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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

  สืบเน่ืองจากสถานการณ์โควิดกวา่ 2  ปี ท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ภาคธุรกิจต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ส่งออกต่างไดรั้บผลกระทบทั้งจากการล๊อคดาวน์ ระบบโลจิสติกส์ และซพัพลายเชน รวมถึงอุตสาหกรรมฟอกหนงั

และผลิตภณัฑห์นงัก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซ่ึง

ถือไดว้า่เป็นความทา้ทายและบททดสอบความแขง็แกร่ง แต่ดว้ยความความรัก ความสามคัคีมุ่งมัน่ และเสียสละ ทาํให้

เราผ่านพน้บททดสอบเหล่านั้นมาได ้ส่งผลให้พวกเราสามารถประสบความสําเร็จในการดาํเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง 

ย ัง่ยนื และมัน่คง 

แมว้า่ธุรกิจฟอกหนงัจะยงัคงอยูใ่นภาวะชะลอตวัจากปัจจยัภายนอกทางเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นการปิด

ประเทศในช่วงการแพร่ระบาดดของโควิด-19 ค่าขนส่งระหว่างประเทศท่ีปรับตวัสูงข้ึน ความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน รวมถึงการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในแต่ละประเทศ ทาํให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตวั แต่บริษทัยงั

มัน่ใจในดา้นคุณภาพ การบริหารความสัมพนัธ์กบัลูกคา้รายหลกั การขายและการตลาด ซ่ึงทาํให้สินคา้ของบริษทั 

ยงัคงไดรั้บความไวว้างใจจากแบรนดผ์ูผ้ลิตสินคา้ชั้นนาํของโลกท่ียงัคงมีคาํสั่งซ้ือเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง และการท่ีบริษทั

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาท่ีท้าทายเช่นน้ี เป็นผลมาจากการพฒันาระบบการผลิต 

ปรับปรุงเทคโนโลยใีหท้นัสมยั การวางแผนพฒันาบุคลากร และการขายใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

ปีท่ีผ่านมา บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ยงัคงรักษามาตรฐานใบรับรองระดบัเหรียญทอง 

(Gold Medal) ดา้นส่ิงแวดลอ้มจากองคก์ร LEATHER WORKING GROUP (UK) บ่งบอกวา่บริษทัมีความมุ่งมัน่ ใส่

ใจในดา้นส่ิงแวดล้อมเพื่อความย ัง่ยืน มีระบบการจดัการภายในด้านส่ิงแวดลอ้มของบริษทัท่ีไดม้าตรฐานเทียบเท่า

มาตรฐานสากลในระดบัสูง และทางดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทั ยงัไดว้างนโยบายจดัการทางส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตาม

แนวทางการประชุม COP26 ซ่ึงเก่ียวกบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย การประชุมภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) จึงมีการปรับกระบวนการจดัซ้ือ

เคมีภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรมใหม่ ปลอดภยั เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปรับเปล่ียนวตัถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อ

ลดมลภาวะใหเ้หมาะกบักระแสความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม  

ขณะเดียวกนัในปีท่ีผา่นมาสินคา้เซฟต้ีโปรดกัส์ ภายใตแ้บรนด์ “แพงโกลิน” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ี

สร้างการเติบโตใหก้บับริษทั ยงัสามารถรักษาระดบัการขยายตวัไวไ้ดอ้ยา่งน่าพอใจ เน่ืองจากแพงโกลิน คือ ผูผ้ลิตและ

จดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั ท่ีดาํเนินกิจการต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 30 ปี ทาํให้ลูกคา้มัน่ใจในสินคา้และบริการ 

นอกจากผลิตภณัฑค์วามปลอดภยัส่วนบุคลคลแลว้ แพงโกลินไดเ้ร่ิมตน้โครงการเพื่อความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน
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โดยใช้ระบบปฏิบติัการอจัฉริยะเขา้มามีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อต่อยอดเป็นอีกหน่ึงบริการ

สาํหรับลูกคา้ไดใ้นอนาคต 

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดแสดงถึงพนัธะสัญญา ความมุ่งมัน่ และทุ่มเท ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ 

ควบคู่ไปกบัความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตน้โยบายการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัใหค้วามสาํคญัและยดึถือเป็นหลกัปฏิบติั 

 

  
                                                          

                                                           
                               สุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 

        ประธานกรรมการ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
 

 คณะกรรมการบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบในงบการเงินของบริษทัรวมถึง

สารสนเทศ การเปิดเผยขอ้มูลและการนาํเสนอทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 โดยงบการเงินดงักล่าวได้

จดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใชน้โยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และการ

ใชดุ้ลยพินิจและประมาณการตามความจาํเป็นอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินอยา่งเพียงพอ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

งบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตคือ บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี 

จาํกดั คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญัต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเช่ือถือ มีความตอ้งครบถว้น  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็น

อิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีสอบทานนโยบายการบญัชีและดูแลรับผิดชอบคุณภาพของขอ้มูลในรายงานทางการเงิน สอบทาน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซ่ึงรวมถึงระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจน

พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าว

ไดป้รากฏอยูใ่นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่า

พอใจและการตรวจสอบภายในสามารถสร้างความเช่ือมัน่ไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของ บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีความเช่ือถือไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

ปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

                                                                                                 
                                            ภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน 

                                            ประเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนินงาน 

1.โครงสร้างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบ 

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2532 และไดรั้บการอนุมติัให้เขา้เป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 ประกอบธุรกิจหลกัคือ โรงงานฟอกหนงัครบวงจร คือ

เร่ิมตั้งแต่งนาํหนงัววัดิบหมกัเกลือ นาํมาฟอกผา่นขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้งอาศยัทกัษะความชาํนาญ และประสบการณ์ 

เพื่อให้ได้หนังฟอกสําเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสําคญัในการผลิตรองเทา้หนงั กระเป๋าหนังผลิตภณัฑ์

เคร่ืองหนงัทุกประเภทท่ีใช้หนงัแทเ้ป็นส่วนประกอบ ต่อมาบริษทัฯไดข้ยายธุรกิจในดา้นรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์

นิรภยัผา่นทางบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จาํกดั  

 1.1.1 วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 

 วสัิยทัศน์ 
 

 บริษทัมุ่งมัน่พฒันาเพื่อความเป็นหน่ึงในวงการฟอกหนงัชั้นนาํ รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัของโลก 

ดว้ยศกัยภาพ การบริหารและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ, การจดัส่งสินคา้ตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไวใ้จ

ใหก้บัลูกคา้และใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้มโดยมีวสิัยทศัน์ดงัน้ี   
“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 

 วถิีชีวติด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ัดสรรมาเพ่ือคุณ” 

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

พนัธกจิ  
• พฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัใหก้า้วไปสู่เพื่อความเป็นผูน้าํใน

ภูมิภาคเอเชีย 

• สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

• จดัสรรผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเนน้การรักษาพนัธสัญญา  การมี

ความน่าเช่ือถือและความยดืหยุน่ต่อลูกคา้  
• ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
• สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และ ดาํรงตนเป็น

พลเมืองท่ีดีของทุก ประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจ 

 วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

  สําหรับการดาํเนินธุรกิจในปี 2563 – 2564  บริษทัฯไดติ้ดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยและ เศรษฐกิจโลกอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อนาํมาวิเคราะห์สถานการณ์การใชห้นงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์

นิรภยั เพื่อใชใ้นการวางแผนดาํเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความสมดุลใน 

3 ดา้นไดแ้ก่ดา้นการจดัซ้ือและปริมาณสํารอง ดา้นการผลิตและคุณภาพ และดา้นการขาย และมีการกาํหนดเป้าหมาย 

ดงัน้ี 
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• ด้านการจัดซ้ือและปริมาณสํารอง: บริษทัฯมีเป้าหมายในการรักษาระดบัปริมาณหนังก่ึงสําเร็จรูปใน

ปริมาณตํ่า เน่ืองจากปัจจุบนัความตอ้งการหนงัในตลาดลดนอ้ยลง และบริษทัฯวางแผนจะซ้ือหนงัมาฟอก

ใชเ้องเพื่อลดตน้ทุนการผลิตเน่ืองจากยงัมีปริมาณการผลิตคงเหลือในระบบ แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคง

วางแผนในการซ้ือหนงัก่ึงสาํเร็จรูปจากทาง 

ต่างประเทศบางส่วนในช่วงเวลาท่ีหนงัขาดแคลนในระบบการผลิต  ส่วนของรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์

นิรภยั บริษทัฯไดมี้การกาํหนดสินคา้คงเหลือขั้นตํ่าเพื่อจะใชเ้ป็นตวักาํหนดการสั่งซ้ือของ โดยในปีท่ีผา่น

มาบริษทัฯไดมี้การซ้ือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 เขา้มาในระบบมากข้ึนเน่ืองจากเล็งเห็นถึงโอกาส

ในการขยายผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสู่ตลาด 
 

• ด้านการผลติและคุณภาพ : จากแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยเนน้ในเร่ืองระดบัการผลิต

และกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในอนาคต ทาํให้บริษทัฯมีกาลงัการผลิตปัจจุบนั 25 ลา้นตารางฟุต อย่างไรก็

ตามในสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดในปัจจุบนับริษทัคาดว่าจะมีการผลิตจริงท่ีประมาณ 20 – 22  ลา้น

ตารางฟุต ทั้ งน้ี ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯได้มีการปรับปรุงระบบการดําเนินงานเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรในจุดต่างๆอนัจะนาํมาซ่ึงการเติบโตอย่างย ัง่ยืน

และมัน่คงขององคก์ร ส่วนของรองเทา้นิรภยัไดมี้การคาดการณ์วา่จะสามารถ ผลิตไดใ้นระดบั 600,000 – 

800,000  คู่ต่อปี ด้วยโอกาสทางการตลาดท่ีเติบโตอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงจุด

ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจหลกัของโลก จากการขยายฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ ทางบริษทัฯคาดหวงัวา่จะทาํ 

ใหก้ารขายอุปกรณ์นิรภยัต่างๆ นั้นจะไดอ้านิสงคจ์ากการขยายตลาดในคร้ังน้ีดว้ย 
 

• ด้านการขาย : บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดในต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้จาก

ประเทศจีนท่ีมี ปริมาณการใช้หนงัมาก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงเน้นกลุ่มลูกคา้ Brand ในส่วนของ

ราคาขายนั้นไดมี้การปรับใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนวตัถุดิบ โดยทางบริษทัฯ สามารถต่อรองราคากบัทางคู่

คา้เพื่อปรับราคาขายใหไ้ดโ้ดยสามารถอา้งอิงสภาวะราคาหนงัดิบในตลาดโลกได ้ในดา้นรองเทา้นิรภยั

และอุปกรณ์นิรภยัต่างๆทางบริษทัฯไดมี้แผนการณ์ท่ีจะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซ่ึ งบริษทัฯ

มุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูน้าํในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV และอยูใ่นอนัดบั Top ของอาเซียน  
กลยุทธ์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัมีแผนการดาํเนินการเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 

• เพิ่มปริมาณแหล่งจดัหาหนงัก่ึงสาํเร็จรูปและขั้นตอนในการคดักรองหนงั เพื่อท่ีจะไดห้นงัท่ีมีคุณภาพตาม

ความตอ้งการตรงตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ 

• กลยทุธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และการบริหารผู ้

มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างสมดุล การดาํเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บรรษทัภิบาล 

และการขยายการ ลงทุน โดยเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์ 

• การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ลดตน้ทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพฒันาขีดความสามารถ

ขององค์กรเน่ืองจากความสามารถขององค์กรเป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิ่่ งต่อการนาํแผนกลยุทธ์ของบริษทั

ไปสู่การดาํเนินการได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพฒันาความสามารถขององคก์รในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

1. ด้านการจดัหาเงินทุนและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน บริษทัได้วางแผนการจัดหาเงินทุนให้

สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุน โดยคาํนึงถึงการบริหารการจดัหาเงินและการลงทุนให้สัดส่วนทางการเงิน 

ต่างๆ เช่น หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือให้อยู่ในระดบั 
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เดียวกบัสูง และบริหารความเส่ียงทางการเงินทั้งทางด้านอตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และสภาพ

คล่อง ของบริษทั ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพการบริหารเงินและบญัชีเพื่อกา้วไปสู่ระดบัโลก 

2. การเร่งพฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยีและความสามารถดา้นงานวิจยัพฒันาขององคก์รให้สอดคลอ้งกบั 

แผนการเติบโตของบริษทัโดยจดัทาํแผนการพฒันาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงาน

สําคญัท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และส่วนงานวิจยัและพฒันาเพื่อเป็น

แหล่งในการค้นควา้วิจยัขององค์กร รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise 

Resource Planning (ERP) เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. ดา้นการพฒันาระบบ กระบวนการทาํงาน และโครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และแผนธุรกิจ

ท่ี จะมีการลงทุนและดาํเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจดัโครงสร้างและโมเดลสําหรับการดาํเนิน

ธุรกิจในต่างประเทศ 

4. ดา้นบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและการพฒันาองค์กรให้มีขีดความสามารถท่ีแข่งขนัได้ในระดบั

สากล โดยการเตรียมจดัหาบุคลากรใหเ้พียงพอ การพฒันาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้าํ รวม

ไปถึง การรักษาบุคลากรใหป้ฏิบติังานกบัองคก์รอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการสร้างความผูกพนัของพนกังานท่ีมี

ต่อองคก์ร การกาํหนดโครงสร้างและรูปแบบการทาํงานขององคก์รให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัเพื่อรองรับ

การเติบโตของธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างย ัง่ยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและ

วฒันธรรมขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิยม ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัต่อการพฒันาและ

เจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ดา้นการบริหารการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยตระหนกัถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม 

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง

ย ัง่ยนื และความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นองคก์รท่ีคาํนึงถึงผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการใชน้ํ้ าการปล่อยของเสีย และมลภาวะสู่อากาศ ดิน ซ่ึงไดรั้บการยอมรับและปกป้อง

จากทางสังคม ในทุกๆ พื้นท่ีปฏิบติัการ โดยใช้มาตรวดัผลการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององค์กรในระดบั

สากล 

1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญ 

1. ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายหนงัสําเร็จรูป เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัเม่ือปีก่อน 

เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 สภาวะเศรษฐกิจโลก อตัราแลกเปล่ียน และภาพรวมของอุตสาหกรรม อยู่

ในระดบัทรงตวัไม่หวือหวามากนัก แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้หนังในตลาดโลกลดลงยงัไม่กลบัมา

เท่ากบัก่อนหนา้วกิฤตดงักล่าว โดยบริษทัฯยงัคงนโยบายและสามารถบริหารจดัการเร่ืองตน้ทุนและค่าใชจ่้าย

ไดเ้ป็นอยา่งดีทาํใหผ้ลกระทบดงักล่าวอยูว่งท่ีจาํกดั 

2. ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกหนังยงัไม่ฟ้ืนตวั เน่ืองจากลูกคา้ลดปริมาณการสั่งซ้ือหนัง ทาํให้

ปริมาณหนงัท่ีรับจา้งฟอกลดลงอยา่งมีนยัสําคญั โดยในช่วงเวลาดงักล่าวบริษทัไดมี้การปรับกาํลงัการรับจา้ง

ฟอกมาเป็นการทาํหนังเพื่อใช้ในระบบของกลุ่มธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายหนังสําเร็จรูปแทน ปัจจุบัน

เน่ืองจากวกิฤตเศรษฐกิจทาํใหห้น่วยงานน้ีตอ้งหยดุดาํเนินการชัว่คราวบางส่วนเพื่อการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย 

3. ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เป็นธุรกิจท่ีสามารถทาํผลงานไดดี้ท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตาม

ทาง บริษทัฯก็ยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นกนัทาํให้ยอดขายในส่วนของรองเทา้

นิรภยัตกลง เน่ืองจากกาํลงัซ้ือในประเทศหายไป อีกทั้งยงัมีหลายบริษทัปรับลดพนกังานทาํให้ความตอ้งการ
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ในการใช้รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัไดรั้บผลกระทบตามไปดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ

สามารถขายสินคา้ในหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 ไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งมีสาระสําคญัทาํใหส้ามารถ

ชดเชยการขาดหายไปของยอดขายรองเทา้นิรภยัได ้

4. ในปี 2564 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดัเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ

บริษทั โดยในปีน้ีไดด้าํเนินการลงทุนในบริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและจดั

จาํหน่ายรองเทา้แฟชัน่ และบริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจกญัชาเพื่อการแพทย ์

5. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น และ

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

       

1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

  1.2.1  โครงสร้างรายได้  

 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจ เป็นผูผ้ลิตและจดัหน่ายหนงัววัฟอกสําเร็จรูป โดย

กระบวนการผลิต เร่ิมต้นจากการคดัสรรและนาํเขา้หนังววัหมกัเกลือท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นหลกั และมีการนาํเขา้สารเคมีท่ีใช้สําหรับฟอกหนังท่ีไดม้าตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป 

และประเทศสหรัฐอเมริกา หนงัดิบ (หนงัววัหมกั เกลือ) และสารเคมี จึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ บริษทัมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในดา้นการฟอกหนงั โดยกระบวนการเร่ิมตน้

จากการฟอกหนัง ยอ้มหนัง และตบแต่งหนัง รวมถึงการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมี

คุณภาพสูงมาเป็นส่วนช่วยในการทาํงาน ทาํใหก้ระบวนการผลิตของบริษทัมีศกัยภาพ ทาํให้ไดสิ้นคา้ท่ีมี คุณภาพและ

เป็นท่ียอมรับของลูกคา้ สินคา้ของบริษทัฯ ร้อยละ 90 ขายให้กบัโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น Adidas, 

Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบรนด์รองเทา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดยท่ีกาํลงั

การผลิตสูงสุดของบริษทัฯในปัจจุบนัอยูท่ี่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน 
 

ปัจจุบนับริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัการรับจา้งฟอกหนงัววั ทาํให้บริษทัฯไดล้งทุนเพิ่มเคร่ืองจกัรเพื่อขยาย

กาํลงัการผลิต และมีการปรับวางเคร่ืองจกัรใหม่โดยเคร่ืองจกัรใหม่น้ีสามารถทาํการผลิตไดม้ากกวา่กาํลงัผลิตปัจจุบนั

ถึง 2 เท่า ในส่วนของการฟอกหนงัหมูก็เช่นกนั ไดมี้การสร้างโรงงาน ใหม่ซ่ึงอยูใกลก้บัโรงงานปัจจุบนัเพื่อทาํการ

ฟอกหนงัหมูเตม็กาํลงัโดยปัจจุบนัสามารถดาํเนินการผลิตไดเ้ตม็กาํลงั   

นอกจากนั้นบริษทัไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จาํกดั รวมทั้งการเขา้

ลงนามในสัญญา ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จาํกดั เป็นบริษทัในเครือกลุ่มเจริญสิน (ผูน้าํธุรกิจ

อุตสาหกรรมฟอกหนงั) ไดข้ยาย เครือข่ายเขา้สู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์รองเทา้นิรภยัในนามของ “บริษทั รองเทา้เซฟต้ี จาํกดั” 

เม่ือวนัท่ี1มิถุนายน พ.ศ. 2526 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10  ลา้นบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงได ้

เพิ่มกาํลงัการผลิต ดว้ยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 80 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2545  ในปี พ.ศ. 2549  

ไดข้ยายสายการผลิตเขา้สู่หมวกนิรภยั ภายใตแ้บรนด์ แพงโกลิน โดยไดรั้บมาตรฐาผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก 368. 

– 2538 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการทาํงานท่ีมีประสบการณ์อนัยาวนานของทีมบริหารและ เจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายประกอบกบั

แรงสนบัสนุนจากลูกคา้ในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ จึงทาํให้บริษทัเติบโตอยา่งเน่ืองและย ัง่ยืน จนเม่ือ วนัท่ี 1 กนัยายน 

พ.ศ. 2554 ไดข้ยายกิจการโดยจดัตั้ง “ บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์ จาํกดั ” ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เพื่อ
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ก้าวสู่การเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ีอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภณัฑ์

รองเท้านิรภัยเสริมหัวเหล็ก แบรนด์เป็นบริษัทแรก ในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพISO 9001: 2008 จากองคก์รชั้นนาํ Bureau Veritas และ

เป็นสมาชิกของศูนยเ์ทคโนโลยี SATRA ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภณัฑ์แบรนด์ทั้งยงัเป็นผูน้าํ

ตลาดในการผลิตและจดัจาํหน่าย นอกจากน้ีแพงโกลินจะเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัแลว้ แพงโกลินยงัไดรั้บความเช่ือมัน่

ให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น Sundstrom , Singing Rock , 3M 

ปัจจุบนัแพงโกลินไดจ้าํหน่ายให้กบักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่ทางการประเทศ  อีกทั้งบริษทั

ยงัมีตวัแทนจาํหน่วยอยา่งเป็นในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินคา้ไปหลายประเทศทัว่โลก 

 

  โครงสร้างรายได ้ยอ้นหลงั 3 ปี สรุปไดด้งัน้ี  

ประเภทรายได ้ ปี 2564  

ลา้นบาท 

% ปี 2563  

ลา้นบาท 

% ปี 2562  

ลา้นบาท 

% 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 

รายไดอ่ื้น ๆ  

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

   รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 

   ดอกเบ้ียรับ 

   รายไดช้ดเชยภาษีอากร 

   อ่ืนๆ 

1,877.65 

 

- 

13.22 

0.11 

- 

3.67 

99.10 

 

- 

0.70 

0.01 

- 

0.19 

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 

รวม 1,894.65 100 1,622.96 100 2,485.99 100 

 

 1.2.2   ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภัณฑ์  

 (1)  ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ    
 ผลิตภณัฑ์ของบริษทั คือหนงัววัฟอกสําเร็จรูปไดแ้ก่ หนังผิวฟอกสําเร็จรูป (Full Grain Leather) และ

หนงัทอ้งฟอกสําเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตเพื่อส่งให้กบัโรงงานรองเทา้ทั้งในและ

ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนงัประเภท  หนงันูบคั,หนงันํ้ามนั, หนงัทาํสี,หนงัทอ้งและหนงักนันํ้ า โดยท่ีบริษทั ทาํการ

ผลิตตามการสั่งซ้ือของลูกคา้ 

 ลกัษณะการจาํหน่าย หนงัววัฟอกสําเร็จรูปทุกชนิด มีลกัษณะเป็นตอ้งแผน่ ตอ้งผ่านการวดัฟุตก่อนทาํ

การจดัจาํหน่ายทุกคร้ังหน่วยของการขายสินคา้ เป็นหน่วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสินคา้เร่ิมตั้งแต่กระบวนการ

ผลิตจนเป็นหนังววัฟอกสําเร็จรูป รวม เวลาทั้ งส้ินประมาณ 23 วนั และจะทาํการจัดส่งให้กบลูกค้าทั้ งในและ

ต่างประเทศเป็นลาํดบัต่อไป 
   

 นอกจากน้ีบริษัทเป็นผู ้ผ ลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ทั้งน้ีบริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็น 2  กลุ่มสินคา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 1. กลุ่มสินคา้รองเทา้นิรภยั (Safety Shoe) ซ่ึ งเป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯผลิตข้ึนเองโดยโรงงานแพง

โกลิน เซฟต้ีโปรดกัส์  จาํกดั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
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 1.1 Premium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีนอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่และการใชง้านแลว้

ยงัมีความ สวยงามในรูปทรงและสีสันรวมทั้งเน้ือวสัดุท่ีเพิ่มคุณภาพ ราคาอยูใ่นระดบัสูงกว่า Medium และ Standard 

