกรรมการ 

การ 

การ 

การ 

การ 

การอิสระ/ประธ

การอิสระ/กรรมก

การอิสระ/กรรมก

รสอบทานงบก

าสําคญัของบริ

ดิ ประสทิธิรัตนพ

บงัคบัของบริษัท

านโดยรักษาผล

  

นไปตามนโยบา

นการเข้าร่วมทุ

าร 

 ดงันี 

ตาํแหน่ง

านคณะกรรมก

การตรวจสอบ 

การตรวจสอบ 

การเงิน คือ นาย

ริษัท หรือนายธี

พร สองในสีคน

ัท ตลอดจนมติ

ลประโยชน์ของ

ยทีกําหนดไว้อ

ทนุกบัผู้ประกอบ

ง 

การตรวจสอบ 

ยทรงพล จนัทร์

ธระชยั ประสทิธิ

นนีลงลายมือชือ

ทีประชมุผู้ ถือห้

งผู้ ถือหุ้น มีการ

อย่างมีประสิทธิ

บการรายอืน 

์ผอ่งแสง 

ธิรัตนพร นายธี

อร่วมกนัและ

หุ้นด้วยความ

รเปิดเผยข้อมลู

ธิภาพ เพือเพิม

 

 



ผลประโย

เสียงไมน้่อ

คณะกรรม

2) คณะ

1. พล.

2. นาย
3. นาย
4. นาย

กรรมการ

ดงัตอ่ไปนี

6) รับผิดชอ

คณะกรรม

7) แตง่ตงัคณ

ทงันี กําห

ชน์อืนใดกบับริ

นอกจากนนั ใ

อยกวา่ 3 ใน 4 

• การข

• การซื

• การท

มอบ

แบง่ก

• การแ

• การเ
 
นอกจากนี คณ

มการพิจารณาค

 
ะกรรมการสรร

ื

ต.ท. อมัรินทร์ 

ยธีรัชย์          

ยทรงพล  

ยธีระชยั 

 

ขอบเขตอํานาจ

เพือทําหน้าทีพิ

และผู้บริหารระ

นี 

1) พิจารณาก

ตําแหน่งก

2) สรรหา คดั

วา่งลงเนือ

หุ้นเพือพจิ

3) พิจารณาค

และประเมิ

4) ปฏิบตัิกา

บในการจัดทํ

มการตรวจสอบ

ณะกรรมการบริ

หนดให้กรรมกา

ริษัท ไม่มีสทิธิอ

ในกรณีตอ่ไปนีจ

 ของจํานวนเสยี

ขายหรือโอนกิจ

ซือหรือรับโอนกิ

ทํา แก้ไข หรือ

หมายให้บคุคล

กําไรขาดทนุกนั

แก้ไขเพิมเติมหน

เพิมทนุ การลด

ณะกรรมการบริษ

คา่ตอบแทน ซงึ

รหา (Nomina
ชือ – สกุล 

 เนียมสกลุ 

มีเดชประเ

จนัทร์ผอ่ง

ประสทิธิรัต

จหน้าทีของคณ

พจิารณาหลกัเก

ะดบัสงู รวมทงัค

กําหนดหลกัเกณ

กรรมการและก

ดเลือก และเสน

องจากครบวาร

จารณาอนมุตัิแ

ความเหมาะสม

มนิผลกรรมการ

รอืน ๆ ทีเกียวข้

ารายงานทาง

บ 

ริหาร และกําหน

ารหรือบคุคลอืน

ออกเสียงลงคะแ

จะต้องได้รับคว

ยงทงัหมดของผ้

จการของบริษัท

กิจการของบริษั

เลกิสญัญาทีเกี

ลอืนเข้าจดัการธ

น 

นงัสือบริคณห์ส

ทนุ การออกหุ้น

ษัทยงัได้แตง่ตงั

งมีรายชือรวมทั

tion Committe

 

เสริฐ 

แสง 

ตนพร 

ณะกรรมการสรร

กณฑ์และกระบ

คดัเลือกบคุคล

ณฑ์ นโยบาย แ

รรมการชดุยอ่ย

นอบคุคลให้ดําร

ะ และในกรณีอื

แตง่ตงัเป็นกรรม

มของโครงสร้าง

รทีกําหนดครบ

ข้องกบัการสรรห
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งการเงิน ให้ผู้

นดขอบเขตอําน

นใดซงึมีหรืออา

แนนในเรืองนนั

วามเหน็ชอบจา

ผู้ ถือหุ้นทีเข้าปร

ทงัหมดหรือบา

ัทอืน หรือบริษัท

กียวข้องกบัการ

ธุรกิจของบริษัท

สนธิหรือข้อบงัค

นกู้  การควบหรื

งัคณะกรรมการ

ทงัหน้าทีและคว

ee) ณ วันที 3

ประธา

กรรมก

กรรมก

กรรมก

รหา  

วนการในการส

ตามกระบวนก

และกระบวนกา

ยของบริษัท เพือ

รงตําแหน่งกรร

อืน ๆ เพือนําเส

มการตอ่ไป 

ง และองค์ประก

วาระ 

หาตามทีคณะก

สอบบัญชีตรว

นาจหน้าที และ

าจมีความขดัแย้

 

กทีประชมุคณะ

ระชมุและมีสทิธิ

างสว่นทีสําคญั 

ทเอกชนมาเป็น

รให้เช่ากิจการข

ท หรือการรว

คบั 

อเลกิบริษัท 

รชดุย่อย 2 ชดุ 

วามรับผิดชอบ 

1 ธันวาคม 25

นคณะกรรมกา

การสรรหา 

การสรรหา 

การสรรหา 

สรรหาบคุคลทีมี

ารสรรหาทีได้กํ

ารในการสรรหา

อนําเสนอต่อคณ

มการและกรรม

นอตอ่คณะกรร

กอบของคณะก

กรรมการบริษัท

วจสอบ และ/

ะความรับผิดชอ

ย้งในสว่นได้เสีย

ะกรรมการและ

ธิออกเสียงลงค

 

นของบริษัท 

ของบริษัททงัหม

วมกิจการกบับุ

 ได้แก่ คณะกร

 ดงัตอ่ไปนี 

556 
ตาํแหน่ง

ารสรรหา 

มีคณุสมบตัิเหม

กําหนดไว้ โดยมี

าบคุคลทีมีคณุส

ณะกรรมการบ ิ

มการชดุยอ่ยขอ

รมการบริษัท แ

กรรมการบริษัท 

ทมอบหมาย 

หรือสอบทาน

อบของคณะกรร

ย หรือคว

ะทีประชมุผู้ ถือห้

คะแนน  

มดหรือบางสว่น

คคลอืนโดยมีวั

รมการสรรหาแ

ง 

มาะสม เพือดําร

มีหน้าทีและควา

สมบตัิเหมาะสม

ริษัท  

องบริษัท ในกรณ

และนําเสนอต่อ

 รวมถงึทบทวน

นและเสนอต่อ

รมการบริหาร 

วามขดัแย้งทาง

หุ้นด้วยคะแนน

นทีสําคญั การ

ตัถปุระสงค์จะ

และ

รงตําแหน่ง

ามรับผิดชอบ 

มสําหรับดํารง

ณีทีตําแหน่ง

ทีประชมุผู้ ถือ

นคณุสมบตัิ

 

 



3) คณะ

1. พล.

2. นาย
3. นาย
4. นาย

 

เสนอควา

 
4) คณะ

1. พล.

2. นาย
3. นาย

หมายเหต

 

ะกรรมการพจิ
ื

ต.ท. อมัรินทร์ 

ยธีรัชย์          

ยทรงพล  

ยธีระชยั 

ขอบเขตอํานาจ

เพือทําหน้าทีพิ

มเหน็ตอ่คณะก

1) พิจารณาก

โดยกําหน

และภาวะ

2) พิจารณาก

และคณะ

ผลการดํา

3) รับผิดชอบ

ถือหุ้น 

4) ปฏิบตัิกา

ะกรรมการตรว
ื

ต.ท. อมัรินทร์ 

ยธีรัชย์          

ยทรงพล  

ตุ: กรรมการ

ขอบเขตอํานาจ

1) สอบทานใ

2) สอบทานใ

Audit) ทีเ

ความเห็น

รับผิดชอบ

3) สอบทานใ

และกฎหม

จารณาค่าตอบ
ชือ – สกุล 

 เนียมสกลุ 

มีเดชประเ

จนัทร์ผอ่ง

ประสทิธิรัต

จหน้าทีของคณ

พจิารณาหลกัเก

กรรมการ โดยมี

กําหนดนโยบา

นดคา่ตอบแทน

ะตลาด โดยนําเ

กําหนดนโยบา

กรรมการชดุยอ่

าเนินงานของบริ

บตอ่คณะกรรม

รอืน ๆ ทีเกียวข้

วจสอบ (Audi
ชือ – สกุล 

 เนียมสกลุ 

มีเดชประเ

จนัทร์ผอ่ง

ตรวจสอบทีมีค

จหน้าทีของคณ

ให้บริษัทมีรายง

ให้บริษัทมีระบ

เหมาะสมและมี

นชอบในการพิ

บเกียวกบัการต

ให้บริษัทปฏิบตัิ

มายทีเกียวข้อง

บแทน (Remun

เสริฐ 

แสง 

ตนพร 

ณะกรรมการพิจ

กณฑ์ทีเกียวกบั

มีหน้าทีและควา

ยและหลกัเกณ

ทีเหมาะสมกบั

เสนอตอ่คณะก

ยและหลกัเกณ

อยตา่ง ๆ โดยกํ

ริษัท และภาวะ

มการบริษัท ชีแจ

ข้องกบัการกําห

it Committee)

เสริฐ 

แสง 

ความรู้และประส

ณะกรรมการตรว

งานทางการเงิน

บบการควบคมุภ

มีประสิทธิผล แ

พิจารณาแต่งตั

ตรวจสอบภายใน

ติตามกฎหมาย

งกบัธุรกิจของบ ิ
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neration Com

ประธา

กรรมก

กรรมก

กรรมก

ารณาคา่ตอบแ

คา่ตอบแทนแล

ามรับผิดชอบ ด

ณฑ์ทีเกียวกบัคา่

หน้าทีความรับ

กรรมการบริษัท

ณฑ์ทีเกียวกบัคา่

กําหนดคา่ตอบแ

ะตลาด โดยนําเ

จง และตอบคํา

หนดคา่ตอบแทน

 ณ วันที 31 ธั

ประธา

กรรมก

กรรมก

สบการณ์ในกา

วจสอบ  

นอยา่งถกูต้องแ

ภายใน (Intern

และพิจารณาคว

ตัง โยกย้าย เลิ

น 

ยว่าด้วยหลกัทรั

บริษัท 

mittee) ณ วัน

นคณะกรรมกา

การพิจารณาคา่

การพิจารณาคา่

การพิจารณาคา่

แทน 

ละผลประโยชน์

ดงัตอ่ไปนี 

าตอบแทนและ

บผิดชอบ และส

เพือขออนมุตัิ  

าตอบแทนและ

แทนทีเหมาะสม

เสนอตอ่ทีประช

ถามเกียวกบัค่

นทีคณะกรรมก

ธันวาคม 2556

นคณะกรรมกา

การตรวจสอบ 

การตรวจสอบ 

รสอบทานงบก

และเพียงพอ 

nal Control) 

วามเป็นอิสระข

ลิกจ้างหัวหน้า

รัพย์และตลาด

นที 31 ธันวาค
ตาํแหน่ง

ารพิจารณาคา่ต

าตอบแทน 

าตอบแทน 

าตอบแทน 

น์ของกรรมการแ

ผลประโยชน์อืน

อดคล้องกบัผล

ผลประโยชน์อืน

มกบัหน้าทีควา

ชมุผู้ ถือหุ้นเพือข

าตอบแทนของ

การบริษัทมอบห

6 
ตาํแหน่ง

ารตรวจสอบ 

การเงิน คือ นาย

และระบบกา

ของหน่วยงานต

หน่วยงานภา

หลกัทรัพย์ ข้อ

ม 2556 
ง 

ตอบแทน 

และผู้บริหารระ

น ๆ ของผู้บริหา

ลการดําเนินงาน

น ๆ ของคณะก

ามรับผิดชอบ ส

ขออนมุตัิ  

งคณะกรรมการ

หมาย 

ง 

ยทรงพล จนัทร์

ารตรวจสอบภา

ตรวจสอบภายใ

ยใน หรือหน่ว

กําหนดของตล

ดบัสงู เพือ

ารระดบัสงู 

นของบริษัท

กรรมการบริษัท 

อดคล้องกบั

รในทีประชมุผู้

์ผอ่งแสง 

ายใน (Internal

ใน ตลอดจนให้

วยงานอืนใดที

ลาดหลกัทรัพย์

 

 

 

 

์ 



คณะกรรม

4) พิจารณา

ค่าตอบแท

อยา่งน้อย

5) พิจารณา

ข้อกําหนด

บริษัท 

6) จดัทําราย

ลงนามโด

(ก) ความ
(ข) ความ
(ค) ความ

หลกั

(ง) ความ
(จ) ความ
(ฉ) จํานว
(ช) ควา

(cha

(ซ) รายก
มอบ

7) ปฏิบตัิกา

8) ให้ประธา
 
โดยคณะกรรม

มการกํากบัตลา

1) ถือหุ้นไมเ่

ถือหุ้นราย

รายนนั ๆ 

2) ไมเ่ป็นหรื

อํานาจคว

หรือของผู้

ลกัษณะต้

เป็นผู้ ถือห้

3) ไมเ่ป็นบคุ

มารดา คู่

บคุคลทีจ

4) ไมมี่หรือเค

อํานาจคว

 คดัเลือก เสนอ

ทนของบุคคลด

ยปีละ 1 ครัง 

รายการทีเกียว

ดของตลาดหลั

ยงานของคณะก

ดยประธานคณะ

มเหน็เกียวกบัค

มเหน็เกียวกบัค

มเห็นเกียวกับก

ทรัพย์ หรือกฎห

มเหน็เกียวกบัค

มเหน็เกียวกบัร

วนการประชมุค

มเห็นหรือข้อส

arter) 

การอืนทีเห็นว่า

หมายจากคณ

รอืนใดตามทีค

นกรรมการตรว

มการตรวจสอบท

าดทนุที ทจ. 28

เกินร้อยละ 1 ข

ยใหญ่ หรือผู้ มีอ

 ด้วย 

อเคยเป็นกรรม

วบคมุของบริษัท

ผู้ มีอํานาจควบค

ต้องห้ามดงักลา่

หุ้นรายใหญ่ หรื

คคลทีมีความสมั

สมรส พีน้อง แ

ะได้รับการเสน

คยมีความสมัพั

วบคมุของบริษัท

อแต่งตงับุคคล

ดงักล่าว รวมทั

วโยงกนัหรือราย

ลกัทรัพย์ ทงันี เ

กรรมการตรวจส

ะกรรมการตรวจ

ความถกูต้อง คร

ความเพียงพอข

การปฏิบตัิตาม

หมายทีเกียวข้อ

ความเหมาะสม

รายการทีอาจมี

คณะกรรมการต

สังเกตโดยรวม

าผู้ ถือหุ้นและผู้ล

ะกรรมการบริษั

ณะกรรมการข

วจสอบและกรร

ทงั 3 ทา่นของ

8/2551 ดงันี 

ของจํานวนหุ้นที

อํานาจควบคมุ

มการทีมีสว่นร่วม

ท บริษัทใหญ่ 

คมุของบริษัท 

าวไมร่วมถงึกรณ

รอผู้ มีอํานาจคว

มัพนัธ์ทางสายโ

และบตุร รวมทั

อให้เป็นผู้บริหา

พนัธ์ทางธุรกิจกั

ท ในลกัษณะ
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ลซึงมีความเป็น

งัเข้าร่วมประชุ

ยการทีอาจมีค

เพือให้มนัใจว่า

สอบโดยเปิดเผ

จสอบและต้อง

รบถ้วน เป็นทีเชื

องระบบควบคุ

มกฎหมายว่าด้

องกบัธุรกิจของ

ของผู้สอบบญัชี

ความขดัแย้งทา

ตรวจสอบ และ

มทีคณะกรรม

ลงทนุทวัไปคว

ษัท 

องบริษัทมอบห

รมการตรวจสอบ

งบริษัท มาจาก

ทีมีสทิธิออกเสยี

ของบริษัท ทงันี

มบริหารงาน ลู

บริษัทย่อย บ ิ

เว้นแตจ่ะได้พ้น

ณีทีกรรมการอสิ

วบคมุของบริษัท

โลหิต หรือโ

งัคู่สมรสของบุ

าร หรือผู้ มีอําน

กบับริษัท บริษัท

ะทีอาจเป็นการข

นอิสระเพือทําห

ชุมกบัผู้สอบบญั

วามขดัแย้งทา

ารายการดงักลา่

ยไว้ในรายงาน

ประกอบด้วยข้

ชือถือได้ของรา

คมุภายในของบ ิ

้วยหลกัทรัพย์แ

บริษัท 

ชี 

างผลประโยชน์

การเข้าร่วมปร

การตรวจสอบ

รทราบ ภายใต้

หมายด้วยความ

บมีวาระในการ

กกรรมการอิสระ

ยงทงัหมดของบ

นี ให้นบัรวมกา

ลกูจ้าง พนกังา

บริษัทร่วม หรือ

นจากการมีลกัษ

สระเคยเป็นข้าร

ท 

โดยการจดทะเบี

ตร ของผู้บริหา

นาจควบคมุของ

ัทใหญ่ บริษัทย

ขดัขวางการใช้ ิ

หน้าทีเป็นผู้สอ

ญชี โดยไม่มีฝ่า

างผลประโยชน์

าวสมเหตสุมผ

นประจําปีของบ ิ

อมลูอยา่งน้อย

ยงานทางการเ ิ

บริษัท 

และตลาดหลกั

น์ 

ะชมุของกรรมก

บได้รับจากกา

ต้ขอบเขตหน้าที

มเหน็ชอบจากค

รดํารงตําแหน่ง 

ะ ซงึมีคณุสมบ

บริษัท บริษัทให

ารถือหุ้นของผู้ ที

น ทีปรึกษาทีไ

บริษัทยอ่ยลําด

ษณะดงักลา่วม

ราชการ หรือที

บียนตามกฎหม

าร ผู้ ถือหุ้นรายใ

งบริษัทหรือบริษ

ยอ่ย บริษัทร่ว

วิจารณญาณอ

บบญัชีของบริ

ายจดัการเข้าร่ว

น์ ให้เป็นไปตาม

ลและเป็นประโ

ริษัท ซงึรายงา

ย ดงัตอ่ไปนี 

เงินของบริษัท 

กทรัพย์ ข้อกําห

การตรวจสอบแ

ารปฏิบัติหน้าที

ทีและความรับผิ

คณะกรรมการต

 3 ปี 

บตัิ ตามข้อ 16

หญ่ บริษัทย่อย

ทีเกียวข้องของก

ได้รับเงินเดือนป

ดบัเดียวกนั ผู้ ถื

าแล้วไมน้่อยก

ทีปรึกษา ของส

มาย ในลกัษ

ใหญ่ ผู้ มีอํานา

ษัทยอ่ย 

ม ผู้ ถือหุ้นราย

อยา่งอิสระของต

รษัท และเสนอ

วมประชมุด้วย

มกฎหมายและ

โยชน์สงูสดุต่อ

นดงักลา่วต้อง

หนดของตลาด

แตล่ะทา่น 

ทีตามกฎบัตร

ผิดชอบทีได้รับ

ตรวจสอบ 

6 ของประกาศ

ย บริษัทร่วม ผู้

กรรมการอิสระ

ประจํา หรือผู้ มี

ถือหุ้นรายใหญ่

วา่ 2 ปี ทงันี

สว่นราชการซงึ

ษณะทีเป็นบิดา

จควบคมุ หรือ

ยใหญ่ หรือผู้ มี

ตน รวมทงัไม่

 

 

 

 



 
5) คณะ

1. นาย
2. นาย
3. นาย
4. ดร.ธี

หมายเหต
 

เป็นหรือเค

บริษัทยอ่ย

ดงักลา่วม

5) ไมเ่ป็นหรื

ควบคมุขอ

บญัชีของ

เว้นแตจ่ะไ

6) ไมเ่ป็นหรื

ทางการเงิ

รายใหญ่ 

ให้บริการ

7) ไมเ่ป็นกรร

เป็นผู้ ทีเกี

8) ไมป่ระกอ

หรือไมเ่ป็น

รับเงินเดือ

กิจการทีมี

9) ไมมี่ลกัษณ

ะกรรมการบริ
ื

ยธีระชยั  

ยธีรยทุธ์  

ยธีระพงษ์  

ธีรศกัดิ  

ตุ: คณะกรรม

ขอบเขตอํานาจ

1) มีอํานาจส

2) กําหนดนโ

3) เสนอแผน

พิจารณาอ

4) อนมุตัิการ

5) มีอํานาจด

อืนซงึทรัพ

6) มีอํานาจใ

ตามสญัญ

คยเป็นผู้ ถือหุ้น

ย บริษัทร่วม 

มาแล้วไมน้่อยก

อเคยเป็นผู้สอบ

องบริษัท และไ

บริษัท บริษัทใ

ได้พ้นจากการมี

อเคยเป็นผู้ให้บ

งิน ซงึได้รับคา่บ

หรือผู้ มีอํานา

ทางวิชาชีพนนั

รมการทีได้รับก

ยวข้องกบัผู้ ถือ

อบกิจการทีมีสภ

นหุ้นสว่นทีมีนยั

อนประจํา หรือ

มีสภาพอยา่งเดี

ณะอืนใดทีทําใ

หาร (Executiv
ชือ – สกุล 

ประสทิธิรัต

ประสทิธิรัต

ประสทิธ์รัต

ประสทิธ์รัต

มการบริหาร ไม

จหน้าทีของคณ

สงัการ วางแผน

โยบายและกลย

นการลงทนุ แล

อนมุตัิ แล้วแตก่

รแตง่ตงัทีปรึกษ

ดําเนินการซือ ข

พย์สนิใด ๆ รวม

ในการอนมุตัิกา

ญา และ/หรือ ต

ทีมีนยั หรือผู้

ผู้ ถือหุ้นรายให

กวา่ 2 ปี 

บบญัชีของบริษั

ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที

หญ่ บริษัทยอ่ย

มีลกัษณะดงักล

บริการทางวิชาชี

บริการเกินกวา่ 

จควบคมุของบ

นด้วย เว้นแตจ่ะ

การแตง่ตงัขนึเพื

หุ้นรายใหญ่ขอ

ภาพอยา่งเดียว

ยในห้างหุ้นสว่น

อถือหุ้นเกินร้อย

ดยวกนัและเป็น

ให้ไมส่ามารถให้

ve Committee

ตนพร 

ตนพร 

ตนพร 

ตนพร 

มมี่การกําหนดค

ณะกรรมการบริห

น และดําเนินกิจ

ยทุธ์การดําเนิน

ละ/หรือการระด

กรณี 

ษาด้านต่างๆ ที

ขาย จดัหา รับ 

มถงึการลงทนุ ต

ารซือทรัพย์สนิ 

กลงกบัคูค้่า โด
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ผู้ มีอํานาจควบค

หญ่ หรือผู้ มีอํา

ษัท บริษัทใหญ่

ทีมีนยั ผู้ มีอํานา

ย บริษัทร่วม ผู้

ลา่วมาแล้วไมน้่

ชีพใด ๆ ซึ

 2 ล้านบาทตอ่

บริษัท และไม่

ะได้พ้นจากการมี

พือเป็นตวัแทนข

องบริษัท 

กนัและเป็นการ

น หรือเป็นกรรม

ละ 1 ของจําน

นการแข่งขนัทีมีน

ห้ความเห็นอยา่

e) ณ วันที 31 

ประธา

กรรมก

กรรมก

กรรมก

คา่เบียประชมุแ

หาร 

จการของบริษัท

นธุรกิจของบริษั

ดมทนุของบริษัท

จําเป็นตอ่การด

เช่า เช่าซือ ถือก

ตามแผนงานทีค

หรือการชําร

ดยมีรายละเอีย

คมุของผู้ ทีมีควา

านาจควบคมุอ

ญ่ บริษัทยอ่ย บ

าจควบคมุ หรือ

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ

น้อยกวา่ 2 ปี 

ซงึรวมถงึการให้

อปีจากบริษัท 

เป็นผถืูอหุ้นทีมี

มีลกัษณะดงักล

ของกรรมการข

รแข่งขนัทีมีนยั

มการทีมีสว่นร่ว

นวนหุ้นทีมีสทิธิ

นยักบักิจการข

างเป็นอิสระเกีย

 ธันวาคม 255

นกรรมการบริห

การบริหาร 

การบริหาร 

การบริหาร 

แตอ่ยา่งใด 

ทให้เป็นไปตาม

ัท ภายใต้ขอบเ

ท เพือให้คณะ

ดําเนินงานของ

กรรมสทิธิ ครอ

คณะกรรมการบ

ระราคาใดๆ อ

ดตามผงัอํานา

ามสมัพนัธ์ทาง

องบริษัท เว้นแ

บริษัทร่วม ผู้ ถือ

อหุ้นสว่นของสํา

ญ่ หรือผู้ มีอํานา

ห้บริการเป็นทีป

บริษัทใหญ่ บริ

มีนยั ผู้ มีอํานา

ลา่วมาแล้วไมน้่

องบริษัท ผู้ ถือ

กบักิจการของบ

วมบริหารงาน 

ธออกเสียงทงัหม

องบริษัทหรือบ ิ

ยวกบัการดําเนิน

56 
ตาํแหน่ง

หาร 

นโยบายทีคณะ

เขตวตัถปุระสง

ะกรรมการบริษัท

บริษัท 

บครอง ปรับปรุ

บริษัท ได้มีมตอิ

อนัสืบเนืองมาจ

จอนมุตัิทีคณะ

ธุรกิจกบับริษัท

แตจ่ะได้พ้นจาก

อหุ้นรายใหญ่ 

านกังานสอบบญั

าจควบคมุของบ

ปรึกษากฎหมาย

ริษัทยอ่ย บริษัท

จควบคมุ หรือ

น้อยกวา่ 2 ปี 

อหุ้นรายใหญ่ ห

บริษัท ห

ลกูจ้าง พนกังา

มดของบริษัทอื

บริษัทยอ่ย 

นงานของบริษัท

ง 

ะกรรมการของ

ค์ 

ท และ/หรือทีป

รุง ใช้ หรือจดัก

อนมุตัิแล้ว 

จากการดําเนิน

กรรมการบริษัท

ท บริษัทใหญ่

กการมีลกัษณะ

หรือผู้ มีอํานาจ

ญชี ซงึมีผู้สอบ

บริษัทสงักดัอยู่

ยหรือทีปรึกษา

ัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

อหุ้นสว่นของผู้

หรือผู้ ถือหุ้นซงึ

หรือบริษัทยอ่ย

าน ทีปรึกษาที

น ซงึประกอบ

ท 

บริษัทกําหนด 

ประชมุผู้ ถือหุ้น

ารโดยประการ

นงานของบริษัท

ทกําหนด 

 

