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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 
ในปี 2563 ท่ีผา่นมานบัเป็นปีท่ียากล าบาก ท่ีพวกเรา บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

นานา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 แตด่ว้ยความมุ่งมัน่ทุ่มเท เสียสละ ความรัก ความสามคัคี ท าใหเ้ราผา่นพน้อุปสรรคเหล่านั้นมาได ้
ส่งผลใหพ้วกเราสามารถประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื และมัน่คง  

แมว้า่ธุรกิจฟอกหนงัอยูใ่นภาวะชะลอตวัจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายนอกท่ีเขา้มามีผลกระทบ ไม่วา่จะเป็นสงครามการคา้
ระหวา่งสหรัฐฯกบัจีน สถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัอิหร่าน รวมถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในแต่ละประเทศ 
ท าใหภ้าพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตวั ตลอดจนความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  แต่บริษทัยงัมัน่ใจในดา้นการขาย การตลาดและการ
บริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้รายหลกั ท าใหสิ้นคา้ของบริษทัยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากแบรนด์ผูผ้ลิตสินคา้ชั้นน าของโลกท่ียงัคง
ส่งค าสั่งซ้ือเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการท่ีบริษทัสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในช่วงเวลาท่ียากล าบากเช่นน้ี เป็นผลมาจาก
ความพยายามปรับปรุงการผลิตและการขายให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมาบริษทัไดข้ยายการลงทุนและปรับปรุงระบบ
การผลิตให้มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ 30 % รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจดัการสินคา้ไดดี้ข้ึน และการบริหารสินคา้คง
คลงัท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ท่ามกลางความทา้ทายในปีท่ีผ่านมา มีเร่ืองน่ายินดีส าหรับบริษทัในฐานะผูน้ าอุตสาหกรรมฟอกหนงัส าเร็จรูปรายใหญ่ใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เม่ือ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดรั้บใบรับรองระดบัเหรียญทอง (Gold Medal) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร LEATHERWORKING GROUP (UK) ทั้งในส่วนโรงฟอกหนงัววั โรงฟอกหนงัหมู และโรงผลิตหนงัส าเร็จรูป 
ซ่ึงสะทอ้นความส าเร็จของระบบการจดัการภายในดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทั  ท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดบัสูง 

ขณะเดียวกนั ในปีท่ีผา่นมา สินคา้เซฟต้ีโปรดกัส์ ภายใตแ้บรนด์  “แพงโกลิน” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีสร้างการเติบโตให้กบั
บริษทั  ในปีท่ีผา่นมายงัสามารถรักษาระดบัการขยายตวัไวไ้ดอ้ยา่งพอใจ จากความตอ้งการสินคา้ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งจาก
โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงผูป้ระกอบการภาคเอกชนเร่ิมตระหนกัถึงมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานท าให้สินคา้
เซฟต้ีโปรดกัส์ มีความตอ้งการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีแพงโกลินเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั ท่ีด าเนิน
กิจการต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 30 ปี ท าใหลู้กคา้มัน่ใจในสินคา้และบริการ ส่งผลใหแ้พงโกลินเป็นแบรนดท่ี์มีความแขง็แกร่งเพ่ิมข้ึนและมี
ยอดขายเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งหมดน้ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจและทุ่มเท ในการสร้างการเติบโตใหธุ้รกิจ ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สงัคม ภายใตน้โยบายเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้แขง็และจริงจงัของบริษทั 
         
 
                                                          

                                                                         
         สุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 
                          ประธานกรรมการ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ ำปี  (แบบ 56-1 One Report ) ส าหรับงบการเงิน ไดมี้การพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 งบการเงินของบริษทั ไดรั้บการตรวจสอบโดยจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคือ บริษทั ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จ ากดั โดยการ
ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการไดส้นบัสนุนขอ้มูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้าม
มาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท าหนา้ท่ีสอบทานนโยบาย
การบญัชีและรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเส่ียง ตลอดจนการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ การบริหารงานและระบบความควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และผลการ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีไม่มีเง่ือนไขและไม่มีขอ้สังเกต ท าให้เช่ือถือไดว้า่ งบการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับปีน้ีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้สดงฐานะการเงินและกระแสเงินสดถูกตอ้งตามท่ีความในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดป้ฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 
 
 

                                                           
นำยภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน 
ประเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิและผลการด าเนินงาน 

1.โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบ 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จ ากดั ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดว้ยทุนจดทะเบียน180 ลา้นบาท 

โดยบุคคลในตระกูลวงษเ์จริญสิน Pan Oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจ โรงงานฟอกหนงั
ครบวงจร คือเร่ิมตั้งแต่งน าหนังววัดิบหมกัเกลือ น ามาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความช านาญ และประสบการณ์ 
เพื่อให้ได้หนังฟอกส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนังผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังทุก
ประเภทท่ีใชห้นังแทเ้ป็นส่วนประกอบ เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2537 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัให้เขา้เป็น บริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2537 ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัโดยเปล่ียนช่ือเป็น“บริษทั ซี.พี.
แอล.กรุ๊พ จ ากดั (มหาชน)” และเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 264  ลา้นบาท ปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขช่ือ บริษทัเป็น “บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน)”  

ในปี พ.ศ.2544 บริษทัไดข้ยายการท าธุรกิจโดยไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่ าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอกหนงัและ 
โรงงานผลิตรองเทา้ ในประเทศจีน เปิดโรงงานฟอกหนงัท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริษทั ซีพีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ือ
รองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ในประเทศจีนแต่เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นการบริหารจดัการและกฎหมายทอ้งถ่ิน ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจการได ้ปัจจุบนัไดมี้การขายธุรกิจใหก้บัทางผูซ้ื้อกิจการรายใหม่ในประเทศจีน  

ในปี พ.ศ.2558 บริษทัร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัในฮ่องกง จดัตั้งบริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดัซ่ึงจะ
ด าเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพ่ือน าเขา้และจ าหน่ายหนังสัตวทุ์กประเภท โดยบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ40 ของทุนจด
ทะเบียน เน่ืองจากบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นช่องทางการท าธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหนงัและเป็นการลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของเกรดหนงัท่ีจะ
น ามาใชใ้นกระบวนการผลิต ปัจจุบนับริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจโดยเน้นหนักไปท่ีการให้บริการท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการหนงัฟอกส าเร็จรูป ปัจจุบนัเน่ืองจากวกิฤตเศรษฐกิจท าใหห้น่วยงานน้ีตอ้งหยดุด าเนินการชัว่คราวเพ่ือการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย  

ในปี 2560 บริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้ งหมดของ บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จ ากัด รวมทั้งการเขา้ลงนามในสัญญา ท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้กบัธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน 
เซฟต้ีโปรดกัส์ จ ากดั หลงัจากนั้นทางบริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป  
2. กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการฟอกหนงั  
3. กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจากมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 
บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยการเพ่ิมจ านวนหุ้นสามญั จากจ านวน 41,889,937 หุ้น เป็นจ านวน 418,899,370 หุ้น 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 บริษัทได้รับอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวนเงิน 
418,899,370.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 418,899,370 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน
เงิน 439,844,340.00 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 439,844,340 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  

 1.1.1 วสิยัทศัน์และพนัธกิจ 
 วสัิยทศัน์ 

 
 บริษทัมุ่งมัน่พฒันาเพ่ือความเป็นหน่ึงในวงการฟอกหนงัชั้นน า รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัของโลก ดว้ยศกัยภาพ 

การบริหารและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ, การจดัส่งสินคา้ตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไวใ้จให้กบัลูกคา้และให้ความส าคญั
กบัส่ิงแวดลอ้มโดยมีวสิยัทศัน์ดงัน้ี 
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“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
 วถิีชีวติด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ดัส มาเพ่ือคุณ” 

          “Innovative Solutions to your Sustainable Growth  
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”  

พนัธกจิ  
 พฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัใหก้า้วไปสู่เพ่ือความเป็นผูน้ าในภูมิภาคเอเชีย 
 สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
 จดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเนน้การรักษาพนัธสญัญา  การมีความน่าเช่ือถือและ

ความยดืหยุน่ต่อลูกคา้  
 ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และ ด ารงตนเป็นพลเมืองท่ีดีของ

ทุก ประเทศท่ีเราด าเนินธุรกิจ  
 วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

  ส าหรับการด าเนินธุรกิจในปี 2563-2564 บริษทัฯไดติ้ดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยและ 
เศรษฐกิจโลกอยางสม ่าเสมอ เพ่ือน ามาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้หนัง รองเท้านิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เพื่อใช้ในการวางแผน
ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความสมดุลใน 3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการจดัซ้ือและปริมาณส ารอง 
ดา้นการผลิตและคุณภาพ และดา้นการขาย และมีการก าหนดเป้าหมาย ดงัน้ี  

 ด้านการจดัซ้ือและปริมาณส ารอง:บริษทัฯมีเป้าหมายในการรักษาระดบัปริมาณหนงัก่ึงส าเร็จรูปในปริมาณต ่า เน่ืองจาก
ปัจจุบันความตอ้งการหนังในตลาดลดน้อยลง และบริษทัฯวางแผนจะซ้ือหนังมาฟอกใช้เองเพ่ือลดตน้ทุนการผลิต
เน่ืองจากยงัมีปริมาณการผลิตคงเหลือในระบบ แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงวางแผนในการซ้ือหนงัก่ึงส าเร็จรูปจากทาง
ต่างประเทศบางส่วนในช่วงเวลาท่ีหนงัขาดแคลนในระบบการผลิต  ส่วนของรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั บริษทัฯได้
มีการก าหนดสินคา้คงเหลือขั้นต ่าเพ่ือจะใชเ้ป็นตวัก าหนดการสัง่ซ้ือของ  

 ด้านการผลิตและคุณภาพ : จากแผนการด าเนินงานของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยเนน้ในเร่ืองระดบัการผลิตและกลยทุธ์ 
เพื่อการเติบโตในอนาคต ท าใหบ้ริษทัฯมีกาลงัการผลิตปัจจุบนั 25 ลา้นตารางฟุต อยา่งไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจ และ
ตลาดในปัจจุบนับริษทัคาดวาจะมีการผลิตจริงท่ีประมาณ16-17 ลา้นตารางฟุต ทั้งน้ี ในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทั ไดมี้การ
ปรับปรุงระบบการด าเนินงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึ งรวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรในจุดต่างๆ  
อนัจะน ามาซ่ึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงขององคก์ร ส่วนของรองเทา้นิรภยัไดมี้การคาดการณ์วา่จะสามารถ ผลิตได้
ในระดบั 600,000 – 800,000 คู่ต่อปี ดว้ยโอกาสทางการตลาดท่ีเติบโตอยา่งมากในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะเป็น อีกหน่ึงจุด
ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจหลกัของโลก จากการขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ ทางบริษทัฯคาดหวงัวาจะท า ให้การขาย
อุปกรณ์นิรภยัต่างๆนั้นจะไดอ้านิสงคจ์ากการขยายตลาดในคร้ังน้ีดว้ย  

 ด้านการขาย : บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้จากประเทศจีนท่ีมี 
ปริมาณการใชห้นงัมาก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงเนน้กลุ่มลูกคา้Brand ในส่วนของราคาขายนั้นไดมี้การปรับลดลง 
อย่างต่อเน่ืองซ่่ึงสอดคลอ้งกบ้ตน้ทุนวตัถุดิบ โดยทางบริษทัฯ สามารถต่อรองราคากบัทางคู่คา้เพ่ือปรับราคาขายให ้
สอดคลอ้งกบัสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกได้ ในด้านรองเท้านิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัต่างๆทางบริษทัฯได้มี 
แผนการณ์ท่ีจะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึ งบริษทัฯมุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูน้ าอนัดบัหน่ึงในตลาดกลุ่มประเทศ 
CLMV ภายใน 5 ปี และอยูใ่นอนัดบั Top ของอาเซียน  

กลยุทธ์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัมีแผนการด าเนินการเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 
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 เพ่ิมปริมาณแหล่งจดัหาหนงัก่ึงส าเร็จรูปและขั้นตอนในการคดักรองหนงั เพ่ือท่ีจะไดห้นงัท่ีมีคุณภาพตามความ ตอ้งการ
ตรงตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ 

 กลยทุธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และการบริหารผูมี้ส่วนได ้ส่วน
เสียทุกดา้นอยา่งสมดุล การด าเนินงานอยา่งเป็นมิตรต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บรรษทัภิบาล และการขยายการ ลงทุน โดยเนน้
การลงทุนในธุรกิจท่ีมีความส าคญัในเชิงกลยทุธ์ 

 การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ลดตน้ทุน เพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพฒันาขีดความสามารถขององคก์ร 
เน่ืองจากความสามารถขององคก์รเป็นปัจจยัส าคญัอยางยิ่่งต่อการน าแผนกลยทุธ์ของบริษทัไปสู่การด าเนินการได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเร่งพฒันาความสามารถขององคก์รในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

1. ดา้นการจดัหาเงินทุนและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน บริษทัไดว้างแผนการจดัหาเงินทุนให้ สอดคลอ้งกบัแผนการ
ลงทุน โดยค านึงถึงการบริหารการจดัหาเงินและการลงทุนใหส้ดัส่วนทางการเงิน ต่างๆ เช่น หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะรักษาอนัดบัความนาเช่ือถือใหอ้ยใูนระดบั เดียวกบัสูง และบริหารความเส่ียงทางการเงินทั้งทางดา้น
อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และสภาพคล่อง ของบริษทั ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพการบริหารเงินและบญัชีเพ่ือ
กา้วไปสู่ระดบัโลก 

2. การเร่งพฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละความสามารถดา้นงานวิจยัพฒันาขององคก์รให้สอดคลอ้งกบั แผนการเติบโต
ของบริษทัโดยจดัท าแผนการพฒันาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงานส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมาย
การเจริญเติบโตตามแผนกลยทุธ์ และส่วนงานวิจยัและพฒันาเพื่อเป็นแหล่งในการคน้ควา้วิจยัขององคก์ร รวมถึงการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. ดา้นการพฒันาระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนธุรกิจท่ี จะมีการ
ลงทุนและด าเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจดัโครงสร้างและโมเดลส าหรับการด าเนินธุรกจในต่างประเทศ 

4. ดา้นบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและการพฒันาองค์กรให้มีขีดความสามารถท่ีแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล โดยการ
เตรียมจดัหาบุคลากรให้เพียงพอ การพฒันาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ า  รวมไปถึง การรักษาบุคลากรให้
ปฏิบติังานกบัองค์กรอย่างต่อเน่ืองดว้ยการสร้างความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อองค์กร การก าหนดโครงสร้างและ
รูปแบบการท างานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและเสริมสร้างศกัยภาพของ
องคก์รอยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบัค่านิยม ซ่ึงถือเป็นรากฐาน
ท่ีส าคญัต่อการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการบริหารการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยตระหนักถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน และความปลอดภยั 
มัน่คง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นองคก์รท่ีค านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการใชน้ ้ าการปล่อยของ
เสีย และมลภาวะสู่อากาศ ดิน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและปกป้องจากทางสังคม ในทุกๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการ โดยใชม้าตร
วดัผลการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รในระดบัสากล 

      1.1.2  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  
1.  เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี1/2564 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ี 

 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พิจารณาการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้น และจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ   

2. ในปี2563 กลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีตอ้งพบ กบัช่วงท่ียากล าบากต่อเน่ืองจากเม่ือปีก่อน 
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 สภาวะเศรษฐกิจโลก อตัราแลกเปล่ียน และภาพรวมของอุตสาหกรรม ท าให้ปริมาณการ
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ใชห้นงัในตลาดโลกลดลง ประกอบกบัราคาหนงัดิบในตลาดโลกอยูใ่นระดบัต ่าท าให้ส่งผลกระทบต่อราคาขายในปัจจุบนั 
อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯสามารถบริหารจดัการเร่ืองตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งดีท าใหผ้ลกระทบดงักล่าวอยูว่งท่ีจ ากดั 

3. ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เป็นธุรกิจท่ีสามารถท าผลงานไดดี้ท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตามทาง บริษทัฯ
ก็ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นกนัท าใหย้อดขายตกลง เน่ืองจากก าลงัซ้ือในประเทศหายไป อีกทั้ง
ยงัมีหลายบริษทัปรับลดพนกังานท าใหค้วามตอ้งการในการใชร้องเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย  

4. ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการฟอกหนงัเป็นช่วงท่ีพบกบัความยากล าาบากท่ีสุดเช่นเดียวกนัหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ เน่ืองจาก
ลูกคา้ลดปริมาณการสัง่ซ้ือ หนงั ท าให้ปริมาณหนงัท่ีรับจา้งฟอกลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัไดมี้
การปรับก าลงัการรับจา้งฟอกมาเป็นการท าหนังเพ่ือใชใ้นระบบของกลุ่มธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายหนังส าเร็จรูปแทน 
ปัจจุบนัเน่ืองจากวกิฤตเศรษฐกิจท าใหห้น่วยงานน้ีตอ้งหยดุด าเนินการชัว่คราวบางส่วนเพ่ือการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย 

   1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
  1.2.1 โครงสร้างรายได ้ 

 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจ เป็นผูผ้ลิตและจดัหน่ายหนงัววัฟอกส าเร็จรูป โดยกระบวนการผลิต 
เร่ิมตน้จากการคดัสรรและน าเขา้หนงัววัหมกัเกลือท่ีมีคุณภาพ ซ่ืงส่วนใหญ่น าเขา้จากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลกั และมีการน าเขา้  
สารเคมีท่ีใชส้ าหรับฟอกหนงัท่ีไดม้าตรฐานจากประเทศในแถบทวปียโุรป และประเทศสหรัฐอเมริกา หนงัดิบ (หนงัววัหมกั เกลือ) 
และสารเคมี จึงถือเป็นวตัถดิุบหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในดา้น
การฟอกหนงั โดยกระบวนการเร่ิมตน้จากการฟอกหนงั ยอ้มหนงั และตบแต่งหนงั รวมถึงการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และ เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูงมาเป็นส่วนช่วยในการท างาน ท าใหก้ระบวนการผลิตของบริษทัมีศกัยภาพ ท าให้ไดสิ้นคา้ท่ีมี คุณภาพและ
เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ สินคา้ของบริษทัฯ ร้อยละ 90 ขายใหก้บัโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Marks 
& Spencer, Lacoste, และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบรนดร์องเทา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดยท่ีก าลงัการผลิตสูงสุดของบริษทัฯในปัจจุบนั
อยูท่ี่ 2,500,000 ตารางฟตุ ต่อเดือน  

ปัจจุบนับริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัการรับจา้งฟอกหนงัววั โดยไดเ้ลง็เห็นวา่ตลาดฟอกหนงัในประเทศไทยก าลงัเป็น 
กระแสท่ีมาแรง ท าใหบ้ริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายก าลงัการผลิต และมีการปรับวางเคร่ืองจกัรใหม่โดยเคร่ืองจกัรใหม่ น้ี
สามารถท าการผลิตไดม้ากกวา่ก าลงัผลิตปัจจุบนัถึง 2 เท่า ในส่วนของการฟอกหนงัหมูก็เช่นกนั ไดมี้การสร้างโรงงาน ใหม่ซ่ึงอยใูกล้
กบัโรงงานปัจจุบนัเพ่ือท าการฟอกหนงัหมูเตม็ก าลงัโดยปัจจุบนัสามารถด าเนินการผลิตไดเ้ตม็ก าลงั   

นอกจากนั้นบริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จ ากดั รวมทั้งการเขา้ลงนามในสญัญา 
ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จ ากดั เป็นบริษทัในเครือกลุ่มเจริญสิน (ผูน้ าธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั) ไดข้ยาย 
เครือข่ายเขา้สู่ธุรกิจผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัในนามของ “บริษทั รองเทา้เซฟต้ี จ ากดั” เม่ือวนัท่ี1มิถนุายน พ.ศ. 2526 ดว้ยทุนจดทะเบียน 
10  ลา้นบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิต ดว้ยทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น 80 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ.2545  ในปี พ.ศ. 2549  ไดข้ยายสายการผลิตเขา้สู่หมวกนิรภยั ภายใตแ้บรนด ์ แพงโกลิน โดยไดรั้บมาตรฐา
ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก 368. ‟ 2538 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการท างานท่ีมีประสบการณ์อนัยาวนานของทีมบริหารและ เจา้หนา้ท่ีทุก
ฝ่ายประกอบกบแรงสนบัสนุนจากลูกคา้ในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ จึงท าใหบ้ริษทัเติบโตอยา่งเน่ืองและยัง่ยนื จนเม่ือ วนัท่ี 1 กนัยายน 
พ.ศ. 2554 ไดข้ยายกิจการโดยจดัตั้ง “ บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จ ากดั ” ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เพ่ือกา้วสู่การเป็นผูผ้ลิต
และจ าหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ีอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัเสริมหวัเหลก็ แบรนดเ์ป็น
บริษทัแรก ในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพISO 
9001: 2008 จากองคก์รชั้นน า Bureau Veritas และเป็นสมาชิกของศูนยเ์ทคโนโลย ี SATRA ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการยอมรับในคุณภาพ
ผลิตภณัฑแ์บรนดท์ั้งยงัเป็นผูน้ าตลาดในการผลิตและจดัจ าหน่าย นอกจากน้ีแพงโกลินจะเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัแลว้ แพงโกลินยงั
ไดรั้บความเช่ือมัน่ใหเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายอยางเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น Sundstrom , Singing Rock , 3M 
ปัจจุบนัแพงโกลินไดจ้ าหน่ายใหก้บักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวสิาหกิจทัว่ทางการประเทศ  อีกทั้งบริษทัยงัมีตวัแทนจ า
หน่วยอยา่งเป็นในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินคา้ไปหลายประเทศทัว่โลก 
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  โครงสร้างรายได ้ยอ้นหลงั 3 ปี สรุปไดด้งัน้ี  
ประเภทรายได ้ ปี 2563  

ลา้นบาท 
% ปี 2562  

ลา้นบาท 
% ปี 2561  

ลา้นบาท 
% 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
รายไดอ่ื้น ๆ  
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
   รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 
   ดอกเบ้ียรับ 
   รายไดช้ดเชยภาษีอากร 
   อ่ืนๆ 

1,593.55 
 
- 

11.20 
0.09 
11.26 
6.86 

98.19 
 
- 

0.69 
0.01 
0.69 
0.42 

2,430.10 
 

28.54 
9.71 
0.15 
2.61 
14.88 

97.75 
 

1.15 
0.39 
0.01 
0.09 
0.61 

2,897.55 
 

3.00 
7.53 
0.92 
1.71 
11.20 

99.17 
 

0.10 
0.26 
0.01 
0.01 
0.45 

รวม 1,622.96 100 2,485.99 100 2,921.91 100 
 1.2.2   ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ 

 (1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ    
 ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คือหนงัววัฟอกส าเร็จรูปไดแ้ก่ หนังผิวฟอกส าเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังทอ้งฟอก
ส าเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตเพ่ือส่งให้กบัโรงงานรองเทา้ทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนัง
ประเภท  หนงันูบคั,หนงัน ้ ามนั, หนงัท าสี,หนงัทอ้งและหนงักนัน ้ า โดยท่ีบริษทัฯ ท าการผลิตตามการสัง่ซ้ือของลูกคา้ 
  ลกัษณะการจ าหน่าย หนงัววัฟอกส าเร็จรูปทุกชนิด มีลกัษณะเป็นตอ้งแผน่ ตอ้งผา่นการวดัฟตุก่อนท าการจดัจ าหน่ายทุก
คร้ังหน่วยของการขายสินคา้ เป็นหน่วยตารางฟตุ ระยะเวลาการผลิตสินคา้เร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็นหนงัววัฟอกส าเร็จรูป รวม 
เวลาทั้งส้ินประมาณ 23 วนั และจะท าการจดัส่งใหก้บลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศเป็นล าดบัต่อไป    

 นอกจากน้ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ทั้งน้ีบริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็น 2 กลุ่มสินคา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 1. กลุ่มสินคา้รองเทา้นิรภยั (Safety Shoe) ซ่ึ งเป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯผลิตข้ึนเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟต้ี
โปรดกัส์  จ ากดั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
 1.1 Premium เป็นรองเท้านิรภยัท่ีนอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่และการใชง้านแลว้ยงัมีความ 
สวยงามในรูปทรงและสีสนัรวมทั้งเน้ือวสัดุท่ีเพ่ิมคุณภาพ ราคาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ Medium และ Standard ไดแ้ก่รุ่น Harrier, Soft Plus 

 1.2 Medium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีใหค้วามทนทานและเพ่ิมความสบายในการสวมใส่ เหมาะกบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการ 
จูงใจพนกังานใหส้วมใส่ ราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport  

 1.3 Starndard เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีให้ความทนทานเหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการประหยดังบ มีปริมาณการใชจ้ านวน มาก 
ราคาระดบัต ่าสุดใน 3 กลุ่มไดแ้ก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight 

  
2. กลุ่มสินคา้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment- PPE) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯ 

ผลิต และซ้ือมา-ขายไป ทั้งจากน าเขา้จากต่างประเทศและหาซ้ือภายในประเทศ รวมทั้งเป็นสินคา้ท่ีจา้งผลิต (EM: Original Equipment 
Manufacturer) ตีแบรนด ์แพงโกลิน(Pangolin)  

ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะ ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลายส่วน 
ร่วมกนัในขณะท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้มในการท างาน เช่น อนัตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, 
สารพิษ, สารเคมี เป็นตน้ โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลน้ีสามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้กป้องร่างกายตั้งแต่ศรีษะ จรด
เทา้ 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1     อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนา้ (Head & Face Protection) 
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2.2     อุปกรณ์ป้องกนัระบบการไดย้นิ (Hearing Protection) 
2.3     อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา (Eye Protection) 
2.4     อุปกรณ์ป้องกนัมือ (Hand Protection) 
2.5     อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
2.6    ชุดป้องกนัร่างกาย (Safety Clothing) 
2.7    อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ (Foot Protection) 
2.8    อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง (Fall Protection) 
2.9    เคร่ืองมือตรวจวดัแก๊ส (Gas Detector)  
2.10  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน (Workplace Safety) 
2.11  ป้ายความปลอดภยัและงานจราจร (Safety Sign & Traffic) 

 
 (2) การตลาดและการแข่งขนั  

 ภาพรวมในปี น้ีปริมาณการใชห้นงัทัว่โลกมีระดบัลดลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID-19 ราคาขาย
ยงัคงไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ท าใหย้อดขายและราคาขายถูกปรับลดลงมาก ถึงแมว้า่ลูกคา้บางส่วนจะเร่ิมกลบัมาให้ความ
สนใจ การใชห้นังผิวและหนังทอ้งเพ่ิมมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามทางบริษทัฯสามารถพยายามปรับลดตน้ทุนและรักษามาตรฐานของ
สินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่ง 
   ส าหรับคู่แข่งขนัในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่อยใูนประเทศจีนและเวยีดนามภาพรวมยงัไมมีการเปล่ียนแปลงอยางเด่นชดั 
จากเม่ือปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแมว้า่ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเน่ืองจากราคาหนงัดิบก็ตาม อยา่งไรก็ตาม
การซ้ือขายท่ีมีปริมาณมากๆส่วนใหญ่จะด าเนินการผา่นแบรนดสิ์นคา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก หากบริษทัฯยงัคงรักษาคุณภาพของ สินคา้
และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนก็จะท าใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งเพราะโรงงานตั้งอยใูนพ้ืนท่ีท่ีค่อนขา้งไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่งขนัท่ีส่วนใหญ่อยใูน ประเทศ
จีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองวา่ดีกวา่หลายประเทศในแถบเอเซีย  

 ส าหรับคู่แข่งขนัในประเทศก็ยงัไม่ค่อยเป็นปัญหามากนกัเหมือนเช่นเคย ทั้งน้ีเพราะก าลงัการผลิตของโรงงานฟอกหนงั
ในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ และท าธุรกิจส่วนใหญ่ขายให้กบลูกคา้ในประเทศ จึงใชว้ตัถุดิบส่วนใหญ่มาจากในประเทศ หรือซ้ือ
จากประเทศในแถบเอเซีย ซ่ึงคุณภาพของสินคา้เม่ือ ท าเสร็จแลว้ไม่ค่อยไดม้าตรฐานสากล และราคาค่อนขา้งต ่าซ่ึงจะเหมาะสมกบ
ลูกคา้ท่ีสั่งในจ านวนหรือปริมาณท่ีไม่มากนัก ทางบริษทัจึงไม่ไดมุ่้งเน้น หรือขายให้กบัลูกคา้ในประเทศตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีทางบริษทัฯยงัคงให้ความส าคญั คือลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Puma, Van, 
Skechers, Lacoste และอ่ืนๆโดยในปีน้ี บริษทัไดลู้กคา้ แบรนด ์Oboz เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึงเป็นแบรนดร์องเทา้ระดบักลางท่ีตอ้งการ 
สินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดยท่ีสดัส่วนของการจ าหน่ายยงัคงเป็นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20%  

  ส าหรับแนวโนม้ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคตยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสูง เน่ืองจากแบรนดร์องเทา้ 
ส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสนใจในการใชผ้า้เน่ืองจากมีราคาตน้ทุนท่ีถูกกว่าให้ยอดปริมาณการใชห้นังอาจจะมีแนวโน้มลดลง และ ลด
ระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง อีกทั้งจากสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาและ COVID-19 ท าให้ความตอ้งการในภาพรวมหายไป ส่งผลให้การ
แข่งขนัยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนไปอีก อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯ ไดว้างแผนเพ่ือรับมือเหตุการณ์ดงักล่าวโดยการจดัหาวตัถุดิบจาก
แหล่งท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้, ลงทุนเคร่ืองจกัรและจดัวาง Lay Out  เคร่ืองจกัรใหม่เพ่ือให้ไดก้ารผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนในการผลิต ท าใหคุ้ณภาพของสินคา้,การส่งมอบ และราคาสามารถแขงขนักบัคู่แข่งได ้

    ส าหรับธุรกิจผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัไดรั้บผลกระทบ COVID-19 และเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้ 
ภาพรวมของยอดขายนั้นต ่ากวา่เม่ือปีก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็น 4 ช่องทาง ซ่ึงมีสดัส่วนตามยอดขายดงัน้ี 
               1.ขาย ในประเทศ                                    2.ขายโชวรู์มสาขา  
               3.ขายต่างประเทศ และ                            4.ขายธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) 
โดยช่องทางการขายท่ีสามารถ ท าอตัราการเติบโตของยอดขายไดสู้งสุด คือต่างประเทศในกลุ่มขายสินคา้ Safety Shoe จากตลาดพม่า 
รองลงมาเป็นช่องทางขายใน ประเทศ ซ่ึงการเติบโตดงักล่าวจะมาจากเป้าหมายการเนน้หาลูกคา้ใหม่ และการรักษาและเพ่ิมยอดขายจาก
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ลูกคา้รายเดิม 5 กลุ่ม ลูกคา้ท่ีมียอดขายเยอะในปีน้ีจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ,จงัหวดัชลบุรี,จงัหวดั
ปราจีนบุรี และจงัหวดั ระยอง ซ่ึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการเพ่ิมพนกังานขายให้เนน้เขา้ถึงลูกคา้มากข้ีนในพ้ืนท่ีดงักล่าว กลุ่มลูกคา้
แบ่งตามประเภท ธุรกิจอนัดบัหน่ึง มาจากกลุ่มซ้ือมาขายไปและตวัแทนจ าหน่าย ล าดบัรองลงมาอีก 4 ล าดบั จะเป็น ยานยนต ์ผลิตวสัดุ
ก่อสร้าง อาหารและเกษตร และโลหะ สินคา้กลุ่ม Safety Shoe จาก กลุ่ม Premium เช่น รุ่น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็ นตน้ 
และ Medium ซ่ึงยงัคงเป็นรุ่นยอดนิยม คือ 9501U  