ไดแ้ก่รุ่น Harrier, Soft Plus 

 1.2 Medium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีให้ความทนทานและเพิ่มความสบายในการสวมใส่ เหมาะกบักลุ่ม

ลูกคา้ท่ีตอ้งการ จูงใจพนกังานใหส้วมใส่ ราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport 
 

 1.3 Starndard เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีใหค้วามทนทานเหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการประหยดังบ มีปริมาณการใช้

จาํนวน มาก ราคาระดบัตํ่าสุดใน 3 กลุ่มไดแ้ก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight 
 

2. กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment- PPE) เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ ผลิต และซ้ือมา-ขายไป ทั้งจากนาํเขา้จากต่างประเทศและหาซ้ือภายในประเทศ รวมทั้งเป็นสินคา้

ท่ีจา้งผลิต (EM: Original Equipment Manufacturer) ตีแบรนด์ แพงโกลิน(Pangolin)ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีเป็นอุปกรณ์ท่ี

บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะ ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื่อ

ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, 

สารเคมี เป็นตน้ โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลน้ีสามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่

ศรีษะ จรดเทา้ 11 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1     อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนา้ (Head & Face Protection) 

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  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน (Workplace Safety) 

2.11  ป้ายความปลอดภยัและงานจราจร (Safety Sign & Traffic) 
 

 (2) การตลาดและการแข่งขนั  

 ภาพรวมในปี น้ีปริมาณการใชห้นงัทัว่โลกยงัอยูใ่นระดบัท่ีตํ่าตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ 

 COVID-19 ราคาขายยงัคงไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนบา้งในบางช่วงทาํให้ยอดขายและราคาขายไม่สูงอยา่ง

ท่ีควรจะเป็น ถึงแมว้า่ลูกคา้บางส่วนจะเร่ิมกลบัมาให้ความสนใจ การใชห้นงัผิวและหนงัทอ้งเพิ่มมากข้ึน แต่อยา่งไรก็

ตามทางบริษทัฯสามารถพยายามปรับลดตน้ทุนและรักษามาตรฐานของสินคา้สาํเร็จรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนักบัคู่แข่ง 

   สําหรับคู่แข่งขันในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่อยูในประเทศจีนและเวียดนามภาพรวมยงัไม่มีการ

เปล่ียนแปลงอย่างเด่นชดั จากเม่ือปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแมว้่าตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่จะ

ลดลงเน่ืองจากราคาหนงัดิบก็ตาม อยา่งไรก็ตามการซ้ือขายท่ีมีปริมาณมากๆส่วนใหญ่จะดาํเนินการผา่นแบรนด์สินคา้

ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก หากบริษทัฯยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และพฒันาให้ดียิ่งข้ึนก็จะทาํให้ไดเ้ปรียบคู่แข่งเพราะ
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โรงงานตั้งอยูในพื้นท่ีท่ีค่อนข้างได้เปรียบกว่าคู่แข่งขนัท่ีส่วนใหญ่อยู่ใน ประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของ

ประเทศไทย ก็ถูกมองวา่ดีกวา่หลายประเทศในแถบเอเซีย  

 สําหรับคู่แข่งขนัในประเทศก็ยงัไม่ค่อยเป็นปัญหามากนกัเหมือนเช่นเคย ทั้งน้ีเพราะกาํลงัการผลิตของ

โรงงานฟอกหนงัในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทาํธุรกิจส่วนใหญ่ขายให้กบลูกคา้ในประเทศ จึงใช้วตัถุดิบ

ส่วนใหญ่มาจากในประเทศ หรือซ้ือจากประเทศในแถบเอเซีย ซ่ึงคุณภาพของสินค้าเม่ือ ทาํเสร็จแล้วไม่ค่อยได้

มาตรฐานสากล และราคาค่อนขา้งตํ่าซ่ึงจะเหมาะสมกบลูกคา้ท่ีสั่งในจาํนวนหรือปริมาณท่ีไม่มากนกั ทางบริษทัจึง

ไม่ไดมุ้่งเน้น หรือขายให้กบัลูกคา้ในประเทศตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่มลูกคา้ท่ีทางบริษทัฯยงัคงให้ความสําคญั คือ

ลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Puma, Van, Skechers, Lacoste และอ่ืนๆโดย

ในปีน้ี บริษทัไดลู้กคา้ แบรนด์ Oboz เพิ่มข้ึนมา ซ่ึงเป็นแบรนด์รองเทา้ระดบักลางท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดย

ท่ีสัดส่วนของการจาํหน่ายยงัคงเป็นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20% 
 
  สําหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคตยงัคงอยู่ในอตัราท่ีสูงต่อเน่ือง

จากปีก่อนเน่ืองจากแบรนด์รองเทา้ส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสนใจในการใช้ผา้เน่ืองจากมีราคาตน้ทุนท่ีถูกกว่าให้ยอด

ปริมาณการใชห้นงัอาจจะมีแนวโนม้ลดลง และลดระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง อีกทั้งจากสภาพเศรษฐกิจท่ีซบเซาและ 

COVID-19 ทาํใหค้วามตอ้งการในภาพรวมหายไป ส่งผลให้การแข่งขนัยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึนไปอีก อยา่งไรก็ตาม

ทางบริษทัฯไดว้างแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดงักล่าวโดยการจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือและตรงกบั

ความตอ้งการของลูกคา้, ลงทุนเคร่ืองจกัรและจดัวาง Lay Out  เคร่ืองจกัรใหม่เพื่อให้ไดก้ารผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและ

สามารถลดตน้ทุนในการผลิต ทาํใหคุ้ณภาพของสินคา้,การส่งมอบ และราคาสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

   สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยได้รับผลกระทบ COVID-19 และเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ทาํให้ ภาพรวมของยอดขายนั้นใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็น 4 ช่องทาง 

ซ่ึงมีสัดส่วนตามยอดขายดงัน้ี 

               1. ขาย ในประเทศ                                    2. ขายโชวรู์มสาขา  

               3. ขายต่างประเทศ                                   4. ขายธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) 

โดยช่องทางการขายท่ีสามารถ ทาํอตัราการเติบโตของยอดขายไดสู้งสุด คือต่างประเทศในกลุ่มขายสินคา้ Safety Shoe 

จากตลาดพม่า รองลงมาเป็นช่องทางขายใน ประเทศ ซ่ึงการเติบโตดงักล่าวจะมาจากเป้าหมายการเน้นหาลูกคา้ใหม่ 

และการรักษาและเพิ่มยอดขายจากลูกคา้รายเดิม 5 กลุ่ม ลูกคา้ท่ีมียอดขายเยอะในปีน้ีจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

พื้นท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ,จงัหวดัชลบุรี,จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดั ระยอง ซ่ึงยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากการเพิ่ม

พนกังานขายให้เนน้เขา้ถึงลูกคา้มากข้ีนในพื้นท่ีดงักล่าว กลุ่มลูกคา้แบ่งตามประเภท ธุรกิจอนัดบัหน่ึง มาจากกลุ่มซ้ือ

มาขายไปและตวัแทนจาํหน่าย ลาํดบัรองลงมาอีก 4 ลาํดบั จะเป็น ยานยนต ์ผลิตวสัดุก่อสร้าง อาหารและเกษตร และ

โลหะ สินคา้กลุ่ม Safety Shoe จาก กลุ่ม Premium เช่น รุ่น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็ นตน้ และ Medium 

ซ่ึงยงัคงเป็นรุ่นยอดนิยม คือ 9501U 
 

  สินคา้กลุ่ม PPE เติบโต จากการเน้นการขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณ์เป็นการนาํเสนอพร้อม

การขายแบบบริการ แกปั้ญหา ( Solution & Service) ไดแ้ก่ารขายพร้อมสาํรวจติดตั้งSafety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์

เคร่ืองตรวจวดัแก๊สระยะยาว 4 ปี (INET), การขายสํารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กนัตกทั้งบนบนัไดและแนวระนาบ, การ

ติดตั้งระบบตรวจจบัแก๊สแบบติดกบัท่ี (Fixed System) การสาธิตการอบรมการใชง้านทั้งก่อนและหลงัการขายและการ

จดัอบรมสัมมนา ทาํให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มลูกคา้มากข้ึน ลูกคา้เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์และบริการของแพงโกลินมากข้ึน 

กลุ่มสินคา้อีกกลุ่มท่ีเนน้ทาํตลาดคือ กุล่มสินคา้ OEM ภายใต ้แบรนด์ PANGOLIN ซ่ึงไดเ้นน้หนกัให้ทีมขายตอ้งเนน้

7



 
                                                                                                                                                      แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564   

นาํเสนอโดยมีสินคา้เด่นในปีน้ี คือสินคา้ในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทท่ีสามารถทาํตลาดไดดี้ในกลุ่มลูกคา้ประกอบยาน

ยนต ์คือถุงมืองานทัว่ไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกนับาด กลุ่มถุงมือ Pango Family 

  (3)  การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

          (ก) ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ 

 1.  สถานท่ีตั้งของโรงงาน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอก

หนงั  กม 34  จงัหวดัสมุทรปราการ และ จงัหวดั ชลบุรี ดงัน้ี 

โรงงาน สถานท่ีตั้ง พื้นท่ีใชส้อย 

(ตารางเมตร) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

1. สาํนกังานใหญ่ 

 

700 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

480 เจา้ของ 

2. โรงงานแห่งท่ี 1 

(ตกแต่งหนงัสาํเร็จรูป) 

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,ยอ้มหนงัหมู) 

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 – 

หนองกานํ้า ตาํบลบา้นบึง อาํเภอบา้น

บึง จงัหวดัชลบุรี  

8,692 เจา้ของ 

 

 หมายเหตุ มูลค่าทางบญัชี และภาระผกูพนั  ขอ้มูลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ  4   ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบ

ธุรกิจ 

           2.  กาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

      สาํหรับหนงัฟอกสาํเร็จ                                                    (หน่วย : ลา้นตารางฟุต) 

กาํลงัการผลิต ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี    30.00 30.00 30.00 

ปริมาณการผลิตจริงต่อปี  20.22 15.80 23.62 

อตัราการใชก้าํลงัผลิต   67.41% 52.67% 78.72% 

   

 

8



 
                                                                                                                                                      แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564   

                  สาํหรับรองเทา้นิรภยั                                                                      (หน่วย : คู่) 

กาํลงัการผลิต ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี 850,000 850,000 850,000 

ปริมาณการผลิตจริงต่อปี 565,555 543,066 601,056 

อตัราการใชก้าํลงัผลิต    66.53 63.89 70.71  

 

นโยบายการผลิตท่ีสาํคญัคือ บริษทั มุ่งมัน่พฒันาเพื่อความเป็นหน่ึงในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนงัของ

โลกดว้ยศกัยภาพของการบริหารงานและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ควบคุมและพฒันากระบวนการผลิตสินคา้ให้

ไดต้ามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้างมิตรภาพและความไวว้างใจท่ีดีกบัลูกคา้ ศึกษาเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ และ พฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อใหมี้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ และมาตรฐานสากล เร่ิมตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบหนงัท่ีมีคุณภาพ การวิจยัและพฒันาสินคา้ไดคุ้ณภาพตรง

ตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งการนาํเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากต่างประเทศเขา้มามีส่วนช่วยในการ

ผลิตสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอ้กาํหนดระดบัสากลท่ีสาํคญั เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้แบรนดช์ั้นนาํต่าง ๆ ของโลก ซ่ึงตอ้งพึงพอใจกบั

สินคา้ของบริษทัฯ จึงจะรับประกนัไดว้า่ สินคา้ของบริษทั มีความเหมาะสมสําหรับการใชง้านกบัแบรนด์ระดบัโลก 

เช่น ขอ้กาํหนดเร่ืองสุขภาพ, ความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทางบริษทัตระหนกัถึงความสําคญัอยู่

ตลอด จึงจดัตั้งนโยบายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ข้ึนมาปรับใชเ้พื่อให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานและมาตรฐานสากล และ