 

 

 

 

 



 

อํานาจ แ

(ตามทีนิย

การอนมุตัิ

พิจารณาอ

6) ผู้บริ

1. นาย

2. นาย
3. นาย
4. ดร. 
5. นาย

7) ภายในวง

การเช่าซือ

ดําเนินงาน

8) ภายในวง

บญัชีจาก

รายละเอีย

9) มีอํานาจพิ

 

ทงันี การมอ

และ/หรือการมอ

ยามไว้ในประกา

ติรายการในลกัษ

อนมุตัิรายการด

รหารของบริษัท

ยธีระชยั 

ยธีรยทุธ์  

ยธีระพงษ์        

 ธีรศกัดิ 

ยธนกร 

 
ขอบเขตอํานาจ

1) เป็นผู้บริห

2) ดําเนินกา

3) เป็นผู้ กําห

บริษัท แล

4) มีอํานาจใ

ยกเลิกกา

ทีจําเป็นต

5) มีอํานาจใ

ของบริษัท

กําหนด 

6) เป็นผู้พิจา

หรือคณะ

7) มีอํานาจจ้

เงินทีคณะกรรม

อ ทรัพย์สนิใด

นของบริษัท โด

เงินทีคณะกรรม

ธนาคาร นิติ

ยดตามผงัอํานา

พจิารณากําหน

บหมายอํานาจ

อบอํานาจช่วงใ

าศคณะกรรมก

ษณะดงักลา่วจ

ดงักลา่ว ตามที

ัท (Manageme

ชือ – สกุล 

ประสทิธิ

 ประสทิธิ

 ประสทิธิ

 ประสทิธิ

สขุกาญจน

จหน้าทีของกรร

หารจดัการและค

รตามทีคณะกร

หนดและกํากบัด

ละ/หรือคณะกร

ในการอนมุตัิกา

รซือ การจ้าง ก

ตอ่การดําเนินงา

ในการอนมุตัิกา

ทตามสญัญา แ

ารณาเรือง กล

กรรมการบริหา

จ้าง แต่งตงั ปล

มการได้มอบอํา

ด ๆ ตลอดจ

ดยมีรายละเอียด

มการได้มอบอํา

ติบคุคลหรือสถา

าจอนมุตัิทีคณ

นดสวสัดิการพนั

จหน้าทีและควา

ในการอนมุตัิรา

ารกํากบัตลาด

จะต้องเสนอตอ่

ข้อบงัคบัของบ

ent Team) ณ 

ธิรัตนพร 

ธิรัตนพร 

ธิรัตนพร 

ธิรัตนพร 

นนท์ 

รมการผู้จดัการ

ควบคมุดแูลกา

รรมการบริษัท 

ดแูลการดําเนิน

รมการบริหารกํ

ารซือ เช่า หรือ

การเช่า การเชา่

านของบริษัท โ

ารซือทรัพย์สนิ 

และ/หรือ ข้อตก

ยทุธ์ทางธุรกิจ 

ารตามลําดบัขอ

ลดออก ให้ออก 
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านาจไว้ คณะก

จนมีอํานาจลงท

ดตามผงัอํานาจ

านาจไว้ คณะ

าบนัการเงินอืน

ะกรรมการบริษั

นกังานให้สอดค

ามรับผิดชอบขอ

ายการใดทีตน 

ทนุ) มีสว่นได้

ทีประชมุคณะก

บริษัทหรือกฎหม
 

 วันที 31 ธันว

กรรมก

รองกร

รองกร

รองกร

ผู้ช่วย

ร 

ารดําเนินธุรกิจต

และ/หรือคณะ

นการโดยรวมใน

กําหนด 

ลงทนุตามแผน

าซือ การขายท

ดยมีรายละเอีย

หรือการชําระร

กลงกบัคูค้่า โดย

และการระดม

องความสําคญั

 ไลอ่อก ซงึพนกั

กรรมการบริหา

ทนุ และดําเนิ

จอนมุตัิทีคณะก

ะกรรมการบริห

นใด เพือประโ

ษัทกําหนด 

คล้องกบัสภาพก

องคณะกรรมก

หรือผู้ รับมอบอ

เสียหรือผลประ

กรรมการ และ

มายทีเกียวข้อง

วาคม 2556 

การผู้จดัการ 

รรมการผู้จดักา

รรมการผู้จดักา

รรมการผู้จดักา

กรรมการผู้จดัก

ตามปกติของบ ิ

กรรมการบริหา

นทางปฏิบตัิ 

นงานทีได้มีมตอิ

ทรัพย์สนิ การลง

ยดตามผงัอํานา

ราคาหรือค่าใช้จ

ยมีรายละเอียด

มทนุของบริษัทเ

 

กงานทกุระดบั 

รมีอํานาจอนมุั

นินการชําระคา่

กรรมการบริษัท

ารมีอํานาจอนุ

โยชน์ในการดํา

การณ์และสถา

ารบริหารดงักล

อํานาจช่วง หรื

ะโยชน์ในลกัษณ

ะ/หรือทีประชมุ

งกําหนด 

ตาํแหน่

าร 

าร 

าร 

การ 

ริษัท 

ารได้มอบหมาย

เพือให้เป็นไปต

อนมุตัิไว้แล้ว ห ื

งทนุ และการชํ

าจอนมุตัิทีคณะ

จ่ายตา่งๆ อนัสื

ดตามผงัอํานาจ

เพือนําเสนอตอ่

 

มตัิการซือ การจั

ใช้จ่ายใดๆ ที

ทกําหนด 

มตัิการกู้ ยืมเงิน

าเนินธุรกิจของบ

นะทางเศรษฐกิ

ลา่วข้างต้นนนั 

รือบคุคลทีอาจ

ณะอืนใดขดัแย้ง

ผู้ ถือหุ้น (แล้ว

นง 

ย 

ตามนโยบายที

หรือมีอํานาจใน

ชําระราคาหรือค

ะกรรมการบริษั

บเนืองมาจากก

จอนมุตัิทีคณะก

อคณะกรรมการ

จดัจ้าง การเช่า

ทีจําเป็นตอ่การ

น เบิกเงินเกิน

บริษัท โดยมี

กิจ 

จะไมร่วมถงึ

มีความขดัแย้ง

งกบับริษัท ซงึ

แตก่รณี) เพือ

คณะกรรมการ

การอนมุตัิหรือ

คา่ใช้จ่ายตา่งๆ

ษัทกําหนด 

การดําเนินงาน

กรรมการบริษัท

รบริษัท  และ/

 

 

 

 

 

 

/



จะต้องปฏิ

การมอบอํ

ประกาศค

ในลกัษณ

รายการดงั

ประชมุคณ

หมายเหต

ตาํ

คณะกรรม

กรรมการ

รองกรรมก
 

การสรรห

บุคคลทีได

พระราชบ

อนญุาตแ

หาดงันี 

องค์ประก

8) มีอํานาจด

การดําเนิน

9) ขออนมุตัิก

ของบริษัท

10) นําเสนอแ
11) กําหนดอํา
12) สรุปผลกา
13) กํากบัดแูล
14) กําหนดโค

รางวลั หรื

ทงันี การมอบ

ฏิบตัิตามข้อกําห

อํานาจช่วงในก

คณะกรรมการกํ

ณะดงักลา่วจะต้อ

งักลา่ว ตามทีข้

การอืนใดนอก

ณะกรรมการบริ

ตุ:  ผงัอํานาจ

แหน่ง 
ซื

มการบริหาร 

ผู้จดัการและ

การผู้จดัการ 

หากรรมการแ
การคดัเลือกบุ

ด้รับการแต่งตงั

บัญญัติบริษัทม

และการอนญุาต

 
กอบและการส
1) ให้บริษัทมี

โดยกรรม

ของบริษัท

ดําเนินการเปิดแ

นงานตามปกติ

การแต่งตงัทีปรึ

ท 

แนวทางการบริห

านาจหน้าทีแล

ารดําเนินงานเพื

ลและบริหารงา

ครงสร้างองค์กร

รือจ่ายผลตอบแ

บหมายอํานาจห

หนดและระเบีย

ารอนมุตัิรายกา

กํากบัตลาดทนุ)

องเสนอตอ่ทีปร

ข้อบงัคบัของบริ

เหนือจากทีกลา่

ริษัท เป็นคราวๆ

จอนมุตัิมีรายละ

สังหาริมทรัพย

ซอื / ขายต่อคร

5,000,000 

1,000,000 

ละผู้บริหาร 
คคลทีจะแต่งตั

งัให้ดํารงตําแห

มหาชน พ.ศ. 2

ตให้เสนอขายหุ้

สรรหาคณะกร
มีคณะกรรมกา

การไม่น้อยกว่

ทจะต้องเป็นผู้ มี

และปิดบญัชีเงิ

ติธุรกิจของบริษัท

รึกษาด้านตา่งๆ

หารให้แก่คณะ

ะความรับผิดช

พือนําเสนอคณ

นในสว่นงานก

รและการบริหา

แทนอืน รวมถงึ

หน้าทีและความ

ยบวาระตา่งๆ ที

ารใดทีตน หรือ

) มีสว่นได้เสีย

ระชมุคณะกรร

ริษัท หรือกฎหม

าวข้างต้น ก

ๆ ไป 

ะเอียดดงันี 

ย์ อสังหาริมท

รัง ซอื / ขายต

10,000,0

1,000,0

ตงัเป็นกรรมกา

หน่งกรรมการแ

2535 และตาม

หุ้นทีออกใหม ่ฉบ

รรมการบริษัท
ารของบริษัทเพื

ากึงหนึงของจํ

มีคณุสมบตัิตาม
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นฝากประเภท

ัท โดยต้องคํานึ

ๆ ทีจําเป็นตอ่

กรรมการบริษัท

อบให้แก่ผู้บริห

ะกรรมการบริษ

ารบริหารการข

รจดัการ โดยค

การเปลียนแป

มรับผิดชอบขอ

ทีได้รับอนมุตัิจา

อผู้ รับมอบอํานา

หรือผลประโยช

มการ และ/ห ื

มายทีเกียวข้อง

กรรมการผู้จดักา

ทรัพย์ 
จดัห

วัตถุดิ
ต่อครัง 

000 10

000 5

รหรือผู้บริหารข

และผู้บริหารขอ

มประกาศคณะ

บบัลงวนัที 15 

ท 

พือดําเนินกิจกา

านวนกรรมกา

มทีกฎหมายกํา

ตา่งๆ กบัธนา

นงึถงึประโยชน์ข

การดําเนินงาน

ท และคณะกรร

หารในระดบัสงู 

ษัท  และคณะก

ขายและการตล

รอบคลมุทงัเรือ

ลงคา่จ้างแก่พน

องกรรมการผู้จดั

ากคณะกรรมก

าจช่วง หรือบคุ

ชน์ในลกัษณะอื

หรือทีประชมุผู้ ถื

กําหนด 

ารไม่สามารถก

หาสนิค้าและ
บต่างประเทศ 
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และรองกรรมกา

บมจ.ธีระมงคล อ

กรรมการ และผูจ้

บจก.ธีระมงคล อ

10.92 % 

การบริหาร  

รผูจ้ดัการ 

อตุสาหกรรม 

จ้ดัการฝ่าย IT แล

อตุสาหกรรม 

ละธุรการ 

 

 



พล.ต.ท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
อายุ 

วุฒกิารศึก

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อัมรินทร์ เนีย

67 ปี 

กษา ปริญญ

รฐัปร

สถาบั

Mast

Unive

ปริญญ

รฐัปร

โรงเรีย

ประก

Direc

Progr

สมาค

บริษัท

Audit

Progr

สมาค

บริษัท

ยมสกุล 

 

ญาโท 

ะศาสนศาสตร์ 

บนับณัฑิตพฒันบ ิ

ter of Art 

ersity of Kansas

ญาตรี 

ะศาสนศาสตร์ (ต

ยนนายร้อยตํารวจ

กาศนียบตัร 

ctor Accreditatio

ram (DAP) รุ่นที 

คมสง่เสริมสถาบนั

ทไทย 

t Committee 

ram (ACP) รุ่นที 

คมสง่เสริมสถาบนั

ทไทย 

ริหารศาสตร์ 

s, USA 

ตํารวจ) 

จ 

on  

 60/2006 

นกรรมการ

 27/2009 

นกรรมการ
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ประสบการณ

• 2556 – ปัจ

  

• 2552 – ปัจ

  

  

  

• 2550 – ปัจ

  

• 2549 – ปัจ

  

• 2549 – 25

  

• 2549 – 25

• 2548 

• 2547 

% การถือหุ้น
 

ณ์ทาํงานในระยะ

จจบุนั 

จจบุนั 

จจบุนั 

จจบุนั 

54 

50 

นในบริษัท 

ะ 5 ปีย้อนหลัง 

กรรมการ และกร

บมจ. ธนลูกัษณ์ 

ประธานกรรมกา

ประธานกรรมกา

และประธานกรร

บมจ. ธีระมงคล 

กรรมการตรวจส

บมจ. สหพฒันพิ

กรรมการตรวจส

บมจ. สหพฒันาอิ

กรรมการตรวจส

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อิน

ผูช่้วยผูบ้ญัชากา

ผูบ้ญัชาการสํานั

ผูบ้ญัชาการสํานั

ไม่มี 

รรมการตรวรจสอ

์ 

ารตรวจสอบ กรรม

ารสรรหา  

รมการพิจารณาค่า

 อตุสาหกรรม 

อบ และกรรมการ

พิบลู 

อบ และกรรมการ

อินแตอร์โฮลดิง 

อบ และกรรมการ

นเตอร์เนชนัแนล 

ารตํารวจแห่งชาติ

นกังานนิติวิทยาศา

นกังานตรวจคนเข้

อบ 

มการอิสระ  

าตอบแทน 

รอิสระ 

รอิสระ 

รอิสระ 

 

าสตร์ตํารวจ 

า้เมือง 

 

 



นายธีรัชย
 
 
 
 
 
 
 
 
อายุ 

วุฒกิารศึก

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
นายทรงพ
 
 
 
 
 
 
 
 
อายุ 
วุฒกิารศึก
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ย์ มีเดชประเส

60 ปี 

กษา ปริญญ

นิติศา

จฬุาล

ประก

Direc

Progr

สมาค

บริษัท

Glob

Progr

Mitsu

พล จันทร์ผ่อง

48 ปี 
กษา ปริญ

บริหา

มหาวิ

ปริญญ

บริหา

มหาวิ

ประก

Direc

Progr

สมาค

บริษัท

สริฐ 

 

ญาตรี 

าสตร์ 

ลงกรณ์มหาวิทยา

กาศนียบตัร 

ctor Accreditatio

ram (DAP) รุ่นที 

คมสง่เสริมสถาบนั

ทไทย 

al Leadership 

ram รุ่นที 1 

ubishi Corporatio

งแสง 

 
ญาโท 
ารธุกิจ 

วิทยาลยัอสัสมัชญั

ญาตรี 

ารธุรกิจ สาขาบญั

วิทยาลยัอสัสมัชญั

กาศนียบตัร 

ctor Accreditatio

ram (DAP) รุ่นที 

คมสง่เสริมสถาบนั

ทไทย  

ลยั 

on  

 78/2009 

นกรรมการ

on Japan 

ญ 

ญชี 

ญ 

on  

 78/2009 

นกรรมการ
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ประสบการณ

• 2552 – ปัจ

 

  

• 2551 – ปัจ

  

  

  

• 2547 – ปัจ

  

  

• 2541 – 25

 

  

  

% การถือหุ้น

 

ประสบการณ

• 2552 – ปัจ

 

  

• 2550 – ปัจ

  

• 2546 – 25

  

% การถือหุ้น

 

ณ์ทาํงานในระยะ

จจบุนั 

จจบุนั 

จจบุนั 

51 

นในบริษัท 

ณ์ทาํงานในระยะ

จจบุนั 

จจบุนั 

49 

นในบริษัท 

ะ 5 ปีย้อนหลัง 

กรรมการตรวจส

กรรมการสรรหาแ

บมจ. ธีระมงคล 

ผูจ้ดัการทวัไป 

เกรซพบัลิชชิง 

กรรมการ คณะอ

สถาบนัเทคโนโล

กรรมการ คณะก

ตรวจสอบราชกา

กระทรวงวิทยาศ

ทีปรึกษาดา้นต่า

บริหาร 

บจก. วินิจผลมอ

บจก. จรัลอิมปอ

ไม่มี 

ะ 5 ปีย้อนหลัง 

กรรมการตรวจส

กรรมการสรรหาแ

บมจ. ธีระมงคล 

ทีปรึกษาดา้นบญั

กลุม่บริษัท วินิจผ

ผูอํ้านวยการฝ่าย

กลุม่บริษัท ปรีชา

ไม่มี 

อบ กรรมการอิสร

และกรรมการพิจา

 อตุสาหกรรม 

อนกุรรมการพสัด ุ

ลยีนิวเคลียร์แห่งช

กรรมการกํากบัแล

ารใสสะอาด 

าสตร์และเทคโนโ

งประเทศ และผูป้

เตอร์เซลส์ 

ร์ตเอ็กซ์ปอร์ต 

อบ กรรมการอิสร

และกรรมการพิจา

 อตุสาหกรรม 

ญชีและการเงิน 

ผล ออโต้ จํากดั 

ยบญัชี 

ากรุ๊ป จํากดั (มหา

ระ  

ารณาค่าตอบแทน

 

าติ 

ละ 

โลยี 

ประสานงานฝ่าย

ระ  

ารณาค่าตอบแทน

 

าชน)  

 

 

น 

น 



 

นายประวิ

และภรรย

นายธีระชั

นายธีรยทุ

นายธีระพ

และภรรย

ดร.ธีรศกัดิ

พล.ต.ท.อั

นายธีรัชย์

นายทรงพ

นายธนกร

นางสาวสุ
*ร้อยละ: คํา
 

การถือคร

ชือ-สกุล

วทิย์ ประสทิธิรัต

า 

ชยั ประสทิธิรัตน

ทธ์ ประสทิธิรัตน

พงษ์ ประสทิธิรัต

า 

ดิ ประสทิธิรัตน

อมัรินทร์ เนียมส

ย์ มีเดชประเสริฐ

พล จนัทร์ผอ่งแส

ร สขุกาญจนนท

ภุฎักานต์ เปียม
นวณจากร้อยละขอ

รองหุ้นของค

ล 

ตนพร 

นพร 

นพร 

ตนพร 

นพร 

สกลุ 

ฐ 

สง 

ท์ 

มสะอาด 
องจํานวนหุ้นสามญั

คณะกรรมกา

ประธานก

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการพ

กรรมการ 

และรองก

กรรมการ 

และรองก

กรรมการ 

และรองก

ประธานก

ประธานก

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการส

คา่ตอบแท

กรรมการ

กรรมการส

คา่ตอบแท

ผู้ช่วยกรร

ผู้จดัการฝ่
ญของบริษัท ณ วนัที

54 

ารบริษัทและ

ตาํแหน่งปั

กรรมการบริษัท

 ประธานกรรมก

ผู้จดัการ กรรม

พิจารณาคา่ตอ

 กรรมการบริหา

รรมการผู้จดักา

 กรรมการบริหา

รรมการผู้จดักา

 กรรมการบริหา

รรมการผู้จดักา

กรรมการตรวจส

กรรมการสรรหา

พิจารณาคา่ตอ

ตรวจสอบ กรร

สรรหาและกรร

ทน 

ตรวจสอบ กรร

สรรหาและกรร

ทน 

มการผู้จดัการ 

ฝายบญัชีและก
ที 27 ธันวาคม 255

ะผู้บริหาร ณ

ัจจุบัน 

 

การบริหาร 

การสรรหา และ

อบแทน 

าร  

าร 

าร  

าร 

าร  

าร 

สอบ กรรมการอิ

า และประธาน

อบแทน 

มการอิสระ   

รมการพิจารณา

มการอิสระ   

รมการพิจารณา

 

ารเงิน 
56 ทงัหมด 395,72

ณ วันท ี27 ธั

จาํนว

115

ะ

43

43

43

43

อิสระ 

า

า

1,388 หุ้น  

ธันวาคม 255

วนหุ้นสามัญ 

5,200,000 

3,200,000 

3,200,000 

3,200,000 

3,200,000 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

56 

ร้อยละ* 

29.11% 

10.92% 

10.92% 

10.92% 

10.92% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

 

 



 
1) ค่าต

ลาํดับ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

หมายเหต

 
2) ค่าต

 
 

 
 

อบแทนทีเป็น
(ก)  ค่าตอบแ
เบียประชมุกรร

ทางบ

ประชมุกรรมกา

บาท ประธานก

สรรหาครังละ 

บาท และกรรม

คา่ตอบแทน 

 ทางบ

 

โดยการจ่ายคา่

 

นายประวทิ

นายธีระชยั

นายธีรยทุ

นายธีระพ

ดร.ธีรศกัดิ

พล.ต.ท. อั

นายธีรัชย์ 

นายทรงพ

(ข)  ค่าตอบแ

ตุ: คา่ตอบแท

อบแทนอืนทไี
- ไมมี่ - 

นตัวเงนิ 
แทนคณะกรรม
รมการ 

บริษัทกําหนดค

ารของบริษัท โ

กรรมการตรวจ

6,000 บาท กร

มการพิจารณาค

บริษัทกําหนดค

าตอบแทนให้แก

รา

ทย์ 

ยั  

ธ์  

งษ์ 

ดิ  

อมัรินทร์ 

์   

ล   

แทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแท

ร

ทนผู้บริหาร ปร

ไม่ใช่ตัวเงนิ 

มการ 

คา่ตอบแทนกรร

ดยคา่เบียประช

สอบครังละ 20

รรมการสรรหาค

คา่ตอบแทนครัง

คา่ตอบแทนกรร

ก่คณะกรรมกา

ายนามคณะกร

ประสทิธิรัตน

ประสทิธิรัตน

ประสทิธิรัตน

ประสทิธ์รัตน

ประสทิธ์รัตน

เนียมสกลุ 

มีเดชประเสริฐ

จนัทร์ผอ่งแสง

ทนผู้บริหาร 

รวม 

ระกอบด้วย เงิน
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ค่าตอบแท

รมการและกรรม

ชมุสําหรับประธ

0,000 บาท กร

ครังละ 5,000 บ

ังละ 5,000 บา

รมการไว้ปีละไม

ร มีรายละเอียด

รรมการ 

พร 

พร 

พร 

พร 

พร 

ฐ 

ง 

นเดือน โบนสั แ

ทน 

มการตรวจสอบ

ธานกรรมการ ค

รรมการตรวจส

บาท ประธานก

ท  

ม่เกิน 1,500,00

ด ดงันี  

ละเงินกองทนุสํ

บ ตามระเบียบ

ครังละ 6,000 บ

อบครังละ 15,

กรรมการพิจารณ

00 บาท 

 

จาํนวนราย (ค

6 

สํารองเลียงชีพ 

บว่าด้วยคา่ตอบ

บาท กรรมการ 

000 บาท ประ

ณาคา่ตอบแทน

ปี 2556 

24,000 

30,000 

20,000 

20,000 

20,000 

362,000 

320,000 

320,000 

ปี 2556 
คน) จาํนวน

7,1

 

บแทนและเบีย

 ครังละ 5,000

ะธานกรรมการ

นครังละ 6,000

นเงนิ (บาท) 

171,680 

 

 

 

 



 