 สินคา้กลุ่ม PPE เติบโต จากการเนน้การขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณ์เป็นการน าเสนอพร้อมการขายแบบบริการ 
แกปั้ญหา ( Solution & Service) ไดแ้ก่ารขายพร้อมส ารวจติดตั้งSafety Shower, การใหเ้ช่าอุปกรณ์เคร่ืองตรวจวดัแก๊สระยะยาว 4 ปี 
(INET), การขายส ารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กนัตกทั้งบนบนัไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบตรวจจบัแก๊สแบบติดกบัทั่ี (Fixed 
System) การสาธิตการอบรมการใชง้านทั้งก่อนและหลงัการขายและการจดัอบรมสมัมนา ท าใหเ้กิดการรับรู้ในกลุ่มลูกคา้มากข้ึน ลูกคา้
เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของแพงโกลินมากข้ึน กลุ่มสินคา้อีกกลุ่มท่ีเนน้ท าตลาดคือ กลุ่มสินคา้ OEM ภายใต ้ แบรนด ์
PANGOLIN ซ่ึงไดเ้นน้หนกัใหที้มขายตอ้งเนน้น าเสนอโดยมีสินคา้เด่นในปีน้ี คือสินคา้ในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทท่ีสามารถท าตลาดไดดี้
ในกลุ่มลูกคา้ประกอบยานยนต ์คือถุงมืองานทัว่ไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกนับาด กลุ่มถุงมือ Pango Family 
  (3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

          (ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ ์
 1.  สถานท่ีตั้งของโรงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั 
 กม 34 จงัหวดัสมุทรปราการ และ จงัหวดั ชลบุรี ดงัน้ี 

โรงงาน สถานท่ีตั้ง พ้ืนท่ีใชส้อย 
(ตารางเมตร) 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

1. ส านกังานใหญ่ 
 

700 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปราการ 10280 

480 เจา้ของ 

2. โรงงานแห่งท่ี 1 
(ตกแต่งหนงัส าเร็จรูป) 

700/1 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

9,760 
 

เจา้ของ 
 

3. โรงงานแห่งท่ี 2  
(ฟอก,ยอ้มหนงัววั) 

628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

6,400 
 

เจา้ของ 

4. โรงงานแห่งท่ี 3 
(จดัเก็บสินคา้) 

750 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

350 
 

เจา้ของ 

5. โรงงานแห่งท่ี 4 
(จดัเก็บเคมีภณัฑ)์ 

707 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

7,780 
 

เจา้ของ 

6. โรงงานแห่งท่ี 5 
(ฟอก,ยอ้มหนงัหม)ู 

180 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ ต. บางปูใหม่  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

970 เช่าท่ีดิน 
ระยะยาว 

7. โรงานแห่งท่ี 6 
ผลิตรองเทา้นิรภยัและ
อุปกรณ์ความปลอดภยั 

199/8  หมู่  3 ถนนสายพานทอง – หนอง
กาน ้ า ต าบลบา้นบึง อ าเภอบา้นบึง จงัหวดั
ชลบุรี  

8,692 เจา้ของ 

 หมายเหต ุ รายละเอียด มูลค่าทางบญัชี และภาระผกูพนั สามารถดูไดใ้นหวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 
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  2.  ก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 
      ส าหรับหนงัฟอกส าเร็จ                                                  (หน่วย : ลา้นตารางฟตุ) 

ก าลงัการผลิต ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี    30.00 30.00 30.00 
ปริมาณการผลิตจริงต่อปี  15.80 23.62 28.19 
อตัราการใชก้ าลงัผลิต   52.67% 78.72% 93.98% 

         ส าหรับรองเทา้นิรภยั                                                                         (หน่วย : คู่) 
ก าลงัการผลิต ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 850,000 850,000 850,000 
ปริมาณการผลิตจริงต่อปี 543,066 601,056 726,621 
อตัราการใชก้ าลงัผลิต    63.89 70.71 85.13 

นโยบายการผลิตท่ีส าคญัคือ บริษัท มุ่งมัน่พฒันาเพ่ือความเป็นหน่ึงในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของโลกด้วย
ศกัยภาพของการบริหารงานและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ควบคุมและพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากลและ
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้างมิตรภาพและความไวว้างใจท่ีดีกบัลูกคา้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ พฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
เพื่อใหมี้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และ
มาตรฐานสากล เร่ิมตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบหนังท่ีมีคุณภาพ การวิจยัและพฒันาสินคา้ไดคุ้ณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
รวมทั้งการน าเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากต่างประเทศเขา้มามีส่วนช่วยในการผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอ้ก าหนดระดบัสากลท่ีส าคญั เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้แบรนด์ชั้นน าต่าง ๆ ของโลก ซ่ึงตอ้งพึงพอใจกบัสินคา้ของ
บริษทัฯ จึงจะรับประกนัไดว้า่ สินคา้ของบริษทั มีความเหมาะสมส าหรับการใชง้านกบัแบรนด์ระดบัโลก เช่น ขอ้ก าหนดเร่ืองสุขภาพ, 
ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทางบริษทัตระหนักถึงความส าคญัอยู่ตลอด จึงจดัตั้งนโยบายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ 
ข้ึนมาปรับใชเ้พ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการท างานและมาตรฐานสากล และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้  

         3. วธีิการจดัหาวตัถุดิบ 
 วตัถุดิบ คือ  หนงัววัดิบจากต่างประเทศทั้งหมดท าการผลิตสินคา้  โดยท าการสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก ซ่ึงเป็นผู ้

เล้ียงววัและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเน้ือววัรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น RICH INTERNATIOAL 
LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, เป็นตน้ ในปีท่ีผา่นมา บริษทัจึงมองหาแหล่งวตัถุดิบท่ีช่วยตอบโจทยท์าง
ธุรกิจ เพราะเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตเพ่ือเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตรองเทา้ ซ่ึงมีคุณสมบัติมากมาย ตามขอ้ก าหนดของ
รองเทา้แต่ละรุ่น (Model Specifications) ท าใหต้อ้งใชห้นงัววัดิบท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ เน่ืองจากการเล้ียงววัใน
ประเทศมีขอ้จ ากดัเร่ืองผิวไม่สวย หนงัมีความยืดหยุน่นอ้ยและรวมไปถึงการซ้ือหนงัก่ึงส าเร็จรูปมาใชใ้นการผลิตเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลด
วตัถุดิบหนงัทอ้งลง    
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                                  มูลค่าและสัดส่วนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบระหวา่ง ปี 2563  ถึง ปี 2561 
                                                                                                                                     (หน่วย : ลา้นบาท) 
     ประเภทวตัถุดิบ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
หนงัววัดิบหมกัเกลือ 223.63 36.97    447.70     31.43    226.23     12.31 

หนงัก่ึงส าเร็จรูป 94.79 15.67 440.30 30.91 1,032.13 56.19 

เคมีภณัฑ ์ 286.36 47.36 536.38 37.66 578.58 31.50 

รวม 604.94 100.00 1,424.38 100.00 1,836.94 100.00 

                        
                                 มูลค่าสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหวา่ง ปี 2563 ถึง ปี 2561 

                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 
      การซ้ือวตัถุดิบ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
จากต่างประเทศ 336.50 55.62 903.55 63.44 768.02 41.81 

จากในประเทศ 268.44 44.38 520.82 36.56 1,067.92 58.19 

รวม 604.94 100.00 1,424.38 100.00 1,836.94 100.00 

 การสั่งซ้ือเคมีภัณฑ์ บริษัท มีการซ้ือเคมีทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดยซ้ือจากประเทศอิตาลี,สิงคโปร์, 
สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลี เป็นตน้ 

   (ข)   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติ 
  ขั้นตอนการผลิตหนงัววัฟอกส าเร็จรูป จะมีของเสียจากการผลิตซ่ึงมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มใน  ขั้นตอนแรก คือ เศษ

หนงัเคม็ท่ีผา่นการฟอก หรือ เรียกวา่ หนงักาว โดยบริษทัฯ ไดมี้การจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตอาหารและของเล่นสุนขั  
ส่วนเศษหนงัส าเร็จรูปท่ีเกิดจากการตดัตกแต่งหนงั ซ่ึงเป็นช้ินงานเลก็ๆ ก็จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้รายยอ่ย เพ่ือผลิตสินคา้เคร่ืองหนงัแฮนด์
เมดประเภทอ่ืนๆ ส่วนส าหรับขั้นตอนการฟอกหนงั และการยอ้มสีหนงัจะก่อใหเ้กิดน ้ าเสีย ซ่ึงบริษทัไดใ้ชร้ะบบบ าบดัน ้ าเสียรวม ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั ในเขตประกอบการฟอกหนงัสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายในการบ าบดัน ้ าเสีย
ตา,ปริมาณของหนงัดิบท่ีน าเขา้โรงงานผลิต ส่วนของเสียประเภทอ่ืนๆ บริษทัไดจ้า้งบริษทัภายนอกเป็นผูเ้ก็บและน าไปท าลายตาม
กรรมวธีิท่ีไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 การไดรั้บการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ตั้งแต่ปี 2556 ซ่ีงเนน้หนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นขอ้
ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งด าเนินการอย่างจริงจังในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัได้ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์
ขอ้ก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณีพิพาทอ่ืนใด  
  1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 1.3.1   โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัเป็นดงัน้ี 

ล าดบั ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

การร่วมทุน 

ความสัมพนัธ์ 

1. บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 40% บริษทัร่วม 
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  1.3.2 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 
  กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ แบ่งเป็น กลุ่มเจริญสิน และกลุ่มตระกลูเฉิน ในสดัส่วนร้อยละ 73.75   และ ร้อยละ 15.24   
ตามล าดบั (ขอ้มูลจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ปทท) จ ากดั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 10  มีนาคม 2564 
  1.3.3 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 
  ในปี 2563 บริษทั มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข ทางการคา้
และเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเค่รงครัดเพ่ือความชดัเจนและโป่รงใสดว้ยโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธุรกิจฟอกหนงัของบริษทัเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญท่ีมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ตน้น ้ าจนปลายน ้ า ซ่ึงประกอบ 
ดว้ยธุรกิจท่ีด าเนินเองและธุรกิจท่ีลงทุนผา่นบริษทัในกลุ่มเจริญสินรายการส าคญัในปี 2563 ส่วนในเร่ืองของการจดัซ้ือวตัถุดิบ 
ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกบัทางบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั และจาก บริษทั อีเก้ิลเคมีคอล 
อินดสัตร้ี จ ากดัซ่ึงมีเง่ือนไขและราคาท่ียติุธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกบัธุรกรรมท่ีท ากบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) 
  บริษทั มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้
และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
  ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั  บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จ ากดั   บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 
 บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จ ากดั (มหาชน)  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จ ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จ ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั จิงดง ซีเอส รับเบอร์ จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั เจริญสิน แอสเสท จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั เจริญสินธานี จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั เจริญสิน คอนโดทาวน์ จ ากดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ว ีที บราเดอร์ จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จ ากดั   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั สมาร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จ ากดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
 คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
 คุณณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และกรรมการ 
       และผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 
 คุณไล่ จีเซียง      บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 
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 คุณอาทิตย ์เชิญปรีชา    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 
  1.3.4  ผูถื้อหุน้  

(1)  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่  ณ วนัท่ี 10  มีนาคม 2564  
(ก) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 

 
สัดส่วนการถือหุ้น 

1.บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จ ากดั * 175,937,736      40.00 
2.นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน   30,067,202      6.836 
3.MR. CHEN YU-YU   29,764,350      6.767 
4.นายอิสระ วงษเ์จริญสิน   18,633,749      4.236 
5.บริษทัไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั   16,212,865      3.686 
6.นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน   12,337,141      2.805 
7.นายณฏัฐกิตต์ิ วงษเ์จริญสิน      9,401,364      2.137 
8. MR. CHEN RUI TENG **      8,835,750      2.009 
9. นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน     8,259,446      1.878 
10. นางพเยาว ์วงษเ์จริญสิน     7,356,783      1.673 

หมายเหตุ  * 1.  บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จ ากดั ด าเนินธุรกิจใหเ้ช่าและขายอสงัหาริมทรัพย ์ผูถื้อหุน้ ทั้งหมดคือ  
กลุ่มครอบครัววงษเ์จริญสิน 

                       ** 2.   จ านวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่น บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั จ านวน  15,143,205  หุน้  
(ข ) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทั

อยา่งมีนยัส าคญั  
  1. กลุ่มเจริญสิน      จ านวนหุน้    324,385,970         ร้อยละ  73.75   
  2. กลุ่มตระกลูเฉิน   จ านวนหุน้      67,044,344         ร้อยละ 15.24 
  1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว  
  1.4.1  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 439,844,340 หุน้ เรียกช าระแลว้ 439,844,284 หุน้ แบ่งเป็นสามญั 439,844,284 หุน้ มูลค่า
หุน้ละ 1.-  บาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
  1.4.2 บริษทัไม่หุน้ประเภทอ่ืน ๆ  
   1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  
  1.5.1  บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน  
   1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  
   คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เวน้แต่เป็น
การจ่ายปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่ บริษทัมีผลก าไรสมควรจะท าเช่นนั้น
ได ้แลว้ใหร้ายงานใหที้ป่ระชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป  
   บริษมัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานประจ าปี ในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลงัจากหกัภาษี
และหลงัจากหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนดและตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั คณะกรรมการจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามปกติ
อยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายท่ีก าหนดขา้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน,สภาพคล่อง และ
ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน หรือขยายกิจการในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ และ/หรือเห็นสมควร โดยจะ
เสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีถดัจากปีท่ีด าเนินการ  
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  ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปีท่ีผา่นมา 
ปี อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ เงินปันผลต่อหุน้ อตัราการจ่ายปัน 

ผลต่อก าไรสุทธิ 
เงินปันผลจ่าย 
ลา้นบาท 

2558 1.33 1.50 113 39.60 
2559 (2.14) - - - 
2560* (0.25) 0.05 - 20.94 
2561 0.03 0.02 67 8.80 
2562 (163.87) - - - 
2563 0.04 0.02 46.62 8.80 

*เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติท่ีส าคญัดงัน้ีอนุมติัการจดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 8,796,885.68 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 โดยใหจ่้ายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
  2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมใหอ้งคก์ร 
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจขององคก์รอยูภ่ายใตก้ารบริหารของผูบ้ริหารในทุกระดบั และการก ากบัดูแลของ 
คณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีการ จดัประชุมทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามความเส่ียงและผลการบริหารจดัการตามแผนบรรเทาความเส่ียงรวมทั้งจดัให้มีการรายงานสอบทานการบริหารความเส่ียง แก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษทัฯและคณะกรรมบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 

นอกจากน้ีบริษทัได้ติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติ วิเคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดับ
ปฎิบัติงาน เพ่ือความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอกมีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัท่ีใหค้วามส าคญั ต่อการบริหารจดัการ
ความเส่ียง ใหท้นัต่อสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและซบัซอ้นมากข้ึน 

  2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิ  
2.2.1  ความเส่ียงดา้นกลยทธ์ุ (Strategic Risk) 
(ก) ความเส่ียงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 

 
บริษทัไดส้ร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษทัเป็นระยะ ๆ เพื่อบริหารความเส่ียงจากการ

ก าหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีอาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การประชุม
ประเมินสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  เป็นประจ าทุกเดือน เปรียบเทียบขอ้มูลจากสถาบนัการเงิน และแหล่งท่ีเช่ือถือ
ไดมี้การพฒันาเคร่่ืองมือท่ีช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอยา่งเป็นระบบเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

  (ข) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงขององคก์ร 
 
               บริษทัให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์กร ซ่่ึงสามารถส่งผลกระทบท่ี
รวดเร็ว รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้บริษทัไดมุ่้งเน้นการน านโยบายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ
บริษทัโดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ ความปลอดภยัในท่ีท างาน ความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และท่ีส าคญัคือการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันา
ร่วมกนั และสร้างคุณค่าใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งย ัง่ยนื รวมถึงการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม 
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 (ค) ความเส่ียงดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ 
 ความเส่ียงในดา้นคุณภาพวตัถุดิบท่ียงัคงเป็นปัญหาส าคญัของการสั่งซ้ือหนงัววัดิบในแต่ละคร้ัง  เน่ืองจากไม่สามารถ

ตรวจเช็คสภาพหนงัดิบท่ีซ้ือมาไดค้รบถว้นและทนัที ในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ังก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได ้บริษทัฯจึงตอ้งแบกรับ
ความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบท่ีสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่อยา่งไรก็ตามในกรณีหนงัดิบมีคุณภาพไม่ตรงกบัส่ิง
ท่ีสัง่ซ้ือไป ทางบริษทัก็มีนโยบายและกระบวนการเพ่ือเคลมสินคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่ายตน้ทางได ้ 
 (ง) ความเส่ียงจากการคืนสินคา้และส่งล่าชา้  
 เน่ืองจากการผลิตหนงัส าเร็จรูปนั้นเป็นการผลิตตามค าสัง่ซ้ือ ( Made to order ) คือ ลูกคา้เป็นผูก้  าหนดลกัษณะพิเศษของ
สินคา้ เช่น สี และ ลาย ในบางคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลาในการผลิตมากข้ึน จึงมีความเส่ียงในเร่ืองการส่งล่าชา้กวา่ ก าหนด และเร่ืองคุณภาพท่ี
เส่ียงกบัการท่ีลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้หรือส่งคืนสินคา้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้ก าหนด ท าให้ส่งผลกระทบ ต่อผลการด าเนินงาน
ของบริษทั  

 (จ) ความเส่ียงในเร่ืองทกัษะของพนักงาน บริษทัไดว้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานท่ีมี
ฝีมือ โดยการจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานในต าแหน่งท่ีตอ้งใชท้กัษะความสามารถ และความช านาญเป็นพิเศษอยา่งตอเน่ือง เพราะใน
การด าเนินงานในโรงงานฟอกหนัง ส่ิงส าคญัไม่ใช่เพียงการมีเคร่ืองจักรและวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ต้องอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของพนกังานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการท างาน ดงันั้นหากพนกังานท่ีมีความช านาญไม่เพียงพอต่อความ ตอ้งการใน
การผลิต ก็นบัวา่เป็นความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึง  
 2.2.2 ความเส่ียงทางการเงิน  

 (ก) ความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดต้ามแผนการลงทุน  
บริษทับริหารความเส่ียงน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัจะมีเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งเพียงพอ ในสดัส่วนตน้ทุนท่ีเหมาะสมตาม

โครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯและสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนดว้ยการจดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใตส้ถานการณ์ (Scenario) ต่างๆกนัในเร่ืองของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอกบริษทัฯและเนน้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงินเพ่ือใหมี้แหล่งเงินทุนส ารองอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ
สามารถบริหารกระแสเงินสดเขา้ใหเ้ป็นไปอยา่ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  

(ข) ความเส่ียงในดา้นอตัราแลกเปล่ียน  
เน่ืองจากการซ้ือและจดัหาวตัถุดิบและเคมีส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้จากต่างประเทศการซ้ือจึงเป็นเงินสกลุต่างประเทศ

และในขณะน้ีการซ้ือขายสินคา้ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริษทัฯจึงมีความเส่ียงในเร่ืองผลก าไรขาดทุน
ในอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเป็นการป้องกนัในเร่ืองดงักล่าวบางคร้ังบริษทัฯไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินแทรกแซงอยา่งเหมาะสมเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ทางบริษทัฯสามารถบริหารจดัการอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีความผนัผวนมากได ้ 

(ค) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 

บริษทับริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยติดตามแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียในตลาด จดัสรรเงินกูท้ั้้ งระยะ สั้นและ
ระยะยาวทั้งในส่วนท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในสดัส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทการลงทุนของกิจการรวมถึงมี
การพฒันาการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทุนและการบริหาร โครงสร้างหน้ีในทุกประเทศท่ีไป
ลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซ่ึงใชใ้นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย และสอดคลอ้งต่อแนวโนม้
ของสถานการณ์ 

(ง) ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบ  
 ราคาหนงัดิบในปัจจุบนัไดป้รับตวัอยูใ่นกรอบท่ีไม่ไดมี้ความผนัผวนมากนกั ภายหลงัจากการท่ีราคาหนงัดิบลดลงมา

อย่างมากในช่วงปี 2555 อย่างไรก็ตามหลงัจากเหตุการณ์ดงักล่าวทางบริษทัฯมีการติดตามและเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้แน่ใจว่า
สามารถควบคุมไดต้ลอดเวลา เน่ืองจากราคาหนังววัดิบเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัโดยบริษทัมีวิธีท่ีลดความเส่ียงโดยการก าหนด
ปริมาณสินคา้คงคลงัอยา่งเหมาะสมกบัสถานะการณ์เพ่ือเฉล่ียตน้ทุนไม่ใหสู้งจนเกินไป และในขณะเดียวกนัก็มีการปรับราคาสินคา้ 
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ข้ีนอยางยุติธรรม และสมเหตุสมผล ปัจจุบนัราคาหนังดิบในระบบมีความใกลเ้คียงกบัราคาตลาดค่อนขา้งมาก ท าให้การซ้ือขายใน
ระบบจะสามารถสะทอ้นราคาท่ีเป็นปัจจุบนั 
3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 
   3.1  นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
   บริษทัอยูร่ะหวา่งจดัท านโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยนื   โดยมีแนวการจดัท านโยบาย ใหส้อดคลอ้งไปกบัขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ครบทุกมิติ ไดมี้นโยบายส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเดิมเป็นตน้แบบ และ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ขององคก์ารสหประชาชาติ  
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบริษทั  

“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
วถิีชีวติด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ดัส มาเพ่ือคุณ” 

“Innovative Solutions to your Sustainable Growth 
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products 

มุ่งมัน่ใหแ้นวคิด นโยบาย กลยทุธ์ิ และแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาท่ียงัยืน่ไปสู่การปฏิบติัและการด าเนินงานอยา่งทัว่ถึงในทุกหน่วยงาน
โดยใหมี้ความสอดคลอ้งไปกบัหลกัการ แนวปฏิบติัและมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างความโปร่งใสในการบริหารจดัการและความสมัพนัธ์
ท่ีเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ด าเนินงานภายในหลกัการก ากบักิจการท่ีดี ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
รวมทั้งต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ  ใหค้วามส าคญัต่อการเคารพและป้องกนัสิทธิมนุษยชน ขั้นพ้ืนฐาน เท่าเทียมกนั การล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อพนกังอยา่งอยา่งเท่าเทียมกนั ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในการท างาน ส่งเสริม,พฒันาความรู้และ
ทกัษะใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน  ค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน และให้
ความส าคญัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั   
   3.2  การจดัการผลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
   3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
   การด าเนินงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  ไดใ้หค้วามส าคญัและด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  โดยค านึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ตลอดจนบริหารความยัง่ยนืของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณคา่ของธุรกิจ ไดแ้ก่ การจดัหาวตัถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ 
การขนส่งวตัถุดิบจากแหล่งท่ึจดัซ้ือ และ กิจกรรมการผลิต ตลอดจน การขนส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ 

 
อุตสาหกรรม 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
การบริหารปัจจยั
การการผลิต 

การปฏิบติัการ การกระจายสินคา้
และบริการ 

การตลาด            
และการขาย 

การบริการหลงั
การขาย 

ผลิตหนงัฟอก
ส าเร็จ,รองเทา้
นิรภยั,อุปกรณ์
นิรภยัส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 

การจดัหาวตัถุดิบให้
ไดม้าตรฐาน มี
คุณภาพตรงตาม
ความตอ้งการของ
ลูกคา้ และเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม  

การผลิตทุกขั้นตอน
ตลอดจนการใช้

สารเคมีต่าง ๆ เป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนควบคุมการ
ผลิตใหมี้คุณภาพ 
ตามมาตราฐาน
ก าหนดและ 

ตรวจสอบความ
ปลอดภยัในขั้นตอน
การผลิตทุกขั้นตอน 

จดัส่งใหก้บัลูกคา้ได้
ตรงตามก าหนดโดย
การเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่
ลดการใชก้าซ์
คาร์บอน              

การจ าหน่ายใน
ประเทศผา่นศูยน ์
กระจายสินคา้และ
จ าหน่ายผา่น
ช่องทาง online  

การก าหนดราคา
และสินคา้และ
บริการอยา่ง
เหมาะสม 

การใหค้วามรู้
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์
และการใชอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
สินคา้มี 

ฉลากคาร์บอน  

การรับประกนั
สินคา้  คุณภาพ
ของสินคา้ตรง
ตามท่ีตกลงกนั  
รับขอ้ร้องเรียน
และแกไ้ขปัญหา
สินคา้และบริการ 
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   3.2.2 การวเิคาระห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
   บริษทัไดว้เิคาระห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ออกเป็น 8 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของบริษทัในทุกมิติ ผลกระทบดา้นความยัง่ยนืของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อบริษทั และผลกระทบจากการด าเนินของธุรกิจ ต่อกลุ่ม
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ประกอบดว้ย  ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน พนกังาน ชุมชนและสงัคม ลูกคา้และ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานก ากบัดูแล  
คู่แข่งทางการคา้ โดยบริษทัไดก้ าหนดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวด้ว้ย 
   บริษทัไดมี้วธีิการระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเร่ิมจากระบุประเด็นส าคญัทางธุรกิจ และประเมินผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรง
และทางออ้ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว รวมถึงการดูแลเพ่ือใหม้ัน่ในวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดรั้บ
การปฏิบตืัอยา่งเท่าเทียมกนัและเหมาะสม 
   ผู้มส่ีวนได้เสียภายนอก  
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความเส่ียง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การตอบสนองความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ลูกคา้ - สินคา้มีความปลอดภยัไม่

ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
และส่ิงแวดลอ้ม 

- ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีลูกคา้ก าหนด 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มและการ
ประเมินความสอดคลอ้ง   

ผูข้าย/ผูส่้งมอบ/
ผูรั้บเหมา 

- สินคา้มีความปลอดภยัไม่
ส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 
- ไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- เง่ือนไขการปฏิบติัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การส่ือสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และระบบคุณภาพ  
 

ชุมชน - เร่ืองขอ้ร้องเรียน 
 

- ไม่มีมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเฝ้าระวงัและ
ตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัการขยะ  
- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเตรียมพร้อม
และตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน        

ผูรั้บก าจดัขยะ - ผูรั้บก าจดัท้ิงไม่ถูกท่ี - คดัแยกขยะใหถู้กตอ้ง 
- ก าจดัขยะถูกตอ้งตามกฎหมาย 

- -ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัการขยะ 

บริษทัตรวจวดัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ไม่มีใบอนุญาตหรือ
ใบอนุญาตหมดอาย ุ

- ตรวจครบตามกฎหมายก าหนด 
 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเฝ้าระวงัและ
ตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงานราชการ
ภายนอก 

- การส่งขอ้มูลและรายงานท่ี
ถูกตอ้ง  
- การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ทางกฎหมายต่างๆ 

- จดัส่งรายตามก าหนดเวลา 
- ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การด าเนินการ
เก่ียวกบัขอ้ก าหนดทางกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ รวมถึงการประเมิน
ความสอดคลอ้ง   

เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมฟอก
หนงั 

- เร่ืองการปล่อยของเสียต่างๆ - ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้มและการ
ประเมินความสอดคลอ้ง   
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ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายใน 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความเส่ียง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การตอบสนองความคาดหวงั 

ของผูส่้วนไดเ้สีย 
ประธานบริษทั/ 
กรรมการ/ 

ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ 

-  ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 
-  ขอ้ร้องเรียนจากชุมชน 
 

- อยากใหก้ระบวนการท างานต่างๆ
เป็นระบบมากข้ึน และมีการน ามา
ปฏิบติั 
-  การใชท้รัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการควบคุมสาร
ตอ้งหา้มในผลิตภณัฑต์ามท่ีลูกคา้
ก าหนด 
- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การตรวจติดตาม
ภายในระบบการจดัการ   
- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัการน ้าใช ้

พนกังาน -  สมัผสัเสียงดงัในท่ีท างาน 
-  สมัผสัสารเคมี 
-  อนัตรายจากการท างาน 

- สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
เหมาะสม ปลอดภยั 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเฝ้าระวงัและ
ตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การช้ีบ่งลกัษณะ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและแผนงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม   

   3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในมตส่ิิงแวดล้อม 
   3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   บริษทัไดจ้ดัท านโยบายส่ิงแวดลอ้ม และก าหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกาศให้ไดพ้นกังานและผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกหน่วยงาน ไดรั้บทราบและยดึถือปฏิบติั   ประเมินกระบวนการด าเนินธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ  บริษทัมีนโยบายความปลอดภยั และชีวอนามยั,นโยบายอนุรักษ์พลงังาน, นโยบายการอนุรักษก์ารยิน  โดยได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั    เพื่อยกระดบัมาตราฐานความเป็นเลิศในการบริหารจดัการตามแนวทางนโยบายการพฒันาธุรกิจอยา่ง
ย ัง่ยืนไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม   บริษทัมีเป้าหมายระยะยาว 3 -5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ท่ีจะยกระดบัการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้ง
องคก์รโดยมีผูท้วนสอบ (Third Party ) จาก  Leather Working Group  ประเทศองักฤษ  ซ่ึงเป็นบริษทัผูท้วนสอบระบบฟอกหนงัทั้ง
ระบบ โดยบริษทัไดย้กระดบัจากเหรียญเงินเม่ือปี 2562 ไดพ้ฒันายกระดบั เป็น ระดบัเหรียญทอง ในปี 2563  ทุกโรงงาน 
   3.3.2 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
   การใช้พลงังาน      อุตสาหกรรมฟอกหนงั เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง ในรูปแบบพลงังานความร้อน 
พลงังานไฟฟ้า และ พลงังานไอน ้า เป็นตน้ บริษทัจึงตระหนกัถึงการจดัการพลงังานใหมี้ประสิทธิภาพ  ในปี 2563 เน่ืองดว้ยสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบกบัการผลิตสินคา้ของบริษทั มีผลท าใหก้ารใชพ้ลงังานต่าง ๆ ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั  และบริษทัได้
บริหารจดัการการใชพ้ลงัานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรร์ควบคุมการท างงานของระบบไฟฟ้า (VSD) ท าให้
สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้ 210,289.09 บาทต่อปี คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าลดลง 49,299.12 kWh/y  
   การเปลีย่นเปลงการสภาพภูมอิากาศ    บริษทัใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นบริษทัในต่างประเทศ  ซ่ึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ
ปล่อยกาซ์เรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ   ของมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง ทั้งการใชพ้ลงังาน การเกษตรกรรม การพฒันาและการขยายตวัของ
ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตดัไมท้ าลายป่ารวมทั้งการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบอ่ืน ๆ ลว้นเป็น 