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้  

        3. วธีิการจดัหาวตัถุดิบ 

 วตัถุดิบ คือ  หนงัววัดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทาํการผลิตสินคา้  โดยทาํการสั่งซ้ือจากผูผ้ลิตรายใหญ่

ของโลก ซ่ึงเป็นผู ้เ ล้ียงววัและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซ่ึงเป็นผู ้ผลิตและจําหน่ายเน้ือว ัวรายใหญ่ จากประเทศ

สหรัฐอเมริกา เช่น RICH INTERNATIOAL LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, เป็นตน้ ใน

ปีท่ีผา่นมา บริษทัจึงมองหาแหล่งวตัถุดิบท่ีช่วยตอบโจทยท์างธุรกิจ เพราะเน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตเพื่อ

เป็นวตัถุดิบสําหรับผลิตรองเทา้ ซ่ึงมีคุณสมบติัมากมาย ตามขอ้กาํหนดของรองเทา้แต่ละรุ่น (Model Specifications) 

ทาํให้ตอ้งใชห้นงัววัดิบท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ เน่ืองจากการเล้ียงววัในประเทศมีขอ้จาํกดัเร่ือง

หนงัไม่สวย หนงัมีความยดืหยุน่นอ้ยและรวมไปถึงการซ้ือหนงัก่ึงสําเร็จรูปมาใชใ้นการผลิตเพิ่มมากข้ึน เพื่อลด หนงั 

เพื่อลดวตัถุดิบวตัถุดิบหนงัทอ้งลง    
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                                                                                                                                                      แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564   

                                  มูลค่าและสัดส่วนการสั่งซ้ือวตัถุดิบระหวา่ง ปี 2564  ถึง ปี 2562 

                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

     ประเภทวตัถุดิบ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

หนงัววัดิบหมกัเกลือ 612.09 56.34 223.63 36.97 447.70 31.43 

หนงัก่ึงสาํเร็จรูป 51.48 4.74 94.79 15.67 440.30 30.91 

เคมีภณัฑ์ 422.79 38.92 286.36 47.36 436.38 37.66 

รวม 1,086.37 100.00 604.94 100.00 1,424.38 100.00 

                        

                                 มูลค่าสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหวา่ง ปี 2564 ถึง ปี 2562 

                                                                                                                                (หน่วย : ลา้นบาท) 

      การซ้ือวตัถุดิบ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

จากต่างประเทศ 691.91 63.69 336.50 55.62 903.55 63.44 

จากในประเทศ 394.46 36.31 268.44 44.38 520.82 36.56 

รวม 1,086.37 100.00 604.94 100.00 1,424.38 100.00 

  

การสั่งซ้ือเคมีภณัฑ์ บริษทั มีการซ้ือเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยซ้ือจากประเทศอิตาลี,สิงคโปร์, 

สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลี เป็นตน้ 

   (ข)   ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติ 

  ขั้นตอนการผลิตหนังววัฟอกสําเร็จรูป จะมีของเสียจากการผลิตซ่ึงมีผลกระทบกับส่ิงแวดล้อมใน  

ขั้นตอนแรก คือ เศษหนงัเค็มท่ีผา่นการฟอก หรือ เรียกวา่ หนงักาว โดยบริษทัฯ ไดมี้การจาํหน่ายให้กบัลูกคา้ ซ่ึงเป็น

โรงงานผลิตอาหารและของเล่นสุนัข  ส่วนเศษหนังสําเร็จรูปท่ีเกิดจากการตดัตกแต่งหนัง ซ่ึงเป็นช้ินงานเล็กๆ ก็

จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้รายยอ่ย เพื่อผลิตสินคา้เคร่ืองหนงัแฮนด์เมดประเภทอ่ืนๆ ส่วนสําหรับขั้นตอนการฟอกหนงั และ

การยอ้มสีหนงัจะก่อให้เกิดนํ้ าเสีย ซ่ึงบริษทัไดใ้ชร้ะบบบาํบดันํ้ าเสียรวม ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

ในเขตประกอบการฟอกหนงัสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายในการบาํบดันํ้ าเสียตามปริมาณของหนงัดิบ

ท่ีนาํเขา้โรงงานผลิต ส่วนของเสียประเภทอ่ืนๆ บริษทัไดจ้า้งบริษทัภายนอกเป็นผูเ้ก็บและนาํไปทาํลายตามกรรมวิธีท่ี

ไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 การไดรั้บการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ตั้งแต่ปี 2556 ซ่ีงเน้นหนักในเร่ือง

ส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็นขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑข์อ้กาํหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณีพิพาทอ่ืนใด  
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  1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

 1.3.1   โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัเป็นดงัน้ี 

ลาํดับ ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

การร่วมทุน 

ความสัมพนัธ์ 

1. บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั 100% บริษทัยอ่ย 

2. บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 40% บริษทัร่วม 

3. บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั 40% บริษทัร่วม 

  1.3.2 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ 

  กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ แบ่งเป็น กลุ่มเจริญสิน และกลุ่มตระกูลเฉิน ในสัดส่วนร้อยละ 72.77   

และ ร้อยละ 15.24   ตามลาํดบั (ขอ้มูลจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ปทท) จาํกดั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 10  

มีนาคม 2565) 

  1.3.3 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

  ในปี 2564 บริษทั มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไข ทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริษทัฯ

ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเค่รงครัดเพื่อความชดัเจนและโป่รงใสดว้ยโดย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัธุรกิจฟอกหนงัของบริษทัเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ท่ีมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ตน้นํ้าจนปลายนํ้า ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจท่ีดาํเนินเองและธุรกิจท่ีลงทุนผา่น

บริษทัในกลุ่มเจริญสิน รายการสาํคญัในปี 2564  ส่วนในเร่ืองของการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกบัทาง

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาก บริษทั อีเก้ิลเคมีคอล อินดสัตร้ี จาํกดั ซ่ึงมีเง่ือนไขและราคาท่ียติุธรรมเหมาะสม และ/หรือ 

เท่าเทียมกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) 

  บริษทั มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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  ช่ือบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั  บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

 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 แมนวูด อินเตอร์เทรด จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

 บริษทั ไทย ไวร์ร่ิง ซิสเตม็ จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

 บริษทั ทีทีเอ็น นนัวเูวน่ โซลูชัน่ จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

       (เดิมช่ือ บริษทัไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จาํกดั) 

 บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี 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 เจริญสิน เรสซีเดน้ท ์จาํกดั  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

        (เดิมช่ือ บริษทั ว ีที บราเดอร์ จาํกดั ) 

 บริษทั สมาร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จาํกดักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารร่วมกนั 

        บริษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

        ก.ม. 34 จาํกดั 

 คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 คุณณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และกรรมการ 

       และผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทั 

 คุณไล่ จีเซียง     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทั 

 คุณอาทิตย ์เชิญปรีชา    บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุน้และอดีตกรรมการของบริษทั 
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   1.3.4  ผูถื้อหุน้  

      (1) รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ๋ ณ วนัท่ี 10 มีนาคาม 2565 

(ก) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1.บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จาํกดั * 175,937,736 40.00 

2.นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน 30,127,002 6.85 

3.MR. CHEN YU-YU 29,764,350 6.77 

4.นายอิสระ วงษเ์จริญสิน 18,633,749 4.24 

5.บริษทัไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 15,857,995 3.61 

6.นายณฏัฐกิตต์ิ วงษเ์จริญสิน 9,401,364 2.14 

7. MR. CHEN RUI TENG ** 8,835,750 2.01 

8. นายธีรวจัน์  วงษเ์จริญสิน  7,650,000 1.74 

9. นายวฒิุชยั  วงษเ์จริญสิน 7,650,000 1.74 

10. นายธวชัชยั วงษเ์จริญสิน 7,419,000 1.69 

หมายเหตุ  * 1.  บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าและขายอสังหาริมทรัพย ์ผูถื้อหุน้ ทั้งหมดคือ  

กลุ่มครอบครัววงษเ์จริญสิน 

                  ** 2.   จาํนวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่น บริษทั ไทยเอ็นวดีีอาร์ จาํกดั จาํนวน 15,143,205  หุน้  

(ข ) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการหรือการ

ดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

  1. กลุ่มเจริญสิน      จาํนวนหุ้น    320,093,276         ร้อยละ 72.77   

  2. กลุ่มตระกูลเฉิน   จาํนวนหุ้น      67,041,344         ร้อยละ 15.24  

  1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว  

  1.4.1 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 439,844,340 หุน้ เรียกชาํระแลว้ 439,844,284 หุน้ แบ่งเป็นสามญั 

439,844,284 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  1.4.2 บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน ๆ  

   1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

  1.5.1 บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน  

   1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

   คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปี โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นวา่ บริษทั

มีผลกาํไรสมควรจะทาํเช่นนั้นได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป  

   บริษมัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากการดาํเนินงานประจาํปี ในอตัราร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

หลงัจากหกัภาษีและหลงัจากหกัเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกาํหนดและตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 

คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และการจ่ายเงินปันผลนั้น 

จะตอ้งไม่กระทบต่อการดาํเนินงานตามปกติอยา่งมีนยัสาํคญั ทั้งน้ี บริษทัอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลนอ้ยกวา่นโยบายท่ี
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กาํหนดขา้งตน้ได ้ข้ึนอยูก่บัฐานะการเงิน,สภาพคล่อง และความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน หรือขยายกิจการใน

อนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ และ/หรือเห็นสมควร โดยจะเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลประจาํปีถดัจาก

ปีท่ีดาํเนินการ  

  ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 5 ปีทีผ่่านมา 

ปี อตัรากาํไรสุทธิต่อ

หุ้น 

เงินปันผลต่อหุ้น อตัราการจ่ายปัน 

ผลต่อกาํไรสุทธิ 

เงินปันผลจ่าย 

ล้านบาท 

2560 (0.25) 0.05 - 20.94 

2561 0.03 0.02 67 8.80 

2562 (0.37) - - - 

2563 0.04 0.02 46.62 8.80 

2564* 0.16 0.05 31.25 21.99 

 

 * ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2565  เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ในอตัรา 0.05 บาทต่อหุ้น และจดัสรรกาํไร

สุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา

อนุมติัต่อไป 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงและท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2564 มีการประชุมการบริหาร

ความเส่ียงรวม 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี  
  1.  กาํหนดทบทวนแผนการบริหาร และกรอบการบริหารความเส่ียงทัว่องค์กรให้มีความเหมาะสม

สอดคลอ้งไปกบัแผนกลยุทธ์และการดาํเนินงานงานของบริษทั ท่ามกลางสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง เพื่อให้มัน่ใจได้

วา่บริษทัมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  

 2. ให้คาํปรึกษาแนะนาํ เก่ียวกบัการดาํเนินการบริหารความเส่ียงกบัฝ่ายบริหารจากทุกหน่ายงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง และใหข้อ้คิด ความเห็นชอบต่อการจดัทาํ รายการความเส่ียงองคก์ร ประจาํปี 2564 โดยกาํหนดให้สอดคลอ้ง

กบัทิศทางการดาํเนินธุรกิจ แผนกลยทุธ์ และเป้าหมายองคก์ร 

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของ

บริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนกังานตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการความเส่ียงจนก่อให้เกิด

วฒันธรรมดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk culture) เพื่อให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมาย ท่ีกาํหนดไว้

ความเส่ียงระดบัองคก์ร และจดัทาํแผนงานพิจารณาแผนการบริหารความเส่ียงประจาํปีท่ีฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องได้ทาํการประเมินความเส่ียง และจดัระดับความสําคญัของความเส่ียงพร้อมทั้งกําหนดแนวทางการ

ตอบสนองต่อเพื่อจดัการความเส่ียงนั้นเพิ่มเติม (Risk Treatment Plan) เพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงต่างๆ จะไดรั้บการ

บริหารจดัการและมีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอให ้ความเส่ียงดงักล่าวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 4. คณะกรรรมการบริหารความเส่ียงมีการติดตามการจดัการบริหารความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ดโดยจดั ให้มี

การประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุก 6 เดือนเพื่อรับทราบผลการบริหารความเส่ียงรวมทั้งไดมี้การ

ทบทวนความเส่ียงของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอวา่มีความเส่ียงดา้นอ่ืนใดเพิ่มข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปและคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงจะใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง

แทจ้ริง และรายงานผลการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบจากการดาํเนินงานท่ีกล่าว

ไวข้า้งตน้  

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ

และสอดรับกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัธุรกิจ อีกทั้งมีการ

ติดตามความเส่ียงอย่างใกลชิ้ดจะเป็นส่วนท่ีทาํให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ในการดาํเนินตามแผนธุรกิจท่ี

กาํหนดไวไ้ด ้ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มใหบ้ริษทั  เพื่อส่งมอบใหแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของบริษทัได้

อยา่งย ัง่ยนื 

  นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

 ทุกหน่วยงานตอ้งจดัให้มีการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองภายใตก้ระบวนการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการส่ือสารและ

ประมวลผลตลอดจนตอ้งมีการติดตามและประเมินผลพร้อมปรับแผนการบริหารความเส่ียงเป็นระยะๆ อยา่งสมํ่าเสมอ

เพื่อใหก้ารดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์โดย 

15



 
                                                                                                                                                      แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564  

1. รักษาสมดุลระหว่างระดบัความเส่ียงและผลตอบแทนจากการดาํเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจถึงการบรรลุตาม

เป้าหมาย การดาํเนินงาน ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ภายใตค้วามเส่ียงในระดบัท่ี 

ยอมรับได ้ 

2. กาํหนดกลยทุธ์การดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทั พิจารณายอมรับได ้

3. ส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียงเป็นหน่ึงในวฒันธรรมสําคญัขององคก์รท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  

4. ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการจดัการ

อยา่งทนัการณ์และต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 - ตอ้งมีการระบุความเส่ียงอยา่งครอบครอบคลุมและทนัเวลา  

 - ตอ้งมีการประเมินความเส่ียงในดา้นของโอกาสเกิดและผลกระทบ หากความเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

- ตอ้งมีการจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดท้ั้งน้ีตอ้งมีการพิจารณาความเหมาะสม ของ

ตน้ทุนและ ผลตอบแทนท่ีจะเกิดข้ึน 

- ตอ้งมีการติดตามและรายงานความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถบริหารความเส่ียงของบริษทัได ้

เหมาะสมและทนัเวลา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีจาํนวน 4 คน ประกอบดว้ย 

1.  ดร. มงคล      เหล่าวรพงษ ์   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2.  พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวรัีชต ์   กรรมการบริหารความเส่ียง 

3.  นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน  กรรมการบริหารความเส่ียง 

4.  นางสาวเฉิน ยนุ เวน   กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นางสาววลยัรัตน์  ศิลป์ชีวะกิจจา ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ  

กระบวนการบริหารความเส่ียง 

เพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวตัถุประสงค ์ส่งเสริมการบริหารเชิงรุกและตระหนกัถึงความจาํ เป็นในการช้ีบ่ง

และแกไ้ขความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร นอกเหนือจากแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

ยอมรับได ้ บริษทัฯ ไดน้าํ  COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and 

Performance) ท่ีมีการจดักลุ่มองคป์ระกอบของกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รเป็น 5 องคป์ระกอบคือ 

 1. การกาํกบัดูแลกิจการและวฒันธรรมองคก์ร (Governance and Culture) 

 2. กลยทุธ์และวตัถุประสงคอ์งคก์ร (Strategy & Objective Setting) 

 3. เป้าหมายผลการดาํเนินงาน (Performance) 

 4. การทบทวนและปรับปรุง (Review & Revision)  

 5. สารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงาน   (Information, Communication & Reporting) 
 
มาเป็นกรอบในการบริหารความเส่ียงของบริษทัเพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ประเภทความเส่ียง 

ตลอดปี 2564 บริษทั ไดค้น้หาความเส่ียงของบริษทัได ้13 ความเส่ียง ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk)  

2. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) โดยแบ่งเป็นความเส่ียงใหญ่ๆ 2 ดา้น คือ  

    ความ เส่ียงจากความผนัผวนอตัราแลกเปล่ียน และ ความเส่ียงจากการเสียภาษี  

3. ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk)  

4. ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามกฎ /ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Risk)  

5. ความเส่ียงดา้นการทุจริต/คอร์รัปชัน่ทั้งองคก์ร (Corruption Risk)  

6. ความเส่ียงจากการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง 

7. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

8. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ 

9. ความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังาน 

10. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

11. ความเส่ียงดา้น IT (IT Risk)  

12. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

13. ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่ (Emerging Risk) 

ความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้บ่งเป็นความเส่ียงท่ีสาํคญัๆ ไดด้งัน้ี 

17



 
                                                                                                                                                      แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564  

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์และการ

ปฏิบติัตามแผนกลยุทธ์อยา่งไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง

องคก์ร ภาวะการแข่งขนั 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ 

ในการบริหารและควบคุมความเส่ียงทางกลยุทธ์ บริษทั จดัให้มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ประจาํปี ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษทัโดยคณะกรรมการของบริษทั มีส่วนร่วมในการพิจารณากลัน่กรองให้

ความเห็นชอบอนุมติัแผน  นอกจากน้ีไดมี้มีกระบวนการติดตามดูแลในทุกลาํดบัชั้นอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้การดาํเนินการ

เป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว ้ อย่างไรก็ตามแผนกลยุทธ์ดงักล่าวน้ี จะมีการทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบติังานทุก ๆ 

ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยแีละบุคลากรในการปฏิบติังาน 

แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นการดาํเนินงานภายในองคก์ร  

บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดา้นการดาํเนินการ ดงัน้ี 

• การแบ่งแยกหนา้ท่ีของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน มีการจดัทาํแผนผงัอาํนาจดาํเนินการ

เพื่อใชเ้ป็นคู่มือปฏิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบถึงอาํนาจดาํเนินการหรืออาํนาจตดัสินใจใน

เร่ืองต่างๆ ในทุกระดบั 

• จดัใหมี้การติดตามดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนท่ีวางไว ้ พนกังานทุกระดบัท่ี 

ตอ้งจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง และรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงใน

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการ บริหารความเส่ียง                                                                                                                  

• จดัให้มีกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนัในแต่ละหน่วยงาน 

เพื่อ ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยอาศยับทเรียนในอดีตท่ีผ่านมา และการคาดการณ์โอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต 

เพื่อหามาตรการป้องกนัความเส่ียงภายในองคก์รไม่ใหมี้หรือใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าท่ียอมรับได ้

• จดัให้มีการอบรมการบริหารความเส่ียงให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มความรู้และ 

ประสบการณ์ใหแ้ก่พนกังานไดต้ระหนกั และมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง อยา่งมีประสิทธิภาพ 

• จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระและมีการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

• จดัใหมี้ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีมีความสําคญัต่อการดาํเนินงาน และระบบสํารองขอ้มูล 

เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอนัอาจจะเกิดข้ึน ตลอดทั้งมีขอ้กาํหนดระเบียบวิธีปฏิบติัอยา่งชดัเจนในเร่ืองนโยบายการรักษา

ความปลอดภยัของขอ้มูลและระบบขอ้มูล เพื่อป้องกนัการสูญหายหรือร่ัวไหลของขอ้มูล 

• จดัให้มีแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจเพื่อรองรับต่อภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและส่งผล

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึงความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคล่องทางการเงิน การ

บริหารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเส่ียงจากการจดัสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาดและ

ใช ้งบประมาณเกิน รวมทั้งความเส่ียงจากความผนัผวนของปัจจยัทางการตลาด (Market Risk) และความเส่ียงจากการ

ท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามภาระผกูพนั (Credit Risk) 
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แนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นการเงิน    บริษทั จดัให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถใน

การชาํระหน้ีของลูกคา้มีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกคา้เป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอและมีการปรับเปล่ียนให้

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ไม่ปฏิบติัตาม หรือปฏิบติัตามไม่ครบถว้น อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบติั ท่ี

อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน และส่ือสารใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตาม 

• กาํหนดใหมี้การติดตามการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  

• ปรับปรุงจรรยาบรรณบริษทัให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมถึง นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทั และนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

• ส่ือสารเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมท่ีดีให้กบัพนกังานทุกระดบั เพื่อป้องกนัการ

ไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมาย   

• เกิดความผดิพลาดโดยไม่เจตนา 

• บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจท่ีจะกระทาํผดิหรือทุจริต 

• มีขอ้บกพร่องของวธีิการ / ขั้นตอนการทาํงาน 

• การวางแผนกบัการปฏิบติัจริงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทางการ 

• มีการตีความขอ้กฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผูป้ฏิบติังาน 

• มีความเขา้ใจไม่ตรงกนัในการส่ือขอ้ความตามกฎเกณฑ ์

• เกิดการตีความผดิพลาด 

• การส่ือสารกฎเกณฑไ์ม่ทัว่ถึงทุกส่วนงาน 

• ขอ้มูลท่ีเผยแพร่เก่ียวกบักฎเกณฑแ์ละกฎหมายไม่ถูกตอ้ง 

5. การบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ  

1. กาํหนด มาตรการหรือ กิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเส่ียง

ดา้นการทุจริต  

2. ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงานในการป้องกัน ตรวจพบ และ 

ตอบสนองต่อความเส่ียงดา้นการทุจริตใหช้ดัเจน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดี  

3. กาํหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อใหข้องบุคลากรของบริษทัสามารถป้องกนั ตรวจสอบ และตอบสนอง การ

ทุจริตไดอ้ยา่งงถูกตอ้งและทนัท่วงทีในกรณีท่ีมีความสงสัยหรือพบการกระทาํท่ีเก่ียวกบัการทุจริต  

บริษทั ยึดถือจริยธรรมและคุณธรรมเป็นหลักสําคญัในการประกอบธุรกิจและจะไม่เพิกเฉยต่อการ

กระทาํใด ๆ ท่ีอาจนาํไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน่ แมว้า่การกระทาํนั้นเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่บริษทั ทั้งน้ีเพื่อให้

มัน่ใจว่าบุคลากรของบริษทัจะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บุคลากรของบริษทัทุกคนตอ้งทาํความเขา้ใจ

และปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ คู่มือการบริหารความเส่ียงตา้นการทุจริต นโยบายการกาํกบั
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ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน รวมทั้ง คู่มือกระบวนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง

และนโยบายอ่ืนๆของบริษทัอยา่งเคร่งครัดโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

6. ความเส่ียงจากการแข่งขันทีค่่อนข้างสูง 

ธุรกิจฟอกหนงัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ดงันั้นความสําเร็จจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษทัเป็นสําคญั บริษทัต้องแข่งขนักบัผูป้ระกอบการทั้งจากในและต่างประเทศทั้งในด้านราคาและ

คุณภาพ หากบริษทัไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองในปัจจยัต่างๆ  เหล่าน้ี ก็จะมี

ผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีบริษทั มีการเติบโตทั้งทางดา้นยอดขาย รายได ้และผลการดาํเนินงานซ่ึงเป็นท่ีน่า

พอใจอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลายาวนาน ยอ่มแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี  โดย

บริษทั มีความไดเ้ปรียบในหลาย ๆ ดา้น ไดแ้ก่ 

- มีฐานการผลิตในธุรกิจฟอกหนงัท่ีใหญ่ และครบวงจร ไดม้าตรฐานสากลจนไดรั้บการรับรองระบบจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF 16949 / ISO 9001 

- มีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงเอ้ือต่อการขยายธุรกิจของบริษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

- มีผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ทั้งไทยและต่างชาติ ท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการ

ผลิตและการตลาด 

7. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

 เน่ืองจากตน้ทุนของการฟอกหนงัสําเร็จ เป็นประเภทค่าใช้จ่ายท่ีสําคญัท่ีสุดของบริษทั และตน้ทุนหนงั

ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีบริษทัไม่สามารถ

ปรับราคาขายให้สูงข้ึนเพื่อชดเชยกบัราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มข้ึน หรือชดเชยไดเ้พียงบางส่วนเน่ืองจากความกดดนัจากการ

แข่งขนั หรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีทาํให้กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอ่อนลงหรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออาํนวยต่อการปรับข้ึน

ของราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 วตัถุดิบของบริษทั ส่วนใหญ่เป็นหนงัเค็มและเคมีต่าง ๆ ซ่ึงราคาและปริมาณของวตัถุดิบเหล่าน้ีท่ีออกสู่

ตลาดโลกในขณะใดขณะหน่ึง จะผนัผวนตามอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบ

จากปัจจยัหลายอย่าง เช่น ฤดูกาลบริโภคเน้ือสัตว ์สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออาํนวยในการส่งของ ภยัธรรมชาติ การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อในสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษทั 

 ในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีลดลง จะทาํให้

บริษทั จาํเป็นตอ้งซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึนและปริมาณไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อผลการดาํเนินของบริษทัฯ ในท่ีสุด 

 เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัไดด้าํเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ

ควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ 

1. มีการประมาณการปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบจาก Forecast การสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยจาํแนกประเภท

ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อตน้ทุนวตัถุดิบรวมของบริษทัฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบในปริมาณ

และภายในกาํหนดเวลาตามแผนการขายของบริษทั 
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2. จากขอ้มูลการประมาณปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการ ทาํให้บริษทัมีอาํนาจในการต่อรองราคากบัผูผ้ลิต

หรือผูจ้ดัจาํหน่ายเน่ืองจากการซ้ือเป็นจาํนวนมากและมีการกาํหนดการส่งมอบสินคา้ท่ีแน่นอน 

3. เพื่อป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา มีการทาํสัญญาซ้ือล่วงหน้ากับผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั

จาํหน่าย ท่ีบริษทัเช่ือถือล่วงหน้าโดยมีความผูกพนัคู่สัญญาตามกาํหนดระยะเวลาท่ีตกลงกนั เช่น ล่วงหน้า 3 เดือน 

และระบุในสัญญาใหช้ดัเจนเก่ียวกบัราคา ปริมาณท่ีซ้ือ และกาํหนดเวลาส่งมอบ 

4. การจดัซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้สําหรับวตัถุดิบประเภทม่ีราคาสูงข้ึน-ลง ตามฤดูกาลและสามารถจดัเก็บไว้

ในท่ีเหมาะสมโดยไม่ทาํใหเ้ส่ือมสภาพอยา่งมีนยัสาํคญั เพื่อใชใ้นฤดูกาลท่ีราคาปรับสูงข้ึนมาก 

5. มีรายงานการเปรียบเทียบอย่างสมํ่าเสมอเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบ ท่ีส่งผลกระทบ

อยา่งมีนยัสาํคญัต่อตน้ทุนวตัถุดิบรวม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับข้ึนราคาขาย ในกรณีท่ีเห็นวา่จาํเป็นและกระทาํ

ไดก้ารดาํเนินมาตรการเหล่าน้ี เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดิบและควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบให้อยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 

8. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ 

 เน่ืองดว้ยธุรกิจของบริษทั มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นบุคลากรจึงเป็นกลไกสําคญัท่ีจะขบัเคล่ือน

ธุรกิจ  รวมถึงไดน้าํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพสูงข้ึนดว้ย ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมี

แผนงานการรับพนกังานใหม่จาํนวนมากเพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  หากบริษทัไม่สามารถจดัหาพนกังานใหม่

หรือทดแทนพนกังานท่ีลาออกไดท้นัเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัให้ความสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขประเด็นดงักล่าว  เพื่อให้พนักงานทาํงานกบั

บริษทัให้นานท่ีสุด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความสําคญักบัการทาํงานภายใต ้ “ วฒันธรรมคุณภาพ “ ท่ีมีการ

ดูแลเอาใจใส่พนกังานทุกระดบัชั้น การให้โอกาสพนกังานท่ีมีความสามารถเพื่อท่ีจะเป็นระดบับริหารไดใ้นอนาคต 

การดูแลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการใหเ้ป็นธรรม มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ความสามารถ รวมถึง

การดูแลพนักงานเหมือนครอบครัวเดียวกนั ด้วยเหตุผลดงักล่าว จึงมีผูม้าสมคัรเพื่อร่วมทาํงานกบับริษทัฯ อย่าง

ต่อเน่ือง และพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ทุกคนตอ้งเขา้อบรมเพื่อให้พนกังานทุกคนเขา้ใจถึงวฒันธรรมองคก์ร และสามารถ

ปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานขอองบริษทั   บริษทัจึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ท่ีมีความสามารถตาม

คุณสมบติัท่ีบริษทั กาํหนดไว ้

9. ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

 ธุรกิจฟอกหนัง เป็นธุรกิจท่ีจาํเป็นตอ้งมีพนักงานท่ีมีทกัษะเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะพนักงานใน

กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ เพื่อท่ีจะ

ทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ ดงันั้นค่าใชจ่้ายพนกังานมีความสาํคญัในอนัดบัสองรองจากค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบ 

 สาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานของบริษทั นั้น หากมีการปรับอตัราค่าแรงงานในอนาคต และบริษทั

ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกบัค่าใช้จ่ายพนกังานท่ีเพิ่มข้ึนหรือชดเชยไดเ้พียงบางส่วน เน่ืองจาก

ความกดดนัจากการแข่งขนั หรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อกาํลงัซ้ือของลูกคา้ หรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออาํนวย

ต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสําคญั  เพื่อลดความ

เส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัไดด้าํเนินมาตรการต่างๆเพื่อติดตามควบคุมให้

ค่าใชจ่้ายพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด ดงัน้ี 
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1. กาํหนดและปรับเปล่ียนจาํนวนพนกังานของแต่ละหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณกาํลงัการผลิตให้

ทีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยท่ียงัสามารถรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และปริมาณตามความตอ้งการของลูกคา้ให้อยู่

ในระดบัมาตรฐานท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้

2. ติดตามควบคุมประสิทธิผลของพนกังานแต่ละคน และของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ผา่นการวดัผลดว้ยเคร่ืองช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (KPI) ตามท่ีบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนักาํหนดข้ึนในแต่ละปี 

3. นําเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพของพนกังานแลว้ ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพในการทาํงานใหดี้ข้ึนดว้ยโดยมีความรวดเร็วและแม่นยาํยิง่ข้ึน 

4. มีการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานตลอดจน

เพื่อใหคุ้ณภาพการทาํงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั การดาํเนินมาตรการเหล่าน้ีอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองประกอบกบั

การปรับข้ึนราคาขายในกรณีท่ีเห็นวา่จาํเป็นและกระทาํได ้ทาํใหบ้ริษทัสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายพนกังานในระยะเวลา

ท่ีผา่นมาใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัรายได ้รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากการท่ีมีพนกังานเกินความจาํเป็นและ

ลดผลกระทบจากการปฏิบติังานท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ 

10. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

 ความผนัผวนของค่าเงินโดยเฉพาะค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา จะมีผลกระทบโดยตรง

ต่อทั้งรายไดแ้ละตน้ทุนของบริษทั  ดงันั้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว บริษทัไดด้าํเนินการใน

หลาย ๆ ด้าน ทั้งการติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน เช่น นโยบายการเงินระหว่าง

ประเทศของประเทศมหาอาํนาจ แนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย นโยบายของธนาคารกลางและมาตรการในการกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งการบริหารรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษทัในส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้

สอดคลอ้งกนั รวมถึงการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ตามประมาณการรายไดค้่าใชจ่้าย รวมถึงการใช้

เคร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

11. ความเส่ียงด้าน IT (IT Risk)  

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัขบัเคล่ือนและมีบทบาทสําคญัเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีช่วยเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในกระบวนการดาํเนินงานให้รองรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ อีกทั้งยงัเป็นกลไกในการพฒันาประเทศ  บริษทั

ได้ตระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบอย่างเหมาะสม การกาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชดัเจนเพื่อให้มีการ

ประเมิน และติดตามความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง และเท่าทนักบัความเส่ียงรูปแบบใหม่ท่ีอาจเกิดข้ึน การขบัเคล่ือนธุรกิจ

โดยคาํนึงถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  

11.1 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีิจิทลั (Digital Transformation) 

เทคโนโลยีดิจิทลัได้เขา้มามีบทบาทอย่างมากในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและการทาํธุรกิจ อาทิ การนํา

เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการให้บริการขนส่ง การทาํการตลาดและการจาํหน่ายสินคา้ออนไลน์ ซ่ึงในระยะยาวการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อรูปแบบการดาํเนินธุรกิจและช่องทางการจดัจาํหน่ายแบบเดิมจนทาํ

ใหบ้ริษทั สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั

องคก์ร ดงันั้นบริษทัไดก้าํหนดใหมี้การติดตามและวเิคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อนาํมา

พฒันาการทาํงาน ปรับปรุงและสร้างสรรคธุ์รกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั   
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 • นาํเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซ่ึงก็คือการเช่ือมโยงเคร่ืองจกัร คน และระบบวิเคราะห์

ขอ้มูลเขา้ด้วยกนั เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีดีและถูกตอ้ง นาํไปสู่การวิเคราะห์ และตดัสินใจท่ีแม่นยาํ ช่วยทั้งในด้านการ

ตรวจสอบเคร่ืองจกัร การบาํรุงรักษา การลด downtime และตน้ทุน เพิ่มความปลอดภยั และประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน และช้ินงาน ซ่ึงมีประสิทธิภาพและคุณค่างาน 

• เพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดและสามารถแข่งขนัได ้

11.2 ความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์   

      การเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจและวิธีการทาํงานท่ีพึ่งพิงเทคโนโลยี่ดิจิทลัมากข้ึน การนาํ

ระบบอตัโนมติัมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  รวมถึงแนวโน้มการเช่ือมโยง

ขอ้มูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมผา่นอินเตอร์เน็ต  ส่งผลให้การดาํเนินธุรกิจมีความเส่ียง

ต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์มากข้ึน อาทิ การถูกโจรกรรมขอ้มูลการพฒันาสินคา้และผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลทางการคา้ และ

ขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางการเงิน ช่ือเสียงของตราสินคา้ และความน่าเช่ือถือของบริษทั 

ด้วยเหตุน้ีบริษัทได้กําหนดนโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ี

ครอบคลุมการใช้งานและการป้องกนัภยัคุกคามทางไซเบอร์ท่ีสําคญัสําหรับบริษทั เช่น การจาํแนกชั้นความลบัและ

การจดัการขอ้มูล แนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีถูกวิธีและระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

พนักงานท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในใช้เทคโนโลยี

ให้กบัพนกังานอย่างต่อเน่ืองผ่านการจดัอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจในการใชง้าน

เทคโนโลยอียา่งถูกตอ้งและมีความปลอดภยัจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ 

 11.3 ความเส่ียงด้านช่ือเสียงจากส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ส่ือสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคนิยมใช้เพื่อส่ือสารและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเก่ียวกบัสินคา้ บริการและองค์กร ในกรณีท่ีตกเป็นข่าวเชิงลบเน้ือหาดงักล่าวสามารถแพร่กระจายไดอ้ย่าง

รวดเร็วในวงกวา้งและอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทั 

• จดัให้มีคณะทาํงานเพื่อติดตามดูแลเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงต่อช่ือเสียงและภาพลกัษณ์บนส่ือ

สังคมออนไลน์ มีระบบการส่ือสารทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมีการซ้อมเพื่อรับมือกบัวิกฤติท่ี

อาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

• นาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อสินคา้ บริการ และการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทั เพื่อประเมินความเคล่ือนไหว ความพึงพอใจ และความคาดหวงัของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดเ้สียในเชิงรุก 

12. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

บริษทั มีความตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่

กบัการพฒันาธุรกิจ โดยมุ่งเนน้ในการป้องกนัมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ตั้งแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิต การออกแบบ การกาํหนดวิธีปฏิบติังาน การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั  การดาํเนิน

กิจกรรมการประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การป้องกนัและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ตลอดถึงการดาํเนินการตามมาตรฐานระบบจดัการดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF 16949  / ISO 9001 

• ปกป้องการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
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• มุ่งมัน่ท่ีจะลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งติดตามและควบคุมการจดัการของเสีย การจดัการ

สารเคมี ลดการใชท้รัพยากรไฟฟ้าอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งปลูกจิตสาํนึกพนกังานในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

• มุ่งมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงขอ้กาํหนดของลูกคา้

อย่างเคร่งครัด เก่ียวกับสารต้องห้ามในผลิตภณัฑ์ ซ่ึงบริษัทผลิตสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า และปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของสารตอ้งหา้มอยา่งเคร่งครัด 

• พฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

• ดาํเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง เช่น การปลูกป่า เพื่อให้ชุมชนและโรงงาน

สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

บริษทัเช่ือว่าความปลอดภยัในการทาํงานสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน ป้องกนัการ

หยดุชะงกัทางธุรกิจ และไม่ก่อใหเ้กิดตน้ทุนท่ีไม่จาํเป็น รวมถึงส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร สินคา้และ

บริการของบริษทั ท่ีเกิดจากความเช่ือมัน่ของลูกคา้ คู่ธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 

13. ความเส่ียงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk) ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่เป็นความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจาก

ความเส่ียงท่ียงัไม่ไดป้รากฏข้ึนในปัจจุบนัแต่อาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคตเน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ความ

เส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ยากท่ีจะระบุได ้มีความถ่ีของการเกิดตํ่า แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้จะส่งผล

กระทบอย่างรุนแรงความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่น้ี มกัจะถูกระบุขน้มาจากการคาดการณ์บนพื้นฐานของการศึกษาจาก

หลกัฐานท่ีมีปรากฏอยู่ความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่น้ีมกัจะเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม 

เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ในบางคร้ังผลกระทบของความเส่ียง

ประเภทน้ี อาจจะไม่สามารถระบุไดใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019  เป็นตน้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง  

• บริษทัทาํการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งความเส่ียงท่ีกาํลงัจะเกิดใหม่น้ีและทาํการวิเคราะห์อยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อทาํความเขา้ใจและหาวธีิในการจาํกดัผลกระทบท่ีจะมีต่อองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม   

บริษทัไดมี้การทบทวน ทุกขั้นตอน กระบวนการ ทาํงาน เพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงท่ีจะเกิดใหม่ไดถู้ก

นาํมาพิจารณาแลว้ 

ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

1. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เศรษฐกิจโลกไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีมีการแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วและ

ขยายขอบเขตเป็นวงกวา้งครอบคลุมทัว่โลก ความรุนแรงของการแพร่ระบาดทาํให้จาํนวนผูติ้ดเช้ือและมีผูเ้สียชีวิต

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศจาํเป็นเป็นตอ้งดาํเนินมาตรการควบคุมและจาํกดัการเดินทางทั้ง

ภายในและระหวา่งประเทศอยา่งเขม้งวด รวมทั้งการปิดสถานท่ีและระงบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง

ของการแพร่เช้ือ ซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เม่ือรวมกบัผลกระทบท่ีเกิดจาก มาตรการกีดกนัทาง

การคา้ในช่วงก่อนหนา้ ทาํให้เศรษฐกิจของหลายประเทศเร่ิมชะลอตวั ซ่ึงบริษทั มีแผนปฎิบติัการและมาตรการท่ีได้

ดาํเนินการแลว้ เช่น การใชก้ารประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมออนไลน์ในทาํงาน และเจรจาธุรกิจ ในช่วงการทาํงาน
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จากท่ีบา้น (WFH) การลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เป็นตน้ เพื่อบริหารจดัการและบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียง

ดงักล่าว โดยคาดวา่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลการดาํเนินงานของบริษทันปีน้ีมากนกั 

2. ความเส่ียงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือรู้จักในช่ือว่า 

“PDPA” (Personal Data Protection Act)  

โดยกฎหมายฉบบัดงักล่าวมีข้ึนเพื่อคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลท่ีส่ือถึงโดยตรงหรือ

โดยออ้ม ซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกเก็บรวบรวมจะถูกนาํเอาไปใช้ หรือถูกเปิดเผยไม่ได้ เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูล หากมีผูใ้ดล่วงละเมิดเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บความยินยอม จะมีมาตรการลงโทษทั้งทางอาญาและ

ทางแพ่ง ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนปฏิบัติและได้หามาตรการหรือเทคโนโลยีมาควบคุมดูแลในการประมวลผลข้อมูล 

(Processing Operation) ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่การเก็บ (Collect) การเก็บรักษา (Storage) การใช ้(Use) การ

ส่งต่อหรือเปิดเผย (Transfer) และการลบหรือทาํลาย (Disposal) ท่ีอาจจะทาํให้เกิดการสูญหาย ร่ัวไหล หรือละเมิด

ขอ้มูลส่วนบุคคล ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มูล 

3. ความเส่ียงจากไฟไหม้และการระเบิดของสารเคมี  

         จากเหตุเพลิงไหมโ้รงงานเม็ดโฟมและพลาสติกขนาดใหญ่ ท่ีตั้งอยู่ในซอยก่ิงแกว้ 21 จ.สมุทรปราการ 

เกิดแรงระเบิดส่งให้คล่ืนแรงดนัอากาศไปทาํลายบา้นเรือนประชาชนในชุมชนใกลเ้คียงเป็นวงกวา้งนบัเป็นความ

เสียหายมหาศาล รวมถึงเกิดความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ ช่ือเสียงของ

บริษทั หรือตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากค่าชดเชยความเสียหายต่าง ๆ โดยบริษทัไดมี้มาตรการและแผนปฏิบติัการเพื่อป้องกนั

การเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวแลว้ เช่น แผนเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน ,แผนเฝ้าติดตามและตรวจวดัส่ิงแวดลอ้ม, แผน

ป้องกนัระงบัอคัคีภยั ฯลฯ  
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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยัง่ยืน 

   3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยัง่ยืน 

   บริษทัอยูร่ะหวา่งจดัทาํนโยบายการจดัการดา้นความย ัง่ยนื   โดยมีแนวการจดัทาํนโยบาย ใหส้อดคลอ้ง

ไปกบัขอ้กาํหนดต่าง ๆ ครบทุกมิติ ไดมี้นโยบายส่ิงแวดลอ้มของบริษทัเดิมเป็นตน้แบบ และ เป้าหมายการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื ขององคก์ารสหประชาชาติ  

ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของบริษทั  

“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 

วถิีชีวติด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ัดส มาเพ่ือคุณ” 

“Innovative Solutions to your Sustainable Growth 

Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products 

มุ่งมัน่ให้แนวคิด  นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบติัดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไปสู่การปฏิบติัและการดาํเนินงานอย่าง

ทัว่ถึงในทุกหน่วยงานโดยใหมี้ความสอดคลอ้งไปกบัหลกัการ แนวปฏิบติัและมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างความโปร่งใส

ในการบริหารจดัการและความสัมพนัธ์ท่ีเป็นธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดาํเนินงานภายในหลกัการกาํกบักิจการท่ี

ดี ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ รวมทั้งต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ  ให้ความสําคญัต่อการเคารพ

และป้องกนัสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกนั การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อพนกังอย่างอย่างเท่า

เทียมกนั ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัในการทาํงาน ส่งเสริม,พฒันาความรู้และทกัษะใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน  คาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึน และให้ความสําคญัการจดัการ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั   

   3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

   3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

   การดาํเนินงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั  ไดใ้หค้วามสําคญัและดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง  โดย

คาํนึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนบริหารความย ัง่ยนืของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ไดแ้ก่ การจดัหา

วตัถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ การขนส่งวตัถุดิบจากแหล่งท่ีจดัซ้ือ และ กิจกรรมการผลิต ตลอดจน การ

ขนส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



 
                                                                                                                                                      แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564  

 

อุตสาหกรรม 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การบริหารปัจจยั

การการผลิต 

การปฏิบติัการ การกระจายสินคา้

และบริการ 

การตลาด            

และการขาย 

การบริการหลงั

การขาย 

ผลิตหนงัฟอก

สาํเร็จ,รองเทา้

นิรภยั,อุปกรณ์

นิรภยัส่วน

บุคคล 

 

 

 

 

 

การจดัหาวตัถุดิบ

ใหไ้ดม้าตรฐาน 

มีคุณภาพตรง

ตามความ

ตอ้งการของ

ลูกคา้ และเป็น

มิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม  

การผลิตทุก

ขั้นตอนตลอดจน

การใชส้ารเคมีต่าง 

ๆ เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

ตลอดจนควบคุม

การผลิตใหมี้

คุณภาพ ตาม

มาตราฐาน

กาํหนดและ 

ตรวจสอบความ

ปลอดภยัใน

ขั้นตอนการผลิต

ทุกขั้นตอน 

จดัส่งใหก้บัลูกคา้

ไดต้รงตาม

กาํหนดโดยการ

เป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

มุ่งมัน่ลดการใช้

กาซ์คาร์บอน              

การจาํหน่ายใน

ประเทศผา่นศูยน์ 

กระจายสินคา้

และจาํหน่ายผา่น

ช่องทาง online  

การกาํหนดราคา

และสินคา้และ

บริการอยา่ง

เหมาะสม 

การใหค้วามรู้

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และการใชอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

สินคา้มี 

ฉลากคาร์บอน  

การรับประกนั

สินคา้  คุณภาพ

ของสินคา้ตรง

ตามท่ีตกลงกนั  

รับขอ้ร้องเรียน

และแกไ้ข

ปัญหาสินคา้

และบริการ 

   3.2.2 การวเิคาระห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

   บริษทัไดว้เิคาระห์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ออกเป็น 8 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความ

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัในทุกมิติ ผลกระทบดา้นความย ัง่ยนืของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อบริษทั และผลกระทบ

จากการดาํเนินของธุรกิจ ต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ประกอบดว้ย  ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน พนกังาน ชุมชนและสังคม 

ลูกคา้และ พนัธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกาํกบัดูแล  คู่แข่งทางการคา้ โดยบริษทัไดก้าํหนดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่

ละกลุ่มไวด้ว้ย 

   บริษทัไดมี้วธีิการระบุกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเร่ิมจากระบุประเด็นสาํคญัทางธุรกิจ และประเมินผูมี้ส่วนได้

เสียทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่

แก่บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัในระยะยาว รวมถึงการดูแลเพื่อให้

มัน่ในวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัและเหมาะสม 
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   ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  

ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย 

ความเส่ียง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การตอบสนองความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ลูกคา้ - สินคา้มีความปลอดภยั

ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 

- ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น

ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีลูกคา้

กาํหนด 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง กฎหมาย

และขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และการประเมินความสอดคลอ้ง   

ผูข้าย/ผูส่้งมอบ/

ผูรั้บเหมา 

- สินคา้มีความปลอดภยั

ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภค 

- ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- เง่ือนไขการปฏิบติัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และความ

ปลอดภยั 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การส่ือสาร

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และระบบ

คุณภาพ  

 

ชุมชน - เร่ืองขอ้ร้องเรียน 

 

- ไม่มีมลพิษท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเฝ้า

ระวงัและตรวจวดัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม  

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัการ

ขยะ  

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การ

เตรียมพร้อมและตอบสนอง

สถานการณ์ฉุกเฉิน        

ผูรั้บกาํจดัขยะ - ผูรั้บกาํจดัทิ้งไม่ถูกท่ี - คดัแยกขยะใหถู้กตอ้ง 

- กาํจดัขยะถูกตอ้งตาม

กฎหมาย 

- -ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัการ

ขยะ 

บริษทัตรวจวดั

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

- ไม่มีใบอนุญาตหรือ

ใบอนุญาตหมดอายุ 

- ตรวจครบตามกฎหมาย

กาํหนด 

 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเฝ้า

ระวงัและตรวจวดัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม  

หน่วยงาน

ราชการภายนอก 

- การส่งขอ้มูลและรายงาน

ท่ีถูกตอ้ง  

- การปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย

ต่างๆ 

- จดัส่งรายตามกาํหนดเวลา 

- ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การ

ดาํเนินการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด

ทางกฎหมายและขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ 

รวมถึงการประเมินความ

สอดคลอ้ง   

เขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

ฟอกหนงั 

- เร่ืองการปล่อยของเสีย

ต่างๆ 

- ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง กฎหมาย

และขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และการประเมินความสอดคลอ้ง   
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย 