2557 โด

บริษัทในด้

 
1) องค์

การอนมุตัิ

ของฝ่ายบ

งบประมา

ทีตงัไว้  โ

ในช่วงเวล

ประสทิธิผ

ข้อบงัคบัข

2) การบ

เสียงดงักล

สถานการ

ผู้บงัคบับญั

เสียงหรือล

3) การค

และมีควา

การบนัทกึ

ตรวจสอบ

กนั  อยา่ง

กนัทีไมเ่ป็

ความเหน็

4) ระบ

บญัชีและ

พร้อมเอก

กํากบัดแูล

รายงานต่

ในการประชมุ

ดยมีคณะกรรม

ด้านตา่ง ๆ โดย

กรและสภาพ
บริษัท มีการกํ

ติธุรกรรมด้านก

บริหารในทกุฝ่า

าณประจําปี  

ดยมีการติดตา

ลานนั ๆ ต

ผล  รวมทงับริษั

ของทางราชกา

 
บริหารความเ
ฝ่ายบริหารมีก

ลา่วลว่งหน้าก่อ

รณ์ทีเป็นสาเหต

ญัชาของแตล่ะ

ลดความเสียงที
 
ควบคุมการปฏ
บริษัทมีการกํา

ามเหมาะสม  

กรายการบญัชี 

บการดําเนินการ

งรัดกมุและตรว

ปนรายการทางก

นก่อนการเข้าทํา

 
บสารสนเทศแ
บริษัทจดัให้มีก

ะบญัชีตา่ง ๆ ไ

สารประกอบก

ลให้การกําหนด

าง ๆ มีความถกู

คณะกรรมการ

การตรวจสอบท

การซกัถามข้อ

แวดล้อม 
าหนดโครงสร้า

ารเงิน การจดัซื

ยทีเกียวข้องเพื

และได้แจ้งให้

มและประเมินผ

ตามความเหมา

ษัทมีข้อกําหนด

ร  บนพืนฐานค

สียง  
ารประชมุเพือป

อนการกําหนดเ

ตขุองความเสียง

ะแผนกทีเกียวข้

ทีเกิดขนึ 

ฏบัิตงิานของฝ
าหนดขอบเขตห

มีการแบง่แยก

 และการดแูลจ

รตามอํานาจหน

วจสอบได้ โดยมี

การค้าปกติหรือ

ารายการ  ทงันี

และการสือสา
การเข้าถงึข้อมลู

ไว้อยา่งครบถ้ว

ารประชมุตา่งๆ

ดนโยบายบญัชี

กต้อง 

กา

รของบริษัท ธีระ

ทงัสามท่านเข้า

มลูจากฝ่ายบริ

างองค์การ ขอบ

ซือ และการบริห

พอกําหนดเป้าห

ห้ผู้บริหารในแต

ผลอยา่งตอ่เนือ

าะสม  เพื

เกียวกบัจริยธร

ความเป็นธรรมแ

ประเมินความเสี

เป้าหมายทางธุ

งดงักลา่ว  

องทราบถึงแนว

ฝ่ายบริหาร  
หน้าทีและวงเงิน

กหน้าทีความรับ

จดัการทรัพย์สนิ

น้าทีอยูเ่สมอ  

มีการรายงานต

ออาจมีความขดั

ต้องเป็นไปตาม

ารข้อมูล  
ลทีมีคณุภาพแล

นเป็นหมวดหมู

ๆ ลว่งหน้าภาย

ชของบริษัทเป็น
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ารควบคุมภ

ะมงคล อตุสาห

าร่วมประชมุ นั

หาร ซงึสามารถ

บเขตอํานาจขอ

หารงานไว้เป็นล

หมายการดําเนิน

ตล่ะแผนกรับทร

องเพือปรับเปลีย

อให้มนัใจวา่กา

รรม และหลกัก

และผลประโยช

สียงในการดําเนิ

ธรุกิจ และผู้บ

 รวมทงัเมือมี

วทางปฏิบตัิตา

นอํานาจอนมุตัิ

บผิดชอบงานเพื

นออกจากกนัโด

 บริษัทได้กําหน

ตอ่คณะกรรมกา

ดแย้งทางผลปร

มกฎข้อบงัคบัข

ละเพียงพอตอ่ก

มู ่  ในการประ

ยในระยะเวลา

นไปตามหลกักา

ายใน 

หกรรม จํากดั (

นนั คณะกรรมก

ถแบง่แยกหวัข้อ

องฝ่ายบริหาร  

ลายลกัษณ์อกัษ

นธุรกิจ และ

ราบเพือบริหาร

ยนแผนธุรกิจแ

ารปฏิบตัิงานมีก

ารกํากบัดแูลกิ

ชน์ของผู้ มีสว่นไ

นินธุรกิจและกํา

บริหารมีการปร

มีเหตกุารณ์ผิด

มมาตรการบริห

ของฝ่ายบริหาร

พือถ่วงดลุและส

ดยเดด็ขาด มีร

นดให้มีมาตรก

ารตรวจสอบเป็

ระโยชน์ ต้

องตลาดหลกัท

การตดัสนิใจ โ

ะชมุคณะกรรมก

ตามทีกฎหมาย

ารบญัชีทีรับรอง

(มหาชน) ครังที

การได้ประเมินร

อออกได้ ดงันี 

นโยบาย ระเบี

ษร ชดัเจนและร

ะแผนธุรกิจ 

รงานภายในแผน

ละงบประมาณ

การควบคมุภา

จการ  โดยคํานึ

ได้เสียทกุฝ่าย  

าหนดมาตรการ

ระชมุเป็นประจํ

ปกติจากปัจจยั

หารความเสียง

รในแตล่ะระดบั

สอบทานซงึกนัแ

ระบบการตรวจ

ารและขนัตอน

นรายไตรมาส 

ต้องรายงานคณ

ทรัพย์แหง่ประเท

โดยมีการจดัเก็

การบริษัท บริษ

ยกําหนด   

งทวัไป ซงึผา่น

ที 1 เมือวนัที 1

ระบบการควบ

บียบวิธีปฏิบตัิงา

รัดกมุ ได้มีการ

 ควบคูไ่ปก

นกให้สอดคล้อ

ณให้สอดคล้องกั

ยในอยา่งมีประ

นงึถงึข้อกําหนด

 

รหรือแนวทางใ

าทกุเดือน  

ยภายนอก  

และร่วมมือกนั

บ ไว้เป็นลา

และกนั ทงัในด

จสอบระหวา่งห

อนมุตัิการทํารา

กรณีรายการธุ

ณะกรรมการตร

ทศไทย 

ก็บเอกสารประก

ษัทได้จดัสง่หนงั

คณะกรรมการ

นเหน็โดยผู้สอบ

8 กุมภาพนัธ์

คมุภายในของ

าน ระเบียบใน

ประชมุร่วมกนั

กบัการกําหนด

องกบัเป้าหมาย

กบัสถานการณื

ะสทิธิภาพและ

ดกฎหมายและ

นการลดความ

เพือติดตาม

โดยจะแจ้งให้

นป้องกนัความ

ยลกัษณ์อกัษร

ด้านการอนมุตัิ

น่วยงาน และ

ายการระหวา่ง

รกรรมระหวา่ง

รวจสอบเพือขอ

กอบการบนัทกึ

งัสือนดัประชมุ

รบริษัทได้มีการ

บบญัชี เพือให้

 

 

์ 

 

 



5) ระบ

มีการติดต

หาสาเหตุ

ปรับเปลีย

แก้ไขข้อบ

ตรวจพบข้

รายงานผ

กรณีพบข้

เหมาะสม

ตา่ง ๆ ทงั

ไมมี่อํานา

มีระบบจดั

อนัควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บการตดิตาม 
บริษัทมีการกํา

ตามและประเมิ

ทงัทีเกิดจากปัจ

ยนแผนธุรกิจแล

บกพร่องภายใน

ข้อบกพร่องทีเป็

บริษัทมีการตร

ลการตรวจสอบ

ข้อบกพร่องซงึได

ภายหลงัการป

ม ในเรืองการทํา

งั 5 สว่นทีมีคว

าจ รวมถงึการต

ดเก็บเอกสารสาํ

 

 

 

  
าหนดเป้าหมาย

นผลอย่างตอ่เนื

จจยัภายนอก 

ละงบประมาณใ

นระยะเวลาทีกํา

ป็นสาระสําคญั 

รวจสอบการปฏิ

บโดยตรงตอ่คณ

ด้ให้ดําเนินการ

ระเมินแล้ว 

าธุรกรรมกบัผู้ ถื

วามเหมาะสมแ

ตรวจสอบภายใ

าคญัทีทําให้กร

ยการดําเนินธุรกิ

นืองโดยสมําเส

และปัจจยัภ

ให้สอดคล้องกบั

าหนด  เพือให้ก

  

ฏิบตัิตามระบบก

ณะกรรมการตร

รแก้ไขภายในระ

คณะกรรมกา

ถือหุ้นรายใหญ่ 

และเพียงพอใน

ในทีมีความอิสร

รรมการ ผู้สอบบ
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กิจ และแผนธุร

มอ ความแต

ายใน รวมทั

บัสถานการณ์ใ

การดําเนินงาน

การควบคมุภาย

รวจสอบ และจ

ะยะเวลาทีกําห

ารมีความเหน็ว่

 กรรมการ ผู้บ ิ

นการป้องกนัทรัพ

ระในการติดตา

บญัชี และผู้ มีอํ

 

กิจ ควบคูไ่ปกบั

กตา่งจากเป้าห

ทงัจากความบก

ในช่วงเวลานนั 

นมีประสทิธิภาพ

ยในทีวางไว้อย่

จากการสุม่ตรว

นดแล้ว ผู้บริหา

วา่ บริษัทมี

ริหาร หรือผู้ ทีเ

ัพย์สนิอนัเกิดจ

ามและประเมิน

านาจตามกฎห

บัการกําหนดแ

หมายทีกําหนดไ

กพร่องของการป

ๆ ตามความ

พและประสทิธิผ

างสมําเสมอ 

จสอบการดําเนิ

ารอาจมีการสุม่

มีระบบการควบ

เกียวข้อง และมี

ากการทีผู้บริห

ผลการควบคมุ

หมายสามารถต

ผนงบประมาณ

ไว้จะต้องมีการ

ปฏิบตัิงาน แ

มเหมาะสม ป

ผล ในอดีตทีผา่

ทงัจากผู้ตรวจ

นินงานของแตล่

มตรวจสอบเป็น

บคมุภายในอยา่

มีระบบควบคมุ

ารนําไปใช้โดย

ภายใน นอกจ

ตรวจสอบได้ภา

ณประจําปี โดย

รตรวจสอบเพือ

และดําเนินการ

ระกอบกบัต้อง

านมา ไมมี่การ

สอบภายในซงึ

ละฝ่ายโดยตรง

นระยะ 

างเพียงพอและ

ภายในในด้าน

มิชอบหรือโดย

ากนี บริษัทยงั

ยในระยะเวลา

 

 

 



 

สํารองตา่ง

ปันผลนนั
 

 

 
 

บริษัทมีนโยบา

ง ๆ ทกุประเภท

ไม่มีผลกระทบ

ายการจ่ายเงินปั

ทตามทีได้กําหน

ตอ่การดําเนินง

นโยบ

ปันผลในแตล่ะปี

นดไว้ในข้อบงัคั

งานปกติของบริ
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บายการจ่ายเ

ปีในอตัราไมน้่อ

คบัของบริษัทแล

ริษัทอยา่งมีนยั

เงนิปันผล 

อยกว่าร้อยละ 

ละตามกฎหมา

สําคญั  

40 ของกํา

ย หากไมมี่เหตุ

ไรสทุธิทีเหลือห

ตจํุาเป็นอืนใดแ

หลงัจากหกัเงิน

ละการจ่ายเงิน

 

 



ร

1

ายการระหวา่งกนัขอ
บุคคลทอีาจมีควา

. นายประวิทย์ ประสิ

งบริษัทกบับคุคลทีอา
ามขัดแย้ง 

สิทธิรัตนพร นายป

และผ้

ระชยั

นพร 

ศกัดิ 

กรรม

 

าจมีความขดัแย้งทาง
ความสัมพ

ประวิทย์ ประสิทธิรัต

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท แ

ย ประสทิธิรัตนพร นา

 นายธีระพงษ์ ประสทิ

 ประสิทธิรัตนพร ซึ

มการและผู้ ถือหุ้นของบ

งผลประโยชน์ทีเกิดขนึ
พนัธ์ 

ตนพร เป็นกรรมการ 

และเป็นบิดาของนายธี

ยธีรยทุธ์ ประสิทธิรัต

ทธิรัตนพร และนายธีร

งทงั 4 ทา่น เป็น

บริษัท  
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รายการระหว่าง
 

นในปี 2556 ดงันี 
ลักษณะ

นายประวิทย์ ประสิ

บริษัท 

นายประวิทย์ ประ

เพือใช้เป็นวงเงินทนุ

การดําเนินธรุกิจของ
 
 

ยอด ณ วนัต้นงวด 

บวก เพิมขนึระหวา่ง

หกั ลดลงระหวา่งงว

ยอด ณ วนัสินงวด 

โดยนายประวิทย์ 

เกียวกบัดอกเบียจา

ละ 1.2 ตอ่ปี หรือคิ

ล้านบาท โดย ณ 

ดอกเบยีค้างจ่ายเทา่

งกัน 

ะและมูลค่าของรายก

สิทธิรัตนพร ได้ให้เงินกู้

ะสิทธิรัตนพร ได้ให้เงิ

นหมนุเวียนและเสริมสภ

งบริษัท โดยมีรายละเอี
 หน

31 ธ.ค. 56 

32.00 

งงวด 0.00 

วด (0.00) 

32.00 

ประสิทธิรัตนพร ไ

กบริษัทในปี 2556 เทา่

คิดเป็นคา่ใช้จ่ายดอกเบี

วนัท ี 31 ธนัวาคม 2

ากบั 0.08 ล้านบาท 

การ 

กู้ ยืมระยะสนัแก่

นกู้ ยืมระยะสนั 

ภาพคลอ่งใน

อียด ดงันี 
น่วย:ล้านบาท 

 

 

 

ได้คิดค่าใช้จ่าย

ากบั อตัราร้อย

บยีเทา่กบั 0.38 

2556 บริษัทมี

สําห

ข้อง

ธรุกิ

พิจา

การท

และ

บริษั

ความจาํเป็นและค

หรับรายการเงินกู้ ยืมระย

ดงักลา่ว เป็นไปเพ

จของบริษัท ซงึค

ารณาการทํารายการดงั

ทํารายการนีเป็นการทํ

ะเป็นไปเพือประโยชน์ใน

ษัท 

 

ความสมเหตุสมผล 

ยะสนัจากบคุคลทีเ กี

พือประโยชน์ในการดํา

คณะกรรมการตรวจสอ

งกลา่วข้างต้นแล้ว เห็

ารายการทีสมเหตสุมผ

นการดําเนินธรุกิจของ

 

 

กียว

เนิน

บได้

นวา่ 

ผล 



ร

2

ธี

พ

 
ายการระหวา่งกนัขอ

บุคคลทอีาจมีควา

2. นายธีระชยั ประสทิ

ธรยทุธ์ ประสิทธิรัตนพร

พงษ์ ประสิทธิรัตนพร 

งบริษัทกบับคุคลทีอา
ามขัดแย้ง 

ทธิรัตนพร/นาย

ร และนายธีระ

นายธี

ประสิ

นพร 

นอก

ตามล

ซงึเป็

 

าจมีความขดัแย้งทาง
ความสัมพ

ธีระชยั ประสิทธิรัต

สิทธิรัตนพร และนายธี

 เป็นกรรมการ แ

จากนียงัเป็นบตุรชายค

ลําดบั ของนายประวิ

ปนกรรมการ และผู้ ถือหุ้

รา

งผลประโยชน์ทีเกิดขนึ
พนัธ์ 

ตนพร นายธีรยทุธ์ 

ธีระพงษ์ ประสิทธิรัต

และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

คนที 1 2 และ 3 

ทย์ ประสิทธิรัตนพร 

หุ้นของบริษัท 
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ายการระหว่างกัน

นในปี 2556 ดงันี 
ลักษณะ

รายการเช่าทรัพย์สิน

บริษัททําสญัญาเชา่

โรงงานผลิตสินค้าจํ

(กรรมสิทธิของนายธี

(กรรมสิทธิของนายธี

46/69 (กรรมสิทธิข

มีขนาดเนือทีประมา

ตงัอยู่ หมูท่ี 3 ถนน

กระบือ อําเภอเมอืง

มลูคา่ของรายการเท

ในปัจจบุนับริษัทจ่า

เทา่กบั 15,000 บา

3 ทา่น (บริษัทเริมทํ

วนัที 1 มกราคม 25

 

 

 
 

น (ต่อ)  

ะและมูลค่าของรายก

น 

าอาคารมินิแฟคตอรีสํา

านวน 3 ห้อง 

ธีระพงษ์ ประสิทธิรัต

ธีรยทุธ์ ประสิทธิรัตนพ

องนายธีระชยั ประสทิ

าณ 420 ตารางเมตร

นเลียบคลองสีวาพาสวั

 จงัหวดัสมทุรสาคร โด

ทา่กบั 0.54 ล้านบาท ต

ยชําระคา่เช่าทรัพย์สิน

าทตอ่เดือนตอ่ห้อง ให้

ทําสญัญาเช่าทรัพย์สิน

54) 

การ 

าหรับใช้เป็น

เลขท ี 46/67 

ตนพร) 46/68 

พร) และเลขท ี

ทธิรัตนพร) โดย

ร ตอ่ห้อง ซงึ

สัดิ ตําบลคอก

ดยในปี 2556 มี

ตามลําดบั โดย

นดงักลา่ว

แก่กรรมการทงั 

ดงักลา่ว ตงัแต่

ราย

ธรุกิ

เป็น

เปรีย

ทีได้

อิสร

แหง่

(บริษ

เช่าที

18 

ตาร

21,0

ทงันี

ราย

เป็น

ประ

ความจาํเป็นและค

การทีเกิดขนึเป็นไปเพอื

จของบริษัท โดยกา

ราคาทีสมเหตสุมผล 

ยบเทยีบกบัราคาทีบริษ

รับความเหน็ชอบจากส

ระไทย (TVA) และ สม

ประเทศไทย (VAT) 

ษัท บรูคเรียลเอสเตท 

ทีดินและอาคารในบริเว

ธนัวาคม 2550 ซึ

างเมตรละ 50 บาท

000 บาทตอ่เดือนตอ่ห้

นี คณะกรรมการตร

การดงักลา่วข้างต้นแล้

การทํารายการทีสมเห

ะโยชน์ของบริษัท 

ความสมเหตุสมผล 

อประโยชน์ในการดําเนิ

ารกําหนดราคาระหวา่ง

ซงึเป็นราคาทีตํากวา่ 

ษัทประเมินมลูคา่ทรัพย

สมาคมนกัประเมินราค

าคมผู้ประเมินคา่ทรัพย

จํากดั) ได้สํารวจราค

วณดงักลา่วไว้ เมือว

ซงึได้ประเมินราคาคา่เช

ท (หรือเทา่กบัอตัราคา่

อง) 

รวจสอบได้พิจารณากา

ล้ว เหน็วา่ การทํารายก

ตสุมผล และเป็นไป

 

 

นิน

งกนั

เมือ

ย์สิน

คา

ย์สิน

าคา่

วนัท ี

ช่าไว้

าเช่า 

รทํา

ารนี

เพือ



ความเหน็

พิจารณาใ

อาจมีควา

ประชมุได้

สมเหตสุม

มีความขดั

มาตรการ

พิจารณาอ

กรรมการ 

ดงักล่าวไ

สถานการ

บคุคลทีมี

รายงานใน

ตรวจสอบ

การพิจาร

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ดงักลา่วก่

ตรวจสอบ

บริษัทจะเ

(56-2) ต

กนัดงักลา่

ข้อกําหนด

สทิธิออกเ

นโยบายห

กนัยายน 

ระหวา่งกนั

ดําเนินกา

ทีบริษัท 

คา่ตอบแท

นของคณะกรร
ในการประชมุค

ให้ความเหน็เกี

ามขดัแย้งทางผ

ด้พิจารณาแล้ว 

มผล มีการกําห

ดแย้งดงักลา่ว  

 
รหรือขันตอน
ในการประชมุ

อนมุตัิหลกัการ

  ผู้บริหาร  

ด้ ห

รณ์เดียวกนั ด้

ความเกียวข้อง

นการประชมุขอ

สําหรับในกรณ

บเกียวกบัความ

ณารายการระห

บบญัชี เป็นผู้ใ

บใช้ประกอบกา

ก่อนการเข้าทําร

บจากผู้สอบบญั

เปิดเผยรายการ

ตามหลกัเกณฑ์

าวต้องปฏิบตัิให้

ดของตลาดหลกั

เสียงลงมติในก

หรือแนวโน้มก

ตามมติทีประชุ

 2552) ได้กํ

นักบับคุคลทีอา

รค้าปกติและเป็

กระทํากบับุ

ทน รวมทงัคว

รมการตรวจส
คณะกรรมการต

ยวกบัรายการร

ผลประโยชน์ในอ

มีมติเป็นเอก

นดราคาและเงื

 

การอนุมัตกิา
คณะกรรมการ

รเกียวกบัข้อตก

 หรือบคุคลทีมี

หากธุรกรรมนนั

ด้วยอํานาจต่อร

ง ทงันี ทางบ

องคณะกรรมก

ณีทีมีรายการร

จําเป็นและควา

หวา่งกนัทีอาจเ

ให้ความเหน็เกีย

ารตดัสนิใจและ

รายการ 

ญชีของบริษัท  

รระหวา่งกนัดงั

ฑ์และกฎหมายว

ห้เป็นไปตามกฎ

กัทรัพย์แหง่ประ

ารทํารายการร

การทาํรายกา

ชมุคณะกรรมก

าหนดนโยบาย

าจมีความขดัแย

ป็นราคาตลาดซึ

บคุคลภายนอก 

ามจําเป็นและค

สอบ 
ตรวจสอบครังที

ระหวา่งกนัของ

อนาคต ตาม

กฉนัท์ให้ความเ

งือนไขอืน ๆ ทีเป

รทาํรายการร
รบริษัท ครังที 

กลงทางการค้า

มีความเกียวข้อ

นมีข้อตกลงทา

รองทางการค้า

บริษัทจะจดัทํา

การบริษัททกุไต

ะหวา่งกนัไมเ่ป็

ามเหมาะสมขอ

เกิดขนึบริษัทจะ

ยวกบัรายการร

ให้ความเหน็ตอ่

ทงันีบริษัทจะ

และหากหุ้นสา

กลา่วไว้ในแบบ

วา่ด้วยหลกัทรัพ

ฎหมายวา่ด้วยห

ะเทศไทย ซงึผู้ ที

ะหวา่งกนันนั ๆ

รระหว่างกันใ

ารบริษัท (ภา

การเข้าทําราย

ย้งทางผลประโ

ซงึสามารถอ้าง

 ทงันีบริษัท

ความเหมาะสม
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ที 1/2557 เมือ

บริษัทกบับคุคล

มประกาศคณะ

เหน็วา่ รายก

ป็นธรรม และไ

ระหว่างกัน 
 2/2552 เมือ

ทีมีเงือนไขการ

อง โดยได้อนมุั

งการค้าในลกัษ

าทีปราศจากอิท

ารายการสรุปก

ตรมาส หรือตาม

ปนรายการทางก

องรายการนนั 

ะพิจารณาให้ผู้ป

ระหวา่งกนัดงัก

อคณะกรรมกา

ะเปิดเผยรายกา

ามญัของบริษัท

บแสดงรายการ

พย์และตลาดห

หลกัทรัพย์และ

ทีอาจมีความขั

ๆ  

ในอนาคต 

ยหลงัการแปรส

การระหวา่งกนั

โยชน์กบับริษัท 

อิงเปรียบเทียบ

ทจะให้คณะกรร

มของรายการระ

อวนัที 18 กมุภ

ลทีอาจมีความ

ะกรรมการกํากบั

ารระหวา่งกนัต

มมี่การถ่ายเทผ

อวนัที 13 พฤ

รค้าโดยทวัไปใน

มตัิในหลกัการใ

ษณะเดียวกบัที

ทธิพลในการทีต

ารทําธุรกรรมดั

มความประสง

การค้าปกติ บ ิ

ในกรณีทีคณ

ประเมินราคาอิ

ลา่วตอ่คณะกร

รบริษัท 

ารระหวา่งกนัไว้

ทได้จดทะเบียนใ

ข้อมลูประจําปี

ลกัทรัพย์ ทงันี

ตลาดหลกัทรัพ

ดัแย้งหรือมีสว่

สภาพเป็นบริษัท

นไว้วา่ ในอนา

 บริษัทจะกําหน

บได้กบัเงือนไขห

รมการตรวจสอบ

ะหวา่งกนัดงักล

ภาพนัธ์ 2557

ขดัแย้งทางผลป

บหลกัทรัพย์แล

ตา่ง ๆ ดงัก

ผลประโยชน์ระ

ฤศจิกายน 25

นการทําธุรกรร

ให้ฝ่ายจดัการส

ทีวิญ ชูนจะพงึ

ตนมีสถานะเป็น

ดงักล่าวทีเกิดขึ

ค์ของคณะกรร

บริษัทจะจดัให้มี

ณะกรรมการตร

อิสระ  ผู้ เชีย

รรมการตรวจสอ

หรือผู้ ถือหุ้นต

ว้ในหมายเหตปุ

ในตลาดหลกัท

 (56-1) แล

นีการพิจารณา

พย์ และข้อบงั

นได้เสียในการ

ัทมหาชนจํากดั

าคตหากบริษัทมี

นดเงือนไขตา่ง 

หรือราคาทีเกิดขึ

บเป็นผู้ให้ความ

ลา่ว ในกรณีที

7 คณะกรรมกา

ประโยชน์ มีสว่

ละตลาดหลกัทรั

กลา่ว เป็นรา

ะหวา่งบริษัท แล

552 คณะกรร

มระหวา่งบริษัท

สามารถอนมุตัิก

งกระทํากบัคู่สั

นกรรมการ ผู้

นในช่วงเวลาที

รมการบริษัท 

มีความเหน็โดย

รวจสอบไมมี่คว

วชาญอิสระเฉพ

อบ  เพือให้

ามแตก่รณีเพือ

ประกอบงบการ

ทรัพย์ เอม็ เอ ไ

ละรายงานประจ

อนมุตัิการทํารา

คบั ประกาศ 

ทํารายการระห

ด ครังที 1/25

มีความจําเป็นต้

 ๆ ให้เป็นไปตา

ขนึกบัธุรกิจปร

มเหน็เกียวกบัร

คณะกรรมการ

 