สาเหตุส าคญัของการเกิดภาวะโลกร้อน และนบัวนัปัญหาดงักล่าวก็ยิง่ทวคีวามรุนแรงมากข้ึนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน   
ท าใหป้ระเทศต่างๆ ทัว่โลกต่ืนตวัในการด าเนินงานเพ่ือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  การจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร 
 (Carbon Footprint for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็นวธีิการประเภทหน่ึงในการแสดงขอ้มูลปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการด าเนินงานขององคก์ร อนัจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการบริหาร จดัการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบัโรงงาน ระดบัอุตสาหกรรม และระดบัประเทศ 
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                         บริษทัได้ร่วมกับ  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ไดจ้ัดท าโครงการส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร ดงัน้ี  คาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กร เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง การใชไ้ฟฟ้า การจดัการของเสีย และการขนส่ง วดัออกมาในรูปตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า  และไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี  27 สิงหาคม 2563  - 26 สิงหาคม 2564  ตลอดจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนใน
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เม่ือวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2561 โดยมี บริษทั เอส จี เอส (ประเทศไทย) เป็นผูท้วนสอบ  

   การบริหารจดัการน า้  อุตสาหกรรมฟอกหนงัท่ีใชน้ ้ าในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ไดต้ระหนงัถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรน ้ า  ตลอดจนความเส่ียง และผลกระทบท่ีเก่ียวกบัการน าน ้ าจากแหล่งน ้ ามาใชก้ระบวนการผลิตใช ้แหล่งท่ีมีของน ้ าและการ 
และการปล่อยน ้ าท้ิงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ในปี 2563 คณะท างานดา้นการควบคุมการใชท้รัพยากรสามารถ
ปริมาณการใชน้ ้ าได ้ร้อยละ 3 ต่อผลิตภณัฑ ์โดยมีแผนระยะยาว 3 ปี การลดการใชป้ริมาณน ้ า ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 1  
   การจัดการมลพิษทางอากาศ   บริษทัค านึงถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซ่ึงมาจากกระบวนการผลิตและสารเคมี 
ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน รวมถึงชุมชนและสภาพแวดลอ้มโดยรอบ บริษทับริหารจดัการโดยปฏิบตัตามกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
มลพิษอากาศอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนการตรวจมลพิษทางอากาศของบริษทั ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงมีค่ามาตรฐานตามท่ีกฏหมายก าหนด 
   การจดัการของเสียและวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว    บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย และยดึกลยทุธ์การ
จดัการของเสียตามหลกัท่ีกฏหมายก าหนด โดยมุ่งเนน้ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการ (Reduce) การน าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ า
(Reuse) และ การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) การปฎิเสธการใชส้ารเคมีท่ีไม่เป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม (Refuse) การใชท้รัพากรแบบ
หมุนเวียน (Renewable)  ตลอดจนส่งก าจดัโดยผูไ้ดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสหกรรม ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนได ้  ในปี 2563  บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัมาตราการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวยีน กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเป็นโรงงานน าร่องในอุตสาหกรรมฟอกหนงั  เพื่อพฒันาการเปล่ียนของเสียมา
เป็นทรัพยากร เป็นการร่วมมือกบัภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของบริษทั  
   3.4  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมติสัิงคม 
   3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสงัคม  
   บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการจดัการด้านสังคมในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ให้ให้สอดคลอ้งกับ
กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคม ไดแ้ก่ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน นโยบายคุณภาพ  นโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ การดูแลพนกังาน ลูกคา้และคู่คา้ นโยบายดา้น
สิทธิมนุษยชน    
   3.4.2 ผลการด าเนินงานดา้นสงัคม 
   ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  บริษัทมุ่งมั่นในการดูแลป้องกันเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของบุคลากร ทรัพยสิ์นและกระบวนการทุกขั้นตอน มีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เสริมสร้างความปลอดภยั อาชีวอนามยั ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน 
ชุมชน และสงัคมส่วนรวมอยูเ่สมอ โดยไดก้ าหนดนโยบายและจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน เพ่ือพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั ควบคุมปรับปรุงแกไ้ขอนัตรายจากการด าเนินงานของบริษทั พร้อมการจดั
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัในการท างานใหก้บับุคลากรทุกคน 
   ในปี 2563  บริษทัไดเ้ก็บสถิติเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุในระหวา่งการท างาน ซ่ึงไดบ้นัทึการเกิดอุบติัเหตุและวเิคราะห์
สาเหตุการเกิดและจดัการแผนการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึนอีก โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัประจ าบริษทั คิดเป็น
อตัราความถ่ีในการเกิดอุบติัเหต ุ 4.81  
   ด้านการดูแลพนกังานและบุคลากร   บริษทัมีปรับแผนการท างานซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารภาวะวกิฤตในสถานการณ์ 
โรคระบาด Covid-19 โดยใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและสุขภาพนกังาน มีการประชุมและปรับแผนการท างานอยา่งทนัทีเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน จดัตั้งคณะท างานเพ่ือส่ือสารกบัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเป็นรูปธรรม  โดยจดัใหมี้การคดักรอง
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เบ้ืองตน้ผา่นการวดัอุณหภูมิก่อนเขา้พ้ืนท่ีท างาน  แจกแอกกอออลแ์ละหนา้กากแก่พนกังานทุกคน ตลอดจนตั้งจุดวางแอลกอออลเ์จลไว้
ตามจุดต่าง ๆ ทัว่บริเวณอาคารส านกังานและโรงงาน  รณรงคใ์หพ้นกังานดูแลตนเองโดยใส่หนา้กากอนามยั  ลา้งมือสม ่าเสมอ และออก
นโยบาย WFH เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการติดเช้ือใหก้บัพนกังาน  ใหพ้นกังานเขา้ท างานและพกั โดยเหล่ือมเวลาตามความ
เหมาะสม โดยเฉพาะพนกังานท่ีตอ้งเดินทางโดยรถสาธารณะ   
                                                  ข้อมูลสถิตกิารฝึกอบรมประจ าปี 2563  

รายการ        ปี 2563      ปี 2562 
จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 31 14 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/หลกัสูตร 22 6 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม/บาท 210,955 250,000 
จ านวนอบรมพนกังานทั้งหมด 574 544 
จ านวนพนกังานทั้งหมด 956 572 
% อบรมพนกังาน 60.04 95 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 75.22 6.50 

      ด้านเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏบิัตต่ิอแรงงาน   บริษทัเคารพในเกียรติของพนกังานในสถานท่ีท างานของเรา
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการท างาน ทั้งระบบขององคก์รมีนโยบายท่ี
จะปฏิบติัตามกฏหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการเก่ียวกบัมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยก
ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกลู สถานศึกษา ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใชแ้รงงานเด็ก  โดยมี
ขอ้ก าหนดดงัน้ี  
„ ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนกัโทษและไม่ใชก้ารลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูก

กระท ารุนแรง หรือรูปแบบอ่ืนๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา   เป็นมาตรการดา้นระบียบ วนิยัหรือการควบคุม  
„ ต่อตา้นและไม่ใชแ้รงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่วา่จา้งบุคคลอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี ไม่วา่ในจุดประสงคใ์ดทั้ง แบบงานประจ า

หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการท างานแบบมีค่าจา้งและไม่มีค่าจา้ง  
„ การวา่จา้งแรงงานต่างดา้วบริษทัฯ กระท าอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฏหมายแรงงาน  
„ บริษทัจะคดัเลือกบุคคลเพ่ือวา่จา้งใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่งงานคุณวฒิุ

ทางการศึกษาประสบการณ์และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นกบังานและปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มี
ขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อายเุช้ือชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ ปฏิบติังาน  

„ บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานดว้ยทราบดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่า   และเป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จของบริษทั 
จึงใหค้วามส าคญัและดูแลใหพ้นกังานมีทกัษะในการท างานและมีความมัน่คง โดย  

     - ใหค้่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  
 -จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ าปีทุกปี เพื่อใหพ้นกังานสามารถทราบไดว้า่ปัจจุบนั สุขภาพของตวัเองเป็น 
  อยา่งไร และไดรั้บการรักษาหรือป้องกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที และยงัสร้างความ  ตระหนกัใหพ้นกังานดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งมี 

    ประสิทธิภาพ 
 -จดังานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนกังานใหพ้นกังานใหม่ทุกท่านไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงสิทธิท่ีพนกังาน พึงไดรั้บตามการ 
   วา่จา้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดา้นต่างๆ และยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

-มุ่งพฒันาและจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง    เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานใหมี้   ประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพ่ือเล่ือนต าแหน่งในแต่ละปี  

  -จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานเพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานออมเงินระยะยาวไว ้ ส าหรับตนเอง และครอบครัว 
  เม่ือลาออกจากงาน เกษียณอาย ุทุพพลภาพหรือเสียชีวติ 
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4.ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
   4.1 วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  

  รายการ / ปี 2563 
(ลา้นบาท) 

2562 
(ลา้นบาท) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขาย 1,594 2,430 (836) 
ตน้ทุนขาย (1,244) (2,187) 940 
ก าไรขั้นตน้ 350 246 104 

  รายได้ 
  บริษทั ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูปซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนท่ีร้อยละ 59 
ของรายไดร้วมของบริษทั โดยผลิตภณัฑห์นงัของบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ หนงัผวิและหนงัทอ้ง หน่วยขายเป็นขนาด
พ้ืนท่ีคือตารางฟตุ ส่วนท่ีสองคือการรับจา้งฟอกหนงัซ่ึงแบ่งเป็นการฟอกหนงัววัและการฟอกหนงัหมูคิดเป็นสดัส่วนท่ีร้อยละ 3  ของ
รายไดร้วมของบริษทั และส่วนสุดทา้ยคือการผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายไดร้วมของ
บริษทั 
  4.1.1การผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2563 บริษทัมียอดขายหนงัลดลง 68 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยคิดเป็นรายได ้
935 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 1,622 ลา้นบาท) สาเหตหุลกัเกิดจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัท่ีค่อนขา้งซบเซาอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าใหค้วามตอ้งการใชห้นงัในตลาดโลกลดลง ซ่ึงท าใหส่้งผลกระทบกบัยอดสัง่ซ้ือของบริษทั โดยผลกระทบดงักล่าวส่งผล
รุนแรงมากต่อเน่ืองมาตั้งแต่ตน้ปีจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากบริษทัต่างชะลอค าสัง่ซ้ือเพ่ือประเมินสถานการณ์ แต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทั
สามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดดี้อยา่งต่อเน่ืองท าใหผ้ลกระทบในภาพรวมไม่ไดรุ้นแรงมากนกัเม่ือเทียบกบั
ยอดขายท่ีลดลง 
  4.1.2 การฟอกหนงั 
  ส าหรับธุรกิจการฟอกหนงัววั ในช่วงสองปีท่ีผา่นมาบริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายก าลงัการผลิต โดยเม่ือปีก่อน 
บริษทัสามารถเดินหนา้ท าการฟอกหนงัไดต้ามก าลงัผลิตท่ีคาดการณ์ อยา่งไรก็ตามในช่วงปีน้ีทางลูกคา้ไดช้ะลอการน าเขา้เน่ืองจากตอ้ง
รอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก อีกทั้งปัจจุบนัยงัมีวกิฤต  COVID-19 ท าใหลู้กคา้ไม่กลา้สัง่ซ้ือหนงัดิบ เพราะความตอ้งการใชห้นงัใน
ตลาดโลกลดลงมาก ทางผูบ้ริหารเลง็เห็นช่องวา่งดงักล่าวจึงไดส้ัง่หนงัเขา้มาผลิตเพ่ือใชเ้อง ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดตน้ทุนการ
ผลิตหนงัส าเร็จรูปได ้แต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวและลดภาระตน้ทุนระยะสั้น บริษทัจึงพิจารณาปิดหน่วยงานรับจา้งฟอก
หนงัววับางส่วนเป็นการชัว่คราวเพ่ือบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในระบบใหมี้ประสิทธิภาพ  
  ส าหรับการรับจา้งฟอกหนงัหมูมีทิศทางท่ีดีเน่ืองจากมีการฟอกส่งไปเมืองจีนมากข้ึน แตใ่นปีท่ีผา่นมาเกิดปัญหาโรคระบาด
หมูแอฟริกาในญ่ีปุ่น ท าใหว้ตัถุดิบหนงัหมูขาดแคลนค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตามตอนน้ีสถานการณ์เร่ิมดีข้ึนและทางลูกคา้ก็พยายามหา
หนงัหมูเขา้มาทดแทนในหลาย ๆ ช่องทาง ซ่ึงปัจจุบนัยอดรับจา้งฟอกหนงัหมูยงัอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบังบประมาณท่ีไดว้างไวถึ้งแมว้า่
จะมีสถานการณ์ COVID-19  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมียอดบริการฟอกหนงัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดย
การฟอกหนงัท ารายได ้141 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 227 ลา้นบาท)  
  4.1.3 การผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากรองเทา้นิรภยัและอปุกรณ์นิรภยั  613 ลา้นบาท (พ.ศ.2562: 681 ลา้น
บาท) ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัประกอบดว้ยตน้ทุนหนงัรองเทา้ ตน้ทุนพ้ืนรองเทา้ และตน้ทุนอ่ืน  
เช่นเดียวกบัการผลิตและจ าหน่ายหนงัส าเร็จรูป โดยคิดเป็นสดัส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55 : 20 : 25 ตามล าดบั ส าหรับ
อุปกรณ์นิรภยัทางบริษทัเป็นตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น 3M, Sundstrom, Drager, Singing 
Rock, Industrial Scientific เป็นตน้  
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  รายไดอ่ื้น 
ประเภทรายได ้ 2563 

(ลา้นบาท) 
2562 

(ลา้นบาท) 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ลา้นบาท 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (7) 29 (36) 
รายไดอ่ื้นๆ 29 27 2 
รวมรายไดอ่ื้นๆ  22 56 (34) 

  นอกจากรายไดจ้ากการขายแลว้บริษทัยงัมีรายไดอ่ื้นไดแ้ก่ เงินชดเชยค่าภาษีอากรมาตรา 19 ทว ิ และ ก าไร(ขาดทุน) จาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ริษทัน าเขา้วตัถุดิบและส่งออกสินคา้ส าเร็จรูปโดยใชส้กลุเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใตเ้ง่ือนไขระบบ
เครดิต ดงันั้นไม่วา่จะเป็นการน าเขา้วตัถุดิบหรือส่งออกสินคา้ส าเร็จรูป จะท าใหมี้ผลต่างของช่วงเวลาในการช าระหน้ี เกิดผลต่างของ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงทุกวนั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้การท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงกบัสถาบนัการเงินในจุดน้ีบางส่วนไวเ้รียบร้อยแลว้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัมีรายการรายไดอ่ื้นขา้งตน้
ทั้งหมด 22 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 56 ลา้นบาท) 
  ต้นทุนขาย 
  ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายหนังส าเร็จรูปประกอบด้วยตน้ทุนวตัถุดิบหนังววัหมกัเกลือ ตน้ทุนวตัถุดิบ
เคมีภณัฑ ์และตน้ทุนอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนพนกังานในโรงงาน ค่าเส่ือมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต เป็นตน้ 
โดยคิดเป็นสัดส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามล าดบั โดยปัจจุบนัตน้ทุนหนังถวัเฉล่ียในระบบอยู่ในระดับ
ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด นอกจากน้ีบริษทัไดมี้การปรับลดปริมาณคนงานในระบบการผลิตลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัปริมาณยอดผลิตท่ี
ไดรั้บ รวมถึงไดมี้การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิตดว้ย ดงันั้นจึงท าใหก้ าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนถึงแมว้า่ยอดขายจะ
ลดลงอยา่งมาก ในส่วนของตน้ทุนการผลิตรองเทา้นิรภยัและตน้ทุนสินคา้อุปกรณ์นิรภยันั้นอยูใ่นเกณฑป์กติท่ีระดบัประมาณ 60% ใน
ไตรมาสน้ีเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ยอดขายของหน่วยงานน้ีลดลงมากเน่ืองจากปีน้ีก าลงัซ้ือในประเทศเร่ิมหดตวัไป
ตามล าดบั 
  ก าไรขั้นต้น 
  อตัราก าไรขั้นตน้ต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10  เป็นร้อยละ 22  เน่ืองจากปีท่ีผ่านถึงแมว้า่บริษทัจะ
ไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ซ่ึงท าให้ยอดขายหายไปอย่างเป็นสาระส าคญั แต่ทางบริษทัก็ไดท้ าการ
บริหารจัดการตน้ทุนตั้งแต่ตน้ทางจนจบกระบวนการ รวมไปถึงปรับลดพนักงานเพ่ือให้สอดคลอ้งกับปริมาณการผลิตในระบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลดตน้ทุนคงท่ีซ่ึงส่งผลใหภ้าพรวมของตวัเลขทางการเงินออกมาดีกวา่ท่ีคาดการณ์ 
  ค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายการ 2563 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ 2562 
(ลา้นบาท) 

ร้อยละ เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 158 46 205 43 (47) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 145 42 22 47 (78) 
ตน้ทุนทางการเงิน 40 12 47 10 (7) 
รวม 343 100 475 100 (132) 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทั ไดแ้ก่ 1) ค่าใชจ่้ายการส่งสินคา้ซ่ึงบริษทัไดมี้การเจรจาต่อรองกบัคู่คา้เพ่ือขจดั
ปัญหาค่าใชจ่้ายซ ้ าซอ้น ตลอดจนบริหารจดัการจ านวนเท่ียวการขนส่ง โดยบริษทัมีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่งสินคา้ให้ลูกคา้และ
หลีกเล่ียงการส่งสินคา้แบบเร่งด่วนทางเคร่ืองบินเท่าท่ีจะท าไดเ้พราะมีค่าใชจ่้ายสูง 2) ค่านายหนา้ 3) ค่าใชจ่้ายเดินทางไปต่างประเทศ
เพ่ือพบลูกคา้และหาลูกคา้รายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแม่นย  าและ
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รวดเร็วยิ่งข้ึน 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ริหารและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคคลากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาและตดั
จ าหน่าย ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม เป็นตน้ ทั้งน้ี  
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.94 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 8.44) ของ
รายได ้โดยในปีน้ียอดค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 47 ลา้นบาท ภาพรวมส่วนใหญ่เน่ืองมาจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน  
ค่าใชจ่้ายในการส่งสินคา้และการเดินทาง ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.11 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 9.18) ของรายได ้
โดยค่าใชจ่้ายลดลง 78 ลา้นบาทเกิดจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนกังาน 
  ในปี 2558 บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัในฮ่องกง จดัตั้งบริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั ซ่ึงจะ
ประกอบธุรกิจน าเขา้และจ าหน่ายหนงัสตัวทุ์กประเภท โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40  เน่ืองจากบริษทัฯไดเ้ลง็เห็นช่องทางการ
ท าธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหนงัและเป็นการลดขอ้จ ากดัในเร่ืองของเกรดหนังท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต โดยบริษทัร่วมน้ีได้
ติดตั้งระบบเคร่ืองจกัรซ่ึงสามารถเดินหนา้การผลิตไดเ้ต็มก าลงัแลว้ในปี 2560 ทางบริษทัใหญ่ตอ้งการให้บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ 
เน็ตเวอร์ค จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการเพียงอย่างเดียว จึงไดต้ดัสินใจขายหนงัท่ีมีอยูใ่นระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึงบริษทัฯได้
ปรับเปล่ียนวิธีการคิดค่าบริการ ปัจจุบนัเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจท าให้หน่วยงานน้ีตอ้งหยดุด าเนินการชัว่คราวเพ่ือการบริหารจดัการ
ค่าใชจ่้าย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษทัไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วม (พ.ศ. 2562: ส่วนแบ่งขาดทุน 4.44 
ลา้นบาท) 
  ตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ได้แก่ ดอกเบ้ียจากการท าทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นมีเง่ือนไข
ระยะเวลาการช าระหน้ีจากสถาบนัการเงินซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินจากสัญญาเช่า
การเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหวา่งธนาคาร บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
มูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และอนัเน่ืองมาจากการขยายปรับเปล่ียนในส่วนของแผนกผลิตซ่ึงตอ้งใชเ้ม็ด
เงินในการลงทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 40 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 47 ลา้นบาท) 
   ผลของการด าเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหาก าไร 

ประเภทรายการ 2563 / ลา้นบาท 2562 / ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขาย 1,594 2,430 
ตน้ทุนขาย (1,244) (2,184) 
ก าไรขั้นตน้ 350 246 
รายไดอ่ื้น ๆ 22 56 
รวมรายได ้ 372 302 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (303) (428) 
ขาดทุนจากอนุพนัธ ์ (2) - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม - (4) 
ตน้ทุนทางการเงิน (40) (47) 
ก าไรจากการด าเนินงาน 27 (178) 
ภาษีเงินได ้ (8) 14 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) 19 (164) 

  ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT)  และ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ   
  บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 19 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562:  ขาดทุนสุทธิ 164 ลา้นบาท) 
หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 1.18  (พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิต่อรายได ้ร้อยละ 6.74) โดยก าไรเพ่ิมข้ึนเท่ากบั
183 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสรุปแลว้ปัจจยัท่ีท าใหผ้ลประกอบการปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมานั้น มาจากปัจจยั
หลกั ไดแ้ก่ การควบคุมค่าใชจ่้ายในส่วนของตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการขายและค่าบริหารจดัการต่างๆ 
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  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
  ด้านฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 2563   /    ล้านบาท 2562 /  ล้านบาท 
เงินสด 69 42 
ลูกหน้ีการคา้สุทธิและลูกหน้ีอ่ืน 234 240 
สินคา้คงเหลือสุทธิ 986 1,099 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสุทธิ 125 127 
ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 550 638 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 76 - 
อ่ืนๆ 92 85 
สินทรัพยร์วม 2,132 2,231 

 
  สินทรัพยร์วมของบริษทัฯส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 2,132 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 2,231 ลา้นบาท) โดยเป็น
การลดลงจากสินคา้คงเหลือจ านวน 113 ลา้นบาท และลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน จ านวน 5 ลา้นบาท ส่วนรายการท่ีเพ่ิมข้ึน
ไดแ้ก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 ลา้นบาท โดยในปีน้ีบริษทัมีการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชต้ามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า จ านวน 76 ลา้นบาท  
  ด้านหนีสิ้นและแหล่งทีม่าของเงนิลงทุน 

หนีสิ้น 2563 / ล้านบาท 2562 / ล้านบาท 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 721 861 
เจา้หน้ีการคา้ 249 296 
หน้ีสินอ่ืนๆ  20 70 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 206 89 
หน้ีสินรวม 1,197 1,316 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 936 915 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,132 2,231 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.56 0.29 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.28 1.44 

 
  หน้ีสินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากบั 1,197 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 1,316 ลา้นบาท) โดยหน้ีสิน
ส่วนใหญ่ของบริษทั คือ สญัญาทรัสตรี์ซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นมีเง่ือนไขระยะเวลาการช าระหน้ีจากสถาบนัการเงิน
เกิดจากการซ้ือวตัถุดิบน าเขา้จากต่างประเทศ จ านวน 662 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562: 801 ลา้นบาท) และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จ านวน 
249 ลา้นบาท (พ.ศ.2562 : 296 ลา้นบาท) ในปีน้ีบริษทัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการกูย้มืเงินจากทางธนาคารท าใหใ้นภาพรวมมี
หน้ีสินระยะยาวเพ่ิมมากข้ึน โดยตามปกติเม่ือบริษทัไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีแลว้ ก็จะท าการเลือกช าระเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทก่อนถึงเวลา
ครบก าหนดเพ่ือลดภาระดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตามสาเหตุท่ีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญัในปีน้ีเกิดจากการน ามาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า มาใชท้ าใหมี้ผลกระทบตอ้งบนัทึกหน้ีสินสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน โดยอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วมของ
บริษทัเท่ากบั 0.56 เท่า (พ.ศ. 2562: 0.59 เท่า)                      
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                   4.2 สรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั  

                             
ขอ้มูลจากงบการเงิน 

2563 
ลา้นบาท 

2562 
ลา้นบาท 

2561 
ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วม 2,132 2,321 2,822 

หน้ีสินรวม 1,197 1,316 1,734 

  ส่วนของผูถื้อหุน้ 936 915 1,085 

รายไดจ้ากการขาย 1,593 2,430 2,898 

รายไดร้วม 1,623 2,459 2,922 

ก าไรสุทธิ 18.87 (164) 12 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.04 (0.37) 0.03 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.13 2.08 2.47 
 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

    

อตัราส่วนทางการเงิน  31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.30 1.44 1.60 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 1.18 (6.78) 0.41 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 2.02 (18.05) 1.10 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 0.88 (7.39) 0.42 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.28 1.44 0.11 
เงินปันผลต่อหุน้  (บาท) 0.02 - 0.02 

 
  เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 พิจารณาการอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 
598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมจ านวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิใน
การรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พิจารณาการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัรา 0.02 บาทต่อหุน้ และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นเงินทุน
ส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  
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5.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
       5.1  ช่ือ สถานทีต่ั้งของบริษัท 
  ช่ือบริษทั :   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
  ช่ือภาษาองักฤษ :  CPL Group Public Company Limited 
  ประกอบธุรกิจหลกั :  ธุรกิจฟอกหนงัส าหรับผลิตรองเทา้และสินคา้เคร่ืองหนงั   
       และ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 
  เลขทะเบียนบริษทั :  0107537000289 
  ทุนจดทะเบียน :  439,844,340 บาท 
  ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ :  439,844,284 บาท 
  จ านวนหุน้ :   439,844,284 หุน้ 
  มูลค่าหุน้ล่ะ :   1.00 บาท 
  ชนิดของหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้  หุน้สามญั 
  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ :  700 หมู่ 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบล บางปูใหม่ อ าเภอเมือง  
       จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 
  โทรศพัท ์ :   02-709-5633-8 
  โทรสาร :    02-709-6033, 6044 
  Homepage  :   www.cpl.co.th 
  Facebook :    CPL Group Public Company Limited 
  เลขานุการบริษทั :  โทรศพัท ์ 02-709-5633-8 ต่อ 8110 E-mail : secretary@cpl.co.th 
  ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ :  โทรศพัท ์ 02-709-5633-8 ต่อ 8600  E-mail : ir@cpl.co.th 
 
  5.2 ช่ือ สถานทีต่ั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  
 
  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
       93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพ 10400 
       โทรศพัท ์ 02 - 009 9000  โทรสาร 02 ‟ 009 9991    
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 
       นางสาวรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387  
       นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881  
       นางสาวชลทิชา  เลิศวไิล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 12261 
       128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุงเทพ 10400  
       โทรศพัท ์02 ‟ 216 -2268 ‟ 9  โทรสาร 02 ‟ 216 - 2286    
  ท่ีปรึกษากฎหมาย   ส านกังานพายพั ข าอาจ ทนายความ 
       49/154 หมู่ 1 ต าบลบางระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
       โทรศพัท ์081 ‟ 814 -0793  
   5.3 ข้อพพิาททางกฏหมาย  

 ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายใด ๆ  
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ส่วนที ่2 

การก ากบัดูแลกจิการ 
6. นโยบายก ากบัดูแลกจิจาร  
   6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตการก ากบัดูแลกจิการ  
   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีโดยมุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในทุกดา้นใหก้บั นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจซ่ึงเป็นการ
ผลิตและจ าหน่ายหนงัฟอกส าเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ดว้ยการค านึงถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและความยัง่ยนื 
ทางธุรกิจ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้น า หลกัการก ากบักิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2560 (Corporate Code Policy หรือ GC Code) ซ่ึงออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาก าหนด
เป็นนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมพาพนัธ์ 2562 เพื่อส าหรับ
ประกาศ โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
หลกัการปฏิบติัท่ี 1    ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ า องคก์รท่ี 
     สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 
หลกัการปฏิบติัท่ี 2   ก า หนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อ ความยัง่ยนื 
หลกัการปฏิบติัท่ี 3   เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัการปฏิบติัท่ี 4   สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัการปฏิบติัท่ี 5   ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลกัการปฏิบติัท่ี 6   ดูแลใหมี้ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัการปฏิบติัท่ี 7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
หลกัการปฏิบติัท่ี 8   สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
   ทั้งน้ีหลกัการปฏิบติัดงักล่าวตามเอกสารแนบ 5  
   6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคณะกรรมการ   บริษทัก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัไวใ้น หลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ในหลกัการปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์รท่ีสร้างคุณค่าใน
กิจการอยา่งยา่งยนื  
   6.1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  บริษทัด าเนินการตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี   ใหห้วัขอ้ หลกัการปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย    
  บริษทัมีนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไดจ้ดัท าแนวทางกฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้  โดยไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  เม่ือ
วนัท่ี 26 มกราคม 2564  
   6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ   
   บริษทัไดจ้ดัท าจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังนยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทั ดว้ยความซอ้สัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ า ทั้งน้ี บริษทัไดอ้บรมช้ีแจงพนกังานเพ่ือใหไ้ดรั้บทราบ
เร่ืองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด  ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีสอดส่องและส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด ประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนกังานไดป้ฏิบติัตาม บริษทัไดเ้ปิดเผยจรรยาบบรไวใ้น เวป็ไซด์บริษทั www.cpl.co.th 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5  
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   6.3 การเปลีย่นเปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏิบตั ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีทีผ่่านมา
   6.3.1 ในปี 2563 บริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ทุกฉบบั ตลอดจนจดัท านโยบายก ากบั ต่าง ๆ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกบั  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (Thai Private Sector collective Action 
Against Corruption: CAC) อาทิเช่น นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและนิยาม  
   6.3.2  ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  หลกัปฏิบติัท่ี 7.4 การจดัท ารายงานความยัง่ยนื บริษทัยงัมิไดจ้ดัท าเป็นรายงาน
ฉบบัเตม็ท่ีมีขอ้มูลตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ แต่ไดมี้การบรรจุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบับริบท เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัและการ
ท างานตลอดจนสามารถสอบทานการท างานต่าง ๆได ้ 
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7. โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ และ ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ
  7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ  

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ เลขานุการบริษทั 

รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารฝ่ายขายและ

การตลาดธุรกิจฟอกหนงั 

รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารธุรกิจฟอกหนงั 

รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารธุรกิจอุปกรณ์นิรภยั 

ส่วนบุคคล 

ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

รองประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารฝ่ายปฏิบติัการ 

หน่วยงานก ากบันโยบายและระเบียบ 
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   7.2  ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการ   
   7.2.1.องคป์ระกอบคณะกรรมการ  
   คณะกรรมการบริษทั มีจ านวนทั้งส้ินไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่นอ้กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ไม่นอ้ยกว่า 3 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี คณะกรรมการของ
บริษทัเป็นผูท้รงคุณวฒิุทั้งดา้นธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนธุรกิจ ของบริษทั โดยบริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย
อีก 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 
คณะกรรมการบริหาร  
   ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการ
ไดก้ าหนดหนา้ท่ีของ ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการป้องกนั
ไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่จ ากดั 
  บริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพ่ือท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าดา้นกฏหมายและกฏเกณฑต่์าง ๆ ท่ี
คณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงการประสานงานให้มีปฏิบติัตามมติ
คณะกรรมการ   
   7.2.1  คุณสมบติัของกรรมการ  
   คณะกรรมการบริษทัทุกคนตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัจ ากดั (มหาชน) 
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล   
       คณะกรรมการบริษทั มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทางธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งน้ีเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ น าเสนอมุมมองท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั อีก
ทั้งมีความซ่ือสตัย ์สุจริต และจริยธรรมท่ีดีงาม 
   7.2.2 การประชุมคณะกรรมการ  
   บริษทัจดัใหมี้การประชุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อยา่งนอ้ย 2 เดือน ต่อคร้ังและจะมีการ
ประชุมพิเศษตามความจ าเป็น โดยก าหนดการประชุมล่วงหนา้ตั้งแต่พฤศจิกายนของทุกปี เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านไดว้างแผนและ 
จดัสรรเวลาส าหรับการประชุมไดอ้ย่างเต็มท่ี กรรมการบริษทัทุกท่านไดใ้ห้ความส าคญักบัการประชุม โดยจะเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง 
เวน้แต่มีเหตุจ าเป็น บริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมท่ีก าหนดวาระชดัเจนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการ
มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเปิดเผยและเป็นอิสระมีการบนัทึก
รายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพ่ือให้กรรมการและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้นอกจากน้ี ในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้รายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
เพ่ิมเติม ในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพ่ือใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
    ประธานกรรมการ เป็นผูพิ้จารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและกรรมการทุกท่านมีความอิสระท่ีจะ
เสนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุม 
   คณะกรรมการมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือเลขานุการบริษทั 
ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตท่ีก าหนด ในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือ
ผูป้ระกอบการวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายบริษทั  
   ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการใหถื้อมติขา้งมากเป็นหลกัโดยใหก้รรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียโดยกรรมการ
ท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานท่ีประชุมจะออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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   ในการประชุมแต่ละคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมและ
จดัส่งใหป้ระธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมในคร้ัง
ถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
  7.2.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  บริษทัไดก้ าหนดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการใหม่ โดยจดัให้มีการบรรยายน าเสนอภาพรวมกิจการบริษทัให้
กรรมการใหม่ไดรั้บทราบในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
2. ขอ้มูลการด าเนินงานและกิจกรรม 
3. การพฒันาองคก์ร การพฒันาธุรกิจ 
4. การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
5. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

   7.2.4  คณะกรรมการบริษทั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 9 คน   

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน            ประธานกรรมการ 
2. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
3. นายซือลุ๋น กวั           กรรมการ 
4. นายกิติชยั   วงษเ์จริญสิน            กรรมการ 
5. นางสาวยนูเวน เฉิน             กรรมการ 
6. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน            กรรมการ 
7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ            ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์           กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์          กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั คือ  นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน หรือ นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายภูวสิษฏ ์
วงษเ์จริญสิน หรือ นายซือลุ๋น กวั พร้อมประทบัตราบริษทั 

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
                    รายช่ือกรรมการ    จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน  6/6 
   2. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน 6/6 

3. นายซือลุ๋น กวั 6/6 
4. นายกิติชยั   วงษเ์จริญสิน  5/6 
5. นางสาวยนูเวน เฉิน   6/6 
6. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน  6/6 
7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ 6/6 
8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ 6/6 
9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ 6/6 
  โดยมีนางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั  
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  7.2.5  คณะกรรมการบริษทั  มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  
  1.   ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเวน้ แต่ใน
เร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้ 
  2.   ก าหนด หรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
  3    ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษทัและการก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ ให ้
เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น
และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
  4.   พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจ การบริหาร 
และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  5.   ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
  6.   รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมดัระวงัใน การ
ปฏิบติังาน  
  7.   จดัให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหารการจดัการ
ความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 
  8.   ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 
  9.   ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 
      10.   ก าหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ 
      11.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี ส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  7.3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย  
  7.3.1. คณะกรรมการชุดยอ่ย   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ประกอบดว้ย  1) คณะกรรมการบริษทั  2) คณะกรรมการชุด
ยอ่ยจ านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ คณะกรรมการบริหาร  
  7.3.2   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  

    รายช่ือ                 ต  าแหน่ง 
1. นายสุพพตั อ่อนแสงคุณ      ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ี ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ
ของงบการเงินและ มีนางสาววลยัรัตน์  ศิลปะชีวะกิจจา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  รายช่ือ       จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ                                  4/4 
2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์                                  4/4 
3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์                                4/4 
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   7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  

    รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ปี 2563  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุม  1 คร้ัง โดยมีนางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขานุการ 
 7.3.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย  

    รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1. นายจีเซียง ไล่ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายอาทิตย ์ เชิญปรีชา  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการบริหารความเส่ียง  
4.ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

 ปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุม จ านวน 1 คร้ัง โดยมีนายนิธิพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  เป็นเลขานุการ 
          7.3.5 คณะกรรมการบริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน  ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายซือลุ๋น กวั กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
3. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นางศรีภา สุริยปัทมาลยั   กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 ปี 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิน  จ านวน 10 คร้ัง โดยมีนางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขานุการ 
   7.4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร  
  7.4.1  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 บริษทัมีผูบ้ริหาร จ านวน 8 คน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 
1. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน* ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายซือลุ๋น กวั* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาด ผลิตภณัฑห์นงั  
3. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน* รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานปฏิบติัการ และผูอ้  านวยการฝ่ายสาย

งานฟอกหนงั ธุรกิจหนงั 
4. นางศรีภา  สุริยปัทมาลยั* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานผลิตภณัฑร์องเทา้ 

และอุปกรณ์นิรภยั 
5.นายธีรวจัน์ วงษเ์จริญสิน ผูช่้วยรองประธานเจา้หนา้บริหาร สายงานผลิตภณัฑ์หนัง ผูอ้  านวยการฝ่าย

วจิยัและพฒันา 
6. นางสาวชุติมา กิติธรากลุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด  
7.นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
8. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เลขานุการบริษทั 
 *ผูบ้ริหาร 4 รายแรกตามนิยามของ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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   7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
    ส าหรับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารได้ก าหนดเป็นนโยบายและหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
    1.จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กัระดับท่ีปฏิบัติอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากรรรมการแต่ละคน 
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดยา่อย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิม
ท่ีเหมาะสม 
    2.จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู ้บริหารระดังสูงเป็นไปตามหลักการนโยบายท่ี
คณะกรรมการก าหนดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลอ้ง
กบัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนและตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 
    3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด หรือคณะกรรมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูป้ระเมินผล
งานกรรมการและผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปใชพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้ก
ลงกนัไวล่้วงหน้ากบักรรมการและผูบ้ริหารตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลเงานเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามวถัตุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
    7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ริหาร 

     (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    
  (ก)  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัไดจ่้ายต่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจ านวน  10  ราย เป็นจ านวนทั้งส้ิน 4.89 ลา้น
บาท ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง และ เงินโบนสัประจ าปี   

      (ข)  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  22.72 ลา้นบาท   
โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ในรูปแบบ เงินดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
               (2)  ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  
      กรรมการบริหารไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจ านวนท่ีจ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจน ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
 และ รถประจ าต าแหน่ง 
       บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน ร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน  
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          7.5  ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน  
   7.5.1   จ านวนพนกังาน  
  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังาน จ านวนทั้งส้ิน  967 คน โดยแบ่งเป็น 2 สายงานการผลิตดงัน้ี  
               สายงานผลติหนังฟอกส าเร็จ  สมุทรปราการ         

ขอ้มูลพนกังานตามส่วนงาน ปี 2563 ปี 2562 

สายงานบริหาร 11 11 

เลขานุการบริษทั 1 1 

ฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจ 1 1 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 9 10 

ฝ่ายก ากบันโยบายและระเบียบ 4 4 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 21 21 

ฝ่ายขายและการตลาด 16 23 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาและหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 24 26 

ฝ่ายประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 49 68 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 26 28 

ฝ่ายจดัซ้ือ 8 8 

ฝ่ายวางแผน 17 19 

ฝ่ายผลิต 315 352 

รวม 502 572 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท)  109.99 217.42 

          
สายงานผลติรองเท้าและอุปกรณ์นิรภัย 

ขอ้มูลพนกังานตามส่วนงาน (คน)  ปี 2563 ปี 2562 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 4 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 28 28 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 34 31 

ฝ่ายขายและการตลาด 78 72 

ฝ่ายจดัซ้ือ 5 6 

ฝ่ายผลิต 234 246 

ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 82 95 

รวม 465 482 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท)  166.67 171.01 
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 ข้อมูลสถิตกิารฝึกอบรมประจ าปี 2563  
รายการ        ปี 2563      ปี 2562 
จ านวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 31 14 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/หลกัสูตร 22 6 
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม/บาท 210,955 250,000 
จ านวนอบรมพนกังานทั้งหมด 574 544 
จ านวนพนกังานทั้งหมด 956 572 
% อบรมพนกังาน 60.04 95 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 75.22 6.50 

 
  7.5.2  ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท  
  ปี 2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานรวม  967 คน เป็นจ านวนเงิน  276.66  ลา้นบาท  ส าหรับปี 2562 บริษทัจ่าย
ให้พนักงานรวม 1,054 คน จ านวนเงิน 388.43 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั ค่าเบ้ียขยนั ค่าวิชาชีพ,เงินกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ, เงินประกนัสงัคม,เงินสมทบกอบทุนทดแทนและเงินรายไดป้ระเภทอ่ืน ๆ   
  บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน โดยบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพของบริษทัคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนท่ีรับปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผูล้งทุนสถาบนั  และเป็นผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีบริหารการลงทุนอยา่งรับผิดชอบโดยค านึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้มสงัคมและธรรมาภิบาลมีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการ
ลงทุนอยา่งเสรีและเปิดเผยแนวทางการคดัเลือกการกองทุนให้สมาชิกทราบอนัจะน าไปสู่การบริหารการลงทุนท่ีค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัในระยะยาว โดยมีรายละเอียดของจ านวนพนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 

ขอ้มูล สายงานผลิต 
หนงัฟอกส าร็จ 

สายงานผลิตรองเทา้ 
และอุปกรณ์นิรภยั 

       จ านวนพนกังานท่ีเป็นเขา้ร่วมกองทุน 145 214 
สดัส่วนพนกังานเขา้ร่วม PVD/พนกังานทั้งหมด  28.88 46.02 

 
  7.6 ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ  
  7.6.1  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบตามหนา้ท่ีต่าง ๆ  ดงัน้ี  
  เลขานุการบริษัท  คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งให้ นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศ์ชยั ด ารงต าแหน่งป็นเลขานุการตั้งแต่
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลาขานุการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
  บริษทัมอบหมายให้ น.ส. วลยัรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา เป็นผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหัวหนา้งานตรวจสอบ
ภายใน และ น.ส. สุลาภา ไชยพลบั หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติังานตามกฏเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางราชการท่ีก ากบัดูแลประกอบธุรกิจของบริษทั โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
  7.6.2  หวัหนา้งานนกัลงทุนพนัธ์   นายนิธิพงษ ์เตชะมนตรีกลุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบีญชีและการเงิน  เป็นหัวหนา้งาน
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ซ่ึงผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสามารถติดต่อไดท่ี้ 02-709-5633-8 ต่อ  หรือ email : ir@cpl.co.th 
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  7.6.3   ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ า ปี 2561 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ซีดบัเบ้ิลยดูบัเบ้ิลยพีู จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบัญชีบริษทั โดยส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน เป็นจ านวน 1.80 ลา้นบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
  ในการประชุมส ามญัผูถื้อหุ้นประจ า ปี 2562  บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั โดยส าหรับปี ส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน เป็นจ านวน 1.85 ลา้นบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 
  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2563 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบัญชีบริษทั มีความเป็นอิสระและมีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท าหน้าท่ีสอบ
บญัชีโดยมีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีบริษทั โดยส าหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน เป็นจ านวน 1.79 
ลา้นบาท โดยไม่มีคา่ตอบแทนอ่ืน 
  (2) ค่าบริการอ่ืน 
  บริษทัไม่มีการจ่ายค่าบริการประเภทอ่ืน ๆ ใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
8.รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแลกจิการ  
  8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการ 
  ในปี 2563 คณะกรรมการบริษทั ไดบ้ริหารจดัการและก าหนดกลยทุธ์ โดยด าเนินการตามแนวปฏิบตั ขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีท่ีไดก้ าหนดไว ้ ตลอดจนการวางแผนกลยทุธ์ เพ่ือรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากสถานการณ์ของโรคระบาด Covid – 19 
ซ่ึงมีผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
  8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  
  คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดยอ่ย การประเมินตนเอง รายบุคคล 
และการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริการ (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นไปตาม 
       หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2.   คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการท างานประจ าปี 
 3.   เลขานุการบริษทั สรุปผลประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
 4.  คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 
 แบบประเมินผลงานคณะกรรมกา มุ่งเน้นการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการโดยมีเกนฑก์ารประเมินผล แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   4 = มีการด าเนินงานในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  3 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
   2 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  1 = มีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
   0 = ไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
  คณะกรรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้ าหนดหัวขอ้ในการประเมินอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็นบรรทดัฐานท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบผล
การปฏิบติังานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 
   1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
   2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
   3. การประชุมคณะกรรมการ 
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   4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
   5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 
   6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร 
  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ 
และ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  ส าหรับการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารได้ก าหนดเป็นนโยบายและ
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
  1.จดัใหค้่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีขอบเขตความรับผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากรรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอ่ย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสม 
  2.จดัให้ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดงัสูงเป็นไปตามหลกัการนโยบายท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลอ้งกบัผลการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนและตอ้งค านึงถึงประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 
  3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด หรือคณะกรรมกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูป้ระเมินผลงาน
กรรมการและผูบ้ริหารเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าไปใชพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลง
กนัไวล่้วงหนา้กบักรรมการและผูบ้ริหารตามเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผลปฏิบติังานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวถั
ตุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
  (1) การสรรหากรรมการอิสระ   บริษทัก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่ง
นอ้ย 1 ใน 3 ของ จ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั และไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
  1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้ เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้ อ  านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
  3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือ
ผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
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  7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
  8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักนักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือ
หุน้เกินร้อยละ0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
ท่ีมีนยักนักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
  9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั   
  (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด   บริษทั มีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการ
บริษทัในระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือคณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนั เม่ือครบ
ก าหนดตามวาระก็จะไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่  และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งอีกคร้ังหน่ึง 
โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี  
  1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง   
  2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหล้งคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรรมการท่ีละคน  
  3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเท่าจ านวนท่ีจะถึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ี
ประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นช้ีขาด     
  กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ีมติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลือยู ่ส าหรับการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการ
บริหารจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความช านาญและประสบการณ์ในต าแหน่งงาน ท่ีเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษทั เขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติัในเบ้ืองตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาต่อไป  
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  8.1.2 การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคล  
   การเขา้ประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2563  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุมท่ีผา่นมา 
 การประชุม 

คณะกรรมการ 
การประชุม 

สามญัผูถื้อหุ้น  
 

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน  ประธานกรรมการ 6/6 1/1  
   2. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  6/6 1/1  

3. นายซือลุ๋น กวั กรรมการบริหาร 6/6 1/1  
4. นายกิติชยั   วงษเ์จริญสิน  กรรมการบริหาร 5//6 1/1  
5. นางสาวยนูเวน เฉิน   กรรมการ 6/6 1/1  
6. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน  กรรมการ 6/6 1/1  
7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6/6 1/1  

8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1  

9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1  

  
 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 
รายช่ือ   ค่าตอบแทนรายเดือน    ค่าเบ้ียประชุม     โบนสัประจ าปี           รวม 

1.นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน    240,000.00 105,000.00 350,000.00 695,000.00 
2.นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    240,000.00 105,000.00 350,000.00 695,000.00 
3.นายซือลุ๋น กวั    240,000.00 70,000.00 300,000.00 610,000.00 
4.นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    240,000.00 60,000.00 250,000.00 550,000.00 
5.นางสาวยนูเวน เฉิน    240,000.00 70,000.00 220,000.00 530,000.00 
6.นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน*    200,000.00 60,000.00 100,000.00 360,000.00 
7.นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    240,000.00 165,000.00 100,000.00 505,000.00 
8.พล.ต.ท.ชยตุ ธนทวรัีชต ์    240,000.00 110,000.00 100,000.00 450,000.00 
9.ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์               240,000.00 110,000.00 100,000.00 450,000.00 
10.นายววิฒัน์  วงษเ์จริญสิน*     40,000.00   40,0000.00 
*  เขา้ออกระหวา่งปี 2,160,000.00 855,000.00 1,870,000.00 4,885,000.00 

 
  8.1.3 การก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
  บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจฟอกหนงัเป็นหลกั รวมถึงธุรกิจท่ีเอ้ืออ านวย
และเป็นประโยชน์ต่อการท าธุรกิจในปัจจุบนัในระดบัภูมิภาคเอเชีย  
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในธุรกิจหลกั โดยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมมูลค่ารวม 40 
ลา้นบาทหรือมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของสินทรัพยร์วมของงบการเงิน  (ดูรายละเอียดตามหมาย
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เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม) ในส่วนของการบริหารบริษทัร่วม บริษทัควบคุมดูแลบริษทัร่วม โดยการส่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุ้น ซ่ึงผูเ้ป็นกรรมการจะตอ้งผลกัดนัให้บริษทัร่วมนั้น ๆ ด าเนินการให้
เป็นผลส าเร็จในเร่ืองส าคญัๆ เช่น ใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย ใหมี้การบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้
สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจ านวนท่ีไดรั้บอนุมติั  
  8.1.4 การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลกิจการ  
  บริษทัให้ความส าคญักบัการก ากบัดุแลกิจการ โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรพและจริยธรรม  ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม
เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC)  

(1) การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  บริษทัไดก้ าหนดนโยบายท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือ

พนกังานบริษทั  แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หลีกเล่ียงการท ารายการท่ี

เก่ียวโยงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการดงักล่าว บริษทัตอ้งดูแลให้ท ารายการ

ดว้ยความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท า รายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียใน

รายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั หากรายการนั้นเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนั้นในแนวปฎิบัติของกรรมการบริษทัได้มีการก าหนดแนวทาง ส าหรับกรรมการหากได้รับรู้ขอ้มูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะและก าหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

(2) การใชข้อ้มูลภายใน 

      บริษทัให้ความส าคญักับการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส โดยได้ก าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยขอ้มูล ความ

โปร่งใส รายงานทางการเงิน การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของ

บริษทั ในแง่ความถูกตอ้งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลาอยา่งสม ่าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นักวิเคาระห์หลกัทรัพย ์

ตลอดจนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผย

ขอ้มูลอยา่งโปร่งใสและเคร่งครัด เม่ือกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารมีการเปล่ียนแปลงในการการซ้ือขายหุ้นของบริษทั ตามขอ้ก าหนด

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางบริษทัก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานขอ้มูลให้

หน่วยงานก ากบัดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในของบริษทันั้น บริษทัไดมี้มาตราการป้องกนัขอ้มูล

ภายในโดยไดก้ าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหมวดท่ี 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั  การรักษาขอ้มูลอนัเป็น

ความลบั โดยเฉพาะการใชข้อ้มูลของบริษทั บริษทัถือวา่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรักษา

ขอ้มูลความลบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการไดมี้การก าหนดขอ้ปฏิบติัไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและก าหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติัจริย

ธรมมธุรกิจ โดยก าหนดไวด้งัน้ี  

  1.กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับตอ้งไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ท่ีมี 

สาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  
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  2.พนกังานบริษทัทุกระดบัตอ้งรักษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบัพนกังานบริษทั ตอ้งไม่

เปิดเผยความลบัของลูกคา้ทั้งต่อพนกังานดว้ยกนั และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นขอ้บงัคบั โดยกฎหมายให้เปิดเผย การ

เปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์างการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหมี้การเปิดเผย  

  3. ห้ามกรรมการผูบ้ริหาร พนักงานบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเปิดเผย หรือส่งผ่านขอ้มูล หรือความลบัของ

บริษทัไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นตน้  

  4. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังานบริษทัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี พนกังานทัว่ไปไม่มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล เม่ือถูกถาม

ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนา้ท่ีเปิดเผยใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้นเพ่ือให้การให้ขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกนั  

  5. ไม่ใหค้  าแนะน าในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บ มอบหมาย

จากบริษทั  

   6. บริษทัจะมีการออกประกาศแจง้หา้มซ้ือ/ขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาการจดัท างบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ผ่าน

ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัจนกวา่จะมีการประกาศให้ทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึง

วนัท่ีสามารถท าการซ้ือ/ขายไดต้ามปกติ  

  7. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป เม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ใหจ้ดัท ารายงาน

การซ้ือขาย นั้ นภายใน 3 วนัท าการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องตาม หลักเกณฑ์

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษทั 

   (3) การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

   บริษทัมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจอย  ่างโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล ต่อตา้นการติดสินบน การคอร์รัปชัน่ และสนบัสนุน

ใหบุ้คคลกรทุกระดบัใหค้วามส าคญั และมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริต ไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใหทุ้กคนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายต่าง 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบั เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมขอ้มูลต่าง ๆ  เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (CAC)  โดยบริษทัไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564   

       (4) การแจง้แบะแส (Whistleblowing)  

  คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ในระดับบริหาร ได้แก่

ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานในแต่ละระดบั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และช่องทางในระดบักรรมการบริษทั ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัไดจ้ดัท าช่องทางรับขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั ทั้งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของ

บริษทัและไดก้ าหนดแนวทางในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และให้ความส าคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั ซ่ึงจะรับรู้

เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้ น เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผูร้้องเรียนบริษัทมีช่องทางให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถส่ง 

ขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น หรือค าถาม รวมทั้งขอ้ร้องเรียนมายงับริษทัผ่านการส่งจดหมายปิดผนึกถึงคณะกรรมการ หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ อีเมลถึ์งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีบริษทัมีมาตรการเก็บขอ้มูลของผูร้้องเรียนท่ีเป็น

ความลบั เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียน  ในท่ีผา่นมา ไม่มีขอ้ร้องเรียนใด ๆ แจง้มายงัหน่วยงานก ากบันโยบายและระเบียบ 
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  8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย  

     รายช่ือ                 ต  าแหน่ง 

     1. นายสุพพตั อ่อนแสงคุณ        ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์        กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

   3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์       กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 ทั้งน้ี ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงินและ มีนางสาววลยัรัตน์  ศิลปะชีวะกิจจา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

    รายช่ือ       จ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

   1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ                                     4/4 

  2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์                              4/4 
  3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์                                            4/4 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี  

1 สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง เพียงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี  

2 สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  ให้มีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจ

เสนอแนะ ใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จ าเป็นและเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งน าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุง

แกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการ

แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน  

3 สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4 พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5 สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจ

วา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8 รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 (ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
 10.   ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 11.         ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจดัการผูบ้ริหาร หรือพนกังาน
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
 12.       ใหมี้อ านาจวา่จา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือใหค้  าปรึกษา ในกรณีจ าเป็น 
 13.       คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วตัถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 
 14.       พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
 15.       ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
  8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  
  8.3.1 ส าหรับจ านวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ปรากฏอยูใ่นหัวขอ้ 7.3 
ขอ้มูลของคณะกรรมการชุดยอ่ย  
  8.3.2  คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี  
  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนด าเนินการ เช่นเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น การท ารายการเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตามท่ี
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนดเป็นตน้ทั้งน้ีขอบเขตอานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 1. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจโดยมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผูก้  าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจโดยมีฝ่ายบริหารด าเนินการตามนโยบายให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้ งตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย
วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
 3. ส่งเสริมใหมี้การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ  
 4. ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ และประเมินผล
การปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 5. ทบทวนและใหค้วามเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี  
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 6. ก าหนดระดบัอ านาจทางการเงินของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งการก าหนดนโยบายการจดัซ้ือ
จดัจา้งของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 7. พิจารณาอนุมติัและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้เป็นไปตามประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 8. พิจารณาอนุมติัรายการส าคญัเช่นโครงการลงทุนและการด าเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายก าหนด  
 9. จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี   โดยแบ่งแยกเป็น 2 ดา้น 
คือ ดา้นการสรรหา และ การก าหนดค่าตอบแทน 
 1. การสรรหา 

1. ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต าแหน่ง
วา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพ่ือพิจารณา

อนุมติั 
 2. การก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. ก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล โดย
การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน 
และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้  าช้ีแจง ตอบค าถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ตามข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ของบริษทั 

5. ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั  
  9.1 การควบคุมภายใน 
  บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซ่ึงท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไวร้วมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึง
ช่วยใหฝ่้ายบริหารเกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคุมท่ีมีอยูน่ั้นมีการปฏิบติัจริงอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั้งช่วย
คน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส านกังาน กลต. เป็นตน้แบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัดว้ย  
  9.1.1 คณะกรรมการบริษทัไดใ้ชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริหารจดัการความ
เส่ียง ตามแบบท่ีส านักงาน กลต. ก าหนด ส าหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง ประจ าปี 
2563 และมีความเห็นวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 
  9.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามเอกสารแนบ 5 
  9.1.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง นางสาววลยัรัตน์ ศิลป์ชีวะกิจจา   
ด ารงต าแหน่ง  ผูอ้  านวย ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั    เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบ และเขา้ใจใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี   สามารถท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีก ากบั
ดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั   ทั้งน้ี การพิจารณา 
  9.1.4 การอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่านการอนุมติั  
(หรือไดค้วามเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 9.2 รายการระหว่างกนั    
 ขอ้มูลรายละเอียดตามงบการเงิน  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 29  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าว
ไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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สินคา้คงเหลือ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7 บริษทัฯ แสดงสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ  านวนเงิน 986.15 ลา้นบาท ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ขา้พเจา้ให้ความส าคญักบัการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน 

ขา้พเจา้ได้ประเมินเกี่ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผูบ้ริหารใช้ในการค านวณค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสินคา้ โดยเขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจ าปีเพื่อระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้
และลา้สมยั ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหว
ของสินคา้เพื่อระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ี
บริษทัไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ และพิจารณาความ
เหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

รายไดจ้ากการขาย 
บริษทัฯ รับรู้รายไดจ้ากการขายตามนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 4.17 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินอยา่งมาก และ
เป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยตรง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีรายการขายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัต่อการรับรู้
รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ โดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดย
สอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมส าคญัท่ี
บริษทัฯ ออกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและในช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯ ออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และวิเคราะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 
เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลง
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563  
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี 

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที่ไดร้ับจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯ ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯ หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบ ัญชี ซ่ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ ้าอยู ่ด ้วย 
ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
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คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื ่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของ
บริษัทฯ ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯ ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด 
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเร่ือง
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของ
ขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 
 
 
 
 
 (นางสาววรรญา พุทธเสถียร) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 69,396,616.01           42,353,886.80          

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 6 234,263,620.94         240,153,573.40        

สินค้าคงเหลือ 7 986,152,927.14         1,098,589,628.27     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 685,118.79                648,803.26               

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 126,485.44                184,319.91               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,290,624,768.32      1,381,930,211.64     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 8 99,997.50                  -                            

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 147,470.42                327,610.00               

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 9 124,988,568.42         127,452,206.14        

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 549,500,886.17         637,825,133.60        

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.1 76,285,503.04           -                            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 3,965,783.54             5,929,591.38            

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26.3 60,372,722.76           68,967,602.84          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 26,424,821.37           8,678,341.90            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 841,785,753.22         849,180,485.86        

รวมสินทรัพย์ 2,132,410,521.54      2,231,110,697.50     

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

หนี�สินผิดนัดชําระ 13 -                             21,562,032.28          

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 14 662,487,909.76         779,218,169.46        

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 15 248,989,867.02         295,992,796.95        

เงินกู้ยืมระยะสั�น 29.3 -                             60,000,000.00          

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 58,483,000.00           60,451,000.00          

หนี�สินตามสัญญาเช่า 11.2 19,414,295.16           10,247,970.43          

หนี�สินสัญญาอนุพันธ์ 17 1,614,915.48             -                            

รวมหนี�สินหมุนเวียน 990,989,987.42         1,227,471,969.12     

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 16 105,918,000.00         14,654,000.00          

หนี�สินตามสัญญาเช่า 11.2 39,557,326.52           15,667,531.13          

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 26.4 3,032,346.30             2,822,327.43            

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18 56,863,655.77           55,533,693.02          

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 221,500.00                221,500.00               

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 205,592,828.59         88,899,051.58          

รวมหนี�สิน 1,196,582,816.01      1,316,371,020.70     
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 439,844,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,340.00         439,844,340.00        

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 439,844,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,284.00         439,844,284.00        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 574,095,791.76         574,095,791.76        

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน (242,518,625.38)        (242,518,625.38)       

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 29,539,593.15           29,539,593.15          

ยังไม่ได้จัดสรร 134,956,681.60         113,868,652.87        

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (90,019.60)                 (90,019.60)                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 935,827,705.53         914,739,676.80        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,132,410,521.54      2,231,110,697.50     
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

รายได้จากการขายและการให้บริการ 27 1,593,545,715.90       2,430,098,909.62    

ต้นทุนขายและการให้บริการ (1,243,826,936.04)      (2,183,834,503.22)   

กําไรขั�นต้น 349,718,779.86          246,264,406.40       

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน (7,015,835.44)             28,539,864.73         

รายได้อื�น 23 29,410,189.37            27,353,267.04         

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (158,392,881.17)         (205,081,764.17)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (145,125,648.22)         (223,132,335.00)      

ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ (1,614,915.48)             -                           

ต้นทุนทางการเงิน (39,859,769.51)           (47,289,999.33)        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                              (4,438,208.60)          

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 27,119,919.41            (177,784,768.93)      

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 26.1 (8,250,297.29)             13,898,012.65         

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 18,869,622.12            (163,886,756.28)      

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี 26.2 2,218,406.61              2,855,582.40           

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 2,218,406.61              2,855,582.40           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 2,218,406.61              2,855,582.40           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี 21,088,028.73            (161,031,173.88)      

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.04                            (0.37)                        

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
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หน่วย : บาท

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนตํ�ากว่าทุน องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ จากการรวมกิจการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ภายใต้ ทุนสํารอง ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)

การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย เบ็ดเสร็จอื�น

หมายเหตุ ในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2562 439,844,284.00      574,095,791.76     (242,518,625.38)          28,940,744.21              284,295,561.37            (90,019.60)                                  1,084,567,736.36          

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                         -                        -                               -                               (163,886,756.28)          -                                              (163,886,756.28)            

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                         -                        -                               -                               2,855,582.40               -                                              2,855,582.40                 