ารตรวจสอบได้

วนได้เสีย หรือ

รัพย์ ซงึในที

ยการทีมีความ

ละบคุคลทีอาจ

มการบริษัทได้

ท กบั

การทําธุรกรรม

ญัญาทวัไปใน

ผู้บริหาร หรือ

ทีผ่านมา เพือ

คณะกรรมการ

วามชํานาญใน

พาะด้านหรือผู้

คณะกรรมการ

ออนมุตัิรายการ

เงินทีได้รับการ

ไอ (mai) แล้ว

จําปีของบริษัท

ายการระหวา่ง

 คําสงั หรือ

หว่างกนัจะไม่มี

552 วนัที 23

ต้องทํารายการ

ามลกัษณะการ

ะเภทเดียวกนั

ราคา อตัรา

รตรวจสอบไม่มี

 

 

 

 



ความชําน

เฉพาะด้า

ตรวจสอบ

เปิดเผยรา

สามญัขอ

แบบแสดง

หลกัทรัพย

กรรมการจ

จะต้องเปิ

ตามกฎหม

ประเทศไท

จําหน่ายไ

ทํารายกา

ประสทิธิรั

ระยะสนัเป็

นําวงเงินด

คณะกรรม

ทยอยลดก
 
มาตรการ

ผลประโย

ทีมีกรรมก

โดยทวัไป

คณะกรรม

และมีนโย

หลกัทรัพย

ตามข้อกํา

จดทะเบีย

 
 
 

นาญในการพิจา

นหรือผู้สอบบญั

บใช้ในการประก

ายการระหวา่งก

งบริษัท ได้จดท

งรายการข้อมลู

ย์และตลาดหลั

รายการระหวา่

จะต้องไมอ่นมุตัิ

ดเผยรายการดั

มายวา่ด้วยหลกั

ทย รวมตลอด

ไปซงึทรัพย์สนิข

รระหว่างกนักบั

อยา่งไรก็ตาม 

รัตนพร นนั ปัจ

ป็นทีเรียบแล้ว 

ดงักลา่วมาทดแ

มการตรวจสอบ

การพงึพาเงินกู้

รคุ้มครองผู้ลง
เพือเป็นการคุ้ม

ชน์ มีสว่นได้สว่

การตรวจสอบเข้

 ซงึทางคณ

มการบริษัท ครั

ยบายการกําหน

ย์และตลาดหลั

าหนดเกียวกบัก

ยนอยา่งเคร่งครั

 

ารณารายการร

ญชีของบริษัทเป็

กอบการตดัสนิใ

กนัไว้ในหมายเ

ทะเบียนในตลา

ลประจําปี (56

กัทรัพย์ และข้อ

างกนัทีอาจเกิดขึ

ตัิรายการใด ๆ

ดงักลา่วตอ่คณะ

กัทรัพย์และตล

ดถงึการปฏิบตัิต

ของบริษัท และ

บบริษัททีเกียวข้

สําหรับรายก

จบุนัสถาบนักา

ทงันีทางบริษัท

แทนเป็นไปตาม

บได้ให้ความเหน็

ู้ ระยะสนัดงักล่

งทุน 
มครองผู้ลงทนุ 

วนเสีย หรืออา

ข้าร่วมประชมุ 

ณะกรรมการบริ

รังที 2/2552 เมื

นดราคาทีเหมาะ

กัทรัพย์ และข้

การเปิดเผยข้อม

รัด 

ระหวา่งกนัทีอา

ป็นผู้ให้ความเห็

ใจและให้ความ

หตปุระกอบงบ

าดหลกัทรัพย์ เ

6-1) และราย

อบงัคบั ประกา

ขนึในอนาคตนั

ๆ ทีตนหรือบคุ

ะกรรมการบริษั

ลาดหลกัทรัพย์ 

ตามข้อกําหนด

ะตามมาตรฐาน

ข้องทีไมใ่ช่การด

การระหวา่งกนัที

ารเงินของบริษัท

ทจะทยอยดําเนิ

มมติทีประชมุค

นเกียวกบัการข

าวลงอย่างตอ่เ

ในอนาคตถ้า

าจมีความขดัแย้

(ยกเว้น การท

ริษัทได้อนมุตัิใ

มือวนัที 13 พฤศ

ะสม โด

ข้อบงัคบั ประก

มลูการทํารายก
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จเกิดขนึ บริษ

หน็เกียวกบัการ

มเหน็ตอ่คณะก

บการเงินทีได้รับ

เอม็ เอ ไอ (ma

ยงานประจําปีข

าศ คําสงั หรือข้

นนั กรรมการ

คลทีอาจมีควา

ษัท เพือให้คณะ

และข้อบงัคบั 

ทีเกียวกบัการเ

นบญัชีทีกําหนด

ดําเนินธุรกิจตา

ทีเกิดขนึในปัจจ

ัทได้อนมุตัิวงเงิ

นินการนําวงเงิน

ณะกรรมการต

ขอกู้ ยืมวงเงินกู้ร

เนือง  

ามีรายการระหว

ย้งทางผลประโย

ทําธุรกรรมราย

นหลกัการให้ฝ่

ศจิกายน 2552

ยคณะกรรมกา

กาศ ข้อกําหน

การทีเกียวโยงกั

ษัทจะพิจารณา

รทํารายการระห

รรมการบริษัท 

บการตรวจสอบ

ai) แล้ว บริษัท

ของบริษัท (5

อกําหนดของต

รจะต้องปฏิบตัิต

มขดัแย้งทางผ

ะกรรมการบริษัท

 ประกาศ คําส

เปิดเผยข้อมลูก

ดโดยสมาคมนกั

ามปกติของบริษ

จบุนั ได้แก่ 

งนดงักลา่วเพือใ

นทีได้รับอนมุตัิ

รวจสอบ ครังที

ระยะสนัจากนา

วา่งกนัของบริษ

ยชน์ในอนาคต 

การระหว่างกนั

ายจดัการสาม

2) ทงันี เพือดแูล

ารบริษัทจะต้อง

นดของตลาดหลั

กนั และการได้ม

าให้ผู้ประเมินรา

หวา่งกนัดงักลา่

 หรือผู้ ถือหุ้น

จากผู้สอบบญั

ทจะเปิดเผยราย

6-2) ตามหลั

ตลาดหลกัทรัพย

ตามระเบียบตา่

ลประโยชน์ในล

ัทพิจารณา ซงึบ

สงั หรือข้อกําห

การทํารายการเ ี

กบญัชีโดยเคร่ง

ษัท 

รายการเงินกู้

ใช้เป็นวงเงินหม

ดงักลา่ว มาท

ที 2/2553 วนั

ายประวิทย์ 

ษัทเกิดขนึกบับุ

 บริษัทจะจดัให้

น ทีมีข้อตกลง

ารถดําเนินการ

ลให้รายการระห

งปฏิบตัิหน้าทีให

ลกัทรัพย์แหง่ปร

มาหรือจําหน่าย

าคาอิสระ ผู้ เชี

ว เพือให้

นตามแตก่รณี 

ชีของบริษัท 

ยการระหวา่งกนั

ลกัเกณฑ์และกฎ

ย์แหง่ประเทศไท

าง ๆ ทีได้ก

ลกัษณะอืนใดกั

บริษัทจะต้องป

หนดของตลาดห

กียวโยงกนัและ

งครัด นอกจาก

ยืมระยะสนัจา

มนุเวียนเพือทด

ดแทนในลําดบั

นที 3 มีนาคม

ประสทิธิรัตนพ

คคลทีอาจมีคว

ห้ผา่นทีประชมุ

ทางการค้าทีมี

รได้ไว้แล้วเมือค

หวา่งกนัเป็นไป

ห้เป็นไปตามกฎ

ระเทศไทย รวม

ยทรัพย์สนิทีสํา

 

ชียวชาญอิสระ

คณะกรรมการ

ทงันีบริษัทจะ

และหากหุ้น

นดงักลา่วไว้ใน

ฎหมายวา่ด้วย

ทย 

กําหนดขนึและ

กบับริษัท และ

ฏิบตัิให้เป็นไป

หลกัทรัพย์แหง่

ะการได้มาหรือ

นี บริษัทจะไม่

กนายประวิทย์

ดแทน เงินกู้ ยืม

บถดัไป ซงึการ

 2553 ทีทาง

พร โดยขอให้

วามขดัแย้งทาง

คณะกรรมการ

เงือนไขการค้า

ครังการประชมุ

ปอยา่งยตุิธรรม

ฎหมายวา่ด้วย

มถงึการปฏิบตัิ

าคญัของบริษัท

 

์ 



 

เลือกใช้นโ

งบการเงิน

คณะกรรม

ครบถ้วน 

เพียงพอแ

การดําเนิน

จํากดั (มห

มาตรฐาน

 

 

  

              

              

    
 

 

 

รา

ฝ่ายบริหารได้จ

โยบายทีเหมาะ

น รวมทงัเปิดเผ

คณะกรรมการ

มการตรวจสอบ

 มีการใช้นโยบ

และเหมาะสม แ

นการทีผิดปกติ

จากวิธีปฏิบตัิแ

หาชน) ณ วนัที

นการบญัชีทีรับร

 

(นาย ประวิทย์

        ประธานก

ายงานความ

จดัทํางบการเงิ

ะสมและถือปฏิ

ยข้อมลูทีสําคญั

รได้ตระหนกัถึง

บ ซงึประกอบด้

ายทีเหมาะสม

และร่วมประเมนิ

อยา่งมีสาระสาํ

และกํากบัดแูล

ที 31 ธันวาคม 

รองทวัไป และป

์ ประสิทธิรัตนพ

กรรมการ 

รับผิดชอบข

นประจําปีสินส

ฏิบตัิโดยสมําเส

ญอยา่งเพียงพอ

งความรับผิดชอ

วยผู้ทรงคณุวฒุ

และถือปฏิบตัิโ

นความเสียงขอ

าคญัและเพียงพ

ข้างต้น คณะก

2556 แสดงถึง

ปฏิบตัิถกูต้องต

พร) 
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ของคณะกรร

สดุวนัที 31 ธันว

มอ ตลอดจนใ

อในหมายเหตปุ

อบในการกํากบั

ฒิ เพือรับผิดชอ

โดยสมําเสมอ 

องบริษัท เพือป้อ

พอทีจะดํารงรัก

กรรมการจึงมีค

งฐานะการเงิน

ตามกฎหมายแล

รมการต่อรา

วาคม 2556 ตา

ช้ดลุยพินิจอย่า

ประกอบงบการ

บดแูลรายงานท

อบดแูลเกียวกบั

 ตลอดจนสอบ

องกนัหรือลดค

กษาทรัพย์สนิข

วามเห็นว่า งบ

และผลการดํา

ละกฎระเบียบที

         (นาย ธี

         กร

ายงานทางกา

ามมาตรฐานกา

างระมดัระวงัแล

รเงิน 

ทางการเงินให้มี

บคณุภาพของร

ทานให้บริษัท 

วามเสียงทีอาจ

องบริษัท 

บการเงินของบริ

เนินงานทีถกูต้

ทีเกียวข้อง 

ธระชยั ประสทิธิ

รรมการผู้จดักา

ารเงนิ 

ารบญัชีทีรับรอ

ละสมเหตสุมผ

มีประสิทธิภาพ

รายงานทางการ

 มีระบบการคว

จจะเกิดขึนจาก

ริษัท ธีระมงคล

องเชือถือได้ แ

ธิรัตนพร) 

าร 

 

องทวัไป โดยได้

ลในการจดัทํา

 โดยได้แต่งตงั

รเงินให้ถกูต้อง

วบคมุภายในที

กการทจุริตหรือ

ล อตุสาหกรรม

ละเป็นไปตาม

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

กรรมการ

หน้าที คว

ดีสําหรับค

 

เข้าร่วมปร

1. พล.ต

2. นาย 

3. นาย
 

 

ตรวจสอบ

 
1) การใ
 

เกียวข้องเ

อยา่งเพียง

ระหวา่งบ ิ

พิจารณาถึ

สําคญั ท

ประจําปี 

พ

ป

ร

คณะกรรมการ

ตรวจสอบทกุท่

วามรับผิดชอบ 

คณะกรรมการต

ในรอบปี 2556

ระชมุในสว่นวา

รายชือค

ต.ท.อมัรินทร์ เนี

 ธีรัชย์ มีเดชปร

ย ทรงพล จนัทร์

ผลการปฏิบตัิง

บ สามารถสรุปไ

ให้ความเหน็เ ี
คณะกรรมการ

เพือให้มนัใจวา่

งพอและเป็นไป

ริษัท และบคุ

ถงึความถกูต้อง

ทงันี การประช

2556 รวมถงึ

พล.ต.ท.อมัรินท

ประธานกรรมก

ายงานคณะ

รตรวจสอบ บริษ

ทา่นไมไ่ด้เป็นผู้บ

ตามทีได้รับมอ

ตรวจสอบ ของ

6 คณะกรรมกา

าระทีเกียวข้อง 

คณะกรรมการต

นียมสกลุ 

ระเสริฐ 

ร์ผอ่งแสง 

งานของคณะกร

ได้ดงันี 

กียวกับความถ
รตรวจสอบได้ส

รายงานงบการ

ปตามมาตรฐาน

คลทีอาจมีควา

งตามทีควรในส

ชมุระหวา่งคณ

รายงานการเงิน

ทร์ เนียมสกลุ 

การตรวจสอบ 

กรรมการตร

ษัท ธีระมงคล 

บริหาร พนกังา

อบหมายจากคณ

ตลาดหลกัทรัพ

รตรวจสอบได้มี

โดยการเข้าร่วม

ตรวจสอบ 

รรมการตรวจส

ถูกต้อง ครบถ้
อบทานงบการ

รเงินของบริษัทไ

นการบญัชีทีรับ

มขดัแย้งทางผ

สาระสําคญั 

ณะกรรมการตรว

นทีเกียวข้องใน
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รวจสอบแล

อตุสาหกรรม จ

าน หรือทีปรึกษ

ณะกรรมการบ ิ

พย์แหง่ประเทศไ

มีการประชมุรว

มการประชมุขอ

อบในสาระสําค

ถ้วน เป็นทีเชือ
เงิน รายไตรมา

ได้จดัทําขนึอย่

บรองทวัไป นอ

ลประโยชน์ ก

ความครบถ้วน

วจสอบกบัผู้สอบ

นแตล่ะครัง จะไ

นายธีรชัย์ มีเ

กรรมการต

ะธรรมาภบิา

จํากดั (มหาชน

ษาใดๆ ตลอด

ริษัท และตามแ

ไทย  

วม 4 ครัง โดยผู้

องคณะกรรมกา

การเข้าร่ว

คญั ตามขอ

อถือได้ของรา
าส และงบการ

างถกูต้องตามที

อกจากนี ยงัมีก

ก่อนนําเสนอตอ่

นของงบการเงิน

บบญัชีสอบทา

ไมมี่ฝ่ายบริหาร

ดชประเสริฐ 

ตรวจสอบ 

าลประจาํปี 

น) ประกอบด้วย

จนมีคณุสมบตัิ

แนวทางปฏิบตัิ

ผู้บริหาร ผู้ตรวจ

ารตรวจสอบแต

วมประชมุ/การป

4/4

4/4

4/4

อบเขต อําน

ยงานทางการ
เงินประจําปี 2

ทีควรในสาระสํ

การสอบทานกา

อคณะกรรมการ

นและความเพีย

นงบการเงิน 

รหรือตวัแทนอืน

2556 

ยกรรมการอิสร

ติครบถ้วน และ

ติซงึสอดคล้องกั

จสอบภายใน แ

ตล่ะทา่น สรุปได้

ประชมุทงัหมด

4 

4 

4 

นาจหน้าทีของ

รเงนิของบริษัท
556 รวมถงึราย

สําคญั มีการ

ารเปิดเผยรายก

รบริษัท โดยก

งพอในการเปิด

รายไตรมาส 

นใดร่วมในทีปร

นายทรงพล

กรรมกา

 

ระ 3 ทา่น โดย

ะได้ปฏิบตัิตาม

กบัแนวปฏิบตัิที

ละผู้สอบบญัชี

ด้ ดงันี  

 (ครัง) 

คณะกรรมการ

ท 
ยงานการเงินที

รเปิดเผยข้อมลู

การระหวา่งกนั

ารสอบทานจะ

ดเผยข้อมลูเป็น

และงบการเงิน

ระชมุ เพือเป็น

ล จนัทร์ผ่องแสง

ารตรวจสอบ 

 

 

 

ง 



การเปิดโอ

ได้  หรือ ห

 
2) การใ
 

ผลการปฏิ

รายงานที

แอค-พลสั

ประชมุระ

หรือตวัแท

คณะกรรม

เป็นไปตา

ตรวจสอบ

ผู้บริหารบ

สภาพแวด

ประสทิธิภ

 
3) การใ

ผลป
 

กบับคุคล

คณะกรรม

ระหวา่งกนั

ถ่ายเทผล
 

4) การใ
หลัก

 

กฎหมายอื

กฎระเบีย

 
5) การใ
 

นําเสนอให

คณะกรรม

ตดัสนิใจปั

 

 

อกาสให้ผู้ตรวจ

หากผู้ตรวจสอบ

ให้ความเหน็เ ี
เกียวกบัการกํา

ฏิบตัิตามข้อเสน

นําเสนอโดยตร

ส คอนซลัแตนท

ะหวา่งคณะกรร

ทนอืนใดร่วมใน

มการตรวจสอบ

มมาตรฐานกา

บยงัได้สอบทาน

บริษัทตามทีได้น

ดล้อมทีเปลียน

ภาพ ซงึคณะกร

ให้ความเหน็เ ี
ประโยชน์ 
คณะกรรมการ

ทีอาจมีความขั

มการกํากบัหลกั

นัตา่ง ๆ ดงักล

ประโยชน์ระหว

ให้ความเหน็เ ี
กทรัพย์ หรือก
คณะกรรมการ

อืนทีเกียวข้องกั

บและข้อกําหน

ให้ความเหน็เ
คณะกรรมการ

ห้พิจารณา รว

มการตรวจสอบ

ปัญหาตา่งๆทีเกิ

จสอบบญัชีได้ชี

บบญัชีพบสงิผิด

กียวกับความ
ากบัดแูลงานตร

นอแนะและแนว

รงตอ่คณะกรรม

ท์ จํากดั ทําหน

รมการตรวจสอบ

นทีประชมุ เพือ

บโดยตรง ทงันี 

รควบคมุระบบ

นนโยบายและแ

นําเสนอ 

แปลงไป และเ

รรมการตรวจสอ

กียวกับรายกา

รตรวจสอบได้ส

ขดัแย้งทางผลป

กัทรัพย์และตล

ลา่ว เป็นรายกา

วา่งบริษัท และ

กียวกับการปฏ
ฎหมายทีเกีย
รตรวจสอบได้ส

กบัการดําเนินธุ

นดทีเกียวข้อง แ

พมิเตมิเกียวกั
รตรวจสอบได้ร่ว

มถงึรับทราบแ

บเหน็วา่บริษัทไ

กิดขนึ หรือคาด

แจงคณะกรรม

ดปกติใดทีแจ้งใ

เพียงพอของร
รวจสอบระบบค

วทางการแก้ไข 

มการตรวจสอบ

น้าทีดงักลา่ว ใ

บกบัตวัแทนขอ

อเป็นการเปิดโอ

 เพือให้ระบบค

บภายในทีดี 

แนวทางการบริห

เพือพิจา

เพือให้ทนัตอ่กา

อบเหน็ว่า บริษั

ารระหว่างกันท

อบทานงบการ

ประโยชน์ มีสว่น

าดหลกัทรัพย์ 

ารทีมีความสมเ

บคุคลทีอาจมีค

ฏบัิตติามกฎห
วข้องกับธุรกจิ
อบทานการปฏิ

รกิจของบริษัท 

และไมพ่บข้อบก

กับการจัดทาํแ
วมพิจารณา 

ละเสนอแนะเกี

ได้จดัทําแผนงา

ดวา่จะเกิดขนึอย
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การตรวจสอบ 

ให้ฝ่ายบริหารรั

ระบบควบคุมภ
ควบคมุภายใน

 รวมถงึการสุม่

บจากทางผู้ตรว

ในฐานะผู้ ทําหน

องบริษัท แอค-พ

อกาสให้บริษัท 

ควบคมุภายในท

และมีการปฏิบั

หารความเสียง

ารณาแนวทางก

ารรับมือกบัสถา

ษัทมีระบบการค

ทีเกดิขนึระหว

เงินได้พิจารณา

นได้เสีย หรืออา

ซงึในทีประชมุไ

เหตสุมผล มีกา

ความขดัแย้งดงั

หมายว่าด้วยห
จของบริษัท 
ฏิบตัิตามกฎหม

 โดยคณะ

กพร่องทีเป็นสา

แผนงานประจํ
และให้ความเ

กียวกบัปัญหาต

นประจําปีขนึอ

ยา่งระมดัระวงั

 หากมีข้อขดัข้

รับทราบแล้วแต

ภายในของบริ
นนั ทางคณะ

มตรวจสอบกา

จสอบระบบคว

น้าทีตรวจสอบ

พลสั คอนซลัแต

 แอค-พลสั 

ทางด้านตา่ง ๆ 

ตัิตามอยา่งสมํ

 และควา

การบริหารงานใ

านการณ์ทีอาจ

ควบคมุภายในที

ว่างบริษัท 

าและให้ความเ

าจมีความขดัแย

ได้พิจารณาแล้

ารกําหนดราคา

งกลา่ว 

หลักทรัพย์และ

าย ข้อกําหนด

ะกรรมการตรวจ

าระสําคญั       

จาํปี และรับทร
เหน็เกียวกบักา

ตา่งๆทีเกิดขนึห ื

อยา่งรอบคอบแ

  

องทีไมส่ามารถ

ตไ่มไ่ด้แก้ไข 

ริษัท 
ะกรรมการตรวจ

รปฏิบตัิตามระ

วบคมุภายใน ซึ

ระบบควบคมุภ

ตนท์ จํากดั ใน

คอนซลัแตนท์ 

 ของบริษัทเป็น

มําเสมอ นอก

มคืบหน้าของก

ให้เป็นไปอยา่ง

เกิดขนึได้อยา่ง

ทีเพียงพอและเ

กับบุคค

หน็เกียวกบัราย

ย้งทางผลประโ

ว มีมติเป็นเอก

าและเงือนไขอืน

ะตลาดหลักทร

ดของตลาดหลกั

จสอบเหน็วา่ 

                     

ราบปัญหาต่า
รจดัทําแผนงาน

รือคาดวา่จะเกิ

และรัดกมุ รว

ถแสดงโดยตรง

จสอบได้พิจารณ

ะบบการควบคมุ

ซงึทางบริษัทได้

ภายในของบริษั

นแตล่ะครัง จะไ

จํากดั ได้ชีแ

นไปในแนวทาง

กจากนี ทาง

การบริหารความ

งสอดคล้องกบัค

งทนัทว่งที และ

หมาะสม 

คลทีอาจมีควา

ยการระหวา่งกนั

โยชน์ในอนาคต

กฉนัท์ให้ความเห

น ๆ ทีเป็นธรรม

รัพย์ ข้อกาํห

กทรัพย์แหง่ประ

บริษัทได้มีก

         

งๆจากผู้บริห
นประจําปี ที

ดขนึ ในมมุมอ

มถงึผู้บริหารได้

 

กบัฝ่ายบริหาร

ณาและติดตาม

มภายใน จาก

ด้วา่จ้าง บริษัท

ษัท  ทงันี การ

มมี่ฝ่ายบริหาร

แจงรายงานตอ่

งทีถกูต้อง และ

คณะกรรมการ

มเสียงจากทาง

ความเสียงและ

ะเป็นไปอยา่งมี

ามขัดแย้งทาง

นัของบริษัท

ต ตามประกาศ

หน็วา่ รายการ

ม และไมมี่การ

นดของตลาด

ะเทศไทย และ

การปฏิบตัิตาม

ารของบริษัท 
ทีฝ่ายบริหารได้

องของผู้บริหาร

ด้พิจารณาและ

 

 

 

 



6) การใ
 

และคดัเลื

แตง่ตงั น

อนญุาตเล

รับรองแล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ความเหน็เ ี
คณะกรรมการ

อกผู้สอบบญัชี

นายประดิษฐ รอ

ลขทะเบียน 43

ะแสดงความเห็

  

กียวกับความ
รตรวจสอบพอใ

ชี ตลอดจนกํา

อดลอยทกุข์ ผู้

334 แหง่บริษัท

หน็ตอ่งบการเงิน

 

เหมาะสมของ
ใจกบัผลการปร

าหนดคา่ตอบแ

สอบบญัชีอนญุ

ท เอเอสที มาส

นของบริษัท 
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งผู้สอบบัญชี 
ระเมินความเป็น

แทน โดยนําเส

ญาตเลขทะเบีย

สเตอร์ จํากดั เป็

(พ

ประ

บริษัท ธีร

นอิสระของผู้สอ

สนอคณะกรรม

น 218 หรือนา

ป็นผู้สอบบญัชี

 

พล.ต.ท.อมัรินท

ธานคณะกรรม

ระมงคล อตุสาห

อบบญัชี โด

มการบริษัทให้ข

างสาวนงราม เ

ประจําปี 2557

ร์ เนียมสกลุ) 