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                        -                               -                               (161,031,173.88)          -                                              (161,031,173.88)            

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผล 21 -                         -                        -                               -                               (8,796,885.68)              -                                              (8,796,885.68)               

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                         -                        -                               -                               (8,796,885.68)              -                                              (8,796,885.68)               

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                         -                        -                               -                               (8,796,885.68)              -                                              (8,796,885.68)               

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 21 -                         -                        -                               598,848.94                  (598,848.94)                 -                                              -                                

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 439,844,284.00      574,095,791.76     (242,518,625.38)          29,539,593.15              113,868,652.87            (90,019.60)                                  914,739,676.80             

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี -                         -                        -                               -                               18,869,622.12              -                                              18,869,622.12               

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                         -                        -                               -                               2,218,406.61               -                                              2,218,406.61                 

รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                         -                        -                               -                               21,088,028.73              -                                              21,088,028.73               

รายการกับผู้เป็นเจ้าของ

เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน

เงินปันผล -                         -                        -                               -                               -                               -                                              -                                

รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน -                         -                        -                               -                               -                               -                                              -                                

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ -                         -                        -                               -                               -                               -                                              -                                

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย -                         -                        -                               -                               -                               -                                              -                                

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 439,844,284.00      574,095,791.76     (242,518,625.38)          29,539,593.15              134,956,681.60            (90,019.60)                                  935,827,705.53             

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรสะสม
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 18,869,622.12                    (163,886,756.28)                

ปรับปรุงรายการที�กระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8,250,297.29                      (13,898,012.65)                  

การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ (88,821.92)                          (152,509.23)                       

การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน 37,950,918.43                    44,867,270.24                    

การปรับปรุงด้วยลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (779,641.93)                       430,665,543.78                  

การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ�มขึ�น)ลดลง 149,641,777.44                  (4,827,854.69)                    

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง 57,834.47                           (40,738.28)                          

การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง 180,139.58                         (186,463.00)                       

การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง (5,733.76)                            (584,330.00)                       

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น(ลดลง) (36,684,519.88)                  (100,442,592.76)                

ค่าเสื�อมราคา 82,795,165.27                    73,928,517.39                    

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า 49,605.13                           200,619.67                         

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 2,135,807.84                      1,968,666.92                      

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย 389,522.49                         778,725.42                         

การปรับปรุงด้วยหนี�สูญ 31,080.10                           4,533.86                             

การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี�การค้า(กลับรายการ) 5,444,034.94                      35,426,914.94                    

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ) (37,228,627.71)                  28,759,459.39                    

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 9,528,412.02                      23,600,764.03                    

การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น (324,631.19)                       (244,115.56)                       

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์ 1,614,915.48                      -                                      

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (2,036,356.04)                    -                                      

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (243,153.76)                       (291,118.42)                       

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,736,055.10                      1,289,492.77                      

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น -                                      328,630.22                         

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์อื�น (786,211.08)                       -                                      

การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม -                                      4,438,208.60                      

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน 240,497,490.43                  361,702,856.36                  

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 290,277.32                         152,509.23                         

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (685,118.79)                       (648,803.26)                       

เงินสดรับจากการรับคืนภาษีเงินได้ 661,662.61                         7,446,148.44                      

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (6,852,311.50)                    (7,997,344.50)                    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 233,912,000.07                  360,655,366.27                  

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,870,616.90)                  (70,415,538.45)                  

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 243,157.76                         296,126.17                         

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (689,700.00)                       -                                      

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (172,000.00)                       (2,027,600.00)                    

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์อื�น (23,388,983.60)                  -                                      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื�น 934,579.44                         -                                      

เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ -                                      (5,524,047.34)                    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (36,943,563.30)                  (77,671,059.62)                  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี 30,924,101.49                    12,128,430.68                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 1,731,509,313.11               1,225,127,088.59               

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (1,900,271,869.33)             (1,636,484,045.21)             

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน -                                      60,000,000.00                    

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน (60,000,000.00)                  -                                      

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 100,000,000.00                  40,000,000.00                    

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (10,704,000.00)                  (19,407,000.00)                  

เงินสดจ่ายในหนี�สินตามสัญญาเช่า (19,403,475.30)                  (11,084,887.06)                  

เงินสดจ่ายในเจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์ (2,028,605.40)                    (1,944,738.13)                    

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (39,888,224.06)                  (45,844,412.78)                  

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย -                                      (8,796,667.68)                    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (169,862,759.49)                (386,306,231.59)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน 27,105,677.28                    (103,321,924.94)                

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (62,948.07)                          37,568.37                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ 27,042,729.21                    (103,284,356.57)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 42,353,886.80                    145,638,243.37                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 5 69,396,616.01                    42,353,886.80                    
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บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 
บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย

ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกัดตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด ท่ีอยู่ตามท่ีจด
ทะเบียนของสาํนกังานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปูใหม่ 
อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2537 
บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกัในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑห์นงัสาํเร็จรูป ใหบ้ริการฟอกหนงั และผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มวงษเ์จริญสิน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ส่วนใหญ่สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ
การดาํเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือ
สถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 
2. เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชี และขอ้กาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 
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2.3 ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั
รายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณการไว ้

2.4 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และปรับปรุง 
3.1    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบบัปรับปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ  ซ่ึงการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก บริษทัฯ มีการนาํนโยบายการบญัชีใหม่ท่ี
นาํมาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
4.6 และ 4.13 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวเป็นรายการปรับปรุงกบักาํไรสะสมตน้งวด (Modified retrospective) และไม่
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ ดงันั้น การจดัประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ ไม่มีการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
นโยบายบญัชีจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อ
การปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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ผลกระทบต่องบการเงิน 
ผลกระทบของการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นคร้ังแรกที่มีต่อ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 
 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 637,825,133.60  (39,391,357.28)  598,433,776.32 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  83,624,665.40  83,624,665.40 

หน้ีสินหมุนเวียน      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง         

     กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,247,970.43  7,806,133.42  18,054,103.85 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15,667,531.13  36,427,174.70  52,094,705.83 
 

3.1.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ  และจดัประเภท
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563      
สินทรัพยท์างการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  42,353,886.80  42,353,886.80 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -  240,153,573.40  240,153,573.40 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  184,319.91  184,319.91 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน -  327,610.00  327,610.00 

รวม -  283,019,390.11  283,019,390.11 
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     (หน่วย : บาท) 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 รวม 

หน้ีสินทางการเงิน      
หน้ีสินผิดนดัชาํระ -  21,562,032.28  21,562,032.28 
เงินเบิกเกินบญัชีและ      

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  779,218,169.46  779,218,169.46 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  295,992,796.95  295,992,796.95 
เงินกูย้ืมระยะสั้น -  60,000,000.00  60,000,000.00 
เงินกูย้ืมระยะยาว -  75,105,000.00  75,105,000.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  25,915,501.56  25,915,501.56 

รวม -  1,257,793,500.25  1,257,793,500.25 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายมีมูลค่าใกลเ้คียง
มูลค่ายติุธรรม  
การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษัทฯ มีการจัดกลุ่ม
ลูกหน้ีการคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ 
อตัราขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต 
ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต โดยผูบ้ริหารของบริษทัฯ พิจารณา
แล้วว่าการรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหน้ีการคา้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่อการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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3.1.2 สัญญาเช่า 
ในการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใช้เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ 

รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน
ภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า เป็นสิทธิการใชสิ้นทรัพยโ์ดยมีมูลค่า
เท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย
ล่วงหน้าหรือค้างจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะทางการเงินก่อน
วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายชาํระคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมส่วนเพิ่ม อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 อยูร่ะหวา่งร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 4.18 ต่อปี 

การกระทบยอดระหวา่งหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และภาระ
ผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเปิดเผยตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 17 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย : บาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  26,351,738.98 
หกั   สญัญาเช่าระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรง  (647,542.86) 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ  25,344,525.15 
หกั   สญัญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ  (976,864.59) 
หกั   ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (5,838,548.56) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้
  

44,233,308.12 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562  25,915,501.56 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  70,148,809.68 

   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย   

หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวียน  18,054,103.85 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน  52,094,705.83 

  70,148,809.68 
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3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชี ที ่
เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ ตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
4. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 
เกณฑ์การวดัมูลค่าที่ใช้จดัทาํงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกบัเกณฑ์

อื่น ๆ สําหรับรายการท่ีมีการใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนได้เปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้ใน
นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยการแปลงค่าเป็นเงินบาทไทย

โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทไทย

โดยใชอ้ตัราปิด 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชาํระเงินของรายการท่ีเป็นตวัเงินหรือจาก

การแปลงค่าของรายการท่ีเป็นตวัเงินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 
ออมทรัพยแ์ละประจาํไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระคํ้ าประกนั โดยไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชีซ่ึง
แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
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4.4 ลูกหน้ีการคา้  
นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ แสดงในราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4.6 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประมาณการจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ 

4.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ

หกัดว้ยตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จจนขายสินคา้นั้นได ้
4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของบริษทัฯ ในการ
จดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าดงัน้ี 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

หรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
บริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือบริษทัฯ ถือครอง

สินทรัพย์ทางการเงินนั้ นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของ
สินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและ
ตอ้งมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การ
เปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรม
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ บริษทัฯ รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็น
หน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริง 
ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดั
จาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงนั้นดว้ย 
ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุน  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของ
สินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึง
ไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมใน
สินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯ ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ
หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมี
การเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสําคญั จะถือว่า
เป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชี
ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
บริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

สําหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จึงไม่มีการติดตามการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา โดยอา้งอิงจากขอ้มูล 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืน
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  
การหกักลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงด้วยยอด
สุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหัก
กลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพย์
และชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.7 ตราสารอนุพนัธ์ 
บริษทัฯ ใชต้ราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนั

ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดแลกเปล่ียน 
บริษทัฯ รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา 

และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี บริษทัฯ แสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรม
นอ้ยกวา่ศูนย ์ 

บริษทัฯ แสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และ
แสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

4.8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียซ่ึงรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและ

ปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
ในบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯ มีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมนั้นโดยส่วนทุนหรือเงินปันผลท่ี
ไดรั้บจากบริษทัร่วมจะถูกนาํไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น 
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หากส่วนแบ่งขาดทุนของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมมีจาํนวนเงินเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนได้
เสียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วน
หน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น) บริษทัฯ จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกิน
กว่าส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น เม่ือส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ มีมูลค่าลดลงจนเป็น
ศูนยแ์ลว้ บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมเป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย
หรือมีภาระผูกพนัจากการอนุมานหรือไดมี้การจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผูกพนัแทนบริษทัร่วมไป
แล้ว หากในเวลาต่อมา บริษทัร่วมมีกาํไร บริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัฯ อีกคร้ัง
หลงัจากท่ีส่วนแบ่งกาํไรมีจาํนวนเงินเท่ากบัส่วนแบ่งขาดทุนท่ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมารับรู้ 

4.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่บริษทัฯ ถือครองไว้

โดยที่ปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จาก
รายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 10 – 30 ปี 
4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเมื่อเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 – 20 ปี 
- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 20 ปี 
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 ปี 
- เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 – 10 ปี 
- ยานพาหนะ 5 – 7 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหว่าง
ก่อสร้าง 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนาํมาใชผ้ลิตสินทรัพยอ่ื์นนาํมารวม
เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยอ่ื์นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็นราคาทุนเม่ือสินทรัพยอ่ื์นนั้น
พร้อมใชง้านตามประสงค ์

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 
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ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีเกิด
รายการ 

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่าย
สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพยห์รือ
การจาํหน่ายสินทรัพย ์ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
คาํนวณจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ถา้มี) กบัมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการสินทรัพยน์ั้น 

4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหากจากการซ้ือและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้

แน่นอนแสดงในราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ค่าตดัจาํหน่ายคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 

4.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยด์งักล่าว อาจดอ้ยค่าบริษทัฯ รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึง มูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่
ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา
คิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในปีก่อนก็
ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบั
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปีก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.13 สัญญาเช่า 
กรณีบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญา บริษทัฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญาเช่านั้นเป็น
การให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิง
ตอบแทน 

บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยการจ่ายชาํระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเร่ิมมี
ผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมาณการตน้ทุนท่ี
จะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิงการบูรณะสถานท่ีตั้ งของ
สินทรัพยอ์า้งอิง หรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ีกาํหนดไวห้ักดว้ยส่ิงจูงใจ
ตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหาก
อตัรานั้นสามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัฯ ตอ้งใช้
อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ 

การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยู่ในการว ัดมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ประกอบดว้ย 

 การจ่ายชาํระคงท่ี รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา 

 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันี
หรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

 จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

 ราคาใช้สิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใช้สิทธิ
เลือกซ้ือนั้น โดยราคาดงักล่าวเป็นค่าเช่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระในระยะการต่อ
สัญญาตามสิทธิเลือกซ้ือ และ 

 การจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
วา่บริษทัฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า 

ในการใชว้ธีิราคาทุน บริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ บริษทัฯ จะคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุด

68



 

อายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยา่งไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยอ์า้งอิงให้แก่บริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการ
ใช้สะทอ้นว่าบริษทัฯ จะใช้สิทธิเลือกซ้ือ บริษทัฯตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าก
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิงอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชพ้ิจารณาโดยใช้หลกัการเดียวกนักบัการพิจารณาอายุการใช้
ประโยชน์ของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าตอ้งมีการวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระในอนาคต ซ่ึงอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 การเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัราท่ีใชใ้นการกาํหนดการจ่ายชาํระเหล่านั้น 

 การเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือ 

 บริษทัฯ เปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

เม่ือหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถูกวดัมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปล่ียนแปลงของการจ่าย
ชาํระตามสัญญาเช่า บริษทัฯ ตอ้งรับรู้จาํนวนเงินของการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
โดยการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อยา่งไรก็ตาม ถา้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
บริษทัฯ ตอ้งรับรู้จาํนวนคงเหลือของการวดัมูลค่าใหม่ในกาํไรหรือขาดทุน 
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

บริษทัฯ อาจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับ
สัญญาเช่าระยะสั้ น ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่ หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพย์อา้งอิงมีมูลค่าตํ่า บริษทัฯ รับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่า
ดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ี
เกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
- โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามโครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวส้ําหรับเงินสมทบท่ีตอ้งจ่าย
เป็นรายเดือนเข้ากองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้ งข้ึนตาม
กฎหมายกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงพนักงานรับความเส่ียงจากการประมาณการตามหลัก
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คณิตศาสตร์ประกนัภยัและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็นสาระสําคญัโดยพนกังานจะไดรั้บ
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงานจากสินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีแยกต่างจากสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของกองทุนเท่านั้น 

เงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายให้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไร
หรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวส้ําหรับเงินชดเชยท่ี

ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงบริษทัฯ รับความเส่ียงจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็น
สาระสาํคญัโดยบริษทัฯ ตอ้งจดัหาผลประโยชน์ท่ีตกลงไวใ้หพ้นกังาน 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวก้าํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวจ้ากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ต้นทุนบริการและต้นทุนดอกเบ้ียจากหน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนดไวรั้บรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนด
ไว้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการและตอ้งไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดต่อมาโดยรวมเขา้ในกาํไร(ขาดทุน)สะสมทนัที 

4.15 ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินรับรู้เม่ือมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน

ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจาํนวนเงินของ
ภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือมีความ
เสมือนแน่นอนว่าหลงัจากท่ีจ่ายชาํระภาระผูกพนัแลว้น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน แต่
ไม่เกินจาํนวนเงินของประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.16 การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 
การจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัโดยจะจดัสรร

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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4.17 การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯ ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน
โดยการโอนสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาวา่จะให้ (นัน่คือ สินทรัพย)์ แก่ลูกคา้ซ่ึงสินทรัพยถู์กโอน
เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมสินทรัพยน์ั้น และวดัมูลค่าตามจาํนวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการตาม
ส่วนท่ีไดปั้นใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น 
- รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

บริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่าสินคา้จากลูกคา้สาํหรับสินคา้ท่ีสัญญาวา่จะให้แก่ลูกคา้โดย
ถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

บริษทัฯ มีธรรมเนียมปฏิบตัิทางธุรกิจในการลดราคาหรือให้สิทธิลูกคา้ในการคืน
สินคา้ไดด้ว้ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ ราคาของรายการจึงไดร้วมส่ิงตอบแทน
ผนัแปรจากเงินคืน การหกัหน้ี หรือการลดราคาแก่ลูกคา้ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระมาณการ
จาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรโดยใช้วิธีจาํนวนเงินท่ีมีความเป็นได้สูงสุดเพื่อรับรู้
หน้ีสินเงินคืนและสิทธิในการไดรั้บสินคา้คืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือโอนสินคา้แก่ลูกคา้ 
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

บริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกคา้สําหรับบริการที่สัญญาว่าจะให้แก่
ลูกคา้ที่บริษทัฯ มีสิทธิในการไดร้ับส่ิงตอบแทนจากลูกคา้ในจาํนวนเงินซ่ึงสอดคลอ้ง
โดยตรงกบัมูลค่าที่ให้กบัลูกคา้จากผลการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ ที่เสร็จส้ิน ณ ขณะนั้น
โดยถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือให้บริการแก่ลูกคา้ในจาํนวนเงินซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิ
ออกใบแจง้หน้ี 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายไดด้อกเบ้ีย 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รายไดเ้งินปันผล 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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4.18 ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 
- ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถไดรั้บคืน

ตน้ทุนดงักล่าวในระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปี รับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
วธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

- ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถไดรั้บคืน
ตน้ทุนดงักล่าวในระยะเวลา 1 ปีหรือสั้นกวา่ รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ ตามการผอ่นปรน
ในทางปฏิบติั 

4.19 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.20 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการรวมธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไร
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกําไร(ขาดทุน)
เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัรับรู้ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระแก่หรือสามารถขอคืนไดจ้าก
หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐซ่ึงคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมาย
ภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงคาํนวณจากผล
แตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบั
ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมี
กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได ้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

4.21 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของ

ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น
ระหวา่งงวด 
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ไม่มีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น
สามญัปรับลด 

4.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะไดร้ับจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื ่อโอน

หน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจะใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่ม ีสภาพคล่องไดจ้ะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค ่าที ่เหมาะสมใน
สถานการณ์นั้นและมีขอ้มูลท่ีเพียงพอในการวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด 

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของขอ้มูลท่ีนํามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนัและบริษทัฯ สามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

4.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารของบริษัทฯ 

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงในงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้าและสินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้และ
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
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ของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ี
คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้ งน้ี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯ อาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอนาคต 
ส่ิงตอบแทนผนัแปรจากการขายสินค้า 

ในการขายสินคา้ บริษทัฯ มีธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจในการลดราคาหรือให้สิทธิ
ลูกคา้ในการคืนสินคา้ไดด้ว้ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ซ่ึงการโตแ้ยง้ดา้นคุณภาพส่วน
ใหญ่จะเกิดข้ึนภายใน 3 เดือนหลงัจากส่งมอบสินคา้ 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชก้ารเปรียบเทียบอตัราการรับคืนสินคา้และการให้ส่วนลดจ่าย
ท่ีเกิดข้ึนจากยอดขาย 3 เดือนสุดทา้ยของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกบัการรับคืนสินคา้และ
การให้ส่วนลดจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานนั้น และอตัราตน้ทุนขายของสินคา้
ท่ีรับคืนเป็นขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรจากการขาย
สินคา้ไปรวมเป็นราคาของรายการในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ หน้ีสินเงินคืน และสิทธิ
ในการไดรั้บสินคา้คืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
มูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ในการขายสินคา้ บริษทัฯ มีการกาํหนดราคาขายเป็นเงินตราต่างประเทศตามราคา
ตลาดซ่ึงมีความผนัผวนจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ 
ขณะนั้น 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชร้าคาขายและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรายการขายสินคา้
ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน อตัราตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายต่อยอดขายสําหรับปี และ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้นเป็นขอ้สมมติท่ีสําคญัในการประมาณ
การมูลค่าของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้ 

ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนด
ไว ้บริษทัฯ ตอ้งตั้งขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงเป็นประมาณ
การท่ีดีท่ีสุดเกี่ยวกบัอตัราการข้ึนเงินเดือน อตัรามรณะ อตัราทุพพลภาพ และอตัราการ
หมุนเวียนของพนกังานที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 
และอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 
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ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบกาํหนดในเวลา
ใกล้เคียงกับระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของการครบกาํหนดของภาระผูกพนัตามโครงการ
ผลประโยชน์ซ่ึงสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นอตัราคิดลด และการคาดการณ์
อตัราการข้ึนเงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน อตัราทุพพลภาพ และอตัรามรณะใน
มุมมองระยะยาวให้สอดคล้องกับลักษณะภาระผูกพนัของโครงการซ่ึงมีระยะเวลายาวเป็นข้อ
สมมติท่ีสาํคญัในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ในการรับ รู้ สินทรัพย ์ภาษีเงินได้รอการต ัดบ ัญชี  บ ริษ ัทฯ ต ้องมีการพิจารณา
จาํนวนเงินที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีจากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีไดซ่ึ้งจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดใ้ชก้ารประมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคตเป็นขอ้สมมติท่ี
สาํคญัในการประมาณการมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในงบการเงิน 

 
5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินสด 1,495,339.08  790,259.40 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 22,222,358.51  13,779,486.43 
เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 45,678,918.42  27,023,938.58 
เช็ครับท่ีถึงกาํหนดชาํระแลว้ -  760,202.39 

รวม 69,396,616.01  42,353,886.80 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้    

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 87,542,959.41  117,667,732.44 
ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 140,337,739.76  122,319,149.19 
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 5,820,214.77  4,516,576.00 
ลูกหน้ีเช็คคืน 114,217.15  58,753.70 

รวม 233,815,131.09  244,562,211.33 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (21,772,102.97)  (15,005,033.78) 

สุทธิ 212,043,028.12  229,557,177.55 
ลูกหน้ีอ่ืน 41,794,413.36  31,493,250.64 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,573,820.54)  (20,896,854.79) 

สุทธิ 22,220,592.82  10,596,395.85 
รวม 234,263,620.94  240,153,573.40 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายไุดด้งัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี -  410,325.76 
อยูใ่นกาํหนดชาํระ 109,539,199.84  102,112,179.11 
เกินกาํหนดชาํระ 1 – 30 วนั 59,019,440.14  66,957,661.32 
เกินกาํหนดชาํระ 31 – 60 วนั 12,928,976.13  26,653,634.96 
เกินกาํหนดชาํระ 61 – 90 วนั 7,852,965.61  14,096,486.23 
เกินกาํหนดชาํระ 91 – 180 วนั 22,159,437.72  7,568,568.74 
เกินกาํหนดชาํระ 181 – 365 วนั 9,371,938.22  11,758,321.43 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 365 วนั 12,943,173.43  15,005,033.78 

รวม 233,815,131.09  244,562,211.33 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (21,772,102.97)  (15,005,033.78) 

สุทธิ 212,043,028.12  229,557,177.55 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,758,004.44  3,921,553.55 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 31,140,347.25  22,672,070.28 
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 1,654,954.49  363,814.74 
อ่ืน ๆ 6,241,107.18  4,535,812.07 

รวม 41,794,413.36  31,493,250.64 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,573,820.54)  (20,896,854.79) 

สุทธิ 22,220,592.82  10,596,395.85 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับ 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (35,901,888.57)  (474,973.63) 
ตั้งเพิ่ม (12,554,965.04)  (36,004,563.44) 
โอนกลบั 7,110,930.10  577,648.50 
ยอดคงเหลือปลายปี (41,345,923.51)  (35,901,888.57) 

 
7. สินค้าคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินคา้สาํเร็จรูป 360,114,014.96  386,566,409.75 
สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัผวิ 369,820,426.43  372,594,108.01 
สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัทอ้ง 11,256,897.39  28,658,589.23 
สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 33,345,559.86  41,710,760.35 
สินคา้ระหวา่งผลิต 74,535,476.98  166,424,126.00 
วตัถุดิบ 51,770,703.23  61,022,755.22 
สารเคมี 21,829,718.47  31,810,618.86 
วสัดุส้ินเปลือง 18,334,131.10  20,545,808.83 
สินคา้ระหวา่งทาง 45,964,526.84  36,307,349.14 
สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน 13,275,716.49  4,271,975.20 

รวม 1,000,247,171.75  1,149,912,500.59 
หกั ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (14,094,244.61)  (51,322,872.32) 

สุทธิ 986,152,927.14  1,098,589,628.27 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี (51,322,872.32)  (22,563,412.93) 
ตั้งเพิ่ม (27,326,695.78)  (64,046,705.39) 
โอนกลบั 64,555,323.49  35,287,246.00 
ยอดคงเหลือปลายปี (14,094,244.61)  (51,322,872.32) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลประโยชน์จากการประกนัภยัสินคา้คงเหลือในวงเงินตาม
สัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 1,014.10 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 1,046.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูกนาํไป
เป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 12 

 
8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
       (หน่วย : บาท) 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนที่ชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย 
  จดทะเบียนจดัตั้ง   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
     ร้อยละ  31 ธนัวาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ ศูนยก์ระจายสินคา้         

เน็ตเวอร์ค จาํกดั ประเภทหนงั ไทย 100,000,000.00  40.00  -  - 
บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั ขายส่งดา้ยและผา้ ไทย 1,000,000.00  40.00  99,997.50  - 

รวม       99,997.50  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนใน 
บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั เตม็มูลค่าเงินลงทุนแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ 
จาํกดั เน่ืองจากมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั 
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8.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 
ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญัแสดงดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั  บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 11,061,352.70  41,291,324.92  141,441.50 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,033,625.53  49,728,336.46  - 
หน้ีสินหมุนเวียน (75,467,548.43)  (125,289,029.78)  (5,000.00) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (5,176,822.00)  (1,658,485.15)  - 
สินทรัพยสุ์ทธิ (63,549,392.20)  (35,927,853.55)  136,441.50 

     (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี  
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี   12 ธนัวาคม 2563 ถึง 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
รายได ้ 6,378,809.78  52,218,604.80  - 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (25,734,850.65)  (43,632,652.66)  (13,561.00) 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (1,886,688.00)  (2,031,047.00)  - 
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (27,621,538.65)  (45,663,699.66)  (13,561.00) 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -  -  - 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท) 
 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือต้นปี    
ราคาทุน 127,452,206.14  127,452,206.14 
มูลค่าตามบญัชี 127,452,206.14  127,452,206.14 

รายการระหว่างปี    
ยอดคงเหลือตน้ปี 127,452,206.14  127,452,206.14 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  - 
ขายสินทรัพย ์ (2,463,637.72)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี 124,988,568.42  127,452,206.14 

ยอดคงเหลือปลายปี    
ราคาทุน 124,988,568.42  127,452,206.14 
มูลค่าตามบญัชี 124,988,568.42  127,452,206.14 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดินท่ีบริษทัฯ ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต มี
มูลค่ายติุธรรม จาํนวนเงิน 141.17 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี บริษทัฯ มีการวดัมูลค่ายุติธรรมจากผลการ
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุนตามรายงานลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 
2559 ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
ประกอบดว้ย 

               (หน่วย : บาท) 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  รวม 
 และ  และ  และ    และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์    เคร่ืองใชส้าํนกังาน       
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 98,165,178.96  426,582,365.33  688,028,678.28  6,992,681.96  55,492,825.89  89,978,487.88  9,660,458.46  1,374,900,676.76 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการนาํ                

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั -  -  (36,239,822.71)  -  -  (15,568,316.28)  -  (51,808,138.99) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 98,165,178.96  426,582,365.33  651,788,855.57  6,992,681.96  55,492,825.89  74,410,171.60  9,660,458.46  1,323,092,537.77 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  28,000.00  9,770,272.28  245,262.32  3,424,088.14  -  414,605.37  13,882,228.11 
รับโอน(โอนออก) -  6,239,698.83  6,622,220.34  -  23,551.40  83,700.00  (8,540,063.83)  4,429,106.74 
ขายสินทรัพย ์ -  -  (103,000.00)  -  -  (1,075,784.93)  -  (1,178,784.93) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (14,699,207.32)  (31,890.00)  (826,187.08)  -  -  (15,557,284.40) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 98,165,178.96  432,850,064.16  653,379,140.87  7,206,054.28  58,114,278.35  73,418,086.67  1,535,000.00  1,324,667,803.29 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  (249,687,354.14)  (369,457,939.25)  (5,528,308.61)  (43,869,743.04)  (68,532,198.12)  -  (737,075,543.16) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการนาํ                

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั -  -  4,633,210.53  -  -  7,783,571.18  -  12,416,781.71 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  (249,687,354.14)  (364,824,728.72)  (5,528,308.61)  (43,869,743.04)  (60,748,626.94)  -  (724,658,761.45) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (18,405,314.69)  (39,696,526.75)  (515,275.51)  (5,414,304.41)  (2,345,870.71)  -  (66,377,292.07) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีโอนออก -  -  869,126.17  -  -  -  -  869,126.17 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย -  -  102,999.00  -  -  1,075,781.93  -  1,178,780.93 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย -  -  13,051,090.53  31,516.62  738,622.15  -  -  13,821,229.30 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 -  (268,092,668.83)  (390,498,039.77)  (6,012,067.50)  (48,545,425.30)  (62,018,715.72)  -  (775,166,917.12) 
มูลค่าตามบัญชี                
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 98,165,178.96  176,895,011.19  318,570,739.03  1,464,373.35  11,623,082.85  21,446,289.76  9,660,458.46  637,825,133.60 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 98,165,178.96  176,895,011.19  286,964,126.85  1,464,373.35  11,623,082.85  13,661,544.66  9,660,458.46  598,433,776.32 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 98,165,178.96  164,757,395.33  262,881,101.10  1,193,986.78  9,568,853.05  11,399,370.95  1,535,000.00  549,500,886.17 
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                 (หน่วย : บาท) 
 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  รวม 
 และ  และ  และ    และ    ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งทาง   
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์    เคร่ืองใชส้าํนกังาน         
ราคาทุน                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 98,165,178.96  398,236,024.87  627,764,668.44  6,988,243.54  56,610,603.80  89,342,887.88  19,973,165.85  7,570,319.92  1,304,651,093.26 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  671,000.00  23,873,274.00  149,257.90  3,971,011.20  1,935,046.72  43,365,902.71  (657,265.81)  73,308,226.72 
รับโอน(โอนออก) -  27,683,340.46  43,032,964.44  -  187,237.00  -  (52,854,773.79)  (6,913,054.11)  11,135,714.00 
ขายสินทรัพย ์ -  -  -  (57,113.88)  (281,501.40)  (1,299,446.72)  -  -  (1,638,062.00) 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  (8,000.00)  (6,642,228.60)  (87,705.60)  (4,994,524.71)  -  (823,836.31)  -  (12,556,295.22) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 98,165,178.96  426,582,365.33  688,028,678.28  6,992,681.96  55,492,825.89  89,978,487.88  9,660,458.46  -  1,374,900,676.76 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  (230,535,515.24)  (333,005,362.72)  (5,123,981.73)  (43,912,603.18)  (63,537,382.24)  -  -  (676,114,845.11) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (19,159,837.90)  (42,740,190.37)  (546,189.24)  (5,120,077.64)  (6,294,259.60)  -  -  (73,860,554.75) 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย -  -  -  57,105.88  276,504.65  1,299,443.72  -  -  1,633,054.25 
ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย -  7,999.00  6,287,613.84  84,756.48  4,886,433.13  -  -  -  11,266,802.45 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 -  (249,687,354.14)  (369,457,939.25)  (5,528,308.61)  (43,869,743.04)  (68,532,198.12)  -  -  (737,075,543.16) 
มูลค่าตามบัญชี                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 98,165,178.96  167,700,509.63  294,759,305.72  1,864,261.81  12,698,000.62  25,805,505.64  19,973,165.85  7,570,319.92  628,536,248.15 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 98,165,178.96  176,895,011.19  318,570,739.03  1,464,373.35  11,623,082.85  21,446,289.76  9,660,458.46  -  637,825,133.60 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 
157.79 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 168.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั พร้อมผลประโยชน์จากการประกนัภยัใน
วงเงินตามสัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 417.00 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 672.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 12 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 39.93 ลา้นบาท เป็น
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 

 
11. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

11.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ประกอบดว้ย 

        (หน่วย : บาท) 
  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  รวม 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติั 

  
44,233,308.12 

  
36,239,822.71 

  
15,568,316.28 

  
96,041,447.11 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  44,233,308.12  36,239,822.71  15,568,316.28  96,041,447.11 
เพ่ิมข้ึน  6,616,987.30  -  2,299,000.00  8,915,987.30 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  50,850,295.42  36,239,822.71  17,867,316.28  104,957,434.41 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
มาถือปฏิบติั 

  
- 

  
(4,633,210.53) 

  
(7,783,571.18) 

  
(12,416,781.71) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  (4,633,210.53)  (7,783,571.18)  (12,416,781.71) 
ค่าเส่ือมราคาประจาํปี  (10,536,226.51)  (2,982,830.64)  (2,736,092.51)  (16,255,149.66) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  (10,536,226.51)  (7,616,041.17)  (10,519,663.69)  (28,671,931.37) 
มูลค่าตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  44,233,308.12  31,606,612.18  7,784,745.10  83,624,665.40 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  40,314,068.91  28,623,781.54  7,347,652.59  76,285,503.04 
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11.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 19,414,295.16  10,247,970.43 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 39,557,326.52  15,667,531.13 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่า 58,971,621.68  25,915,501.56 
 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

   (หน่วย : บาท) 
   สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
   31 ธนัวาคม 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   16,255,149.66 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า   2,852,703.06 

รวม   19,107,852.72 
 
12. สินเช่ือและการค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง
ในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีต หนังสือคํ้ าประกนั และ
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ รวมจาํนวนเงิน 2,732.00 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 2,835.00 
ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวงเงิน
บตัรเครดิต จาํนวนเงิน 1.60 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนัเป็นการยก
ผลประโยชน์จากการประกนัภยัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริษทัฯ พร้อมการยกผลประโยชน์จากการประกนัภยั ตามหมายเหตุ 10 และการคํ้ าประกนัของ
กรรมการของบริษทัฯ 
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13. หนีสิ้นผดินัดช าระ 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ทรัสตรี์ซีต -  21,435,038.11 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  126,994.17 

รวม -  21,562,032.28 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้ีสินผิดนัดชาํระทั้งจาํนวนเป็นทรัสต์รีซีตเพื่อสั่งซ้ือสินคา้

ต่างประเทศโดยการใชว้งเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงท่ีเกินกาํหนดชาํระแลว้ อตัราดอกเบ้ีย
ผดินดั ร้อยละ 18.00 ต่อปี ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระครบถว้นแลว้ 

 
14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินเบิกเกินบญัชี 51,500,306.35  20,576,204.86 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 310,000,000.00  310,000,000.00 
ทรัสตรี์ซีต 300,987,603.41  448,641,964.60 

รวม 662,487,909.76  779,218,169.46 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีทั้งจาํนวนเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.82 – 6.25 ต่อปี และร้อยละ 6.25 – 6.70 ต่อปี ตามลาํดบั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อายุ 3 – 6 

เดือน เท่ากนัทั้งสองปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.95 – 4.15 ต่อปี และร้อยละ 3.00 – 4.25 ต่อปี ตามลาํดบั 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ทรัสตรี์ซีตทั้งจาํนวนเป็นทรัสตรี์ซีตเพื่อสั่งซ้ือสินคา้

ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.34 – 4.25 ต่อปี และร้อยละ 1.50 – 3.95 ต่อปี ตามลาํดบั ภายใต้
เง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีต บริษทัฯ ได้รับสินคา้ท่ีสั่งซ้ือโดยการใช้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
มีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 12 
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15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้    

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 91,674,325.48  123,011,775.93 
เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 53,664,618.77  39,884,968.96 
เช็คจ่ายลงวนัท่ีล่วงหนา้ -  5,664,264.58 

รวม 145,338,944.25  168,561,009.47 
เจา้หน้ีอ่ืน 103,650,922.77  127,431,787.48 

รวม 248,989,867.02  295,992,796.95 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
หน้ีสินเงินคืน 10,405,920.82  11,332,425.78 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,767,634.38  44,786,425.80 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 20,231,376.63  27,457,665.97 
เงินรับล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ -  4,499,993.76 
เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 12,424.00  2,028,605.40 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 612,406.63  2,549,712.26 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,014,050.65  1,014,050.65 
เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษคา้งจ่าย 3,494,000.00  3,494,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานคา้งจ่าย 8,424,680.00  10,062,218.50 
อ่ืน ๆ 21,688,429.66  20,206,689.36 

รวม 103,650,922.77  127,431,787.48 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ส่วนท่ีหมุนเวียน    

ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงิน -  52,447,000.00 
ไม่เกิน 1 ปี 58,483,000.00  8,004,000.00 

รวมส่วนท่ีหมุนเวียน 58,483,000.00  60,451,000.00 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน    

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 105,918,000.00  14,654,000.00 
รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 105,918,000.00  14,654,000.00 
รวม 164,401,000.00  75,105,000.00 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยาวมีเง่ือนไขการจ่ายชาํระดงัน้ี 
   หน่วย : บาท  

วงเงินท่ี วงเงินรวม  ยอดคงเหลือ เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  

1 40,000,000.00  40,000,000.00  18,656,000.00  22,658,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืน
เงินต้น จํานวนเงิน 667,000.00 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี 

2 27,000,000.00  27,000,000.00  15,750,000.00  18,450,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืน
เงินต้น จํานวนเงิน 450,000.00 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี 

3 40,000,000.00  40,000,000.00  29,995,000.00  33,997,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืน
เงินต้น จํานวนเงิน 667,000.00 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี 

4 100,000,000.00  -  100,000,000.00  - จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืน
เงินต้น จาํนวนเงิน 3,330,000.00 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 2.5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ MLR-1.75 
ต่อปี 

รวม 207,000,000.00  107,000,000.00  164,401,000.00  75,105,000.00  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีสําคญัให้บริษทัฯ 
ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า 
- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า 
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษา

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี จึงจดัประเภทยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของเงินกู้
ยมืระยะยาวท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส่วนท่ีหมุนเวยีน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยาวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 12 
 
17. หนีสิ้นสัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละ
ระดบั แต่ไม่รวมถึงรายการท่ีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 
 ขอ้มูลระดบั 1 ขอ้มูลระดบั 2 ขอ้มูลระดบั 3 รวม 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หนี้สิน         
สัญญาอนุพนัธ์         

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
- 

 
- 

 
1,614,915.48 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,614,915.48 

 
- 

รวม - - 1,614,915.48 - - - 1,614,915.48 - 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตราสาร
อนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ (Over the counter) วดัมูลค่าโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ีสังเกตไดท่ี้มี
อยู่และอา้งอิงจากประมาณการของบริษทัฯ เองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ถา้ขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญั
ทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
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18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 56,863,655.77  55,533,693.02 
รวม 56,863,655.77  55,533,693.02 

18.1 ลกัษณะของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีการดาํเนินโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานซ่ึงเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามเงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีบริษทัฯ ตอ้งจ่าย
เป็นเงินชดเชยให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยโดยไม่มีการ
เตรียมเงินกองทุน ดงันั้น บริษทัฯ จึงตอ้งรับความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในการจ่ายผลประโยชน์ท่ีตกลงไวใ้หพ้นกังาน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานให้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานใหม่ของประเทศไทยซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 โดยเพิ่มขอ้กาํหนดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนกังานท่ีมีอายุงานครบ 20 
ปีข้ึนไป ไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย จาํนวน 400 วนั 
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18.2 จาํนวนเงินในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จาํนวนเงินในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 55,533,693.02  53,561,969.99 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี    

ตน้ทุนบริการในอดีต -  15,843,405.78 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 7,953,435.95  6,417,934.25 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,574,976.07  1,339,424.00 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 9,528,412.02  23,600,764.03 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน    

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่    
ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้    
เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,773,008.27)  (3,569,478.00) 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน (2,773,008.27)  (3,569,478.00) 
จ่ายชาํระผลประโยชน์ (5,425,441.00)  (18,059,563.00) 
ยอดคงเหลือปลายปี 56,863,655.77  55,533,693.02 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนขา้งตน้แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4,330,923.00  8,631,935.05 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 5,197,489.00  14,968,828.98 

รวม 9,528,412.00  23,600,764.03 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสรุปไดด้งัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.59 ต่อปี  ร้อยละ 2.07 ต่อปี 
อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 3.00 ต่อปี  ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี  ร้อยละ 0.00 – 35.00 ต่อปี 
อตัรามรณะ ร้อยละ 100.00  ร้อยละ 100.00 
 ของตารางมรณะไทย  ของตารางมรณะไทย 
 พื้นฐานปี 2560  พื้นฐานปี 2560 
อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00 
 ของอตัรามรณะ  ของอตัรามรณะ 
อายเุกษียณ 60 ปี  60 ปี 
18.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยสมมติให้ขอ้สมมติอื่น ๆ คงที่ซ่ึงแสดง
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลต่อภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราคิดลด    

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00 (2,208,488.40)  (3,644,727.00) 
ลดลงร้อยละ 1.00 2,060,008.41  4,134,751.00 

อตัราการข้ึนเงินเดือน    
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00 3,446,648.43  5,194,371.00 
ลดลงร้อยละ 1.00 (3,881,522.73)  (4,666,269.00) 
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   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน    

เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.00 (4,276,793.32)  - 
ลดลงร้อยละ 20.00 5,144,097.07  - 

อตัรามรณะ    
เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.00 (469,674.37)  - 
ลดลงร้อยละ 20.00 475,730.42  - 

 
18.4 การครบกาํหนดของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัตาม
โครงการผลประโยชน์เท่ากบั จาํนวน 11 ปี และจาํนวน 6.91 ปี ตามลาํดบั 

บริษทัฯ ไม่ไดแ้สดงการวเิคราะห์การครบกาํหนดของกระแสเงินสดจ่ายชาํระผลประโยชน์ซ่ึง
ยงัไม่ไดคิ้ดลด แต่ไดแ้สดงความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัต่าง ๆ แลว้ 

 
19. ทุนเรือนหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ทุนเรือนหุน้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 บาทต่อหุน้  หุน้  บาท  บาทต่อหุน้  หุน้  บาท 
ทุนจดทะเบียน            
หุน้สามญัตน้ปี 1.00  439,844,340  439,844,340.00  1.00  439,844,340  439,844,340.00 
หุน้สามญัปลายปี 1.00  439,844,340  439,844,340.00  1.00  439,844,340  439,844,340.00 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว            
หุน้สามญัตน้ปี 1.00  439,844,284  439,844,284.00  1.00  439,844,284  439,844,284.00 
หุน้สามญัปลายปี 1.00  439,844,284  439,844,284.00  1.00  439,844,284  439,844,284.00 
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20. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 
21. การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 ไดมี้มติอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรสําหรับปี 2561 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท 

 
22. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการจัดการส่วนทุน คือ การดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ กาํกบัดูแลส่วนทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนซ่ึงคาํนวณโดยการหารหน้ีสินตาม
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
หน้ีสิน (บาท) 1,196,582,816.01  1,316,371,020.70 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (บาท) 935,827,705.53  914,739,676.80 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.28  1.44 
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23. รายได้อ่ืน 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
รายไดด้อกเบ้ีย 88,821.92  152,509.23 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 11,199,595.04  9,706,711.99 
รายไดค้่าท่ีปรึกษา 1,149,229.08  3,228,482.14 
รายไดเ้งินชดเชยภาษีอากร 11,260,454.00  2,605,478.05 
กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,065,720.88  291,115.42 
อ่ืน ๆ 2,646,368.45  11,368,970.21 

รวม 29,410,189.37  27,353,267.04 
 
24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพน ักงานของบริษทัฯ ได ้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารอง เ ล้ียงชีพภายใต้
พระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามข้อบงัคบัของ
กองทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดรั้บรู้เงินสมทบเขา้กองทุนเป็น
ค่าใชจ่้าย จาํนวนเงิน 3.82 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 4.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 146,881,617.72  27,349,376.65 
วตัถุดิบและสารเคมีใชไ้ป 848,307,058.18  1,679,639,576.31 
ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง(โอนกลบั) (37,228,627.71)  28,759,459.39 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 264,536,634.93  388,723,896.66 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 31,998,715.00  38,332,910.00 
ค่าเส่ือมราคา 82,795,165.27  73,928,517.39 
ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 49,605.13  200,619.67 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 2,135,807.84  1,968,666.92 
หน้ีสงสัยจะสูญ 5,444,034.94  35,426,914.94 
ค่าขนส่ง 13,372,545.72  21,069,930.30 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 22,673,037.65  30,415,496.65 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 59,307,471.72  93,442,264.34 
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26. ภาษีเงินได้ 
26.1 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 
   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั    

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดข้องผลแตกต่างชัว่คราว    
ท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีกลบัรายการ (8,250,297.29)  13,898,012.65 

รวม (8,250,297.29)  13,898,012.65 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ความสัมพนัธ์ระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินไดก้บักาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีในรูปแบบการกระทบยอดระหวา่ง(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษี
เงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 27,119,919.41  (177,784,768.93) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 (5,423,983.88)  35,556,953.79 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัได ้ (325,919.70)  (1,196,270.42) 
รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน 580,272.30  1,417,375.22 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้    
รอการตดับญัชี (950,701.27)  (887,641.72) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้    
รอการตดับญัชี (2,129,964.74)  (20,992,404.22) 

รวม (8,250,297.29)  13,898,012.65 
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26.2 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 
   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน 
 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ 2,773,008.27  (554,601.66)  2,218,406.61  3,569,478.00  (713,895.60)  2,855,582.40 
รวม 2,773,008.27  (554,601.66)  2,218,406.61  3,569,478.00  (713,895.60)  2,855,582.40 

 
26.3 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในงบการเงิน 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  สาํหรับปี  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 2563 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7,180,377.71  1,088,806.99  -  8,269,184.70 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 10,264,574.46  (7,445,725.54)  -  2,818,848.92 
การขายท่ีใหสิ้ทธิในการคืน        

หน้ีสินเงินคืน 2,266,485.16  (185,301.00)  -  2,081,184.16 
สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน (854,395.04)  (1,800,748.26)  -  (2,655,143.30) 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ -  322,983.10  -  322,983.10 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 11,106,738.61  820,594.20  (554,601.66)  11,372,731.15 

ขาดทุนทางภาษี 39,003,821.94  (840,887.91)  -  38,162,934.03 
รวม 68,967,602.84  (8,040,278.42)  (554,601.66)  60,372,722.76 
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 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  สาํหรับปี  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 2562 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 94,994.73  7,085,382.98  -  7,180,377.71 
ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 4,512,682.58  5,751,891.88  -  10,264,574.46 
การขายท่ีใหสิ้ทธิในการคืน        

หน้ีสินเงินคืน 740,809.73  1,525,675.43  -  2,266,485.16 
สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน (192,014.03)  (662,381.01)  -  (854,395.04) 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน        
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 10,712,394.00  1,108,240.21  (713,895.60)  11,106,738.61 

ขาดทุนทางภาษี 39,045,187.67  (41,365.73)  -  39,003,821.94 
รวม 54,914,054.68  14,767,443.76  (713,895.60)  68,967,602.84 

 
26.4 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในงบการเงิน 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2563  สาํหรับปี  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2,822,327.43)  (210,018.87)  -  (3,032,346.30) 

รวม (2,822,327.43)  (210,018.87)  -  (3,032,346.30) 
 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัท่ี  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม 2562  สาํหรับปี  เบด็เสร็จอ่ืน  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (1,952,896.32)  (869,431.11)  -  (2,822,327.43) 

รวม (1,952,896.32)  (869,431.11)  -  (2,822,327.43) 
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26.5 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 40,000,000.00  40,000,000.00 

รวม 40,000,000.00  40,000,000.00 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มี

วนัส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 
บริษทัฯ ไม่ได้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ี

ใช ้หักภาษีท่ีเกิดจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมข้างต้นเน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไม่มีความตั้งใจจะ
จาํหน่ายเงินลงทุนน้ี 

26.6 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษี    

ปี 2567 115,406,550.20  104,962,021.10 
รวม 115,406,550.20  104,962,021.10 

บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้
ใช้ขา้งตน้เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้
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27. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
27.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและขอ้มูลทาง
การเงินภายในของบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงเป็นส่วนงานดาํเนินงานท่ี
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีการใชก้าํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดต้ามส่วนงานในการสอบทานผลการ
ดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอดงัน้ี 
- ส่วนงานอุตสาหกรรมฟอกหนังซ่ึงมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์หนังสําเร็จรูปและการ

ใหบ้ริการฟอกหนงั 
- ส่วนงานอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

27.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 
รายการระหว่างส่วนงานที่รายงานกําหนดราคาตามเกณฑ์ราคาปกติธุรกิจกบั

บุคคลภายนอกและไดต้ดัออกจากงบการเงินของบริษทัฯ แลว้ 
รายได ้และกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถ

ปันส่วนให้กบัส่วนงานที่รายงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได ้
และกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินของบริษทัฯ 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 
 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   
 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 935,030  45,196  980,226  613,320  -  1,593,546 
ระหวา่งส่วนงาน 35,270  95,518  130,788  -  (130,788)  - 

รวม 970,300  140,714  1,111,014  613,320  (130,788)  1,593,546 
การจาํแนกรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            
ในประเทศ 45,002  95,518  140,520  591,094  (130,788)  600,826 
ต่างประเทศ 925,298  45,196  970,494  22,226  -  992,720 

รวม 970,300  140,714  1,111,014  613,320  (130,788)  1,593,546 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้     103,474  246,401  (156)  349,719 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     (6,832)  (183)  -  (7,015) 
รายไดอ่ื้น     16,862  12,548  -  29,410 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (45,270)  (113,123)  -  (158,393) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (79,572)  (65,710)  156  (145,126) 
ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์     (1,615)  -  -  (1,615) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (28,008)  (11,852)  -  (39,860) 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (40,961)  68,081  -  27,120 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           (8,250) 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี           18,870 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           84,981 
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 (หน่วย : พนับาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 
 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   
 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     
 พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 1,621,738  127,446  1,749,184  680,915  -  2,430,099 
ระหวา่งส่วนงาน 54,493  99,106  153,599  -  (153,599)  - 

รวม 1,676,231  226,552  1,902,783  680,915  (153,599)  2,430,099 
การจาํแนกรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            
ในประเทศ 261,614  102,343  363,957  652,693  (153,599)  863,051 
ต่างประเทศ 1,414,617  124,209  1,538,826  28,222  -  1,567,048 

รวม 1,676,231  226,552  1,902,783  680,915  (153,599)  2,430,099 
กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ (25,891)  (6,540)  (32,431)  278,688  7  246,264 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     25,471  3,069  -  28,540 
รายไดอ่ื้น     16,359  11,001  (7)  27,353 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (81,909)  (123,173)  -  (205,082) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (158,710)  (64,422)  -  (223,132) 
ตน้ทุนทางการเงิน     (37,362)  (9,928)  -  (47,290) 
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)            
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     (4,438)  -  -  (4,438) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (273,020)  95,235  -  (177,785) 
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           13,898 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี           (163,887) 

            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           76,097 
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27.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ภายนอกท่ีมีมูลค่า

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายไดใ้นงบการเงินของบริษทัฯ แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : ร้อยละ)  (หน่วย : บาท) 
 สัดส่วนต่อรายได ้  รายได ้
 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกคา้ต่างประเทศรายท่ีหน่ึง 7.64  13.00  121,726,316.54  315,939,957.48 
ลูกคา้ต่างประเทศรายท่ีสอง 7.42  11.44  118,271,199.60  278,045,697.64 

รวม 15.06  24.44  239,997,516.14  593,985,655.12 

 
28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษทัฯ มีสถานะเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

และความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ ซ่ึงบริษทัฯ จะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมาะสมเพื่อ
บริหารความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

28.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นความเส่ียงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสด

ในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือ
วตัถุดิบและเคร่ืองจกัร และการขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,699,364.08  3,765,475.89  3,841,235.51  7,344,214.84 
ยโูรโซน 18,339.00  5,100.00  97,256.88  136,425.50 
หยวนจีน 43,140.00  30,700.00  -  - 
ดอลลาร์ฮ่องกง 101.00  150.00  -  - 
ปอนดส์เตอร์ลิงองักฤษ 2,015.00  -  180,081.91  - 
ดองเวยีดนาม 100,000.00  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีการใช้ตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

สกุลเงินท่ีบริหารความเส่ียง จาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บ(ส่งมอบ) 
 สัญญาซ้ือ  สัญญาขาย 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        
สัญญาซ้ือขาย 

เงินต่างประเทศล่วงหนา้ 
       

จาํนวนเงินตามสัญญา        
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -  762,938.08  -  (3,278,449.63) 
บาทไทย -  (23,261,982.06)  -  98,915,002.08 

มูลค่ายติุธรรม (บาท) -  (293,902.55)  -  418,412.03 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีใช้ในการบริหารความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนวดัมูลค่าโดยใช้อตัราท่ีกาํหนดโดยสถาบนัการเงินคู่สัญญา ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 
 
 

105



 

 

28.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดใน

อนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบ้ียตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ี
เปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      (ร้อยละ) 
สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,678,918.42  -  23,717,697.59  69,396,616.01  0.050 – 0.550 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน -  147,470.42  -  147,470.42  6.00 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชี 51,500,306.35  -  -  51,500,306.35  6.25 – 6.70  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

สกลุเงินบาทไทย 352,047,780.42  -  -  352,047,780.42  2.23 – 4.15 
สกลุเงินตราต่างประเทศ 258,939,822.99  -  -  258,939,822.99  1.34 – 4.25 

เงินกูย้ืมระยะยาว 164,401,000.00  -  -  164,401,000.00  4.25 – 4.85 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  58,971,621.68  -  58,971,621.68  0.35 – 4.18 
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 หน่วย : บาท 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 
 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      (ร้อยละ) 
สินทรัพยท์างการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,023,938.58  -  15,329,948.22  42,353,886.80  0.050 – 0.712 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน -  327,610.00  -  327,610.00  6.00 
หน้ีสินทางการเงิน          
หน้ีสินผิดนดัชาํระ 21,435,038.11  -  126,994.17  21,562,032.28  18.00 
เงินเบิกเกินบญัชี 20,576,204.86  -  -  20,576,204.86  6.25 – 6.70 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

สกลุเงินบาทไทย 508,350,938.75  -  -  508,350,938.75  2.73 – 4.25 
สกลุเงินตราต่างประเทศ 250,291,025.85  -  -  250,291,025.85  1.50 – 3.57 

เงินกูย้ืมระยะสั้น -  60,000,000.00  -  60,000,000.00  2.50 
เงินกูย้ืมระยะยาว 75,105,000.00  -  -  75,105,000.00  4.875 – 5.000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  25,915,501.56  -  25,915,501.56  0.35 – 2.75 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไม่ได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินใดเพื่อ
บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

28.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน

ฝ่ายหน่ึงจะทาํให้เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการที่ไม่สามารถจ่าย
ชาํระภาระผูกพนั ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการกระจุกตวัของการให้
สินเช่ือและการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีผลเสียหายสูงสุดจากการให้สินเช่ือท่ีอาจ
เกิดข้ึนเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ
ดงัน้ี 

กลุ่มสินทรัพยท์าง
การเงิน 

การบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

เงินฝากสถาบนัการเงิน การพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินและการให้สินเช่ือกบั
บริษทัฯ 

ลูกหน้ี การพิจารณาคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีจากฐานะการเงินและประสบการณ์การรับ
ชาํระหน้ีในอดีต และการกาํหนดให้ลูกคา้บางรายตอ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
หรือจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ 

 

28.5 มูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และวนัที่ 1 มกราคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น และเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียตลาด ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงเชื่อวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสาํคญั 

       (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 รวม   

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  69,396,616.01  69,396,616.01  69,396,616.01 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  234,263,620.94  234,263,620.94  234,263,620.94 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  126,485.44  126,485.44  126,485.44 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  147,470.42  147,470.42  147,470.42 

รวม -  303,934,192.81  303,934,192.81  303,934,192.81 
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       (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 รวม   

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  662,487,909.76  662,487,909.76  662,487,909.76 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  248,989,867.02  248,989,867.02  248,989,867.02 
หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 1,614,915.48  -  1,614,915.48  1,614,915.48 
เงินกูย้มืระยะยาว -  164,401,000.00  164,401,000.00  164,401,000.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  58,971,621.68  58,971,621.68  58,971,621.68 

รวม 1,614,915.48  1,134,850,398.46  1,136,465,313.94  1,136,465,313.94 
 

       (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 
 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
 รวม   

สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  42,353,886.80  42,353,886.80  42,353,886.80 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  240,153,573.40  240,153,573.40  240,153,573.40 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  184,319.91  184,319.91  184,319.91 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  327,610.00  327,610.00  327,610.00 

รวม -  283,019,390.11  283,019,390.11  283,019,390.11 

หน้ีสินทางการเงิน        
หน้ีสินผิดนดัชาํระ -  21,562,032.28  21,562,032.28  21,562,032.28 
เงินเบิกเกินบญัชีและ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  779,218,169.46  779,218,169.46  779,218,169.46 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  295,992,796.95  295,992,796.95  295,992,796.95 
เงินกูย้มืระยะสั้น -  60,000,000.00  60,000,000.00  60,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะยาว -  75,105,000.00  75,105,000.00  75,105,000.00 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  25,915,501.56  25,915,501.56  25,915,501.56 

รวม -  1,257,793,500.25  1,257,793,500.25  1,257,793,500.25 
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28.6 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลาํด ับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์          
ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 124,988,568.42  -  -  141,170,000.00  141,170,000.00 

หนีสิ้น          
หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย          
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน          
ตราสารอนุพนัธ์ 1,614,915.48  -  1,614,915.48  -  1,614,915.48 

          
 (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 
   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 
สินทรัพย์          
ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม          
แต่มีการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 127,452,206.14  -  -  141,170,000.00  141,170,000.00 

 
29. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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29.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯ 
ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั บริษทัร่วมโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั จิงดง ซีเอส รับเบอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั เจริญสิน คอนโดทาวน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ว ีที บราเดอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 
บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ 
จาํกดั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันโดยเป็นกรรมการและผู ้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ 

คุณณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
กรรมการและผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ
บริษทัฯ 

คุณไล่ จีเซียง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ
บริษทัฯ 

คุณอาทิตย ์เชิญปรีชา บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ
บริษทัฯ 
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29.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 
    (หน่วย : บาท) 
 นโยบายการกาํหนดราคา สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
 สาํหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
บริษัทร่วม     
รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก -  25,802.50 
รายไดค้่าท่ีปรึกษา ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 1,149,229.08  3,228,482.14 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  14,202,664.00 
ค่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 12,000.00  - 
มูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 23,768,983.60  - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก 1,694,781.00  1,248,086.65 
รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 733,685.62  420,742.32 
มูลค่าการขายทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 12,000.00  481,246.72 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 184,275,401.35  341,014,181.98 
ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,141,500.00  2,582,055.54 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 1,946,327.28  6,670,052.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 294,460.38  1,978,354.91 
ซ้ืออุปกรณ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั -  977,383.25 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 4,500,000.00  3,600,000.00 
ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 180,000.00  180,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 337,159.62  423,440.45 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี 148,954.08  - 
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29.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 
   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหนีก้ารค้า    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 388,805.64  196,113.35 

รวม 388,805.64  196,113.35 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า    
บริษทัร่วม 6,525,424.57  7,848,458.82 

รวม 6,525,424.57  7,848,458.82 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (6,525,424.57)  (7,848,458.82) 

สุทธิ -  - 

ลูกหนีอ่ื้น    
บริษทัร่วม 185,542.74  180,285.00 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,978.11  2,206.19 

รวม 203,520.85  182,491.19 

เจ้าหนีก้ารค้า    
บริษทัร่วม -  2,512,821.80 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 62,045,742.79  83,470,125.09 

รวม 62,045,742.79  85,982,946.89 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,880.48  5,070.00 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,617,002.27  3,728,843.21 

รวม 3,622,882.75  3,733,913.21 

ดอกเบีย้ค้างจ่าย    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  52,054.79 

รวม -  52,054.79 
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   (หน่วย : บาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เจ้าหนีอ่ื้น    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,606.08  122,918.81 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,127.71  28,922.73 

รวม 73,733.79  151,841.54 

เงินลงทุนค้างจ่าย    
บริษทัร่วม 99,997.50  - 

รวม 99,997.50  - 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ยอดคงเหลือตน้ปี 60,000,000.00  - 
กูย้มืเพิ่ม -  60,000,000.00 
ชาํระคืน (60,000,000.00)  - 
ยอดคงเหลือปลายปี -  60,000,000.00 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานค้างจ่าย    
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  8,424,680.00 

รวม -  8,424,680.00 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,171,015.00  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 720,000.00  - 

รวม 36,891,015.00  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบุคคลที่เก่ียวข้องกันทั้ง

จาํนวนเป็นเงินกู ้ย ืมจากกรรมการของบริษทัฯ ในรูปสัญญากู้เงิน ระยะเวลา 2 เดือน อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ต่อปี ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดช้าํระคืนครบถว้นแลว้ 
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29.4 ภาระผกูพนัระหวา่งกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ี

ปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหมายเหตุ 31.2 
29.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 25,958,290.00  32,216,950.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 421,986.00  500,592.00 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 5,618,439.00  3,080,368.00 
เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษ -  2,535,000.00 

รวม 31,998,715.00  38,332,910.00 
 
30. ข้อมูลเกีย่วกบักระแสเงินสด 

30.1 รายการท่ีมิใช่เงินสด 
ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    

โดยการก่อเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์    
มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11,611.21  1,927,641.55 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 812.79  100,963.85 

โดยการทาํสญัญาเช่า 2,299,000.00  965,046.72 
โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 23,551.40  7,347,374.00 
โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน    
เป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  240,000.00 

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์    
เป็นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  695,412.00 