มการตรวจสอบ

หกรรม จํากดั (

ยได้พิจารณาค

ขออนมุตัิจากทีป

เลาหอารีดิลก 

7 และเป็นผู้ ทํา

 

มหาชน)  

 

ความเหมาะสม

ประชมุผู้ ถือหุ้น

ผู้สอบบญัชีรับ

าการตรวจสอบ

 

 



 
1) ผลก
 
ภาพรวม

มีมลูคา่รา

เทา่กบั ร้อ

ถงึปี 2556

เพิมขนึจา

เทา่กบั 43

จาก 32.9

บริหาร โ

สง่เสริมกา

เป็นสําคญั

 
ผลการดาํ
รายได้ 

439.29 ล้

โดยรายได้

สง่ผลให้ร

ตามลําดบั

บลัลาสต์แ

ร้อยละ 59

ผลติภณัฑ

ไฟฟ้าและ

เทา่กบัร้อ

ผลติภณัฑ

รวม ตามล

การดาํเนินงาน

ของผลการดาํ
เมือพิจารณาจ

ายได้จากการขา

อยละ 8.03 ตอ่ ี

6 มีรายได้จากก

ทงันี หากพิจา

าก 376.41 ล้าน

39.29 ล้านบาท

90 ล้านบาทใน

โดยบริษัทได้เพิ

ารขาย รวมถงึ

ญ 

 
าเนินงาน 

ในปี 2554 ปี 

ล้านบาท ตามลํ

ด้อืน ๆ ประกอ

ายได้รวมสําหรั

บ  

 บริษัทมีรายได้

และหม้อแปลงไ

9.24 ร้อยละ 5

ฑ์ในกลุม่บลัลาส

ะโคมไฟฟ้าเพิม

ยละ14.21 ร้อ

ฑ์ในกลุม่โคมไฟ

ลําดบั 

ทงันี สามารถแ

 

 

 

 

กา

น 

าเนินงานทีผ่า
ากภาพรวมขอ

ายเพิมขนึ โดย

ปี โดยรายได้จ

การขายลดลงร้

ารณาการเติบโต

นบาทในปี 255

ท สว่นกําไรสทุธิ

นปี 2555 ทงั

พมิงบประมาณเ

งการเพิมขนึของ

 2555 และ ปี

ลําดบั ในขณะที

อบด้วย รายได้

รับปี 2554 ปี 2

ด้หลกัจากการผ

ไฟฟ้า ซงึในปี 2

52.15 และ ร้อ

สต์และหม้อแป

ขนึ โดยมีการเพ

อยละ  17.00

ฟฟ้าในปี 2554 

แสดงสดัสว่นกา

ารวิเคราะห์แ

านมา 
งบริษัทในเบือง

มีอตัราการเตบิ

ากการขายระห

รอยละ 4.03  

ตของรายได้ใน

54 เป็น 457.74

ธิของบริษัทในปี

งนี กําไรสทุธิที

เพือเพิมความสํ

งคา่แรงและเงิน

ปี 2556 บริษัท

ทีมีรายได้อืน ๆ

จากการขายเศ

2555 และ ปี 2

ผลิตและจดัจําห

2554 ปี 2555 

ยละ 45.37 ขอ

ปลงไฟฟ้าลดลง

พิมสดัสว่นการ

0 และร้อยละ 

 ปี 2555 และ ปี

ารจดัจําหน่ายสิ
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และคาํอธิบา

งต้นพบวา่ ตลอ

บโตเฉลีย (Com

หวา่งปี 2554 ถึ

ระหวา่งช่วงปี 

4 ล้านบาทในปี 

ปี 2556 มีการป

ทีลดลงสาเหตสํุ

สําคญัในการสร้

นเดือนของพนกั

ทมีรายได้จากก

 เทา่กบั 4.32 

ษวตัถดุิบ ราย

2556 เทา่กบั 3

หน่ายสนิค้า ซงึ

 และ ปี 2556 

องรายได้รวม ต

งอยา่งตอ่เนือง 

รจําหน่ายผลติภ

21.24 ของรา

ปี 2556 เท่ากบั

สนิค้าทงัหมดใน

ายของฝ่ายจั

อดระยะเวลา 3

mpound Avera

ถงึปี 2555 มีอตั

2553 – 255

 2555 และสําห

ปรับตวัลดลงจํา

าคญัมาจาก ก

ร้างตราสนิค้า 

กงาน ซงึเป็นผ

ารขายเทา่กบั 

ล้านบาท 5.83

ยได้รับคืนการสง่

80.73 ล้านบาท

งผลิตภณัฑ์ทีมี

มีสดัสว่นการจํ

ตามลําดบั แตอ่

แตมี่การเพิมสั

ภณัฑ์ในกลุม่หล

ายได้รวมตามลํ

บร้อยละ 15.85

นปี 2556 สามา

จดัการ 

3 ปี ทีผ่านมา ต

age Growth R

ตราการเติบโตร้

55 จะพบวา่ ร

หรับปี 2556 นนั

านวน 20.81 ล้

การเพิมขนึของ

โดยวิธีการจดั

ผลมาจากนโยบ

376.41 ล้านบ

3 ล้านบาท แล

งออก  บตัรภา

ท 463.57 ล้าน

มียอดจําหน่ายสู

าหน่ายในกลุม่

อยา่งไรก็ตาม บ

สดัสว่นการจําห

ลอดไฟฟ้าในปี 

ลําดบั  และมี

5  ร้อยละ 20.2

ารถแบง่แยกปร

ตงัแต่ ปี 2554 

ate) สําหรับช่ว

รอยละ 21.61 แ

รายได้จากการ

นั บริษัทมีรายไ

านบาท เป็น 1

งคา่ใช้จ่ายในกา

โปรโมชนัและก

บายการเพิมคา่แ

บาท 457.74 ล

ะ 3.41 ล้านบ

าษีรายได้ดอกเ

นบาท และ 442

สงูสดุ คือ ผลติ

มผลติภณัฑ์ดงัก

บริษัทมีแนวโน้

หน่ายผลิตภณัฑ

 2554 ปี 2555

มีการเพิมสดัสว่

7  ร้อยละ 24.5

ระเภทกลุม่ผลิต

 

- 2556 บริษัท

วง 3 ปีดงักลา่ว

แตจ่ากปี 2555

ขายของบริษัท

ได้จากการขาย

2.09 ล้านบาท

ารขายและการ

การจดักิจกรรม

แรงของภาครัฐ

ล้านบาท และ

าท ตามลําดบั

เบียรับ เป็นต้น

2.70 ล้านบาท

ตภณัฑ์ในกลุม่

กลา่วถงึร้อยละ

นมการจําหน่าย

ฑ์ในกลุม่หลอด

5 และ ปี 2556

นการจําหน่าย

52  ของรายได้

ตภณัฑ์ ได้ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Growth R

การเติบโต

ประเภทผ

รายได้จาก

เพิมขนึเป็

54.04 ล้า

จําหน่ายผ

สวา่ง)  ล

2555 เป็น

ล้านบาทใ

อํานวยคว

ออกเป็นร

และ ร้อย

ภายในปร

กลุม่ร้านค้

เลก็น้อยจ

นโยบายภ

ตามลําดบั

กระบวนก

 

สดัสว่นรายได้ก

1. ผลติภณัฑ
2. ผลติภณัฑ
3. ผลติภณัฑ
4. ผลติภณัฑ
5. ผลติภณัฑ
6. ผลติภณัฑ
     หกั สว่นล

 

รายได้จากการ

Rate) สําหรับช่

ตร้อยละ 21.6

ลติภณัฑ์ จะพ

กการจําหน่ายใ

น 93.61 ล้าน

นบาทในปี 255

สําหรับปี 255

ผลติภณัฑ์บลัล

ดลงเป็นหลกั โ

น 200.49 ล้าน

ในปี 2555 เป็

วามสะดวกภาย

สําหรับสดัสว่น

รายได้จากการจํ

ละ 93 : ร้อยล

ระเทศเพิมขนึใน

ค้าปลีกขนาดให

จากปี 2555 เนื

ภาครัฐ รวมถงึปั

ในสว่นรายได้อื

บ ประกอบด้ว

การผลิต นอกจา

การจําหน่ายสนิ

ฑ์บลัลาสต์และ

ฑ์หลอดไฟฟ้า 

ฑ์ ControlGea

ฑ์อํานวยความ

ฑ์ โคมไฟฟ้า 

ฑ์ไฟฟ้าและอปุ

ลดจ่าย 

ราย

รขายของบริษัท

ช่วง 3 ปีดงักลา่

1 และจากปี 2

พบวา่ ในปี 2

ในกลุม่ผลติภณั

นบาทในปี 255

54 เพิมขนึเป็น 

56 บริษัทมีราย

าสต์และหม้อแ

โดยมีรายได้จาก

นบาทในปี 255

ป็น 33.11 ล้า

ยในบ้านและผลิ

นรายได้แยกตาม

จําหน่ายในประ

ละ 7 สําหรับปี

นปี 2555 เกิ

หญ่ (Modern 

นืองจากสภาพเ

ปัจจยัทางเศรษฐ

อืน ในปี 2554 

วยรายได้จากกา

ากนีในสว่นของ

นค้า แบง่แยกต

กลุ่มผลติภั

ะหม้อแปลงไฟฟ้

ar (อปุกรณ์สว่น

สะดวกภายใน

ปกรณ์ประเภทอื

ยได้จากการข
รายได้อื
รายได้รว

ทในช่วงปี 2554

วเทา่กบั ร้อยล

2555 ถงึปี 25

555 สาเหตสํุา

ณฑ์โคมไฟฟ้า 

55 รองลงมาคื

 78.51 ล้านบา

ยได้จากการขา

แปลงไฟฟ้า แล

กการจําหน่ายผ

56 และ รายได้

นบาทในปี 25

ลติภณัฑ์โคมไฟ

มภมูิศาสตร์ ใน

ะเทศและตา่งป

ป 2555 และ ร้

กิดจากการขยา

Trade) เป็นสํ

ศรษฐกิจ โดยเ

ษฐกิจโลก 

 ปี 2555 และ

ารขายเศษวตัถุ

งรายได้อืนยงัป

68 

ตามประเภทกลุ่

ภณัฑ์ 

ฟ้า 

นควบทีใช้ในวง

บ้าน 

อืน ๆ 

ขาย - สุทธิ 
อืน 
วม 

4 ปี 2555 และ

ละ 8.03 ตอ่ปี โ

556 มีอตัรากา

าคญัของรายได้

โดยสามารถส ้

คือ กลุม่ผลิตภั

าทในปี 2555 

ยลดลงจากปี 

ละ ผลิตภณัฑ์ 

ผลิตภณัฑ์บลัล

ด้จากการจําหน่

556 ในขณะที

ฟฟ้าเพิมขนึ 

นปี 2554 ปี 2

ระเทศ คิดเป็น

ร้อยละ 90 : ร้อ

ยช่องทางการจํ

สําคญั ในขณะ

เฉพาะกลุม่อสงั

ะ ปี 2556 เทา่

ถดุิบ อาทิ เศษ

ประกอบด้วย รา

ุม่ผลิตภณัฑ์ ใน

จรไฟฟ้าแสงสว

ะ ปี 2556 มีอตั

โดยรายได้จากก

ารหดตวัร้อยละ

ด้จากการขายที

ร้างยอดขายได้

ณัฑ์หลอดไฟฟ้

2555 คิดเป็น

 Control Gea

าสต์และหม้อแ

นายผลิตภณัฑ์ผ

บริษัทมีรายได้

2555 และปี 25

สดัสว่นประมา

อยละ 10 สําห

จําหน่ายสนิค้าผ

ะทีสดัสว่นรายไ

งหาริมทรัพย์ทีมี

ากบั 4.32 ล้าน

ษเหลก็ เศษลว

ายได้รับคืนการ

นปี 2556  

สั

วา่ง) 

ตราการเติบโตเ

การขายระหว่า

ะ 4.03 ซงึหาก

ทีเพิมขนึ เกิดจ

ด้เพิมขนึจาก 6

ฟา โดยสามารถ

นร้อยละ 4.03

ar (อปุกรณ์สว่

แปลงไฟฟ้าลดล

ผลติภณัฑ์ Con

จากการผลติภั

556 บริษัทมีสดั

ณ ร้อยละ 89 

หรับปี 2556 โด

ผา่นทางกลุม่ร้า

ได้จากการขายใ

มีแนวโน้มชะลอ

นบาท 5.83 ล้า

วด เศษลงัไม้ 

รสง่ออก รายได้

สัดส่วนรายได้ 

45.37 

21.24 

7.49 

1.94 

24.52 

0.38 

(1.71) 

99.23 
0.77 

100.00 

ฉลีย (Compo

งปี 2554 ถงึปี

กพิจารณาในรา

ากความสามา

60.30 ล้านบา

ถสร้างยอดขาย

3 เนืองมาจากร

วนควบทีใช้ในว

ลงจาก 240.79

ntrol Gear ลด

ณัฑ์หลอดไฟฟ้

ดัสว่นรายได้จา

 : ร้อยละ 11 สํ

ดยสดัสว่นรายไ

านค้าอปุกรณ์ไฟ

ในประเทศในปี

อตวั และได้รับ

านบาท และ 3

 ทีเหลือหรือไม

้ดอกเบียรับ เป็

 

 

und Average

 2555 มีอตัรา

ายละเอียดของ

รถในการสร้าง

าทในปี 2554

ยได้เพิมขนึจาก

รายได้จากการ

วงจรไฟฟ้าแสง

9 ล้านบาทในปี

ดลงจาก 41.81

ฟา  ผลติภณัฑ์

ากการขายแบง่

สําหรับปี 2554

ได้จากการขาย

ฟฟ้าทวัไปและ

ป 2556 ลดลง

ผลกระทบจาก

3.41 ล้านบาท

มไ่ด้ใช้แล้วจาก

นต้น 

 

 

 

 

 

 

์

 

 

 



ต้นทนุขาย

73.04 แล

ตามลําดบั

ปรับตวัลด

การใช้วตัถ

สามารถช่

ให้บริษัทส

บริษัทสาม

ขายปรับตั

การผลิต 

ได้ปรับปรุ

สดัสว่นเท

และ 111.

ร้อยละ 1.

ล้านบาท 

ยและค่าใช้จ่าย

บริษัทมีสดัสว่น

ละร้อยละ 71.2

บ ซงึหากพิจาร

ดลงอย่างตอ่เนื

ถดุิบในการผลติ

ช่วยลดต้นทนุกา

สามารถขนึรูปเห

มารถบริหารจดั

ตวัลดลงจากปี 

มีการปรับตวัล

รงการบริหารจดั

อยา่งไรก็ตาม 

ทา่กบัร้อยละ 18

81 ล้านบาทตา

สาเหตสํุาคญัที

1. ในปี 

จากค

ในปี 

ประช

มีคา่ใ

คา่ใช้

สง่ผล

28.2

2. ในปี 

คา่ใช้

งบป

สง่เส ิ

และใ

เพิมขึ

เป็น 

ขายแ

สําหรับสดัสว่น

.28 ของรายได้

 ตามลําดบั  

ย 

นต้นทนุขายตอ่

21 ตามลําดบั ห

รณาในช่วงปี 2

นอง จากการทีบ

ตมีอตัราการสญู

ารผลติสินค้าให้

หลก็เพือใช้เตรี

ดการต้นทนุขาย

2554 เลก็น้อย

ดลง และปี 25

ดการในสว่นขอ

บริษัทมีสดัสว่น

8.93 ร้อยละ 19

ามลําดบั  

ทีทําให้บริษัทมีส

 2554 – ปี 255

คา่สง่เสริมการข

 2555 นอกจา

ชาสมัพนัธ์ให้สนิ

ใช้จ่ายดงักลา่ว

ช้จ่ายบวกกลบัด

ลให้ภาพรวมขอ

25 

 2555 – ปี 255

ช้จ่ายเทา่กบั 18

ระมาณเพือเพิม

สริมการขาย  

ในสว่นของคา่ใ

ขนึทีสําคญัคือ 

87.27 ล้านบา

และบริหารของ

นต้นทนุทางการ

้รวมตามลําดบั

อรายได้จากการ

หรือคิดเป็นมลู

2554 – ปี 25

บริษัทมีการบริห

ญเสียทีลดลง 

ห้กบับริษัทได้เป็

ยมเป็นวตัถดุบิ

ยได้อยา่งมีประ

ย  เนืองจากรา

556 สดัสว่นต้น

องการบริหารต้น

นค่าใช้จ่ายในก

9.94 และร้อยล

สดัสว่นคา่ใช้จา่

55 บริษัทมีค่าใ

ขาย ซงึเพิมขนึ

ากนียงัมีคา่คอม

นค้าของบริษัท

วเพิมสงูขนึ คิ

ด้านภาษี ค่านํ

องคา่ใช้จ่ายใน

56 บริษัทมีค่าใ

8.58 ล้านบาท 

มความสําคญัใ

เพือเพิมยอดขา

ใช้จ่ายในการบริ

คา่ใช้จ่ายค่าแ

าทในปี 2556 

งปี 2556 เพิมสู

รเงินของบริษัท 

บ หรือคิดเป็นมู

69 

รขาย ในปี 255

คา่ต้นทนุขาย 

556 จะเหน็ได้ว

หารต้นทนุการผ

รวมทงัการสั

ป็นอยา่งมาก น

บในการผลิตได้เ

สทิธิภาพมากขึ

าคาวตัถดุิบ โด

นทนุขายตอ่ราย

นทนุวตัถดุิบอย
 

การขายและบริห

ละ 25.26 ตาม

ายในการขายแ

ใช้จ่ายในการขา

นจากปี 2554 ที

มมิชชนั คา่ใช้จ

เป็นทีรู้จกัในวง

ดเป็นสดัสว่นเท

นํามนัยานพาหน

การขายและบริ

ใช้จ่ายในการขา

 เป็น 24.51 ล้า

ในการสร้างตรา

ายและการประ

ริหาร บริษัทมีค

แรงและเงินเดือ

ซงึเป็นผลจากน

งขนึจากปี 255

 ในปี 2554 ปี 

ลคา่ต้นทนุทาง

54 ปี 2555 แล

เทา่กบั 284.99

วา่สดัสว่นต้นทนุ

ผลติทีมีประสิทธิ

งัซือวตัถดุิบสํา

นอกจากนีการนํ

เองทงัหมด ซึ

ขนึ โดยในปี 

ดยเฉพาะเหลก็ 

ยได้จากการขาย

ยา่งตอ่เนือง  

หารต่อรายได้รว

ลําดบั หรือคิด

และบริหารเพิมขึ

ายเพิมสงูขนึกว

ทีมีคา่ใช้จ่ายเท่

จ่ายพนกังานขา

งกว้างตอ่ไป แล

ทา่กบัร้อยละ 

นะ คา่ซอ่มแซม

ริหารของปี 25

ายเพิมสงูขนึกว

านบาท ในปี 2

าสนิค้า โดย

ะชาสมัพนัธ์ให้สิ

คา่ใช้จ่ายดงักล

นของพนกังาน

นโยบายของภา

55 คิดเป็นร้อยล

2555 และปี 2

งการเงิน เทา่กบั

ละ ปี 2556 คิ

9 ล้านบาท 33

นขายตอ่รายได้

ธิภาพ โดยผา่น

คญัโดยตรงจา

นําเข้าและติดตงั

ซงึปัจจยัทงัหลา

2555 สดัสว่น

และลวดทองแ

ยปรับตวัลดลง

วม ในปี 2554 

เป็นมลูคา่ 72.0

ขนึอยา่งตอ่เนือ

ว่าร้อยละ 51.4

ทา่กบั 4.86 ล้า

าย ทงันี เพือเน

ละในสว่นของค

30.20 โดยค

มอปุกรณ์สํานกั

555 เพิมสงูขนึ

ว่าร้อยละ 31.9

2556 โดยคา่ใช้

ยวิธีการจดัโปรโ

สนิค้าของบริษัท

ลา่วเพิมสงูขนึร้อ

นทีเพิมขนึจาก 

าครัฐ สง่ผลให้ภ

ละ 20.93 

556 คิดเป็นร้อ

บ 2.19 ล้านบา

ดเป็น ร้อยละ 

34.33 ล้านบาท

ด้จากการขายข

นการวิจยัและอ

กผู้ผลติในตา่ง

งัเครืองจกัรตงัแ

ายตามทีกลา่วม

นต้นทนุขายต่อร

แดงซงึเป็นวตัถุ ิ

จากปี 2555 เนื

 ปี 2555 และปี

09 ล้านบาท 92

อง เกิดจาก 

42  โดยคา่ใช้จ่า

นบาท เป็น 10

น้นการสร้างยอ

คา่ใช้จ่ายในการ

คา่ใช้จ่ายทีเพิม

กงานและคา่ธร

นจากปี 2554 

5  ซงึเพิมขนึจา

ช้จ่ายทีสําคญัเกิ

โมชนัและการจั

ทเป็นทีรู้จกัในว

อยละ 18.16 โ

78.59 ล้านบ

ภาพรวมของคา่

อยละ 0.57 ร้อย

าท 3.12 ล้านบ

 

75.71 ร้อยละ

ท และ 312.83

องบริษัทมีการ

อกแบบเพือให้

ประเทศ ซงึ

แตปี่ 2550 ทํา

มา สง่ผลให้

รายได้จากการ

ดิบหลกัทีใช้ใน

นืองจากบริษัท

ป 2556 คิดเป็น

2.46 ล้านบาท

ายทีสําคญัเกิด

0.04 ล้านบาท

อดขายและการ

รบริหาร บริษัท

ขนึทีสําคญัคือ

รรมเนียมอืน ๆ

คิดเป็นร้อยละ

ากปี 2555 ทีมี

กิดจากการเพิม

จดักิจกรรมการ

วงกว้างมากขนึ

โดยคา่ใช้จ่ายที

าทในปี 2555

าใช้จ่ายในการ

ยละ 0.67 และ

บาท และ 5.66

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 



เกียวข้องก

เงินกู้ ยืมระ

ในปี 2555

20.00 ล้า

สถาบนักา

เบิกเกินบั

ในสว่นตอ่

(BOI) โ

เดิม ซงึส่

โดยมียอด

การเงินทีเ

ล้านบาท 

อตัรากําไร

24.29 ร้อ

และ 126.

ให้มีประสิ

เพือให้สา

5.21 ร้อย

12.09 ล้า

รายได้จาก

กําไรขนัต้น

อปุกรณ์ที

บคุคล ซงึ

มาสง่ผลใ

ปรับตวัลด

ในการสร้า

ของพนกัง

ผลตอบแท

ได้ปรับตวั

ทงันี ต้นทนุทา

กนั ยงัมีสว่นเพิ

ะยะยาวจากสถ

5 เป็น 50.00 ล้

นบาท เพิมขนึ 

โดย ณ วนัที 3

ารเงิน  เทา่กบั

ญัชีและเงินกู้ ยื

อขยายบนพืนที

ดยภายหลงักา

สว่นหนึงของเงิน

ดคงค้าง ณ วนั

เพิมขนึในปี 25

 

 

รขนัต้น และอตั

บริษัทมีอตัรากํ

ยละ 26.96 แล

46 ล้านบาท ต

ทงันี จะเหน็ได้

สทิธิภาพ การสั

มารถดําเนินกา

เมือพิจารณาอั

ยละ 7.10 และ ้

นบาท ตามลํา

โดยสาเหตสํุาคั

กการขายทีเกิด

นดีขนึ อีกทงับ

ใช้กบัเครืองใช้ไ

ทําให้คา่ใช้จ่าย

ให้อตัรากําไรสทุ

ดลง เนืองจากก

างตราสนิค้า โ

งาน ซงึเป็นผลต

หากพิจารณาใ

ทนผู้ ถือหุ้นเท่าก

วเพิมสงูขนึเป็นร้

งการเงินทีเกิดขึ

พมิเติมจากเงินเ

ถาบนัการเงินเพิ

ล้านบาท นอกจ

  

1 ธนัวาคม ปี 2

บ 45.36 ล้านบ

มระยะสนัจาก

เดิมในจงัหวดัส

รก่อสร้างโรงงา

นลงทนุเพือใช้ใน

นที 31 ธนัวาค

556 เนืองมาจา

ตรากําไรสทุธิ 

กําไรขนัต้น ในปี

ละร้อยละ 28.7

ตามลําดบั  

ด้ว่าในช่วงปี 25

สงัซือวตัถดุิบหลั

ารขนึรูปเหลก็เอ

ตัรากําไรสทุธิข

ร้อยละ 2.73 ต

ดบั 

คญัทีทําให้อตัรา

จากการขยายช

บริษัทได้รับการ

ไฟฟ้า และกิจก

ยภาษีปรับตวัลด

ทธิสําหรับปี 255

การเพิมขนึของ

โดยวิธีการจดัโป

ตอบแทนมาจา

ในสว่นของอตัรา

กบัร้อยละ 12.0

ร้อยละ 17.95 ส

ขนึในช่วงปี 25

เบิกเกินบญัชีแล

พมิขนึ และในปี

จากนี ในปี 255

2554 ปี 2555 

บาท 62.83 ล้า

สถาบนัการเงิน

สมทุรสาครทีได้

านสว่นขยายแล้

นการก่อสร้างดั

คม 2555 เทา่ก

ากสต๊อกสินค้าที

ปี 2554 ปี 255

79 ตามลําดบั 

555 – ปี 2556

ลกัทีใช้ในการผ

องได้ รวมถงึเกิ

ของบริษัท พบว่

ตามลําดบั หรือ

ากําไรสทุธิระหว

ช่องทางการจดัจ

รสง่เสริมการลง

การผลติชินสว่น

ดลงจาก 1.64 ล

55 ปรับตวัเพมิ

คา่ใช้จ่ายในกา

ปรโมชนัและกา

กนโยบายการเ

าผลตอบแทนผู้

01 ร้อยละ 17.9

สาเหตทีุสําคญั

70 

554 ต้นทนุทางก

ละเงินกู้ ยืมระย

ปี 2556 บริษัท

56 บริษัทมีวงเงิ

และ ปี 2556 บ

านบาท และ 7

นในปี 2555 เนื

ด้รับการสนบัสน

ล้วเสร็จ กําลงั

ดงักลา่วบริษัทข

กบั 16.70 ล้า

ทีเพิมสงูขนึ โดย

55 และ ปี 255

หรือคิดเป็นมลู

6 บริษัทมีอตัรา

ลิตโดยตรงจาก

ดจากราคาวตัถ

า บริษัทมีอตัรา

อคิดเป็นมลูคา่

วา่งปี 2554 - 

จําหน่ายให้มาก

งทนุจากคณะกร

นหรืออปุกรณ์ที

ล้านบาทในปี 2

มสงูขนึ สว่นสาเ

ารขายและการบ

ารจดักิจกรรมส่

เพิมคา่แรงของภ

ผู้ ถือหุ้นจะพบวา่

95 และร้อยละ 

เกิดจากบริษัทส

การเงินนอกจา

ะสนัจากสถาบั

ทมีการเบิกใช้ตวั

งินกู้ ยืมระยะยา

บริษัทมียอดคง

71.49 ล้านบาท

องมาจากบริษัท

นนุสทิธิทางด้าน

งการผลิตของป

ขอรับการสนบัส

นบาท และเงิน

ยมียอดคงค้าง 

56 คิดเป็นสดัส

ลคา่กําไรขนัต้น 

ากําไรขนัต้นเพิ

กผู้ผลติในตา่งป

ถดุิบหลกัทีใช้ใน

ากําไรสทุธิในปี

กําไรสทุธิ เทา่ก

 ปี 2555 ปรับ

กขนึจากเดิม 

รรมการสง่เสริม

ใช้กบัผลิตภณัฑ

2554 เป็น 0.92

เหตสํุาคญัทีทํา

บริหาร โดยบริ

งเสริมการขาย 

ภาครัฐเป็นสําค

า ในปี 2554

 6.06 ตามลําดั

สามารถสร้างอั

กจะมีสว่นของ

บนัการเงิน  สําห

วัสญัญาใช้เงิน

าวจากสถาบนัก

เหลือเงินเบิกบั

ท ตามลําดบั ซึ

ัทมีการลงทนุก่

นภาษีจากคณะ

ปลอดไฟและโค

สนนุวงเงินกู้ ยืม

นเบิกบญัชีและ

 ณ วนัที 31 ธั

สว่นกําไรขนัต้น

 เทา่กบั 91.42

มสงูขนึจากกา

ประเทศ และกา

นการผลติมีการ

 2554 ปี 2555

กบั 19.82 ล้าน

บตวัเพิมขนึ เนื

ราคาวตัถดุิบ

มการลงทนุ (B

ฑ์อิเลค็โทรนิคส์

2 ล้านบาทในปี 

ให้อตัรากําไรสุ

ริษัทได้เพิมงบป

 รวมถงึการเพิ

คญั 

4 ปี 2555 

ดบั โดยในปี 25

ตัรากําไรสทุธิให

เงินกู้ ยืมระยะสั

หรับปี 2555 บริ

เพิมขนึจาก 30

การเงินในประเ

ญัชีและเงินกู้ ยื

ซงึการเพิมขนึข

อสร้างอาคารโ

ะกรรมการสง่เส

มไฟของบริษัท

ระยะยาวจากส

ะเงินกู้ ยืมระยะส

ธนัวาคม 2556 

ตอ่รายได้จากก

2 ล้านบาท 123

รบริหารต้นทนุ

ารนําเข้าและติ

รปรับตวัลดลงด้

5 และปี 2556 

นบาท 32.90 

องจากการปรับ

บทีปรับตวัลดลง

BOI) ในการผลิ

ส์ ในการยกเว้น

 2555 จากสาเห

ทธิระหวา่งปี 2

ประมาณเพือเพิ

พมิขนึของคา่แร

และปี 2556 

555 อตัราผลตอ

ห้เพิมสงูขนึจาก

 

สนัจากบคุคลที

ริษัทมีการกู้ ยืม

0.00 ล้านบาท

ทศจํานวนรวม

มระยะสนัจาก

ของรายการเงิน

รงงานเพิมเติม

สริมการลงทนุ 

ทจะเพิมขนึจาก

สถาบนัการเงิน

สนัจากสถาบนั

 เทา่กบั 18.79

การขายร้อยละ

3.41 ล้านบาท

การผลติสินค้า

ดตงัเครืองจกัร

ด้วย 

เทา่กบั ร้อยละ

ล้านบาท และ

บตวัเพิมขนึของ

งสง่ผลให้อตัรา

ลติชินสว่นหรือ

นภาษีเงินได้นิติ

หตตุามทีกลา่ว

555 - ปี 2556

พมิความสําคญั

งและเงินเดือน

บริษัทมีอตัรา

อบแทนผู้ ถือหุ้น

กเดิม  โดยในปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2556 อตั

การเพิมขนึ

ตราผลตอบแทน

นของคา่ใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นผู้ ถือหุ้นได้ปรับ

ยในการขายและ

บตวัลดลงเป็น ้

ะบริหารเป็นสํา

71 

ร้อยละ 6.06 ส

คญั 

สาเหตเุกิดจากกการปรับตวัลดลลงของอตัรากํา

 

ไรสทุธิเกิดจาก

 



2) ฐาน
 
สนิทรัพย์
สนิทรัพย์ห

 

274.87 ล้

สทุธิ และ

ะทางการเงนิข

ย์ 
หมนุเวียน 

ณ วนัที 31 ธนั

ล้านบาท และ 2

สนิค้าคงเหลือ 

1) ลูกหนีกา
 

บาท และ

ร้อยละ 26

มลูคา่ของ

การค้าลด

พบวา่ บริ

ตามลําดบั

จากลกูหนี

ณ

ลกูหนีการค้

กําหนดชําร

กรุงเทพมห

แสดงข้อมลู
ตาราง

 

มูล

ยงัไ

เกิน

-  น้

- 3 

- 6 

- มา

รวม

หัก 

ลูกห

ของบริษัท  

นวาคม ปี 2554

267.86 ล้านบา

 โดยมีรายละเอี

ารค้า – สุทธิ  
ณ วนัที 31 ธนั

ะ 103.56 ล้านบ

6.87 ตามลําดบั

โดยหากพิจารณ

งลกูหนีการค้าเ

ดลงเลก็น้อย ตา

รษัทมีระยะเวลา

บ ซงึหากพิจา

นีบางรายได้รับ

ณ วนัที 31 ธนั

ค้าโดยสว่นใหญ

ระ ประกอ

หานครและปริม

ลอายหุนีทีค้างช
แสดงข้อมูลอ

 

ค่าลูกหนีการ

ไมถ่งึกําหนดชํา

นกําหนดชําระ 

น้อยกวา่ 3 เดือน

เดือน ถงึ 6 เดือ

เดือน ถงึ 12 เดื

ากกวา่ 12 เดือ

มลกูหนีการค้า 

 คา่เผือหนีสงสั

หนีการค้า – ส

 

4 ปี 2555 และ

าท ตามลําดบั โ

อียดของแตล่ะร

นวาคม ปี 255

บาท หรือคิดเป็น

บ 

ณาการเปลียน

เพิมขนึตามการ

ามรายได้จากก

าเก็บหนีเฉลียเท

รณาเปรียบเทีย

อนมุตัิขยายระ

นวาคม 2556 บ

ญ่กวา่ร้อยละ 

บกบักลุม่ลกูค้า

ณฑล ซงึทีผ่

ชําระได้ ตามตา
อายุหนีทีค้างชํ

ค้า 

าระ 

น 

อน 

ดือน 

น ขนึไป 

สยัจะสญู 

สุทธิ 

72 

ะปี 2556 บริษัท

โดยแบง่ออกเป็

รายการดงันี 

54 ปี 2555 แล

นสดัสว่นต่อมลู

แปลงของมลูค่

รเพิมขนึของราย

ารขายทีลดลง 

ทา่กบั 83.64 วั

ยบจากระยะเวล

ะยะเวลาเครดิต

บริษัทมีรายการ

90.07 ของมู

าโดยสว่นใหญ่เ

านมากลุม่ลกูค้

ารางดงันี 
ชาํระ ณ วันที 

 

ทมีมลูคา่สนิทรั

ป็น รายการทีสํา

ะ ปี 2556 มีมู

ลคา่สินทรัพย์รว

าลกูหนีการค้า

ยได้จากการขา

  และหากพิจา

วนั 82.52 และ 

ลาเก็บหนีเฉลีย

 เนืองจากขายง

รลกูหนีการค้า 

มลูค่าลกูหนีการ

เป็นกลุม่ร้านค้า

ค้าประเภทนีไมมี่

31 ธันวาคม 

หน่วย 

 

94.35 

 

8.47 

0.58 

0.33 

1.02 

104.75 

(1.19) 

103.56 

ัพย์หมนุเวียนร

าคญั 2 รายกา

ลูคา่เทา่กบั 94

วมเทา่กบั ร้อยล

 ในปี 2554 ถึ

ยทีเพิมขนึ แต

รณาจากความ

 89.88 วนั ในปี

ยทีเพิมขนึในช่ว

งานโครงการ 

– สทุธิเทา่กบั 

รค้ารวม อยูใ่

าทวัไป ประ

มีปัญหาเรืองกา

2556 มีรายละ

 : ล้านบาท 

90

8.

0.

0.

0.

100

วม เทา่กบั 21

ร คือ รายการลู

4.07 ล้านบาท 

ละ 31.88 ร้อยล

ถงึปี 2555 จะพ

ตใ่นปี 2556 

มสามารถในการ

ปี 2554 ปี 255

วงปี 2556  ส

103.56 ล้านบ

ในกลุม่ลกูหนีกา

ะเภทร้านอปุกร

ารเรียกเก็บหนี 

ะเอียดดังนี 

 

.07% 

 

08% 

55% 

32% 

98% 

0.00% 

 

 

 

1.55 ล้านบาท

ลกูหนีการค้า –

  115.78 ล้าน

ละ 30.31 และ

พบวา่ บริษัทมี

บริษัทมีลกูหนี

รจดัเก็บหนี จะ

5 และปี 2556

สาเหตหุลกัเกิด

บาท โดยมลูคา่

ารค้าทียงัไมถ่ึง

รณ์ไฟฟ้าในเขต

โดยสามารถ

 

 

– 

 



มลูค่าลกูห

ลกูหนีการค

เดือนขึนไป

สงสยัจะสญู

สญูโดยพิ

ดําเนินธุรกิ

เทอมได้เกื

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ดําเนิน

สามารถพ

หนีสญูตอ่

2) สินค้าคง

ล้านบาท 

ผลิต สิน

เพือจําหน

รายได้จา

นโยบายก

แผนการสั

ป้องกนัปัญ

จํานวนรา

ครอบคลมุ

ดงักล่าวใ

ปี 2556 

ส่งผลให้บ

ลูก

ตงัแ

ตงัแ

ตงัแ

ตงัแ

ตงัแ

สําหรับค่าเผือห

หนีการค้าทีค้าง

ค้าทียงัค้างชําร

ป เกิดจากลกูห

ญ เท่ากบั 1.19

ทงันี ทางบริ

พิจารณาจากข้อ

กิจของบริษัท 

กือบทงัหมด โด

 

นอกจากนี บ

การตามคําพิพ

พบทรัพย์หรือไม

อไป  

 
เหลือ 
 ณ วนัที 3

 และ 142.87 

นค้าระหว่างทํา 

น่าย โดยหากพิ

กการขายทีเพิม

การตงัเป้ารายไ

สงัซือวตัถดุิบ 

ญหาการขาดแ

ายการสินค้าโด

มทกุรุ่น ทกุป

ให้พร้อมต่อการ

บริษัทมีแผนก

บริษัทปรับนโยบ

กหนีนับจากวั

แต ่0 – 1 เดือน 

แต ่1 – 3 เดือน 

แต ่3 – 6 เดือน 

แต ่6 – 12 เดือน

แต ่12 เดือนขนึ

หนีสงสยัจะสญู

ชําระมากกว่า 

ระในช่วงระหว่า

หนีจํานวน 5 รา

9 ล้านบาทดงัก

รษัทได้กําหนดน

อมลูทางสถิติเกี

เนืองจากทีผา่น

ดยบริษัทได้กําห

บริษัทยงัมีนโยบ

พากษา เพือบงั

มส่ามารถอายดั

31 ธนัวาคม ปี

 ล้านบาท ตาม

 และสินค้าสํา

พิจารณาระหว่า

มขึนในปี 255

ได้จากการขาย

และการจดัเก

แคลนสินค้าทีจ

ยเฉพาะอย่างยิ

ระเภท ตงัแต

รจําหน่ายตลอด

ารขยายและกา

บายการจดัเก็บ

ันทีถงึกาํหนด

 

 

 

น 

ไป 

73 

ญจํานวน 1.19

 12 เดือนขึน

าง 6 เดือน – 

าย ทีขณะนีทา

กล่าว 

นโยบายการตงั

กียวกบัการเรียก

นมาบริษัทสาม

หนดนโยบายไว้

บายการตดัหนีส

คบัคดี รวมทงั

ดทรัพย์จากลกูห

ป 2554 ปี 255

มลําดบั ซึงสิน

าเร็จรูปทีเก็บสต๊

างช่วงปี 2554 

55 และลดลง

ยให้เพิมขึนอย่า

ก็บสต็อกสินค้า

ะจดัจําหน่ายใ

ยิงผลิตภณัฑ์ใน

ต่รุ่นเล็กถึงรุ่นให

ดเวลา เพือเป็น

ารสร้างยอดขา

บสต็อกสินค้าใน

ดชาํระ 
อัต

9 ล้านบาท ซึ

ไป และตงัค่า

12 เดือน โดย

างบริษัทอยู่ระห

งค่าเผือหนีสงสั

กเก็บหนีจากลกู

มารถติดตามลกู

้ ดงันี 

สญูโดยพิจารณ

งดําเนินการตาม

หนีได้ บริษัทจ

55 และปี 2556

นค้าคงเหลือของ

ต๊อกไว้เพือใช้ใน

ถึงปี 2556 จะ

งตามรายได้กา

งต่อเนืองในระ

าคงเหลือให้เพีย

ให้กบัลกูค้า ป

นกลุ่มบลัลาสต

หญ่ ดงันนั ท

นการสร้างควา

ายผลิตภณัฑ์ให้

นสว่นของหลอ

ตราการตงัสาํร
ของยอดลูกห

ร้อย

ร้อย

ร้อย

ร้อย

ร้อยล

งเป็นการตงัค่า

เผือหนีสงสยัจ

ยมลูค่าลกูหนีกา

หว่างการฟ้องร้

สยัจะสญูโดยบ ิ

กค้าในอดีต 

กหนีให้ชําระหนี

ณาจากลกูหนีที

มกระบวนการยึ

ะดําเนินการพิจ

6 มีมลูคา่เทา่กั

งบริษัท ได้แก่ 

นการจําหน่าย

ะพบว่า มลูค่าสิ

รขายทีลดลงเล็

ะยะยาว 

ยงพอต่อปริมา

ประกอบกบัจดุ

ต์ และ

ทางบริษัทจึงจํา

มมนัใจให้กบัก

ห้กลุ่มหลอดไฟ

อดไฟฟ้าเพิมขึน

รองหนีสงสัยจ
หนีคงเหลือสุท

ยละ 0 

ยละ 0 

ยละ 0 

ยละ 50 

ละ 100 

าเผือหนีสงสยัจ

ะสญูร้อยละ 5

ารค้าทีค้างชําร

รอง คิดเป็นยอ

ริษัทจะตงัค่าเผื

ซงึมีความเห

นีภายในระยะเว

ศาลมีคําพิพาก

ยดึทรัพย์จนคดี

จารณาตดัลกูห

บั 107.94 ล้าน

 วตัถดุิบทีเตรีย

 รวมถึงสินค้า

สินค้าคงเหลือจ

ล็กน้อยในปี 2

ทําให้บริษัทจ

าณความต้องก

แข็งของบริษัท

ะหม้อแปลงไฟฟ้

าเป็นต้องจดัเก็

กลุ่มลกูค้า นอก

ฟ้าให้เพิมมาก

นเพือใช้รองรับก

จะสูญ  
ทธิ 

 

จะสญูเต็มตาม

50 ของมลูค่า

ระมากกว่า 12

ดตงัค่าเผือหนี

ผือหนีสงสยัจะ

มาะสมกบัการ

วลาทีให้เครดิต

กษาตดัสนิและ

ถงึทีสดุแล้วไม่

หนีดงักลา่วเป็น

นบาท 151.71

ยมไว้ใช้ในการ

าทีสงัซือเข้ามา

จะแปรผนัตาม

2556 ซึงจาก

จําเป็นต้องวาง

าร และเพือ

 คือ การมี

ฟ้าทีมีจําหน่าย

ก็บสต็อกสินค้า

กจากนี ในช่วง

กขึน ดงันนั จึง

การวาง

 

 

 



แผนการข

เจริญเติบ

LED ต

อสงัหาริม

โ

ร้อยละ 47

เป็นร้อยละ

น

มีระยะเวล

ในการจดัเ

จากระยะเว

สาเหตสํุาคั

2554 เพิม

ขายทีเพิมขึ

วิจยัและพั

ต้องการขอ

โดยเฉพาะ

เพือให้สาม

ผลิตภณัฑ์ใ

ส่งผลให้บริ

เนืองจากบ

โดยการสงั

บริษัทต้อง

ทีเกิดขึน รว

ลดลง และ

หนัมาให้ค

Trade) 

เหล่านีล้วน

ต๊อกสินค้า

ค่าเผือสิน

2552 

โดยเฉพา

ตลอดระย

อย่างต่อเ

การขาย เ

เสือมสภา

ขยายตลาดต่อไ

บโตโดยเฉพาะอ

ตามกระแสนิยม

มทรัพย์ต่าง ๆ  

ดย ณ วนัที 3

7.22 งานระหว

ะ 2.69 ของสิน

นอกจากนีหากพ

าขายสินค้าเฉลี

ก็บสต็อกสินค้า

วลาขายสินค้า

คญัเกิดจากบริษ

ขึนเป็น 142.8

ขนึ และเนืองจ

ฒันา การแ

องผู้บริโภคทีเป

ะอย่างยิงในกลุ่

มารถตอบสนอง

์ในรุ่น หรือประ

ริษัทมีมลูค่าสต็

บริษัทได้เปลียน

ซือในปริมาณไ

มีการสงัซือเป็น

วมทงัเพือให้เกิ

ะสาเหตทีุสําคญั

วามสาํคญัต่อก

มากขึน ทํา

นเป็นสาเหตทีุทํ

ประเภทโคมไฟ

สําหรับนโยบา

นค้าล้าสมยั โด

โดยสินค้าทีเก็บ

ะอย่างยิงผลิต

ยะเวลาทีผ่านม

นือง ทงันี ห

เพือเป็นช่องทา

าพ/ล้าสมยั เป็น

ไป ทงันี 

อย่างยิงในหมว

มผลิตภณัฑ์ปร

1 ธันวาคม 25

ว่างทําคิดเป็นร้

ค้าคงเหลือสทุธิ

พิจารณาระยะ

ลีย เท่ากบั 122

าจนกว่าจะสาม

เฉลียตงัแต่ช่วง

ษัทมีปริมาณส

7 ล้านบาท ณ

จากบริษัทมีจํา

แสวงหาโอกาสท

ลียนแปลงได้ต

มผลิตภณัฑ์บลั

งความต้องการ

ะเภทนนัได้อย่า

ต็อกสินค้าสงู 

นนโยบายการสั

ไม่มากนกัในแต

นปริมาณทีสงูขึ

กิดอํานาจต่อรอ

ญสําหรับช่วงปี

การขยายช่องท

าให้บริษัทจําเป็

ทําให้ระยะเวลา

ฟและหลอดไฟใ

ายต่าง ๆ ทีเกีย

ดยทางบริษัทได้

บสต็อกโดยส่ว

ภณัฑ์บลัลาสต์

มาทางบริษัทได้

ากเป็นสินค้าที

างการระบายสิ

นจํานวน 4.65 

74 

แนวโน้มปริ

วดทีทางบริษัท

ระหยดัพลงังาน

556 บริษัทมีสดั

รอยละ 31.44 

ธิ ตามลาํดบั 

เวลาขายสินค้า

2.02 วนั 139.7

มารถจําหน่ายไ

งปี 2554 ถึง

ต็อกสินค้าเพิม

 วนัที 31 ธันว

นวนผลิตภณัฑ

ทางการตลาดใ

ตลอดเวลา 

ลลาสต์ไฟถนน

รใช้งานของลกู

างต่อเนือง แล

นอกจากนีสา

สงัซือวตัถดุิบหล

ต่ละครัง เป็นก

ขนึในแต่ละครัง

องทางการค้า แ

ป 2555 ทีส่งผ

ทางการจําหน่า

ปนจะต้องจดัเก็

าขายสินค้าของ

ให้เพิมสงูขึน 

ยวข้องกบัสินค้า

ด้เริมใช้นโยบาย

นใหญ่ คือ 

ต์ขดลวดแกนเห

ด้มีนโยบายการ

มีการเคลือนไห

นค้า อย่างไรก็

 ล้านบาท 

มาณสินค้าคงเ

เป็นผู้ นําผลิตภั

น เพือให้เข้า

ดส่วนสินค้าคง

วตัถดุิบคิดเป็น

าเฉลีย ในปี 25

79 วนั และ 16

ได้ใช้เวลาเฉลีย

งปัจจบุนั จะพ

มสงูขึนจากมลูค

าคม 2556 ซึง

ฑ์ใหม่ ๆ ทีออ

ในกลุ่มผลิตภณั

ประกอบกั

นในบางรุ่น ที

ค้าบางกลุ่ม โ

ละบลัลาสต์ไฟถ

าเหตสํุาคญัทีทํ

ลกั ประเภทเห

การสงัซือโดยต

ง ทงันีเพือให้เกิ

และเพือทีจะได้

ผลให้บริษัทมีป ิ

ายผ่านกลุ่มลกู

บสต็อกสินค้าเ

งบริษัทสงูขึน แ

าคงเหลือนนั ปั

ยในการตงัค่าเ ื

สินค้าในกล

หล็กทีมีอายกุา

รตรวจสอบและ

หวช้า บริษัทจ

ตาม ณ วนัที 3

เหลือของบริษัท

ภณัฑ์ รวมถึงผลิ

าถึงกลุ่มผู้บริโภ

เหลือ ประกอบ

นร้อยละ 18.6

554 ปี 2555 แ

69.50 วนั ตาม

ยประมาณ 5.5

พบว่ามีจํานวน

ค่า 107.94 ล้า

เป็นไปตามกา

อกสู่ตลาดอย่าง

ณฑ์ใหม่ เพือ

กบับริษัทจําเป็น

ทีบริษัทเป็นผู้ นํา

ดยเฉพาะอย่าง

ถนนในบางรุ่นที

ทําให้ระยะเวลา

หล็ก จากทีใช้

รงจากผู้ จําหน่า

กิดความคุ้มค่า

้สว่นลดเพิมขึน

ริมาณสต็อกสิน

ค้าทีเป็นร้านค้า

เพือพร้อมสําหรั

และในสว่นของ

ปัจจบุนัทางบริษ

ผือสินค้าล้าสมั

ลุ่มผลิตภณัฑ์บั

รใช้งานนานกว

ะติดตามการเค

จะแก้ปัญหาโด

31 ธันวาคม 25

ทจะเพิมสงูขึนเ

ลิตภณัฑ์ใหม่ อ

ภค ทงักลุ่มท

บด้วย สินค้าสํา

65 และสินค้าร

และปี 2556 จะ

ลําดบั หรือคิด

5 เดือน ทงันี 

นวนัทีเพิมสงูขึน

านบาท ณ วนัที

รขยายตวัของร

งต่อเนือง ซึงเป็

อให้สามารถตอ

นทีจะต้องจดัเก็

าในการผลิตแล

งยิงในหน่วยงา

ทีจําหน่ายมีรา

าขายสินค้าของ

ช้วิธีสงัซือจากภ

ายจากต่างประ

าในส่วนของค่า

นซึงส่งผลให้ต้น

นค้าเพิมสงูขึน

าปลีกขนาดให

รับการสง่มอบไ

งปี 2556 บริษั

ษัทได้กําหนดน

มยั ตงัแต่ช่วงไ

บลัลาสต์และหม

ว่า 10 ปี 

คลือนไหวของสิ

ยการจดัให้มีรา

556 บริษัทได้ตั

 

เพือรองรับการ

อาทิ หลอดไฟ

ทวัไปและกลุ่ม

าเร็จรูปคิดเป็น

ระหว่างทางคิด

ะพบว่า บริษัท

เป็นระยะเวลา

หากพิจารณา

นอย่างต่อเนือง

ที 31 ธันวาคม

รายได้จากการ

ป็นผลจากการ

อบสนองความ

ก็บสต็อกสินค้า

ละจดัจําหน่าย

านราชการทีใช้

คาสงูมาก จึง

งบริษัทนานขึน

ภายในประเทศ

ะเทศ ซึงทําให้

าใช้จ่ายต่าง ๆ

นทนุขายสินค้า

เกิดจากบริษัท

ญ่ (Modern

ได้ตรงต่อเวลา

ษัทได้เพิมการส

นโยบายการตงั

ตรมาสที 4 ปี

ม้อแปลงไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม

สินค้าคงเหลือ

ายการส่งเสริม

ตงัค่าเผือสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนิทรัพย์ไ

 