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,524,047.34  3,788,340.00 
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   (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปี  สาํหรับปี 
 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่า 50,850,295.42  - 
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย ์    
   ไม่หมุนเวียนอ่ืน 92.00  - 
เงินรับล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นลดลงจากการจาํหน่าย    
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4,499,993.76  - 
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์    
พนกังานท่ีกาํหนดไวท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 2,773,008.27  3,569,478.00 

 
30.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจาก
กิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัที่  จากกระแสเงินสด  ของการเปล่ียนแปลง    ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงิน  ของอตัราแลกเปล่ียน    31 ธนัวาคม 2563 
     เงินตราต่างประเทศ     
หน้ีสินผดินดัชาํระ 21,562,032.28  (21,562,032.28)  -  -  - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน          

จากสถาบนัการเงิน 779,218,169.46  (116,276,422.45)  (453,837.25)  -  662,487,909.76 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 60,000,000.00  (60,000,000.00)  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาว          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 60,451,000.00  (10,704,000.00)  -  8,736,000.00  58,483,000.00 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 14,654,000.00  100,000,000.00  -  (8,736,000.00)  105,918,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 10,247,970.43  (19,403,475.30)  -  28,569,800.03  19,414,295.16 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 15,667,531.13  -  -  23,889,795.39  39,557,326.52 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,549,712.26  (39,888,224.06)  -  37,950,918.43  612,406.63 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,014,050.65  -  -  -  1,014,050.65 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 2,028,605.40  (2,028,605.40)  -  12,424.00  12,424.00 

รวม 967,393,071.61  (169,862,759.49)  (453,837.25)  90,422,937.85  887,499,412.72 
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 (หน่วย : บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ  การเปล่ียนแปลงอ่ืน  ยอดคงเหลือปลายปี 
 ณ วนัที่  จากกระแสเงินสด  ของการเปล่ียนแปลง    ณ วนัที่ 
 1 มกราคม 2562  จากการจดัหาเงิน  ของอตัราแลกเปล่ียน    31 ธนัวาคม 2562 
     เงินตราต่างประเทศ     
หน้ีสินผดินดัชาํระ -  -  -  21,562,032.28  21,562,032.28 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน          

จากสถาบนัการเงิน 1,200,386,786.29  (399,228,525.94)  (505,052.78)  (21,435,038.11)  779,218,169.46 
เงินกูย้มืระยะส้ัน -  60,000,000.00  -  -  60,000,000.00 
เงินกูย้มืระยะยาว          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 13,404,000.00  (19,407,000.00)  -  66,454,000.00  60,451,000.00 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 41,108,000.00  40,000,000.00  -  (66,454,000.00)  14,654,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          
ส่วนท่ีหมุนเวยีน 10,916,045.67  (11,084,887.06)  -  10,416,811.82  10,247,970.43 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 25,119,296.23  -  -  (9,451,765.10)  15,667,531.13 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,653,848.97  (45,844,412.78)  -  44,740,276.07  2,549,712.26 
เงินปันผลคา้งจ่าย 1,013,832.65  (8,796,667.68)  -  8,796,885.68  1,014,050.65 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 1,944,738.13  (1,944,738.13)  -  2,028,605.40  2,028,605.40 

รวม 1,297,546,547.94  (386,306,231.59)  (505,052.78)  56,657,808.04  967,393,071.61 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
นอกจากหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ 

มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 
31.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถาบนั

การเงินดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 
เงินเบิกเกินบญัชี            

ลา้นบาท 100.00  (51.50)  48.50  100.00  (20.58)  79.42 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            
และทรัสตรี์ซีต            
ลา้นบาท 1,570.00  (704.58)  865.42  1,630.00  (780.09)  849.91 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00  (0.87)  2.13  3.00  (1.25)  1.75 

หนงัสือคํ้าประกนั            
ลา้นบาท 15.00  (7.45)  7.55  15.00  (7.59)  7.41 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            
ลา้นบาท 1,090.00  (53.58)  1,036.42  1,090.00  (122.18)  967.82 

บตัรเครดิต            
ลา้นบาท 1.60  (0.17)  1.43  1.60  (0.22)  1.38 

31.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ี
ปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัรา
ค่าท่ีปรึกษา จาํนวนเงิน 0.10 ลา้นบาทและจาํนวนเงิน 0.60 ลา้นบาทต่อเดือน ตามลาํดบั 

31.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งบริการกบักิจการอ่ืน 
จาํนวนเงิน 10.86 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 6.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

31.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตาม
สัญญาเช่าอาคารซ่ึงจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ไม่เกิน 1 ปี 0.22  0.22 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.21  0.43 

รวม 0.43  0.65 
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31.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจะตอ้งจ่ายรายจ่ายฝ่ายทุนในอนาคต
กบักิจการอ่ืนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้ดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ลา้นบาทไทย 1.36  1.36 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา -  0.02 
ลา้นยโูร -  0.11 

 
32. การจัดประเภทรายการใหม่ 

บริษทัฯ ได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีหรือส่วนของผู ้
ถือหุ้นตามท่ีได้รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 240,513,212.97 (35,431,448.80) 205,081,764.17 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 187,700,886.20 35,431,448.80 223,132,335.00 

 
33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติเสนอ
ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และกาํไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้น และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
34. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีได ้รับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป  จํากดั 
(มหาชน) เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

______________________________ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั
ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนาม
ก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาระส าคญั   
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้ง
ของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  
 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์  2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบ
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัได้
มอบหมายให้ นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นางสาวอาจารีย ์  ศุภสินวงศช์ยั ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั” 

                      ช่ือ                  ต าแหน่ง                       ลายมือช่ือ** 
 

1.   นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                       
                                                

2.   นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                                                                 
 

 

ผูรั้บมอบอ านาจ     นางสาวอาจารีย ์ ศุภสินวงศช์ยั      เลขานุการบริษทั                  
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 

นายสุวชัชัย   วงษ์เจริญสิน กรรมการ / ประธานกรรมการ  
อายุ  ปี 48 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2543 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย 

มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 
 

กรรมการ บริษทัแมนวดู อินเตอร์เทรด จ ากดั 
กรรมการ บริษทั โฮลีซนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทเไทย )จ ากดั  
กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซงเม่า นนัวเูวน่ จ ากดั  
กรรมการ บริษทั ซนัไซน์ พลาสติก โปรดกัส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั มิตรนิยม (แมนวดู )จ ากดั  
กรรมการ บริษทั มิมิ อนัดสัเทรียล จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดกัส์ จ ากดั  
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จ ากดั 
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนงัไทย 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนงัและผลิตภณัฑห์นงั 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทเไทย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวตัิ
การอบรมอ่ืน 

หลกัสูตรประกาเนียบตัรชั้นสูง การบริหารเเรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหาร
ระดบัสูง รุ่นท่ี 21 สถาบนัพระปกเกลา้  
หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง 
รุ่นท่ี 20 สถาบนัพระปกเกลา้ 
อบรมหลกัสูตร “ผูป้ระกอบการแห่งอนาคต ”รุ่นท่ี 3    
Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวทิยากรุงเทพ 
Director Certification Program – Class 46/2004 
Finance for Non – Finance – FN 2003 
Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 
Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018 
Oxford Program me on Negotiation Batch 2 
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การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

- 14,467,488  หุ้น   (3.289%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- พี่ชาย    :   นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน   นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน  
- นายณัฏฐกิตต ์  วงษ์เจริญสิน 
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นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน กรรมการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
อายุ  47 ปี  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of nevada, las vegas 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรการเมืองการปกครอง         
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 
 

กรรมการ บริษทั ยู อาร์ แฟมิล่ี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เดอะเลิฟมาร์คส จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เอส เค เรียวแอสเสท จ ากดั 
กรรมการ บริษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั มิราเคล จิวเวลร่ี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ยู อาร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
กรรมการ บริษทั สมาร์ท เซ็น อินดสัเดรียล ดีไซน์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน  จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Future Entrepreneurs Forum 2/2014  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ                                               
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย  
Director Certification Program – 88/2007 
Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

12,337,141 หุ้น  (2.805%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน   พี่ชาย : นายกิติชยั  วงษ์เจริญสิน     
นายณัฏฐกิตต ์วงษ์เจริญสิน  
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นายกิติชัย   วงษ์เจริญสิน กรรมการ  
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2548 

อายุ  45 ปี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2548 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ระหว่างศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลยัโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 

สาขาวิชา การจดัการโลจิตตกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  
ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต,สาขาการจดัการอุตสาหกรรม   
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

กรรมการ บริษทั เจริญสิน โฮด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 
กรรมการ บริษทั วีอาร์ วารา จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง  กม.34 จ ากดั 
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเทา้ สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

หลกัสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Director Accreditation Program 64/2007 
Director Certification Program – 187/2014 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 14 การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรับนักบริหารระหว่างศึกษาหลกัสูตรBRAIN  รุ่น 3 
Business Revelation and Innovation Network สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุ่น
ท่ี 23 
 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

5,373,002 (1.22%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน    นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน 
 พี่ชายนายณัฏฐกิตต ์ วงษ์เจริญสิน 
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นายซือลุ๋น กัว กรรมการ  
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2537 

อายุ  67 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Diploma Shu The Junior College of Technology 
ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

2531 – 2532  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บริษทั แพนโอเวอร์ซีส (ไทยแลนด์) จ ากดั 
2519 – 2531  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ADI GROUP (Taiwan) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Director Accreditation Program – Class 65/2007 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

5,366,980 (1.220%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

 

นางสาวยูนเวน เฉิน กรรมการ  
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

อายุ  44 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Carnegie Mellon University PA, USA 
ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Director Certification Program – 284/2019 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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นายณัฏฐกิตต์  วงษ์เจริญสิน 
 

กรรมการ  
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2563 

อายุ  43 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทรี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน  จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
กรรมการ  บริษทั เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์ท จ ากดั  
กรรมการ บริษทั เจริญสินธานี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซีเอสเจ รับเบอร์ชีท จ ากดั 
กรรมการ บริษทัแมนวูด อินเตอร์เทรด จ ากดั 
กรรมการ  เวนเจอร์ อินเตอร์ พลสั จ ากดั 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร ผูน้ ายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย  
ส านกันกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (ปนป.7) สถาบนัพระปกเกลา้  

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

9,401,364 (2.137%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั วงษ์เจริญสิน นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน  นายกิติชยั วงษ์เจริญ
สิน 
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นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  60 ปี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบนั Westcoast 

University U.S.A. 
ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบนั Pepperdine 
University U.S.A. 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย)์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผูอ้  านวยการระดบัสูง กรม
ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
รองอธิบดี กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 
ท่ีปรึกษาการพาณิชย  ์กระทรวงพาณิชย์ 
ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย  ์

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 
Director Certification Program – 234/2017 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

 

พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  64 ปี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

2558-2559 หัวหน้า จเรต ารวจ (สบ 8) 
2557-2558 จเรต ารวจ (สบ 8) 
2556-2557 รองผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล 
2550-2556 รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค  1 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 
 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ  
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2554 

อายุ  52 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  (การบญัชี)  

ปริญญาโท สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 

2558 – ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
2560 – 2561 ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน  บริษทั บางปะกง เทอร์มินอล จ ากดั 
(มหาชน) 
2556 – 2558 อาจารยป์ระจ า สาขาบญัชี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 
2552 – ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ สาขาวิชาบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  บมจ.สหกลอิควิปเมนท์ 
2559-  ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
                               ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/   
                               กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน    
                               บมจ.แอ็พพลาย ดีบี   
2561 - 2562        กรรมการอิสระ 
                              บมจ.อิออน ธนสินทรัพย  ์(ไทยแลนด์) 
2562 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                               บมจ.อิออน ธนสินทรัพย  ์(ไทยแลนด์) 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

มาตรฐานบญัชี และมาตรฐานการสอบบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี  
รวม 63.5 ชัว่โมง ปี 2563 
ผูส้อบบญัชีอนุญาต 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ   
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004 
Director Certification Program (DCP) 88/2007 
Audit Committee Program (ACP) 18/2007  
หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 03/2008 
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012 
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 03/201 
Chartered Director Class (CDC) 08/2014 หลกัสูตร Boardroom Success through 
financing and Investment (BFI) 5/2018 
 
 

การถือครองหุ้นในบริษัท  ไม่มี 
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ณ 31 ธันวาคม 2563 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

           การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท   

ล าดบั ช่ือ-สกลุ 

จ านวนหุ้น 

31 ธันวาคม 
2562 

การซ้ือขายระหว่างปี 31 ธันวาคม 
2563 ซ้ือเพิม่ จ าหน่าย/โอน 

1 นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน  
คู่สมรส 
บุตร 

14,467,488 
235,200 
- 

- 
- 
- 

 
- 
- 

14,467,488 
235,200 
- 

2 นาย ซือ ลุ๋น กวั  
คู่สมรส 
บุตร 

5,366,980 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

5,366,980 
- 
- 

3 นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน  
คู่สมรส 
บุตร 

12,337,141 
1,663,200 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

12,337,141 
1,663,200 

- 
4 นายกิติชยั  วงษเ์จริญสิน  

คู่สมรส 
บุตร 

5,363,002 
3,630 

- 

10,000 
- 
- 

- 
- 
- 

5,373,002 
3,630 

5 นาย  วงษเ์จริญสิน 
คู่สมรส 
บุตร 

35,739,060 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

28,837,502 
- 
- 

6 นางสาวยนุ เวน เฉิน  
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

7 นายสุพพตั   อ่องแสงคุณ   
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

8 พลต ารวจโทชยตุ  ธนทวรัีชต ์  
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

9 ดร. มงคล   เหล่าวรพงศ ์  
คู่สมรส 
บุตร 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
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 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงนิ     
นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน กรรมการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
อายุ  47 ปี  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of nevada, las vegas 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรการเมืองการปกครอง         
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 
 

กรรมการ บริษทั ยู อาร์ แฟมิล่ี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เดอะเลิฟมาร์คส จ ากดั 
กรรมการ บริษทั เอส เค เรียวแอสเสท จ ากดั 
กรรมการ บริษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จ ากดั 
กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั มิราเคล จิวเวลร่ี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั ยู อาร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
กรรมการ บริษทั สมาร์ท เซ็น อินดสัเดรียล ดีไซน์ จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จ ากดั 
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน  จ ากดั 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

Future Entrepreneurs Forum 2/2014  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ                                               
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย  
Director Certification Program – 88/2007 
Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

12,337,141 หุ้น  (2.805%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน   พี่ชาย : นายกิติชยั  วงษ์เจริญสิน     
นายณัฏฐกิตต ์วงษ์เจริญสิน  
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  ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี  
นายวิเชษฐ์ นิ่มสุข  ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
อายุ  51  ปี  ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต )สาขาการบญัชี( 

 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

ประสบการณ์ท างาน 
ต าแน่งในบริษัทอ่ืน 
 

2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

2547 -   2559 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลักสูตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอ่ืน 

โครงการอบรม " นกับญัชียคุใหม่ " รุ่นท่ี 14 นกับญัชีกบัการสร้างมูลค่า 
คณะพาณิชยเาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                                              
 

การถือครองหุ้นในบริษัท  
ณ 31 ธันวาคม 2563 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง 

กรรมการและผู้บริหาร 

-ใม่มี- 
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  รายละเอยีดเลขานุการบริษัท  

นางสาวอาจารีย์  ศุภสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษทั 
อายุ  58 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา  สาขาบญัชี วทิยาลยัพณิชยการบางนา 
ประสบการณ์ท างานต าแน่งในบริษัทอ่ืน 2560   – ปัจจุบนั   เลขานุการบริษทั                                                                         

2532 – 2559   ผูจ้ดัการแผนการเงิน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
การอบรบหลกัสูตรกรรมการและประวตัิ
การอบรมอ่ืน 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ                                                           
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   APCG 45/2018                           
กระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่   ปี 2018                                                  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย                                                         
Assist your BOD in leading throught disruptions with CG Persperctive 
Deloittle Touche Tohmastsu Jaiyos Audit Co.Ltd. 2018 

การถือครองหุ้นในบริษัท                       
ณ 31 ธันวาคม 2563 

17,850 หุน้  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว ระหว่าง
กรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

1.2  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ย ความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และ ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให ้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี  

1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตาม
ดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงใหข้อ้มุลแก่ผูส้นใจทัว่ไป  
4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

4.1 ทะเบียนกรรมการ  
4.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
4.4  รายงานประจ าปีของบริษทั  
4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

      5.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม 
 
 

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563   
 บริษทั มีบริษทัร่วม  จ านวน 1 บริษทั ดงัน้ี 

 
 

  รายช่ือ  บริษทั  บริษทัร่วม 
       

นายกิติชยั   วงษเ์จริญสิน  /, //  /, // 
       

นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน  /, //  /, // 
      

หมายเหตบุริษทัร่วม หมายถึง บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอรค ์ดงัน้ี   (ILN) จาก  

  1.   / = กรรมการ  X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร   
2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ของประกาศน้ี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั  

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
ช่ือ      นางสาววลยัรัตน ์  ศิลป์ชีวะกิจจา  
อาย ุ    48  ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี  คณะบญัชี  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หลกัสูตรการอบรม โครงการ"พฒันาผูบ้ริหาร Mini MBA" รุ่นท่ี 1 ศูนยน์วตักรรมทางธุรกิจ 
   คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   Business Analysis Program   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
   Strategic CFO ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
   Assist your BOD in leading throught disruptions with CG Persperctive  
   Deloittle Touche Tohmastsu Jaiyos Audit Co.Ltd. 
   ประกาศนียบตัรหลกัสูตร พฒันากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   Anti – Courupation The Practical Guide APCG 45/2018 
ประสบการณ์ท างาน 2553 – 2559         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน Back Office 
     บริษทั  แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์  จ ากดั 
   2545 – 2552         ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 
     บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จ ากดั 
   2539 – 2544         หวัหนา้ส านกักรรมการผูจ้ดัการ. 
     บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จ ากดั 
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หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
 
ช่ือ   นางสาวสุลาภา  ไชยพลบั 

อาย ุ   50 ปี 

วฒิุการศึกษา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิา อาหารและโภชนาการ  
วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ 

หลกัสูตรการอบรม  หลกัสูตรการอนุรักษพ์ลงังาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
   หลกัสูตรผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร กรมพฒันาพลงังานทดเทน 
   และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 
   โครงการคาร์บอนฟตุพร้ินทข์องผลิตภณัฑโ์ดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื (CSR-DIW)  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โครงการขยายผลการส่งเสริมการจดัท าคาร์บอนฟตุพร้ินทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรม  Carbon 
Footprint for Organization : CFO  โดย องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
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 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
(1) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ท่ีดิน, อาคาร, เคร่ืองจกัร มูลค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 549.50 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน จ านวน 3 แปลง เน้ือท่ี รวม 8.1ไร่  เจา้ของ จ านอง กบั5 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่า 650.00 ลา้นบาท 2 อาคาร ส านกังานใหญ่ 4 ชั้น เลขท่ี 700 หมู่ 6  เจา้ของ 

3. โรงงานท่ี 1 ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน (ตกแตง่
หนงั) สูง 4 ชั้น เลขท่ี 700/1  

เจา้ของ 

4.ท่ีดิน จ านวน 14 แปลง รวมเน้ือท่ี 10.20 ไร่  
โรงงานท่ี 2 (ฟอก, ยอ้มหนงั) ประกอบดว้ย อาคาร
โรงงานเลขท่ี 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวิท  ต.บางปูใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคาร  ยโูอบี จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่า 732.45 ลา้นบาท 

 

5.โรงงานแห่งท่ี 3  (จดัเก็บสินคา้) 750 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

6. โรงงานแห่งท่ี 4  (จดัเก็บเคมีภณัฑ)์ 707 หมู่ 6 ถ.
สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

เจา้ของ - 

7. โรงงานแห่งท่ี 5 (ผลิตรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์ 
ความปลอดภยั) เลขท่ี 199/8 หมู่ 3 ถนนบา้งบึง –หนอง
กาน ้ า อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี   

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน)   

วงเงิน 640  ลา้นบาท  
8. เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเล่ียงเมืองชลบุรี (ทล.361)  
ต.หนองไมแ้ดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชนวงเงิน 7 ลา้นบาท 

9. เลขท่ี 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบา้น
เก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี 

เจา้ของ - 

10. เลขท่ี 90/62 หมุ่ท่ี 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง
รากนอ้ย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 5.6 ลา้นบาท 

11. เลขท่ี 35/239, 35/240 ถ.สายปลวกแดง-หว้ยปราบ 
(รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  
จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 5 ลา้นบาท 

12. เลขท่ี  61/1, 61/2 หมู่ 6 ถ.สายดอนหวัฬ่อ-บา้นเก่า  
ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน วงเงิน 7 ลา้นบาท  

13. เลขท่ี 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพดุ ถ.
สุขมุวทิ (ทล.3) ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง  
จ.ระยอง 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 4 ลา้นบาท 
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

14. เลขท่ี 333/136-139 โครงการเจริญสินธานี-บ่อวนิ 
ถ.สายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ ทล.331) ต.บ่อวนิ อ.ศรีราชา   
จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จ านองกบั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) วงเงิน 20.80 ลา้นบาท  

15. เลขท่ี 99/419-423 โครงการหมู่บา้นราชพฤกษ ์บาง
นา    ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.บางโฉลง อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เจา้ของ - 

16. เลขท่ี 133/29-30 หมู่ 7 ถ.สุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ อ.
เมืองสมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

17. เลขท่ี 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 
(คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - 

18. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต  เจา้ของ - 
  

(2) นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  
 บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้การลงทุนในธุรกิจฟอกหนงัเป็นหลกั รวมถึงธุรกิจท่ีเอ้ืออ านวยและเป็น
ประโยชน์ต่อการท าธุรกิจในปัจจุบนัในระดบัภูมิภาคเอเชีย  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในธุรกิจหลกั โดยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมมูลค่ารวม 40 ลา้นบาท
หรือมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของสินทรัพยร์วมของงบการเงิน  (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม) ในส่วนของการบริหารบริษทัร่วม บริษทัควบคุมดูแลบริษทัร่วม โดยการส่งกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุน้ ซ่ึงผูเ้ป็นกรรมการจะตอ้งผลกัดนัให้บริษทัร่วมนั้น ๆ ด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จใน
เร่ืองส าคญัๆ เช่น ใหไ้ดผ้ลตามเป้าหมาย ใหมี้การบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ใหส้ามารถจ่ายเงินปัน
ผลไดต้ามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจ านวนท่ีไดรั้บอนุมติั 

 

 รายงานการประเมนิราคาทรัพย์สิน    

 -ไม่มี- 
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 นโยบายและแนวปฏิบัตการก ากบัดูแลกจิการ ฉบับเตม็ และจรรยาบรรณธุรกจิ ฉบับเตม็ 
 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกิจตามหลกัารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

มุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในทุกดา้นใหก้บั นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจซ่ึงเป็นการผลิต
และจ าหน่ายหนงัฟอกส าเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ดว้ยการค านึงถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและความยัง่ยนื 
ทางธุรกิจ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้น า หลกัการก ากบักิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2560 (Corporate Code Policy หรือ GC Code) ซ่ึงออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาก าหนด
เป็นนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมพาพนัธ์ 2562 เพื่อส าหรับ
ประกาศใช ้ในปี 2562 โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
หลกัการปฏิบติัท่ี 1    ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ า องคก์รท่ี 

 สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 
หลกัการปฏิบติัท่ี 2  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพือ่ ความยัง่ยนื 
หลกัการปฏิบติัท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัการปฏิบติัท่ี 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
หลกัการปฏิบติัท่ี 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลกัการปฏิบติัท่ี 6  ดูแลใหมี้ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัการปฏิบติัท่ี 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 
หลกัการปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที ่สร้าง       
                                                 คุณค่าให้กจิการอย่างยัง่ยืน 
 หลกัการปฏิบัต ิ1.1   บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอ้งการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน 
คณะกรรมการบริษทั  เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการให้มีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้บริษทัมีความมัง่คงในระยะยาว 
คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าท่ีตอ้งก ากบัดูแลให้ องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึง
ครอบคลุมถึง 

(1)  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดว้ยการด าเนินธุรกิจ 
(2)  ก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน เพื่อเป็นกรอบใหอ้งคก์รด า เนินไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวาง 

ไวต้ลอดจนใหค้วามส าคญัในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
(3)  มุ่งปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑ ์และด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4)  ยดึมัน่ในบรรษทัภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(5)  มีการติดตามประเมินผลทบทวนกลยทุธ์   นโยบายการด า เนินงานอยา่งสม ่า เสมอและดูแลการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 
 หลกัการปฏิบตั ิ1.2   หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในก ากบัดูแลและสร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งมัง่คงและยัง่ยนืในระยะยาว 

(1) คณะกรรมการบริษทั จะใหค้วามส าคญัต่อผลประกอบการของบริษทั โดยยดึถือปฏิบติัยดึมัน่ในกรอบการแข่งขนัท่ีเป็นไปตาม
กติกาทางการค ้าและจริยธรรมทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัของกฎหมาย  และหลกัของความโปร่งใสและเป็นธรรม 

(2)  คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลใหก้รรมการด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะผูน้ าและเป็นผูมี้บทบาท
ในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยดึหลกัการประกอบธุรกิจอย  ่างมีจริยธรรม ใหค้วามเคารพต่อสิทธิความรับผิดชอบ
ต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยดึถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 
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(3)  เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัใหมี้นโยบายจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน    

(4)  เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้การก ากบัดูแล
ส่ือสารในใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ และการเตรียมความพร้อม ของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีการ
ติดตามผลการปฏิบติัและทบทวนนโยบายอย  ่างสม ่าเสมอ 
 หลกัการปฏิบตั ิ1.3   หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีดูแลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบั ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบตามบทบาท
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความระมดัระวงัและมีความซ่ือสตัยสุ์จริตจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมีต่อองคก์ร โดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 หลกัการปฏิบตั ิ1.4     ขอบเขตความรับผดิชอบและการมอบหมายงาน 
 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผูก้  าหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และฝ่ายบริหาร ตลอดจนติดตามดูแลใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่2     ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
 หลกัการปฏิบัต ิ2.1   จดัการดูแลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหบ้ริษทัมีเป้าหมายขององคก์รในการด า เนินงานในกิจการมีความมัง่คงเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไดรั้บการ
ยอมรับจากลูกคา้ทัว่โลก (Global Brand) พฒันาสินคา้ใหม่พร้อมทั้งคุณสมบติัท่ีดีเยีย่ม เพ่ือมุ่งมัน่เป็นหน่ึงในธุรกิจหนงัฟอกส าเร็จโดย
มีวสิยัทศัน์ คือ 

“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ดัสรรมาเพ่ือคุณ”  

“Innovative Solutions to your Sustainable Growth 
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” 

ซ่ึงบริษทัมีนโยบายดา้นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการท างานให้รวดเร็วและถูกตอ้งโดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยัมาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หต้รงตามกลุ่มลูกคา้ ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และสร้างผลิตภณัฑ ์และสร้างผลตอบแทนท่ีน่พอใจ
แก่ผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงหลกัธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม อนัน า มาสู่ความยัง่ยนืของกิจการ 
 หลกัการปฏิบัต ิ2.2   ก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยัคณะกรรมการบริษทั
ก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายท่ีด า เนินดว้ยความน่าเช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้มาโดยตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพ
ผลิตภณัฑแ์ละมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั สร้างผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นดว้ยการพฒันาดา้นกระบวนการผลิต 
ลดขั้นตอนและค่าใชจ่้ายในการท างาน โดยวธีิพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหส้ามารถใชส้นบัสนุนงานฝ่ายผลิต 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่3   เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 
 หลกัการปฏิบตั ิ3.1  ความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ความเหมาะสมเพื่อน า
องคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

(1) ดา้นคุณสมบติั คณะกรรมการบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย และเหมาะสมทั้งในดา้นความรู้ ทกัษะประสบการณ์ 
และความสามารถ และคุณสมบติัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ ทกัษะความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการฟอกหนงั 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง มีความเขา้ใจในธุรกิจขององคก์ร มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระและแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ          
 (2) ดา้นโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไว ้คือ บริษทัตอ้งมีกรรมการอยา่ง
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นอ้ย 5 คน และความไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินพ านกัอยูใ่นประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมในการ
พิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ดา้นการถ่วงดุลอ านาจ คณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร ในสดัส่วน 1 ใน 3 ซ่ึงถือวา่เป็นการ
สะทอ้นอ านาจความถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

(3.1) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร สามารถใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งอิสระ 
(3.2) กรรมการอิสระของบริษทัมีจ านวน 3 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดและมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(4) ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งรายละเอียดขอ้มูลกรรมการ 
อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุน้ จ านวนปี ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต า แหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืนไวใ้นรายงานประจ า ปี 
 หลกัการปฏิบตั ิ3.2   การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเป็นอิสระกบั 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจ 

 ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก าหนด นโยบาย
และการบริหารงานประจ า และเพื่อให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในการท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการ บริษทัไดก้ าหนด
บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวด้งัน้ี 

(1) บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้ า ของคณะกรรมการบริษทั 
(1.1) ก ากบั ติดตาม และดูการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 
(1.2) ดูแลและส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมในองคก์รท่ีมีจริยธรรมและมีการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 
(1.3) หารือร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีมาตราการใด การก ากบัดูแล

ใหเ้ร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(1.4) มีการจดัสรรและควบคุมเวลาใหเ้พียงพอและเหมาะสม ส าหรับใหฝ่้ายบริหารเสนอเร่ืองและเหมาะสมส าหรับกรรมการท่ีจะ

อภิปรายในประเดน็ท่ีส าคญัอย  ่างทัว่ถึงและส่งเสริมใหก้รรมการไดใ้ชดุ้ลพินิจท่ีรอบคอบและใหค้วามเห็นไดอ้ย  ่างอิสระ 
(1.5) ใหค้วามส าคญัในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และ

ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 
 (2) บทบาทหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 (2.1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานตรงกบัคณะกรรมการบริษทั 
 (2.2) ประธ านเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 
 (2.3) มีอ านาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมติั และรับผิดชอบการด า เนินงานตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนและกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
การบริหารงบประมาณ การปฏิบติังาน การลงทุนและการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือปลดเปล้ืองภาระของบริษทั 
 (2.4) มีอ านาจในการด า เนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 (2.5) มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดบัปฏิบติัการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน 
 (2.6) มีอ าน าจในการอนุมติัและจดัการค่าใชจ่้ายในจ านวนเงินท่ีก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมติั ไม่เกินอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 (3) คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อใหเ้ร่ืองส าคญัไดรั้บการพิจารณาอยา่งรอบคอบ และกลัน่กรอง
ขอ้มูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 หลกัการปฏิบตั ิ 3.3   ก ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีมีความโปร่งใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ด ้
คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดไว ้
 (1) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติับุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษทั จึงได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และชดัเจน เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนด และน า เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติั 
 (2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดมี้การจดัประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะท า ให้คณะกรรมการบริษทัมีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมและพิจารณาประวติับุคคลท่ีท า การสรรหา และ
เสนอความเห็นต่อกรรมการบริษทั ก่อนท่ีน า เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ตง่ตั้งเป็นกรรมการต่อไป และไดเ้ปิดเผยประวติักรรมการท่ี
จะเสนอแต่งตั้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสินใจ 
 (3) คณะกรรมการสรรหาไดมี้การทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะมี
การสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และไดค้  านึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายเดิมท่ีไดเ้สนอใหต้่อวาระ 
 หลกัการปฏิบตั ิ3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 
 (1) คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัใหมี้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนท่ีมีความ
เหมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกนัและเหมาะสมกบัความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจใหค้ณะกรรมการบริษทัน าพาองคก์รใหด้ า 
เนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 (2) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนใน
เบ้ืองตน้และน า เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั และจะค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษทั
ดว้ย 
 (3) ผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมติัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีและค่าตอบแทนตามผลด า เนินงานของบริษทั 
 (4) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนค่าตอบแทนดว้ย 