107.18 ล้

โดยมีมลูค

บาท หรือ

สินทรัพย์ที

เท่ากบั 32

โรงงาน ซึ

ล้านบาท 

หลอดไฟฟ้

สนิทรัพย์ร

ณ

และ 385

การค้า แล

และอปุกร

สภาพคลอ่

1.61 เทา่ 

อตัราสว่น

สภาพคลอ่

รายการดงั

นอกจากนี

สว่นทีครบ

อตัราการ

เพิมขนึ ดงั

31 ธนัวาค

เปรียบเทีย

เนืองจากห

สนิทรัพย์ห

หมนุเร็ว   
 
 
 

ไมห่มนุเวียน 

ณ วนัที 31 ธนั

ล้านบาท และ 1

คา่ ณ วนัที 31 

คิดเป็นสดัสว่น

ทีดิน อาคาร 

ทีเกิดขึนตงัแต่ปี

2.67 ล้านบาท 

ซงึมีมลูค่าการล

 ซงึเป็นส่ว

ฟ้าและโคมไฟฟ้

 

รวม 

ณ วนัที 31 ธนั

.48 ล้านบาท 

ละรายการทีดิน

รณ์  เป็นสําคญั

 

อง  

บริษัทมีอตัราส

 ตามลําดบั โด

นสภาพคลอ่ง ณ

องทีลดลง โด

งักลา่ว เทา่กบั 

นีในสว่นของหนี

บกําหนดชําระภ

เพิมขึนของมลู

งันนัจงึสง่ผลให้

นอกจากนี หา

คม ปี 2554 ปี 

ยบ ณ วนัที 31 

หนีสนิหมนุเวีย

หมนุเวียนสว่นใ

 

นวาคม ปี 2554

117.62 ล้านบา

 ธนัวาคม ปี 25

นตอ่มลูคา่สนิทรั

และอปุกรณ์ 

ปี 2554 ถึงปี 

 และ 22.80 ล้

ลงทนุระหว่างปี

นการลงทนุเพิม

ฟ้าทีจะเพิมขึน

นวาคม ปี 2554

โดยการเพิมขนึ

น อาคารและอปุ

ญ 

สว่นสภาพคลอ่ง

ดยอตัราสว่นสภ

ณ วนัที 31 ธนั

ยสาเหตเุกิดจา

 45.36 ล้านบา

นีสนิหมนุเวียนย

ภายในหนงึปีด้ว

คา่สนิทรัพย์หม

ห้บริษัทมีอตัราส

ากพิจารณาจาก

2555 และปี 2

 ธนัวาคม 2554

นรวมเพิมขนึจ

ใหญ่อยู่ในรูปข

4 ปี 2555 และปี

าท โดยรายการ

554 ปี 2555 แ

รัพย์รวมเทา่กบั

– สทุธิ สําห

 2556 จะพบว

านบาท ตามลํ

ปเพิมขึนจํานวน

มเติมสําหรับโร

จากเดิม 

4 ปี 2555 และ ี

นของสนิทรัพย์ 

ปกรณ์  เป็นสํา

ง ณ วนัที 31 ธ

ภาพคลอ่ง เกิด

นวาคม 2556 เป

ากบริษัทมีรายก

าท ณ วนัที 31 

ยงัมีการปรับตวั

วย โดยแม้วา่ต

มนุเวียนรวมเพมิ

สว่นสภาพคลอ่

กอตัราสว่นสภา

556 ลดลงอยา่

4 กบั ณ วนัที 3

ากรายการเงินเ

องรายการสนิค้

75 

ปี 2556 บริษัท

รทีสําคญัของสิ

และปี 2556 เท

บร้อยละ 25.74 

หรับช่วง 3 ปีย้

ว่า ในปี 2555

าดบั โดยมลูค่า

น 12.28 ล้านบ

รงงานส่วนขยา

ปี 2556 บริษัท

์ ณ 31 ธันวาค

าคญั แต ่ณ 31

ธนัวาคม ปี 25

จากรายการสนิ

ปรียบเทียบกบั

การเงินเบิกเกิน

 ธนัวาคม 2554

วเพิมขนึจากรา

ลอดช่วง 3 ปี บ

มขนึในอตัราสว่

องทีลดลงในช่ว

าพคลอ่งหมนุเร็

างตอ่เนืองเทา่กั

31 ธนัวาคม 25

เบิกเกินบญัชีแ

ค้าคงเหลือ ซงึ

มีมลูค่าสนิทรัพ

สนิทรัพย์ไมห่มนุ

ทา่กบั 75.96 ล้

 ร้อยละ 25.72 

ย้อนหลงัตามที

5 และ ปี 255

าการลงทนุทีสํา

บาท รองลงมา

ายเพือเตรียมพ ้

ทมีมลูคา่สนิทรัพ

คม 2555 เป็น

1 ธนัวาคม 255

54 ปี 2555 แล

นทรัพย์หมนุเวีย

 ณ 31 ธนัวาค

นบญัชีและเงินกู้

4 เพิมขนึเป็น 7

ยการเจ้าหนีอืน

บริษัทจะมีมลูค

วนทีน้อยกว่า 

งปี 2556 

ร็ว พบวา่ บริษั

กบั 0.76 เทา่ 0

556 จะพบว่าส

ละเงินกู้ ยืมระย

งไมไ่ด้ถกูนํามา

พย์ไมห่มนุเวียน

นเวียน คือ ทีดิน

านบาท 98.27

 และร้อยละ 28

กลา่วมา หาก

56 บริษัทมีมลูค

าคญัในปี 255

าคือ อาคารระ

ร้อมรองรับกําล

พย์รวม 295.11

นการเพิมขนึจาก

56 เป็นการเพมิ

ละปี 2556 เทา่

ยนตอ่หนีสินหม

คม 2554 และ 

กู้ ยืมระยะสนัจา

71.49 ล้านบาท

น และเงินกู้ ยืม

คา่สนิทรัพย์หมุ

เมือเทียบกบั

ษัทมีอตัราสว่นส

.72 เทา่ และ 0

าเหตสํุาคญัทีท

ยะสนัจากสถาบ

าคิดคํานวณใน

นรวม เทา่กบั 8

น อาคารและอุ

 ล้านบาท และ

8.55 ตามลําดบั

กพิจารณามลูค

ค่าทรัพย์สินทีไ

6 คือ เครืองจกั

ะหว่างก่อสร้าง 

ลงัการผลิตในก

1 ล้านบาท 382

กมลูคา่สนิค้าค

มขนึจากรายกา

ากบั 1.69 เทา่ 

มนุเวียน ซงึหาก

 31 ธนัวาคม 

ากสถาบนัการเงิ

ท ณ วนัที 31 ธั

ระยะยาวจากส

นเวียนรวมเพิม

บมลูคา่หนีสนิห

สภาพคลอ่งหมุ

0.69 เทา่ ตามลํ

ทําให้อตัราสว่น

บนัการเงิน 

นการหาอตัราสว่

 

3.56 ล้านบาท

อปุกรณ์ – สทุธิ

ะ 110.06 ล้าน

บ 

ค่าการลงทนุใน

ได้มาระหว่างปี

กรและอปุกรณ์

 จํานวน 5.89

กลุ่มผลิตภณัฑ์

2.05 ล้านบาท

คงเหลือ ลกูหนี

ารทีดิน อาคาร

1.68 เทา่ และ

กพิจารณาจาก

2555 บริษัทมี

งินทีมีมลูคา่ใน

ธนัวาคม 2556

สถาบนัการเงิน

มขนึเช่นกนั แต่

หมนุเวียนรวมที

มนุเร็ว ณ วนัที

ลําดบั โดยหาก

นดงักลา่วลดลง

ในขณะที

วนสภาพคลอ่ง
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หนีสนิ 
หนีสนิหมุ

 

163.73 ล้

เงินเบิกเกิ

รายละเอีย

 

หนีสนิไมห่ม

18.61 ล้า

สถาบนักา

ผา่นมา แ

ค้าง ณ วนั

ภายในหนึ

ธนัวาคม 

นเวียนรวม  

ณ วนัที 31 ธนั

ล้านบาท และ 

นบญัชีและเงิน

ยดของแตล่ะรา

1) เงินเบิกเกิ

บริษัทมียอ

มลูคา่หนีสิ

2555 แล

บาท จาก

เงินเบิกเกิ

วงเงินทนุ

จําหน่ายส

เพิมขึนจา

2) เจ้าหนีการ
ล้านบาท 

ร้อยละ 12

การค้าทีเพิ

ปี 2556 แล

2555 และ

ระยะเวลาจ

3) เงินกู้ ยืมระ
ค้างมลูคา่เ

เงินกู้ ยืมทีใ

เกียวข้องกั

ดอกเบียใน

ทีเกียวข้อง

มนุเวียนรวม  

ณ วนัที 31 ธนั

านบาท และ 

ารเงิน โดยบริษั

แตมี่การขอรับก

นัที 31 ธนัวาค

นงึปี ทีเทา่กบั 

2555 เทา่กบั ้

นวาคม ปี 255

166.06 ล้านบ

นกู้ ยืมระยะสนัจ

ายการมีดงันี 

กินบญัชีและเงิน

อดคงค้างมลูค่

สนิและสว่นขอ

ะ ปี 2556 บริษ

เดิมในปี 2554

กินบญัชีและเงิน

หมนุเวียนสําห

ส่งผลให้จําเป็น

ากเดิมเช่นกนั 

ค้า ณ วนัที 31

และ 36.28 ล้

.06 และร้อยละ

พมิขนึในปี 2555

ละในสว่นของร

 ปี 2556 เท่าก

จ่ายชําระคืนหนี

ยะสนัจากบคุค

เทา่กบั 32.00 ล

ใช้เป็นเงินทนุห

นันี มีการคิด

นอตัราร้อยละ 

งกนัให้น้อยลงก

นวาคม ปี 255

19.81 ล้านบา

ษัทไมมี่การขอรับ

ารสนบัสนนุแล

คม 2555 เทา่กั

1.30 ล้านบาท

ร้อยละ 4.03 

54 ปี 2555 แล

บาท โดยรายกา

จากสถาบนัการ

นกู้ ยืมระยะสนัจ

าเทา่กบั 45.36

งผู้ ถือหุ้น เทา่กั

ษัทมีวงเงินเบิก

4 มีวงเงินดงักล่

นกู้ ยืมระยะสนั

หรับรองรับปริม

นจะต้องมีปริมา

1 ธนัวาคม ปี 2

านบาท หรือคิ

ะ 9.41 ตามลํา

5 และลดลงใน

ระยะเวลาชําระ

กบั 42.93 วนั 

นีได้ใกล้เคียงกนั

คลทีเกียวข้องกั

ล้านบาท เทา่กั

มนุเวียนในกา

ดดอกเบียในอตั

1.2 ต่อปี อย่า

กว่าเดิมในอนา

54 ปี 2555 แล

าท โดยรายกา

ับการสนบัสนนุ

ละเบิกใช้วงเงิน

บั 15.40 ล้านบ

 ณ วนัทีเดียวก

ซงึการเบิกใช้วง

76 

ละปี 2556 บริษ

ารทีสําคญัของห

รเงิน เจ้าหนี

จากสถาบนัการ

6 ล้านบาท 62.

กบัร้อยละ 15.3

กเกินบญัชีและเ

าวเทา่กบั 80.0

นจากสถาบนักา

าณการขายทีเพ

าณสต็อกสินค้า

2554 ปี 2555 

คิดเป็นสดัสว่นต

ดบั หากพิจารณ

นปี 2556 เป็นไป

ะหนี จะพบวา่ มี

 43.28 วนั  แล

นัตลอดระยะเว

นั ณ วนัที 31 

กนัตลอด 3 ปี ซึ

รดําเนินธุรกิจข

ตราทีตํากว่าอตั

างไรก็ตามบริษั

คต  

ละปี 2556 บริษ

รทีสําคญัของห

นวงเงินกู้ ยืมระย

กู้ ยืมระยะยาวจ

บาท  (ไมร่วมเ ิ

กนั) หรือคิดเป็

งเงินกู้ ยืมระยะ

ษัทมีมลูคา่หนีสิ

หนีสนิหมนุเวีย

นีการค้า แล

รเงิน ณ วนัที 3

83 ล้านบาท แ

37 ร้อยละ 16.

เงินกู้ ยืมระยะสั

00 ล้านบาท ทั

ารเงินเพิมขึนใน

พิมขึนจากเดิม

าทีสงูขึน 

และปี 2556 บ ิ

ตอ่มลูคา่หนีสนิ

ณาจากปี 2554

ปตามรายได้จา

มีระยะเวลาจ่า

ละ 47.38 วนั 

วลา 3 ปีทีผา่นม

 ธนัวาคม ปี 25

ซงึเงินกู้ ยืมระย

ของบริษัท 

ตราดอกเบียจา

ษัทมีนโยบายทีจ

ษัทมีมลูคา่หนีสิ

หนีสนิไมห่มนุเวี

ยะยาวจากสถา

จากสถาบนัการ

งินกู้ ยืมระยะยา

นสดัสว่นตอ่มลู

ยาวดงักลา่วเป็

สนิหมนุเวียนรว

นรวม แบง่ออก

ละเงินกู้ ยืมระย

31 ธนัวาคม ปี 

และ 71.49 ล้าน

45 และร้อยละ

นัจากสถาบนัก

งันี สาเหตหุลกั

นปี 2556 เ

มตามนโยบายก

รวมถึงการให้เ

บริษัทมีมลูคา่เท

และสว่นของผู้ ถื

4 ถงึปี 2556 จ

ากการขายทีเพิ

ยชําระหนี ณ ว

 ตามลําดบั ซึง

มา 

554 ปี 2555 แ

ยะสนัจากบคุคล

ซึงรายการเ

ากสถาบนัการเ ิ

จะลดการพึงพิง

สนิไมห่มนุเวียน

วียนรวม คือ ร

าบนัการเงิน ณ 

รเงินในปี 2555

าวจากสถาบนัก

ลคา่หนีสนิและ

ป็นไปเพือใช้สําห

วม เทา่กบั 125

กเป็น 3 รายกา

ะสนัจากบคุคล

 2554 ปี 2555

นบาท หรือ คิด

ะ 18.55 ตามลํ

การเงินเพิมเป็น

กทีทําให้ทีบริษัท

เนืองจากบริษัท

การขยายช่องท

ครดิตเทอมกบั

ทา่กบั 34.32 ล้

ถือหุ้น เท่ากบั ้

ะพบวา่ บริษัท

มขนึในปี 2555

วนัที 31 ธนัวาค

งบริษัทสามารถ

และ ปี 2556 บ

ลทีเกียวข้องกนั

เงินกู้ ยืมระยะสั

เงิน โดยปัจจุ

งเงินกู้ ยืมระยะ

นรวม เท่ากบั 2

รายการเงินกู้ ยืม

 วนัที 31 ธนัวา

5 และ ปี 2556

การเงินสว่นทีถึ

สว่นของผู้ ถือหุ้

หรับการลงทนุก

 

5.35 ล้านบาท

ารทีสําคญั คือ

ลทีเกียวข้องกนั

5 และ ปี 2556

เป็นสดัสว่นตอ่

ลําดบั โดยในปี

น 130.00 ล้าน

ทมียอดคงค้าง

ทจําเป็นต้องใช้

ทางการจดั

ลกูค้าบางราย

านบาท 46.07

ร้อยละ 11.63

มีมลูคา่เจ้าหนี

5 และลดลงใน

คม ปี 2554 ปี

ถบริหารจดัการ

บริษัทมียอดคง

นดงักล่าว เป็น

สนัจากบคุคลที

จบุนับริษัทจ่าย

ะสนัจากบคุคล

2.95 ล้านบาท

มระยะยาวจาก

าคม ปี 2554 ที

6 โดยมียอดคง

ถงึกําหนดชําระ

หุ้น ณ วนัที 31

ก่อสร้างอาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงงานสว่

วนัที 31 

หนงึปี ทีเท

 

หนีสนิรวม

ณ

บาท และ

การเงิน รา

สว่นของผู้

ล้านบาท 

เรียกชําระ

 

 

 

วนขยายเพิมเติ

ธนัวาคม 2556

ทา่กบั 2.56 ล้า

ม 

ณ วนัที 31 ธนั

ะ 185.87 ล้าน

ายการเจ้าหนีก

 

ผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธนั

 และ 199.61 ล้

ะแล้ว สว่นเกินม

1) ทนุจดทะเ

ณ วนัที 3

ล้านบาท 

หุ้น มลูคา่

ดําเนินกา

ได้บริษัทมี

ตอ่มา โด

ทะเบียนจ

12 หุ้น (

บาท เป็น

เพือรับรอง

กระทรวงพ

ทนุจดทะเ

สทิธิในกา

การใช้สทิ ิ

มลูคา่ทีตร

2556  

2) สว่นเกินมู

จากการเส

3) กําไรสะสม

เทา่กบั 33

มเพือใช้ขยายก

6 เทา่กบั 16.2

านบาท ณ วนัที

นวาคม ปี 2554

นบาท โดยเป็น

การค้า และราย

นวาคม ปี 2554

ล้านบาท โดยร

มลูคา่หุ้น และกํ

เบียนทีออกแล

31 ธนัวาคม 25

 โดยสาเหตขุอง

าทีตราไว้หุ้นละ

รจดทะเบียนเพิ

มีทนุจดทะเบียน

ดยเมือวนัที 24 

จาก 96.00 ล้าน

(ซงึเป็นเศษหุ้น

น 143.99 ล้านบ

งการใช้สทิธิตา

พาณิชย์เป็นทีเ ี

เบียนเทา่กบั 1

ารซือหุ้นสามญั

ธิดงักลา่ว จําน

ราไว้หุ้นละ 0.2

มลูคา่หุ้น ณ วนั

สนอขายหุ้นสา

ม – ทียงัไมไ่ด้จ

3.52 ล้านบาท 

กําลงัการผลติใ

22 ล้านบาท (ไ

เดียวกนั) หรือคิ

4 ปี 2555 และ

นการเพิมขนึอย่

การเงินกู้ ยืมระ

4 ปี 2555 และปี

ายการทีสําคญั

กําไรสะสม   รา

ะเรียกชําระแล้ว

555 บริษัทมีทนุ

งการเพิมขนึขอ

ะ 0.25 บาท โ

พมิทนุกบักระท

นทีออกและเรีย

 กนัยายน 25

นบาท เป็น 95

ทีไมไ่ด้ถกูจดัส

บาท โดยการออ

ามใบสําคญัแส

รียบร้อยเมือวนั

43.99 และมีท

ของบริษัท ครัง

นวน 11,721,40

25 บาท โดยหุ้น

นที 31 ธันวาคม

มญัเพิมทนุตอ่ป

จดัสรร ณ วนัที

 48.79 ล้านบา

77 

ในสว่นหลอดไฟ

ไมร่วมเงินกู้ ยืม

คิดเป็นสดัสว่น

ะปี 2556 บริษัท

างตอ่เนืองจาก

ะยะยาวจากสถ

ปี 2556 บริษัท

ญของสว่นของผู้

ยละเอียดของแ

ว ณ วนัที 31 

นจดทะเบียนเท่

องทนุจดทะเบีย

ดยบริษัทได้จ่า

รวงพาณิชย์ เมื

ยกชําระแล้วเทา่

55 ทีประชมุให

5.99 ล้านบาท 

รรเพือการจ่ายห

อกหุ้นสามญัเพิ

ดงสทิธิทีจะซือ

นที 3 ตลุาคม 2

ทนุชําระแล้วเท่

งที 1 เมือวนัที 

00 หุ้น (อตัราก

นเพิมทนุดงักลา่

ม 2554 ปี 255

ประชาชนครังแ

ที 31 ธนัวาคม

ท และ 45.15 ล

ฟฟ้าและโคมไฟ

มระยะยาวจากส

ตอ่มลูคา่หนีสนิ

ทมีมลูคา่หนีสนิ

กรายการเงินเบกิ

าบนัการเงิน เป็

มีมลูค่าสว่นขอ

ผู้ ถือหุ้น แบง่ออ

แตล่ะรายการมี

ธนัวาคม ปี 25

ทา่กบั 143.99 ล้

ยนดงักลา่ว เกิด

ยเงินปันผลดงัก

มือวนัที 3 พฤษ

ากบั 95.99 ล้า

หญ่วิสามญัผู้ ถื

โดยตดัหุ้นสามั

หุ้นปันผล) แล

พมิทนุจํานวน 1

หุ้นสามญั 

2555 ทีผา่นมา

ากบั 98.93 ล้

29 พฤศจิกาย

การใช้สิทธิ เทา่ก

าวเริมซือขายใน

55 และปี 2556

แรก จํานวน 80

 ปี 2554 ปี 2

ล้านบาท ตามล

ฟฟ้าให้เพิมขนึจ

สถาบนัการเงิน

นและสว่นของผู้

นรวมเท่ากบั 12

กเกินบญัชีและ

ป็นสําคญั 

องผู้ ถือหุ้น เทา่ก

กเป็น 3 รายกา

มีดงันี 

554 มีมลูคา่เทา่

ล้านบาท โดยมี

ดจากการจ่ายห้

กลา่ว เมือวนัที

ษภาคม 2555 

านบาท จากทนุ

อหุ้นครังที 1/2

มญัจดทะเบียน

ละมีมติเพิมทนุจ

191,999,994 ห

และจดทะเบี

า และ ณ วนัที

้านบาท จากก

น 2556 ซงึมีจํ

กบั 1 ใบสําคญั

นตลาดหลกัทรั

6 มีมลูคา่เทา่กบั

0.00 ล้านหุ้น เมื

555 และปี 25

ลําดบั 

ากเดิม และมีย

นสว่นทีถงึกําหน

ผู้ ถือหุ้น เทา่กบั

28.30 ล้านบาท

ะเงินกู้ ยืมระยะส

กบั 166.81 ล้า

ารทีสําคญั คือ

ากบั 80.00 ล้า

มีทนุทีชําระแล้ว

หุ้นปันผลจํานวน

ที 18 พฤษภาค

ทีผา่นมา โดย

นจดทะเบียน 96

2555 มีมติพิเศ

ทียงัมิได้ออกจํา

จดทะเบียนจาก

หุ้น มลูคา่ทีตรา

บียนการลดทนุแ

ที 31 ธนัวาคม 

การใช้สทิธิของใ

านวนหุ้นสามญั

ญแสดงสทิธิ ตอ่

ัพย์ฯ ตงัแตว่นัที

บั 45.29 ล้านบ

มือช่วงปี 2553 

556 บริษัทมีมลู

 

ยอดคงค้าง ณ

นดชําระภายใน

ร้อยละ 4.21 

ท 182.34 ล้าน

สนัจากสถาบนั

นบาท 199.72

 ทนุทีออกและ

านบาท ขณะที

วเทา่กบั 95.99

น 64.00 ล้าน

คม 2555 และ

ขณะนนับริษัท

6.00 ล้านบาท

ศษให้ลดทนุจด

าหน่ายจํานวน

ก 95.99 ล้าน

าไว้ 0.25 บาท

และเพิมทนุกบั

2556 บริษัทมี

ใบสําคญัแสดง

ญทีเพิมขนึจาก

อ 1 หุ้นสามญั)

ที 17 ธนัวาคม

บาท ซงึเกิดขนึ

ทีผา่นมา 

ลคา่กําไรสะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระแสเงิน

จํานวน 3

การค้า จํา

ล้านบาท 

ได้สทิธิปร

อาคารอปุ

เกิดจากรา

2556 ซงึมี

ล้านบาท 

เทา่กบั 89

มี Cash 

162.73 วั

เฉลีย 

เพิมขึน 

รายจ่ายเพื

 

2554 บริ

ของยอดข

ก่อสร้างเพื

ผลติอยา่ง

นสด สําหรับงว

เงินสดสทุธิไดม้

บริษัทมีเงินสด

32.03 ล้านบา

านวน 12.06 ล้

 ซงึเงินสดเพือจ

ระโยชน์ทางด้าน

 

เงินสดสทุธิไดม้

มีเงินสดสทุธิใช้

ปกรณ์ และยาน

 

เงินสดสทุธิไดม้

บริษัทมีเงินสด

ายการจ่ายเงินป

มีมติอนมุตัิจ่าย

 โดยบริษัทได้จ่
 

สําหรับ ณ วนัที
 

หากพิจารณาจ

9.88 วนั ระยะเ

cycle เทา่กบั 

วนั และ 179.04

และระยะเวลาข

 

พือการลงทนุ 

รายจ่ายเพือกา

ริษัทได้เน้นการ

ขายบริษัท ในส่

พือขยายกําลงัก

งตอ่เนือง โดยมี

 

รายจ่ายเพือ

สนิทรัพย์ถา

ด 12 เดือน สนิ

มา (ใชไ้ป) ในกิ

ได้มาจากกิจก

าท ทงันี สาเห

ล้านบาท และสิ

จ่ายภาษีดงักลา่

นภาษีจากการส

มา (ใชไ้ป) ในกิ

ช้ไปในกิจกรรม

นพาหนะ จํานวน

มา (ใชไ้ป) ในกิ

สทุธิได้มาจาก

ปันผล จํานวน 

ยเงินปันผลในอั

ายเงินปันผลดงั

ที 31 ธนัวาคม 

จากอตัราสว่น 

เวลาขายสนิค้า

 211.99 วนั ซึ

4 วนั ตามลําดั

ขายสนิค้าเฉลีย

ารลงทนุของบริ

รลงทนุขยายอา

สว่นรายจ่ายเพือ

การผลติในสว่น

มีรายละเอียดรา

 

อการลงทนุใน

าวร 

นสดุวนัที 31 ธนั

กิจกรรมดําเนินง

รรมดําเนินงาน

หตทีุทําให้เงินส

สนิค้าคงคลงั จํ

าวลดลงจากปี 

สง่เสริมการลงท

กิจกรรมลงทนุ 

ลงทนุ เทา่กบั 

น 22.16 ล้านบ

กิจกรรมจดัหาเงิ

กิจกรรมจดัหา

 15.36 ล้านบา

ตัราหุ้นละ 0.0

งักลา่วในวนัที 

 2556 บริษัทมี

Cash Cycle 

าเฉลีย เท่ากบั 1

ซงึจํานวนวนัดงั

ดบั ซงึสาเหตทีุส

ยเพิมขนึจากเดิ

รษัททีผา่นมา มี

าคารสํานกัรงาน

อการลงทนุในปี

นของหลอดไฟฟ้

ายจ่ายเพือการล
ตารางรายล

26,

78 

นวาคม 2556  

งาน 

น เทา่กบั 35

สดได้มาจากกิจ

านวน 7.73 ล้า

2555 ทีบริษัท

ทนุจากคณะกร

 22.37 ล้านบ

บาท  

งิน 

เงิน เทา่กบั ติด

าท ตามมติทีปร

4 บาท สําหรับ

17 พฤษภาคม

เงินสดและราย

จะพบวา่ ณ 

169.50 วนั แล

งักลา่วเพิมขนึจ

สําคญัในการเพิ

ดิม ตามระย

มีวตัถปุระสงค์เพื

นและโกดงัสนิค้

ปี 2555 ถงึ ปี 

ฟ้าและโคมไฟฟ้

ลงทนุ ดงัต่อไป
ละเอียดรายจ่า

ปี 2554 

,210,398.00 

.06 ล้านบาท 

กรรมดําเนินงา

านบาท ในขณ

ต้องจ่ายภาษีเงิ

รรมการสง่เสริม

าท โดยมีการล

ดลบ 3.86 ล้าน

ระชมุสามญัผู้ ถื

บหุ้นสามญัจําน

 2556 

ยการเทียบเทา่เงิ

วนัที 31 ธนัว

ะระยะเวลาชําร

จากช่วงปี 255

พมิขนึของ Cas

ะเวลาการให้เค

พือลงทนุในเครื

ค้าเป็นหลกั โด

2556 บริษัทได้

ฟา รวมถงึการสั

ปนี 
ายเพอืการลงท

ปี 255

32,664,38

 ในขณะทีบริษ

านเพิมขนึ เนือ

ะทีเงินสดเพือจ

งินได้เทา่กบั 1.

มการลงทนุ (BO

ลงทนุทีสําคญัคื

นบาท โดยสาเ

ถือหุ้น ประจําปี

นวน 384 ล้านห

งินสด เทา่กบั 1

าคม 2556 บ ิ

ระหนีเฉลียเท่า

4 และ ปี 255

sh cycle เกิดจ

ครดิตแก่ลกูค้า

รืองจกัรสําหรับ

ดยมีวตัถปุระสง

ด้เน้นการลงทนุ

สงัซือเครืองจกัร

ทุน 

55 

83.00 22

ษัทมีกําไรจากก

องมาจากการล

จ่ายภาษีเงินได้ม

27 ล้านบาท เนื

OI) 

คือ รายการเงิน

เหตทีุสําคญัขอ

ป 2556 เมือวนัที

หุ้น คิดเป็นจําน

10.96 ล้านบาท

ริษัทมีระยะเวล

กบั 47.38 วนั 

55 ทีมี Cash 

จากบริษัทมีระย

และระยะเวลา

ขยายกําลงัการ

งค์เพือรองรับก

นทงัในสว่นของอ

รและอปุกรณ์สํา

หน่วย:บา

ปี 2556 

2,795,625.00 

 

การดําเนินงาน

ดลงของลกูหนี

มีจํานวน 0.61

นืองจากบริษัท

นสดจ่ายเพือซือ

องเงินสดติดลบ

ที 26 เมษายน

นวนเงิน 15.36

ท 

ลาเก็บหนีเฉลีย

ซงึทําให้บริษัท

cycle เทา่กบั

ยะเวลาเก็บหนี

าสต็อกสินค้าที

รผลติ โดยในปี

ารเจริญเติบโต

อาคารระหวา่ง

าหรับใช้ในการ

ท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1) ผู้สอ
 

ปี 2554 –

 

งบกา

งวด 12 

สนิสดุวนั

2554 

งวด 12 

สนิสดุวนั

2555 

งวด 12 

สนิสดุวนั

2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบบัญชีและนโ

รายงานผู้สอบบ

– ปี 2556 สามา

ารเงนิรอบบญั

เดือน 

นที 31 ธนัวาคม

เดือน 

นที 31 ธนัวาคม

เดือน 

นที 31 ธนัวาคม

โยบายบัญชีที

บญัชีรับอนญุา

ารถสรุปได้ดงันี

ญชี 

ม 

นางสา

บญัชีรับ

บริษัท 

รายชือ

จากสาํ

หลกัทรั

ม 

นายปร

รับอนญุ

ที มาส

บญัชีที

คณะก

หลกัทรั

ม 

นายปร

รับอนญุ

ที มาส

บญัชีที

คณะก

หลกัทรั

ข้อมูล

ทีสาํคัญ 

ตทีได้ตรวจสอบ

น 

ผู้ตรวจสอ

าวนงราม เลาห

ับอนญุาต เลข

 เอเอสที มาสเต

ผู้สอบบญัชีทีไ

านกังานคณะกร

รัพย์และตลาดห

ระดิษฐ รอดลอ

ญาต เลขที 218

เตอร์ จํากดั ( อ

ทีได้รบความเหน็

รรมการกํากบัห

รัพย์) 

ระดิษฐ รอดลอ

ญาต เลขที 218

เตอร์ จํากดั ( อ

ทีได้รบความเหน็

รรมการกํากบัห

รัพย์) 

79 

ลทางการเงนิ

บงบการเงินขอ

อบบัญชี 

หอารีดิลก ผู้สอบ

ทะเบียน 4334

ตอร์ จํากดั (อยู

ด้รับความเหน็ช

รรมการกํากบั

หลกัทรัพย์) 

ยทกุข์ ผู้สอบบั

8 จาก บริษัท เอ

อยูใ่นรายชือผู้ส

นชอบจากสํานกั

หลกัทรัพย์และ

ยทกุข์ ผู้สอบบั

8 จาก บริษัท เอ

อยูใ่นรายชือผู้ส

นชอบจากสํานกั

หลกัทรัพย์และ

นทสีาํคัญ 

องบริษัท ธีระมง

การ

บ

4 จาก

ยูใ่น

ชอบ

งบกา

2554

สนิสดุ

สาระส

ญัชี

อเอส

สอบ

กังาน

ตลาด

งบกา

อตุสา

2555

สนิสดุ

สาระ

ญัชี

อเอส

สอบ

กังาน

ตลาด

งบกา

อตุสา

2556

สนิสดุ

สาระ

งคล อตุสาหกร

แสดงความเห็

ารเงินทีแสดงฐา

 ผลการดําเนินง

ดวนัเดียวกนัขอ

สําคญัตามหลกั

ารเงินฐานะการ

าหกรรม จํากดั 

5 ผลการดําเนิน

ดวนัเดียวกนั โด

สําคญัตามมาต

ารเงินฐานะการ

าหกรรม จํากดั 

6 ผลการดําเนิน

ดวนัเดียวกนั โด

สําคญัตามมาต

รรม จํากดั (มห

หน็ในรายงานข

านะการเงิน ณ ว

งาน และกระแส

องบริษัท ถกูต้อง

กการบญัชีทีรับ

รเงินของบริษัท 

 (มหาชน) ณ วั

นงานและกระแส

ดยถกูต้องตามที

ตรฐานการราย

รเงินของบริษัท 

 (มหาชน) ณ วั

นงานและกระแส

ดยถกูต้องตามที

ตรฐานการราย

 

หาชน) ระหวา่ง

ของผู้สอบบัญ

วนัที 31 ธนัวาค

สเงินสด สําหรับ

งตามทีควรใน

บรองทวัไป 

 ธีระมงคล 

นัที 31 ธนัวาค

สเงินสด สําหรับ

ทีควรใน

งานทางการเงิน

 ธีระมงคล 

นัที 31 ธนัวาค

สเงินสด สําหรับ

ทีควรใน

งานทางการเงิน

 

ญชี 

คม 

บปี

ม 

บปี

น 

ม 

บปี

น 



2) ตารา
 
งบดุล: บ ิ

สนิทรัพย์

เงินสด

ลกูหนีก

ลกูหนีอื

สนิค้าค

สนิทรัพ

รวมสนิท

เงินฝาก

ทีดิน อ

สทิธิกา

สนิทรัพ

สนิทรัพ

สนิทรัพ

รวมสนิท
รวมสนิท
หนีสนิแล

เงินเบกิ

สถาบนั

เจ้าหนี

เจ้าหนี ื

หนีสนิต

ชําระภา

เงินกู้ ยืม

ทีครบกํ

เงินกู้ ยืม

ภาษีเงิน

รวมหนีสิ

หนีสนิต

เงินกู้ ยืม

ภาระผู

างสรุปฐานะก

บริษัท ธีระมงค

สรุปรายกา

ย์ 

และรายการเที

การค้า - สทุธิ 

อืน 

คงเหลือ  

พย์หมนุเวียนอืน

ทรัพย์หมุนเวีย

กสถาบนัการเงิ

าคารและอปุก

ารเช่าทีดิน 

พย์ไมมี่ตวัตน-สุ

พย์ภาษีเงินได้รอ

พย์ไมห่มนุเวียน

ทรัพย์ไม่หมุนเ ี
ทรัพย์ 
ละส่วนของผู้ถื

กเกินบญัชีและเ ิ

นการเงิน 

การค้า 

อืน 

ตามสญัญาเชา่

ายในหนงึปี 

มระยะยาวจาก

กําหนดชําระใน

มระยะสนัจากบ

นได้นิติบคุคลค้

สนิหมุนเวียน 

ตามสญัญาเชา่

มระยะยาวจาก

กพนัของผลปร

การเงนิและผล

คล อุตสาหกร

ารงบดุล 

ยบเทา่เงินสด 

น 

น 

นทีมีภาระคําป

รณ์ - สทุธิ 

สทุธิ 

อการตดับญัชี 

นอืน 

วียน 

ถอืหุ้น 

เงินกู้ ยืมระยะสั

าการเงินทีถงึกํา

กสถาบนัการเงิน

หนงึปี 

บคุคลทีเกียวข้อ

ค้างจ่าย 

าการเงิน 

กสถาบนัการเงิน

ระโยชน์พนกังา

ลการดาํเนินงา

รรม จาํกัด (มห

31 

ลบ

1

94

7

107

0

211

ประกนั 0

75

6

0

0

0

83
295

นัจาก 45

34

11

าหนด 1

นสว่น

องกนั 32

0

125

1

น 

น 1

80 

าน 

หาชน) 

ธันวาคม 255

บ. % 

1.69 0.5

4.07 31.8

7.66 2.6

7.94 36.5

0.19 0.0

1.55 71.6

0.35 0.

5.96 25.7

6.24 2.

0.11 0.0

0.39 0.

0.51 0.

3.56 28.3
5.11 100.0

5.36 15.3

4.32 11.6

1.99 4.0

1.28 0.4

- 

2.00 10.8

0.39 0.

5.35 42.4

1.72 0.5

- 

1.03 0.3

54 31 ธัน
(ปรับ
ลบ. 

57 2.1

88 115.7

60 4.8

58 151.7

07 0.3

69 274.8

12 0.5

74 98.2

11 5.6

04 0.4

13 0.5

17 1.7

31 107.1
00 382.0

37 62.8

63 46.0

06 19.8

44 1.6

- 1.3

84 32.0

13 0.0

47 163.7

58 1.6

- 15.4

35 1.3

วาคม 2555 
บปรุงใหม่) 

% 

3 0.56

78 30.31

88 1.28

71 39.71

37 0.10

87 71.95

55 0.14

27 25.72

66 1.48

44 0.12

56 0.15

70 0.44

8 28.05
05 100.00

83 16.45

07 12.06

87 5.20

61 0.42

30 0.34

00 8.38

04 0.01

73 42.86

61 0.42

40 4.03

39 0.36

หน่
31 ธันวา

ลบ. 

 10.96 

 103.56 

 10.26 

 142.87 

 0.21 

 267.86 

 0.70 

 110.06 

 5.08 

 0.44 

 0.82 

 0.52 

 117.62 
 385.48 

 71.49 

 36.28 

 22.18 

 1.51 

 2.56 

 32.00 

 0.03 

 166.06 

 1.77 

 16.22 

 1.62 

 

นวย: ล้านบาท
าคม 2556 

% 

2.84 

26.87 

2.66 

37.06 

0.06 

69.49 

0.18 

28.55 

1.32 

0.11 

0.21 

0.14 

30.51 
100.00 

18.55 

9.41 

5.75 

0.39 

0.67 

8.30 

0.01 

43.08 

0.46 

4.21 

0.42 

 

 



ประมา

รวมหนีสิ

ทนุทีออ

สว่นเกิน

กําไรสะ

กําไรสะ

รวมหนีสิ
หมายเหตุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายกา

าณการต้นทนุก

สนิไม่หมุนเวีย

อกและเรียกชํา

นมลูคา่หุ้น 

ะสม – สํารองต

ะสม – ยงัไมได้

ร
สนิและส่วนขอ
 :  /1  ตามมติทีป

หุ้น มลูคา่หุ้
ผู้ ถือหุ้นราย
อตัราหุ้นละ
พาณิชย์ เมื
มีมติลดทนุ
หุ้น และมีม
หุ้น มลูคา่ที
และเพิมทนุ

/2  เมือวนัที 29
บริษัทได้เพิ
กระทรวงพ

ารงบดุล 

ารรือถอนอาคา

น 
รวมห

ระแล้ว  

ตามกฎหมาย 

จดัสรร 

รวมส่วนของผู้
องผู้ถือหุ้น 
ระชมุสามญัผู้ ถือห
หุ้นละ 0.25 บาท ใ
ยใดมีเศษของหุ้นเ
ะ 0.05 บาท โดย
มือวนัที 3 พฤษภา
นจดทะเบียนจาก 
มติเพิมทนุจดทะเบี
ทีตราไว้ หุ้นละ 0
นกบักระทรวงพาณ
9  พฤศจิกายน 2
มทนุจดทะเบียน
าณิชย์ เมือวนัที 1

31 

ลบ

าร 0

2

หนีสนิ 128

80

45

8

33

้ถือหุ้น 166
295

หุ้น เมือวนัที 20 เ
ในอตัรา 5 หุ้นเดิม
เดิมจากการจดัสร
ยบริษัทได้จ่ายปัน
าคม 2555 และตา
96.0 ล้านบาท เ
บียนจาก 95.99 ล้
0.25 บาท เพือรอ
ณิชย์ เมือวนัที 3 ต
2556 ใบสําคญัแส
เปลียนแปลงทนุชํ
11 ธนัวาคม 2556

81 

ธันวาคม 255

บ. % 

0.20 0.0

2.95 1.0

8.30 43.4

0.00 27.

5.29 15.3

8.00 2.7

3.52 11.3

6.81 56.5
5.11 100.0
เมษายน 2555 ผู้ ถื
มตอ่ 1 หุ้นปันผล 
รรหุ้นปันผล บ
ผลดงักลา่วแล้ว เ
ามมติทีประชมุวิส
เป็น 95.99 ล้านบ
ล้านบาท เป็น 14
องรับการใช้สิทธิต
ตลุาคม 2555 
สดงสิทธิทีจะซือหุ้น
ชําระแล้ว จากเดมิ
6 เรียบร้อยแล้ว 

54 31 ธัน
(ปรับ
ลบ. 

07 0.2

00 18.6

47 182.3

11 96.00

35 45.2

71 9.6

36 48.7

53 199.7
00 382.0
ถือหุ้นได้มีมติอนมุ
 ในอตัราหุ้นละ 0.
บริษัทจะจ่ายเงินปั
เมือวนัที 18 พฤษ
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง
บาท โดยตดัหุ้นส
43.99 ล้านบาท โ
ตามใบสําคญัแสด

นสามญัของบริษั
ม 96.00 ล้านบาท

วาคม 2555 
บปรุงใหม่) 

% 

20 0.05

61 4.87

34 47.73

0/1 25.13

29 11.85

64 2.52

79 12.77

72 52.27
05 100.00
มติัจ่ายเงินปันผล
.05 บาท เป็นจําน
ปันผลในสว่นของเ
ษภาคม 2555 แล
งที 1/2555 เมือวนั
ามญัจดทะเบียนท
ดยการออกหุ้นสา
ดงสิทธิทีจะซือหุ้นส

ษัท (TMI-W1) มีกํา
ท เป็น 98.93 ล้า

31 ธันวา

ลบ. 

 0.20 

 19.81 

 185.87 

 98.93/2 

 45.29 

 10.24 

 45.15 

 199.61 
 385.48 
เป็นหุ้นปันผล จํา
นวนเงิน 16.00 ล้า
เศษหุ้นเป็นเงินสด
ละจดทะเบียนเพิม
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ทียงัมิได้ออกจําห
ามญัเพิมทนุจํานว
สามญั และจดทะ

าหนดการใช้สิทธิ
นบาท ตอ่กรมพฒั

 

าคม 2556 
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25.66 

11.75 

2.66 

11.71 

51.78 
100.00 

านวน 64.00 ล้าน
านบาท ในกรณีที
ดให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
มทนุกบักระทรวง
 2555 ผู้ ถือหุ้นได้
หน่าย จํานวน 12
วน 191,999,994
ะเบียนการลดทนุ

ครังที 1 สง่ผลให้
ฒนาธรุกิจการค้า
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รายได้จาก

รายได้อืน

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย

คา่ใช้จ่าย

ต้นทนุทาง

ภาษีเงินได

กาํไรตาม
โครงการ

หมายเหตุ
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ในการขายและ
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งการเงิน 
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รผลประโยชน์พ

กาํ
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ของการเปลี
สะสมทีแสด
ล้านบาทใน

 
สเงนิสด: บริษั

คา่ใช้จ่ายภาษี
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การหนีสนิผลป

ดอกเบีย 

การดําเนินงาน

ท ธีระมงคล อ

กาํไรขาดทุน 

ะบริหาร 

รว
กเบียจ่ายและ

กาํ
ประกันภัยสาํห
พนักงาน 

าไรเบด็เสร็จรว
 บริษัทได้เปลียน
ลียนแปลงนโยบา
ดงในงบแสดงฐาน
นปี 2556 สินสดุวนั

ษัท ธีระมงคล 

สรุปงบกระแ

เงินได้ 

งินสด 

ากอตัราแลกเป

จําหน่าย 

สภาพ 

จําหน่ายทรัพย์สิ

น่ายทรัพย์สนิ 

ประโยชน์พนกัง

นก่อนการเปลียน

อุตสาหกรรม 

รวมรายได้ 

วมค่าใช้จ่าย 
ะภาษีเงนิได้ 

าไรสาํหรับปี 
หรับ

วมสาํหรับปี 
แปลงนโยบายกา
ยการบญัชีดงักลา่
นะการเงินเพิมขนึ
นัที  31 ธนัวาคม 

 อุตสาหกรรม

แสเงนิสด 

ลียนทียงัไมเ่กิด

สนิ 

าน 

นแปลงในทรัพย

82 

จาํกัด (มหาช

ปี 2554

ลบ. 
  

376.41 

4.32 

380.73 

    

284.99 

72.09 

357.08 
23.65 

2.19 

1.64 

19.82 

   

-   

19.82 
รบญัชี ตามมาต
าว ทําให้สินทรัพ
น จํานวน 0.56 ล้า
 2556  

ม จาํกัด (มหาช

ดขนึจริง 

ย์สนิและหนีสนิ

น) 
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(ป

% ล
  

98.87 45

1.13 

100.00 46

   

74.86 33

18.93 9

93.79 42
6.21 3

0.57 

0.43 

5.21 3

- 

5.21 3
รฐานการบญัชี ฉ
พย์ภาษีเงินได้รอตั
านบาทในปี 2555

ชน) 

ปี 

2

(0
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0

1
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0

2

น 36

ปี 2555 
ปรับปรุงใหม่)
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57.74 98

5.83 1

63.57 100

  

34.33 72

92.46 19

26.79 92
36.78 7

3.12 0
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32.90 7
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32.90 7
ฉบบัที 12 เรือง ภ
ตดับญัชีทีแสดงใน
5 สินสดุวนัที  31 

2554 

1.47 

0.05) 

0.69 

0.48 

1.51 

0.33) 

- 

0.28  

2.19  

6.24 

หน

) 
ปี
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.26 3.4
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2.13 312.8

9.94 111.8

2.07 424.6
7.93 18.0
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0.16 0.3
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ภาษีเงินได้ มาถือ
นงบแสดงฐานะกา
 ธนัวาคม 2555 แ

หน

ปี 2555 

33.66 

(0.09) 

10.62 

0.21 

0.39 

(0.47) 
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47.90  

 

น่วย:ล้านบาท
ปี 2556 
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29 99.23

41 0.77

70 100.00
  

82 70.66

81 25.26

63 95.92
07 4.08

66 1.28

32 0.07

09 2.73

23 0.05
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ปี 2556 
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ดําเนินงาน

สนิทรัพย์
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เงนิสดแล
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ย์ดาํเนินงาน (
กหนีการค้า 

กหนีอืน 

นค้าคงเหลือ 

นทรัพย์หมนุเวีย

นทรัพย์ไมห่มนุ

าเนินงาน เพมิ
าหนีการค้า  

าหนีอืน 
บจากกจิกรรม
ายดอกเบีย 

ายภาษีเงินได้ 

ทธิได้มาจาก (

นฝากประจําทีติ

นสดรับจากการ

นสดจ่ายเพือซือ

นสดจ่ายเพือซือ

ทธิใช้ไปในกจิ

นเบิกเกินบญัชี

นสดรับเงินกู้ ยืม

นสดจ่ายชําระเ ิ

นสดจ่ายชําระห

นสดจ่ายเงินปัน

นสดรับจากการ

ทธิได้มาจากกิ
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รออกหุ้นสามญั

กจิกรรมจัดหา
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ยบเท่าเงนิสด
ยบเท่าเงนิสด

แสเงนิสด 

ลง 

กรรมดาํเนินงา

ะกนั (เพิมขนึ) ล
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ปกรณ์ 

มพิวเตอร์ 

ะยะสนัจากสถา

สถาบนัการเงิน

าวจากสถาบนั

ช่าการเงิน 

ญ 
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 ณ วันต้นงวด
 ณ วันสนิงวด
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างแสดงอัตรา

อัตราส่ว

นสภาพคล่อง

นสภาพคลอ่ง (เ

นสภาพคลอ่งหม

นสภาพคลอ่งกร

นหมนุเวียนลกูห

าเก็บหนีเฉลีย (

นหมนุเวียนสนิค้

าขายสินค้าเฉลี

นหมนุเวียนเจ้าห

าชําระหนี (วนั) 

YCLE (วนั) 

นแสดงความส

รขนัต้น (%) 

รจากการดําเนิน
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ตอบแทนสนิทรัพ

ตอบแทนสนิทรัพ

หมนุเวียนของสิ
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นความสามารถ

จ่ายเงินปันผล 
: * ตามมติทีประ

จํานวน 64.
ล้านบาท ใ
ให้แก่ผู้ ถือห้
ทนุกบักระท

*  ตามมติทีป
สําหรับหุ้นส
พฤษภาคม

/1  ตามมติทีป
0.015 บาท
ได้รับการอน

าส่วนทางการเ

วนทางการเงนิ
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(วนั) 
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สามารถในกา
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น (%) 
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ัพย์รวม (%) 

ัพย์ถาวร (%) 

สนิทรัพย์ (เทา่)

ยบายทางการ

ของผู้ ถือหุ้น (เท

ในการชําระดอ
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ะชมุสามญัผู้ ถือหุ้
.00 ล้านหุ้น มลูค่
ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นร
หุ้นในอตัราหุ้นละ 
ทรวงพาณิชย์ เมือ
ระชมุสามญัผู้ ถือห
สามญัจํานวน 3
 2556 
ระชมุคณะกรรมก
ท สําหรับหุ้นสามญั
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เงนิทีสาํคัญ 
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บริษัทได้จ่ายปันผ
คม 2555 
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ปี 2554 
  

1.69 

0.76 
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อนมุติัจ่ายเงินปันผ
การจ่ายเงินปันผ
ก่อน 

 

ปี 2556 

1.61 

0.69 

0.21 

4.01 

89.88 

2.12 

169.50 

7.60 

47.38 

211.99 

28.79 

4.08 

2.73 

6.06 

3.15 

22.77 

1.15 

0.93 

3.19 

49.09/1 
นผลเป็นหุ้นปันผล
จํานวนเงิน 16.00
ศษหุ้นเป็นเงินสด
ะจดทะเบียนเพิม

หุ้นละ 0.04 บาท
กลา่วในวนัที 17

ผลในอตัราหุ้นละ
ลดงักลา่วจะต้อง

 

 
 

 
 

 



 
รายงานขอ

85 

องผู้สอบบญัญชีรับอนุญาาต 
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งบการเงนิน 
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