หลกัการปฏิบตั ิ3.5  การควบคุมและดูแลความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการจดัสรรเวลาของกรรมการท่ีเหมาะสม
เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 

(1) คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
 (2) คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การรายงานการด ารงต าแหน่งอ่ืนของกรรมการและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ า ปี 
 (3) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพีอ่มิใหผู้บ้ริหารและพนกังานน า 
ขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อ ประโยชน์ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 (4) กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีจดัใหมี้ข้ึนใน
รอบปี 
 หลกัการปฏิบตั ิ3.6  จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล 
เพื่อน า ผลการประเมินไปพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
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 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ า ทุกปีโดยใช้
วธีิประเมินดว้ยตนเอง เพ่ือให้มีก ารพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทและควมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทั โดยเห็นชอบใหใ้ชแ้บบประเมินท่ีปรับปรุงของศูนยพ์ฒันากรก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดเ้ปิดเผยไวใ้นการประเมินไวใ้นรายงานประจ าปี ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการถูกน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 
 หลกัการปฏิบัต ิ3.7  ส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้  ส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการใหม่  บริษทัไดจ้ดัให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่  
ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหมี้การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  เพื่อเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี 
 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั ไดรั้บการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จากสถาบนัภายนอก เช่น 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และการจดัอบรมภายในบริษทัเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้
อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประจ า ปี 
 หลกัการปฏิบตัทิี ่3.8  ควบคุมดูแลการด าเนินงานของกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และแต่งตั้งเลขานุการ
บริษทั เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษทั 
 (1) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั กรณีท่ีกรรมการบริษทัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้แจง้สาเหตุให้
เลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในคร้ังนั้น ๆ และเลขานุการบริษทัจะตอ้งแจง้ผลการประชุมให้กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมไดรั้บทราบ 
 (2) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้ขอ้มูลรายละเอียด
เพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 (3) คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีส าคญัและขอ้มูลท่ีจ าเป็นได้ จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, เลขานุการบริษทั 
และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น และ
เหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบเพื่อเป็นสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของ คณะกรรมการบริษทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจ า ปี  
เลขานุการบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่4.1  การด า เนินสรรหาพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจ า เป็นต่อการขบัเคล่ือน
องคก์รไปสู่เป้าหมาย 
 (1) คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีด าเนินการพิจารณาหลกัเกณฑ์
ตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑม์าเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
 (2) บริษทัไดจ้ดัท าแนวทางแผนการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อใหน้โยบายการบริหารจดัการมีความต่อเน่ืองในต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในต า แหน่งส าคญัรับทราบวา่ ตนมีหนา้ท่ีตอ้งส่งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาท่ีบริษกั าหนดซ่ึง
ประกอบดว้ยกระบวนการและขั้นตอนการท างาน รายละเอียดของานท่ีคา้ง วธีิการติดต่อส่ือสารเพื่อขอขอ้มูลในงานรับโอน โดยแจง้ให้
บริษทัรับทราบ เม่ือตนเองจะพน้จากต าแหน่ง ทั้งน้ีบริษทัมีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผิดชอบ ในต าแหน่งงานท่ีส าคญัทุก
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ระดบัอย  ่างเหมาะสมและสามารถท างานไดอ้ย  ่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน วา่
การด าเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที 
 (3) คณะกรรมการบริษทั มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บการอบรมและ
พฒันา เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่4.2  ก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบับุคคลกรในองคก์ร 
 (1) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูงและ
บุคลากรทุกระดบัในองคก์ร เพื่อการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เป้าหมายหลกัขององคก์ารและ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 
 (1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั 
 (1.2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับท่ีใกลเ้คียงกัน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ควบคู่ไปกบัผลการด า เนินของของบริษทั 
 (2) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานกรรมการในเร่ืองดงัน้ี 
 (2.1)  เห็นชอบในหลกัเกณฑก์ารประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานเป็นท่ีน่าพอใจต่อการบริหารงาน 
โดยสอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคเ์ป้าหมาย กลยทุธ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว 
 (2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี 
 (2.3) อนุมติัค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติัหน้าท่ีและปัจจยัอ่ืน
ประกอบควบคู่กนัไป 
  (3) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน และอนุมติั ค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายใประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผู ้
พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานทั้งองคก์ร 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่4.3  สร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การด าเนินงานของกิจการ คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปแบบของขอ้ตกลง
ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
อ านาจในการควบคุมการบริหารจดัการกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีของ คณะกรรมการบริษทั และควบคุมดูแลเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่4.4  ติดตามและดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร  คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทั 
โดยสนบัสนุนให้มีการพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ ทกัษะ และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยทุธ์ขององคก์ร และสภาพแข่งขนัทางธุรกิจ เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้ความสามารถมาพฒันาตนเอง 
และองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อให้พนกังานมีการออมเงินอยา่งเพียงพอส าหรับรองรับ
การเกษียณ พร้อมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการเงิน 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่5.1  ควรให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกนักับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการสร้าง
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ระดบัโลก (Global Brand) พฒันาศกัยภาพในดา้นการผลิตสินคา้ให้
มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ บริษทัเป็นสมาชิกหน่วยงานตรวจสอบระดบัสากลของโลกคือ  Leather Working 
Group ซ่ึงตอ้งผา่นการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกระบบ ตลอดจน ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ดา้น
โรงงานฟอกหนงัรายแรกของประเทศไทย 
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 หลกัการปฏิบัตทิี ่5.2  ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและสะทอ้นอยูใ่นแผนการด า 
เนินการ (Operational Plan)  เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ เป้าหมายหลกัและแผนกลยทุธ์
ของกิจการ  คณะกรรมการบริษทัตอ้งเปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบายแบบน้ีให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ โดยการจดัท านโยบายความ
รับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื โดยอา้งอิงตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล หรือ GRI (Global Reporting 
Initiative) โดยมีแนวทางการจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

1) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced labor) หรือ 
แรงงานนกัโทษและไม่ใชก้ารลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกกระท ารุนแรง หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของการข่มเหง ทางกาย เพศ 
จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการดา้นระเบียบ วนิยัหรือการควบคุม ต่อตา้นและไม่ใชแ้รงงานเด็ก (child labor) โดยการไม่วา่จา้งบุคคล
อายตุ  ่า กวา่ 15  ปี ไม่วา่ในจุดประสงคใ์ด ๆ ทั้งแบบงานประจ า หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการท า งานแบบมีค่าจา้งและไม่มีค่าจา้งการ
วา่จา้งแรงงานตา่งดา้ว บริษทักระท าอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฎหมายแรงงาน คดัเลือกบุคคลเพ่ือวา่จา้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ 
ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่งงานคุณวฒิุทางการศึกษาประสบการณ์และ ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นกบั
งานและปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อายเุช้ือชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะ
อ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน ตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังาน ดว้ยทราบดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและ
เป็นปัจจยัสู่ความส าเร็จขององคก์ร จึงใหค้วามส าคญัและดูแลใหพ้นกังานมีทกัษะในการท างานและมีความมัน่คง โดยใหค้่าตอบแทนท่ี
เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ จดังานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนกังานให้พนกังานใหม่ทุกท่านไดรั้บทราบ
และเขา้ใจถึงสิทธิท่ีพนกังาน พึงไดรั้บตามการวา่จา้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดา้นต่างๆ และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน
อยา่งเคร่งครัด มุ่งพฒันาและจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีการพิจรณา ผลงานเพื่อเล่ือนต า แหน่งในแต่ละปี จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ใหแ้ก่พนกังานเพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานออมเงินระยะยาวไว ้ส าหรับตนเอง และครอบครัวเม่ือลาออกจากงาน เกษียณอาย ุทุพพลภาพ
หรือเสียชีวติ จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของ
พนกังานอยูเ่สมอ รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่าย
โอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิด
ทางวนิยั เวน้แต่ไดก้ระท า ไปตามระเบียบบริษทัหรือตามกฎหมาย 

2) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ประพฤติ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีไม่บิดเบือนขอ้มูลหลอกลวงหรือใช้
วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามครรลองของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง ใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งท างการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทาง
ร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มูลอย  ่างสมเหตุสมผล 

3) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ บริษทัให้ความส าคญัและเอาใจใส่กบัลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและความคุม้ค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสินคา้และบริการให้มีคุณภาพ นอกจากน้ียงัมุ่ง
พฒันาสินคา้รวมถึงรักษาสัมพนัธ์ภาพท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็น
ธรรมและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการให้มีคุณภาพและ
มีราคาท่ีสมเหตุสมผลทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จ ากดัสิทธิของผูบ้ริโภคและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมส าหรับผูบ้ริโภค ปฏิบติัตาม
สัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย  ่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ และ
ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขหรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ิอรักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงั  เวน้แต่ลูกคา้ยินยอมให้เปิ ดเผย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่น า ขอ้มูลมาใช ้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยการจดัซ้ือจดัหาตอ้งมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด 
ตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม พนกังานบริษทัตอ้งจดัซ้ือจดัหาสินคา้และบริการโดยค านึงถึง 
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ความตอ้งการความคุม้ค่าราคา และคุณภาพมีการให้ขอ้มูลแก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทียมถูกตอ้งไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้รวมทั้งมีการ
จดัซ้ือ จดัหาท่ีมีความรัดกมุสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการติดต่อคู่คา้ให้ผูติ้ดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสัญญา การท า
สญัญาและการปฏิบติัตาม สัญญาไวเ้ป็นหลกัฐานเผื่อใชต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด จะตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัซ้ือจดัหาตอ้ง
วางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้จนท า ให้คู่คา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจนเกินไป ปฏิบติัตามขอ้สัญญาอยา่งเคร่งครัดเม่ือพบวา่ไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรึกษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนบัสนุนในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา ศาสนาศิลปะ 
วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่ด าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสม ่า เสมอ เพ่ือใหชุ้มชนท่ีตั้งอยูมี่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชุมชน เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนอย  ่าง
เคร่งครัดเพ่ือปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบั
ค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในบุคลากร ป้องกนัและควบคุม
สารตอ้งหา้มในผลิตภณัฑ ์ตามมาตรฐานท่ีลูกคา้ก าหนดอยา่งเคร่งครัด จะด า เนินตามวตัถุประสงค ์

หลกัการปฏิบัตทิี ่5.3  จัดให้มีการก ากับดูแลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้ งดูแลให้มีการน า 

เทคโนโลยแีละสารสนเทศของบริษทัทั้งหมดมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด า เนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้
กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจดัการดา้นความเส่ียงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ จดัท ารายงานความเส่ียงดา้นเทคโนโลยรีายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นประจ า 

(2) คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้นโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใชเ้ป็น
มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ในการใชข้อ้มูลข่าวสารขององคก์รในการรักษาความลบั และความพร้อมใช้
ของขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัไม่ใหมี้การน าขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่6  ดูแลให้มรีะบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัการปฏิบัตทิี ่6.1  บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งคณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้บริษทัมีการระบุความ
เส่ียง ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อบริษทัทั้งการประเมินความเส่ียง ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และมีวิธีจดัการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง เป็นผูก้  าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานผลการบริหารความเส่ียงกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้สนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั และให้ทุกหน่วยงานท าการทบทวนประเมินความเส่ียง ปีละ 1  
คร้ัง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั 

หลกัการปฏิบัตทิี ่6.2   จัดตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษทัได้จัดตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน กรรมการอิสระท่านหน่ึงท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตาม กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบติัและหน้าท่ีครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ตามแนวปฏิบติัของหลกัการก า กบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติ ปีละ 4 คร้ัง และมีวาระ
การด ารงต า แหน่งคราวละ 3 ปี และคุณสมบติัตอ้งมีความเป็นอิสระ       
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 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.3  คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริษทั 

รวมถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น และการท าธุรกรรมกบัผูมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่
สมควร 

(1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใชภ้ายในเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อมิให้ผูบ้ริหาร และพนกังาน น าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูก
เปิดเผยต่อสาธารณะชน ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นและก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
ส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59  แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละส่งส าเนา
รายงานการถือหลกัทรัพยใ์หส้ านกัเลขานุการบริษทัจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหุ้นของ
กรรมก ารเป็นรายบุคคลเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบในกรประชุมคณะกรรมการ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
และการประชุมคณะกรรมการในคร้ังแรกของปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ แบบ 56-1 

(2) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายความมัน่คงปลอดภยัส าหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวั 
น ามาใชเ้พื่อการสนบัสนุนการด าเนินงานหลกัของบริษทัให้ปฏิบติักฎหมายก าหนดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนติดต ามตรวจสอบการกระท า ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง รายการไดม้าและจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.4  คณะกรรมการก ากับดูแลให้มีก ารจดัท านโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่นและส่ือสารในทุกระดับของ
บริษทั และต่อบุคคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง  คณะกรรมการบริษทั มีจดัท านโยบายดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพื่อ
ใชป้้องกนัและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในเร่ืองความซ่ือสัตย์
ให้แก่บริษทัในการด า เนินธุรกิจ มาปรับใชก้บัการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคดัเลือกพนกัง าน โดย
พนกังานท่ีไดรั้บการคดัเลือก ตอ้งไม่กระท า ความผิดทางวินยัหรือตอ้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ีการ
เล่ือนต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังาน และการให้ผลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจารณาผลการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย 
และไม่มีประวติัการกระท า ทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือความประพฤติท่ีขดัขวางต่อการปฏิบติัต ามนโยบายฉบบัน้ี ตลอดจนส่ือสารนโยบาย
และสร้างความตระหนกั เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเข ้าใจเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยการปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่และมี
กระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เก่ียวกบันโยบาย 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.5  คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลใหบ้ริษทั มีกลไกในเร่ืองรับเร่ืองร้องเรียนและการด า เนินการกรณีมีการ
ช้ีเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 (1) คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้มีกระบวนการรับขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้
ร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับรองเร่ืองร้องเรียนในเวบ็ไซด์ หรือรายงานประจ าปีของ
บริษทั พร้อมทั้งเปิดรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่จากพนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใส 
 (2) คณะกรรมการบริษทั ก ากบัดูแลให้มีการจดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งเป็นระบบ เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียนและผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
กระท า โดยเจตนาสุจริต โดยห้ามการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นการเปิ ดเผยตามค าสั่งโดยชอบดว้ย
กฎหมาย ตามค าสัง่ศาลหรือหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
 หลกัปฏิบัตทิี ่7.1   คณะกรรมการบริษทัดูแลและรับผิดชอบให้การจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ 
ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมีจ านวนท่ีเพียงพอ
ใหส่้วนท่ีเก่ียวของกบัก ารจดัท า และเปิดเผยขอ้มูลในการใหค้วามเห็นชอบการเปิ ดเผยขอ้มูล คณะกรรมการบริษทัค านึงถึงปัจจยัท่ี 
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เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภ ายใน 

 (1.2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 
 (1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (1.4) ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 
  (2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหมี้การเปิ ดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี และ แบบ 56-1 ท่ีสะทอ้นฐานะทาง
การเงินและผลการด าเนินงานอย  ่างเพียงพอพร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (ManagementDiscussion 
and Analysis หรือ MD&A)  เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่7.2  การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช า ระหน้ี 
 (1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอ
ย  ่างสม ่า เสมอ พร้อมทั้งร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขอย  ่างรวดเร็ว หากมีสญัญาณบ่งช้ีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
 (2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นส าหรับให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจ
แลว้วา่จะมีผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการด า เนินกิจการหรือสภาพคล่องทางการเงิน 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่7.3  การจดัท าแผนและกลไกการแกปั้ญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงินคณะกรรมการ
บริษทั มีการติดตามดูแลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยคว  ามระมดัระวงัอย  ่างใกลชิ้ด ในกรณีท่ีกิจการมีแนวโนม้จะประสบปัญห า หรือมี
แนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการด าเนินงานทุกด้านของบริษทั โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งก ากบัดูแล ทบทวน 
และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบาย วิธีปฏิบติัมาตรฐานกลยทุธ์ และการช้ีวดัความเส่ียง โดยรวมท่ีครอบคลุมทั้งองคก์ร ประเมินผล
ก ารปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดเพ่ือให้มัน่ใจวา่ความเส่ียงต่าง ๆ อยูใ่นกรอบความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจ า 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่7.4  การจดัท ารายงานความยัน่ยนื ตามความเหมาะสมของบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาให้จดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาองคก์รอย  ่างย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
ขององคก์ร คือ “ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพ่ือ
คุณ” หรือ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles in Leather & SafetyProducts” ไดถู้ก
น าไปเช่ือมโยงกบักระบวนการท างานของฝ่ายต่าง ๆ  ในองคก์ร เพื่อเป็นแรงหนุนและขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างความยัง่ยนืใหอ้งคก์ร 
โดยการด า เนินกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยัง่ยืนท่ีมีความเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงยึด
หลกัการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การปฏิบติัต่อพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่ง
เป็นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่7.5  จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อท าหน้าท่ีตวัอยา่งในการติดต่อ ส่ือสารระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุ้น 
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายส่ือสารและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นอยา่งเหมาะสม 
เท่าเทียมทนัเวลา และใชช่้องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัท่ีอาจจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลกบับุคคลภายนอก และยงัไดใ้ห้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและ
สนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 หลกัการปฏิบัตทิี ่7.6  ส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้ารเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้
มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทั โดยสม ่าเสมอเพื่อใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่8  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
 หลกัการปฏิบัตทิี ่8.1  การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส า คญัของบริษทั 
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 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลและให้ความส าคญัในทุกประเด็นท่ีส า คญั ทั้งประเด็นท่ีถูกก า หนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ/หรือ 

อนุมติัในเร่ืองส าคญันั้น ๆ 

 (2) คณะกรรมการบริษทัมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

      (2.1)  เปิดโอกาสและก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระกรประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดย

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ วา่ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถา้ไม่สมควร จะช้ีแจงเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปยงัผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการเสนอวาระเขา้มาและเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 (2.2) เปิดโอกาสและก าหนดหลกัเกณฑใ์ห้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ด ารงต า แหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ซ่ึง

หลกัเกณฑไ์ดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 

 (3)คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหจ้ดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

 (4) คณะกรรมการบริษทัดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัพร้อมทั้ง

เผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบริษทัเป็นเวลา 15 วนัก่อนการประชุม และไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม ส าหรับเอกสารการประชุม

ภาษาองักฤษ 

 (5) คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค า ถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค า ถามล่วงหนา้ 

และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 (6) หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การจัดท า เป็นทั้ งภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซด์บริษทั

 หลกัการปฏิบัตทิี ่8.2  ดูแลให้การด า เนินเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส และเอ้ือต่อการใช้

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

 (1) คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดวนัเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และก าหนดสถานท่ีประชุมท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง 

 (2) ไม่มีการจ ากดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กบัผูถื้อหุ้น คือไม่มีการก า หนดให้ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ
ตอ้งน า เอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีก า หนดไว ้
 (3) คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และน าเทคโนโลยมีาใชใ้นกรประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยการใช ้Barcode 
ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง ก ารนบัคะแนน และแสดงผล เพื่อคว  ามสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า 
 (4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท าหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและ
ขอ้บงัคบับริษทั พร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระอย  ่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค  าถาม
ต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้
 (5) ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ซ่ึงถือวา่เป็น
การลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้
 (6) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ า ทุกปี 
 (7) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จ านวน สัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ 
วธีิการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 
 (8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานท่ีประชุมจะใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 (9) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง
ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
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 หลกัการปฏิบัตทิี ่8.3  ดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัถดัไปหลงัวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผา่น
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 (2) ส่งส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภ ายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 (3) ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีส าคญัดงัน้ี 

(3.1) รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
 (3.2) วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ 
 (3.3) ประเด็นค าถามค าตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัน้ีเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  โดยการค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทั
ฯ ความมีจริยธรรม ความยติุธรรมและความเสมอภาค  เพ่ือใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงจะส่งผลให้
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทัฯ ไดถู้กพิจารณาทบทวนและปรับปรุงใหเ้หมาะสมอยา่งต่อเน่ืองโดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั นอกจากนั้นแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัการท างานของ
พนกังานทุกคน 

 จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนกังาน แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดงันี ้

หมวดที ่1 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอบริษัทฯ 

หมวดที ่2 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอผู้บังคบับัญชา ผู้ใต้บังคบับัญชา และผู้ร่วมงาน 

หมวดที ่3 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอลูกค้า 

หมวดที ่5 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

หมวดที ่6 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 

หมวดที ่7 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตเิร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

หมวดที ่8 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอสังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

หมวดที ่9 ข้อพงึประพฤตปิฏิบัตต่ิอตนเอง 

หมวดที ่10 ข้อพงึประพฤตปิฏิบตัเิร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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1. ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความรับผิดชอบ เตม็ก าลงัความสามารถ โดยถือความถูกตอ้ง ความซ่ือสตัย ์สุจริต และผลประโยชน์
ส่วนรวมของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยประยกุตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะต่างๆ รวมถึงพฒันาและปรับปรุงวธีิการท างานใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทนัต่อเหตุการณ์ และการเคล่ือนไหวของธุรกิจ 

3. พึงยดึมัน่ในหลกัของความถูกตอ้งและความเป็นธรรม หลีกเล่ียงการท่ารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี กรรมการ 
ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

4. ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใชอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือขายหุน้ และ/หรือเพ่ือน าไปท า
ธุรกิจท่ีแข่งขนั หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

5. หลีกเล่ียงการท างานหรือประกอบธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มท่ีเป็นการขดัผลประโยชน์ อนัน ามาซ่ึงความ
เสียหาย เสียประโยชน์แก่บริษทัฯ 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหน่งภายนอกบริษทัฯ เช่น เป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา พนกังานในองคก์รอ่ืน  กิจกรรมนั้นๆ จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  
ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไม่กระทบกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

7. รักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ สอดส่อง ดูแลและระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ 
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงอาจจะท าความเสียหาย หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษทัฯ 

8. กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการซ้ือขายหุน้และถือครองหลกัทรัพยทุ์กคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและผูบ้ริหารทุกปี  รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารใชข้อ้ขอ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด 

9. ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และไม่น าทรัพยสิ์นของบริษทัฯไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตวั 
10. มีจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
11. ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 

 

1. ผูบ้งัคบับญัชาพึงใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 
2. ผูบ้งัคบับญัชาพึงพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการสนบัสนุนใหมี้การอบรมในทุกระดบั ใหมี้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานท่ีรับผิดชอบ 
3. ผูบ้งัคบับญัชาพึงสร้างและดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัและความ สะดวกสบายต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์น 
4. ผูบ้งัคบับญัชาพึงปกครองดว้ยความเมตตาธรรม สร้างบรรยากาศในการท างานใหมี้ความอบอุ่น เป็นกนัเอง และผูบ้งัคบับญัชาพึง

ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
5. ผูบ้งัคบับญัชาพึงใหก้ารดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คุณภาพชีวติ และความปลอดภยั อยา่งเสมอภาค เท่าเทียม และ

เป็นธรรม 
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6. ผูบ้งัคบับญัชาพึงค านึงเร่ืองความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าดว้ย
ความสุจริตใจ และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนั้น 

7. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงมีสมัมาคารวะ รับฟังค าสัง่ ค  าแนะน า ของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด หากเกิดเหตุเร่งด่วน ปัญหาหรือส่ิงท่ี
อาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ตอ้งรีบรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่างๆ 

8. พนกังานพึงรักษาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี ความรัก ความสามคัคี ระหวา่งบุคคล ระหวา่งหมู่คณะ ส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม และการช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

9. พนกังานพึงท างานโดยการใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั โดยฟังความเห็นของผูอ่ื้นตามสมควรแก่กรณี ไม่เอาเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้นมา
วพิากษว์จิารณ์ หรือแอบอา้งเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

1. ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม การตดัสินใจด าเนินการใดๆ ความกระท าดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

2. มุ่งมัน่สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวของ บริษทัฯ และเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์
และความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ 

3. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นโดยเท่าเทียมกนั และเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทาง
การเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

1. มุ่งมัน่ในการพฒันาและใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยความปลอดภยั และเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด ในราคาท่ีสมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 

2. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด และรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่น าความลบัทางการคา้ไปใชป้ระโยชน์
ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ และหาทางแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

3. ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกคา้ หรือคา้ก าไรเกินควร รวมทั้งไม่ก าหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 
4. ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ดว้ยการท างานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้และจดัใหมี้ระบบและ

กระบวนการท่ีใหลู้กคา้ร้องเรียน 
5. รับฟังขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของลูกคา้เป็นประจ า สม ่าเสมอ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่องต่างๆ ใหดี้ข้ึน 

1. ปฏิบติัตามแนวทางและวธีิการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้งของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้การก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการจดัท าระบบทะเบียนคูค่า้ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการกระบวนการ
จดัหา จดัจา้ง ท่ีโปร่งใส มีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2. การเจรจาต่อรองในการจดัซ้ือจดัจา้งจะตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถตรวจสอบได ้
3. ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีไม่สุจริต หรือท่ีนอกเหนือจากการคา้ปกติในธุรกรรมการคา้กบัคู่คา้อยา่ง

เคร่งครัด 
4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด และมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัคู่คา้ 

และ/หรือเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการช าระค่าสินคา้และบริการ และเง่ือนไขตามสญัญาเงินกูย้มื และสญัญาอ่ืน 
ๆ    รวมทั้งมีการจดัประชุมระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน 
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และพิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์กนัดีระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัสถาบนัการเงิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือผลประโยชน์ของลูกคา้ และปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็น
ธรรม 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยให้
ความลบัของบริษทัฯ ตกอยูใ่นมือของคู่แข่ง 

3. ไม่โจมตี และท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้ง 
4. ละเวน้การกลัน่แกลง้ หรือท าใหคู้แ่ข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่วา่จะเป็นดา้นการออกแบบ การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในความรับผดิชอบท่ีจะร่วมสร้างสรรคส์งัคม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน มีนโยบายการจดังบประมาณเป็น
ประจ าทุกปีเพ่ือใชใ้นกิจกรรม CSRในดา้นต่าง ๆ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีในความรับผดิชอบของตน และด ารงชีวติดว้ยจิตส านึกท่ีดีท่ีมีต่อสงัคมส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนอยูเ่สมอ 
2. ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาร่วมกนัสร้างสรรค ์และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันาสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 
3. ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยา่ง

คุม้ค่า 
4. ด าเนินธุรกิจดว้ยจิตใจท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ 
5. บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และการไม่ละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติั 

รวมถึงมีนโยบายจา้งงานผูพิ้การ และไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงอีกดว้ย 

1. พึงเป็นผูใ้ฝ่ในการศึกษาหาความรู้ เขา้ร่วมสมัมนา และการอบรมท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพใหเ้ป็นผูท่ี้มี
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน เพื่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ด ารงตนใหมี้คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม 
3. ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง และเกียรติของตนเอง และบริษทัฯ 
4. ด าเนินชีวติดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริตในทุกเร่ือง ทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองการงาน 
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บริษทัฯ  มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรม และรับผดิชอบในทุก
โอกาส  ตอ้งปฏิบติัตนตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง ไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน่ ไม่ติดสินบน
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และจดัใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่ง
สม ่าเสมอ หากไม่ปฏิบติัตามหรือพบวา่มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะพิจารณาดว้ยบทลงโทษระดบัสูงสุด 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยัต่อคณะกรรมการบริษทัผา่นประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทาง E-Mail Address:  
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1. ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านขอ้ความในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานแลว้ 
2. ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยดึถือหลกัการในจรรยาบรรณฯเล่มน้ีเป็นหลกัปฏิบติัในการท างานดว้ยมาตรฐานสูงสุด 

 
 
 
 
        ....................................................................... 
                       (.................................................................) 
                     วนัท่ี......................................................... 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั  ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ต่งตั้งข้ึนตามมติคณะกรรมการบริษทั  

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน คือ  นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท. ชยตุ  
ธนทวีรัชต์ และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวลยัรัตน์ ศีลปชีวกิจจา ผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และตามกฏบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหค้วามส าคญักบัการก าหนดโครงสร้างและกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ การสอบทานให้
บริษทั มีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีการระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม  4  คร้ัง    เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีขอ้สรุป
ดงัต่อไปน้ี 

1 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  โดย
 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคัญกบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  การ
 เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
 ผลประโยชน ์

2  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีท่ีรายงานว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีมี
สาระส าคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินบริษทั   

 ส าหรับงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจ าปี  การ
 ปฏิบติังานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยให้ขอ้แนะน าและติดตามแกไ้ขในประเด็นท่ีมี
 นยัส าคญัเพ่ือก่อใหเ้กิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
 3 ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขเก่ียวกบัคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ี และ อ านาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติักบัหลกัการก ากบักิจการท่ีดี และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ ตลาด
หลกัทรัพย ์

 4 ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ขอ้มูล นยบายการต่อตา้น
  คอร์รัปชัน่ นโยบายการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลและการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ 
  ปฏิบติังาน และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
  และตลาดหลกัทรัพย ์
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 5 จดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบได ้
  ปฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั 
  แนวทางปฏิบติัท่ีดี 
 6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ  เพ่ือพิจารณาให ้ 
 เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด
 เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์
 สูงสุดต่อบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผล ดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป 
 7 การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี  2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ    

บริษทัให้แต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยพิจารณาและจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ ความเป็นอิสระ และค่าสอบบญัชีท่ีสมเหตุสมผล และไดเ้สนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ
น าเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  เพ่ือแต่งตั้ง  บริษทั  ซี ดบัเบ้ิลยู ดบัเบ้ิลยู พี จ ากัด  โดย 
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  หมายเลข 4387  และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทร
ประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 12261 และ/หรือ นางสาวชลทิชา  เลิศวิไล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  
12258  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
โดยสรุปภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอย่างอิสระ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ และความ

ระมดัระวงัรอบคอบ ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค ์เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่า
เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษทั มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทั มี
ความมุ่งมัน่ในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งไดใ้ห้ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานภายใตร้ะบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โปร่งใสและเช่ือถือได ้รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 
 
 
        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
                 ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 

                                         
                                                                                              (นายสุพพตั  อ่องแสงคุณ)  
                             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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