ความเส่ียง ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

การตอบสนองความคาดหวงั 

ของผูส่้วนไดเ้สีย 

ประธานบริษทั/ 

กรรมการ/ 

ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้ 

-  ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 

-  ขอ้ร้องเรียนจากชุมชน 

 

- อยากใหก้ระบวนการทาํงาน

ต่างๆเป็นระบบมากข้ึน และมี

การนาํมาปฏิบติั 

-  การใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- ระเบียบปฏิบติัเร่ืองการควบคุม

สารตอ้งหา้มในผลิตภณัฑ์ตามท่ี

ลูกคา้กาํหนด 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การตรวจ

ติดตามภายในระบบการจดัการ   

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การจดัการ

นํ้าใช ้

พนกังาน -  สัมผสัเสียงดงัในท่ี

ทาํงาน 

-  สัมผสัสารเคมี 

-  อนัตรายจากการ

ทาํงาน 

- สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ท่ีเหมาะสม ปลอดภยั 

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การเฝ้า

ระวงัและตรวจวดัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม  

- ระเบียบปฏิบติั เร่ือง การช้ีบ่ง

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มและ

แผนงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

   3.3 การจัดการด้านความยัง่ยืนในมติส่ิงแวดล้อม 

   3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

   บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายส่ิงแวดลอ้ม และกาํหนดแนวทางปฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ประกาศให้ได้

พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียทุกหน่วยงาน ไดรั้บทราบและยึดถือปฏิบติั   ประเมินกระบวนการดาํเนินธุรกิจท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ  บริษทัมีนโยบายความปลอดภยั และชีวอนามยั,นโยบาย

อนุรักษพ์ลงังาน, นโยบายการอนุรักษก์ารยนิ  โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั    เพื่อยกระดบัมาตราฐานความ

เป็นเลิศในการบริหารจดัการตามแนวทางนโยบายการพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนไปกบัส่ิงแวดลอ้มและสังคม   บริษทัมี

เป้าหมายระยะยาว 3 - 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ท่ีจะยกระดบัการตรวจสอบดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งองค์กรโดยมีผูท้วนสอบ 

(Third Party ) จาก  Leather Working Group  ประเทศองักฤษ  ซ่ึงเป็นบริษทัผูท้วนสอบระบบฟอกหนงัทั้งระบบ โดย

บริษทัไดย้กระดบัจากเหรียญเงินเม่ือปี 2562 ไดพ้ฒันายกระดบั เป็น ระดบัเหรียญทอง ในปี 2563  ทุกโรงงาน 

   3.3.2 ผลการดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม   

   1. การบริหารจัดการพลงังาน อุตสาหกรรมฟอกหนงั เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง ในรูปแบบ

พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า และ พลังงานไอนํ้ า เป็นต้น บริษัทจึงตระหนักถึงการจัดการพลังงานให้มี

ประสิทธิภาพ  ในปี 2563 เน่ืองดว้ยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบกบัการผลิตสินคา้ของบริษทั มีผลทาํ

ใหก้ารใชพ้ลงังานต่าง ๆ ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั  และบริษทัไดบ้ริหารจดัการการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ติดตั้ง

และบาํรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของระบบไฟฟ้า (VSD) ทาํใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้ ในรอบปี

ท่ีผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายวาด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ ดําเนินการเพื่อส่งเสริม
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ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานโดยมีปริมาณการใช้งานเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนของกาํลงัการผลิตท่ีเร่ิมกลบัเขา้มา  โดยมี

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าดงัน้ี 

ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า 2562 2563 2564 

ปริมาณการซ้ือไฟฟ้ามาใช ้ 

(กิโลวตัต)์ 

8,780,044 5,467,697 7,353,368 

 และมีปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงดงัน้ี 

ประเภทเช้ือเพลิง 2562 2563 2564 

นํ้ามนัเช้ือเพลิง (ลิตร) 46,926 282,697 237,600 

ถ่านหิน (ตนั)  1,767.27 691.01 1,094.82 

   การบริหารจัดการมลพิษ   บริษทัคาํนึงถึงผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ ท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ  ซ่ึงมาจากกระบวนการผลิตและสารเคมี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน รวมถึงชุมชนและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบ บริษทับริหารจดัการโดยปฏิบตัตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้องมลพิษอย่างเคร่งครัด โดยมีการ

ตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศ ปีละ 2 คร้ัง โดยไดค้่าช้ีวดัเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  และปฏิบติัตาม

มาตราการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตราฐานท่ีกฏหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ครอบคลุมการ

จดัการของเสีย การควบคุมคุณภาพอาศการบริหารจดัการนํ้ า กาํหนดนโยบายในการใช้สารตอ้งห้ามในผลิตภณัฑ ์

จดัทาํรายการสารเคมีด้านความปลอดภยัและความเป็นพิษของสารเคมี และการส่ือสารข้อมูลความปลอดภยัของ

สารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ  

   การเปลีย่นเปลงการสภาพภูมิอากาศ    บริษทัใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากในเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เน่ืองจากคู่คา้ของบริษทัเป็นบริษทัในต่างประเทศ ซ่ึงให้ความสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจากการปล่อยกาซ์เรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ   ของมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง ทั้งการใชพ้ลงังาน การเกษตร

กรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทําลายป่ารวมทั้ งการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในรูปแบบอ่ืน ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสําคญัของการเกิดภาวะโลกร้อน และนบัวนั

ปัญหาดงักล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน  สาเหตุสําคญัของการเกิดภาวะโลกร้อน 

และนบัวนัปัญหาดงักล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน  ทาํให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลก

ต่ืนตวัในการดาํเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   การจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร (Carbon Footprint  

for Organization หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF)    เป็นวิธีการประเภทหน่ึงในการแสดงขอ้มูลปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกท่ีปล่อยจากการดาํเนินงานขององค์กร อนัจะนาํไปสู่การกาํหนดแนวทางการบริหาร จดัการเพื่อลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดบัโรงงาน ระดบัอุตสาหกรรม และระดบัประเทศ 

  

                     ในปี 2563  บริษทัได้ร่วมกบั  องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จดัทาํ

โครงการส่งเสริมการจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร ดงัน้ี  คาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์ร คือ ปริมาณก๊าซเรือน

กระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง การใชไ้ฟฟ้า การจดัการของเสีย 

และการขนส่ง วดัออกมาในรูปตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และไดรั้บการรับรองเม่ือวนัท่ี  27 สิงหาคม 2563  - 

26 สิงหาคม 2564  ตลอดจนไดรั้บการข้ึนทะเบียนฉลากคาร์บอนในผลิตภณัฑ์ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2561 
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โดยมี บริษทั เอส จี เอส (ประเทศไทย) เป็นผูท้วนสอบ ซ่ึงจะดาํเนินการมีการต่ออายใุนปี 2565 

ในปี 2564 บริษทัไดร่้วมกบั  องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  ดาํเนินโครงการ

ข้ึนทะเบียนคาร์บอนฟุตพรินทส์าํหรับผลิตภณัฑข์องบริษทั คือ สินคา้หนงัววัสําเร็จ ประเภท Crazy Hores ขนาด 1.8 – 

2.0 สี Dark Brown โดยไดรั้บข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑเ์ม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565  โดยมี ผูท้วนสอบ

จาก องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

การบริหารจัดการนํา้   อุตสาหกรรมฟอกหนงัท่ีใชน้ํ้าในกระบวนการผลิตเป็นจาํนวนมาก ไดต้ระหนงัถึง

ความสาํคญัของทรัพยากรนํ้า    ตลอดจนความเส่ียง และผลกระทบท่ีเก่ียวกบัการนาํนํ้ าจากแหล่งนํ้ ามาใชก้ระบวนการ

ผลิตใช้ แหล่งท่ีมีของนํ้ าและการและการปล่อยนํ้ าทิ้งท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน  เพื่อเป็นกา

รสนนัสนุนเป้าหมายจดัการนํ้าอยา่งย ัง่ยนื บริษทัไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัทรัพยากรนํ้ า พ.ศ. 2561 กล่าวคือ ไดรั้บ

การอนุญาตใชท้รัพยากรนํ้ าสาธารณะและเสียค่าใชจ่้ายตามท่ีกฏหมายกาํหนด  ตลอดจนติตตั้งเคร่ืองวดัหรือประเมิน

ปริมาณนํ้าท่ีใชแ้ละเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรนํ้าตามกฏหมาย  

   การบริหารจัดการขยะและของเสีย     บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการของเสีย และยึด

กลยทุธ์การจดัการของเสียตามหลกัท่ีกฏหมายกาํหนด โดยมุ่งเนน้ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการ (Reduce) การ

นาํของเสียกลบัมาใชซ้ํ้ า(Reuse) และ การนาํของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) การปฎิเสธการใชส้ารเคมีท่ีไม่เป็นมิตร

ส่ิงแวดลอ้ม (Refuse) การใช้ทรัพากรแบบหมุนเวียน (Renewable)  ตลอดจนส่งกาํจดัโดยผูไ้ดรั้บอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสหกรรม ซ่ึงสามารถนาํกลบัมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนได ้  โดยมีปริมาณของเสียใน

รอบ 3 ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี  

ปริมาณขยะและของเสียจาการดาํเนินธุรกิจ 2562 

 

2563 2564 

ปริมาณขยะและของเสียไม่อนัตราย (กิโลกรัม) 524,785 310,829 422,697 

ปริมาณขยะและของเสียอนัตราย  (กิโลกรัม) 14,411 8,422 8,346 

รวม (กิโลกรัม)  539,196 319,251 431,043 

 

ในปี 2563 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัมาตราการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวตักรรมการพฒันาระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเป็นโรงงานนาํร่องในอุตสาหกรรมฟอกหนงั  เพื่อพฒันาการเปล่ียนของ

เสียมาเป็นทรัพยากร เป็นการร่วมมือกบัภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายของบริษทัและเป็นโครงการ

ระยะยาว 3 - 5  ปี  

   การบริหารจัดการวัตถุอันตราย  บริษัทมีการใช้วตัถุอันตรายท่ีเป็นสารเคมีเพื่อใช้ในการกิจการ

ดาํเนินงาน ซ่ึงไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  

3.4   การจัดการด้านความยัง่ยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นสังคม  

   บริษทักาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัด้านการจดัการดา้นสังคมในการดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งมัน่ให้ให้

สอดคลอ้งกบักฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการจดัการดา้นสังคม ไดแ้ก่ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
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และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน นโยบายคุณภาพ  นโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

การดูแลพนกังาน ลูกคา้และคู่คา้ นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน โดยอา้งอิงหลกัการช้ีแนะแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจ

และสิทธิมนุษยชน   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญติัความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 

3.4.1 ผลการดาํเนินงานดา้นสังคม 

การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการร่วมเจรจา, การขจดัแรงงานบงัคบัและการ

เกณฑแ์รงงานในทุกรูปแบบ , การยกเลิกการใชแ้รงงานเด็กและการใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย, การขจดัการ

เลือกปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ   บริษทัมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี  

 บริษทัดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เช้ือชาติ

ศาสนา สถานภาพทางสังคมหรือความพิการของพนกังาน ไม่ใหมี้การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบติั โดยให้

ความเป็นธรรมและความมัน่คงในการทาํงานแก่พนกังานทุกระดบัชั้น เปิดโอกาสให้แรงงานต่างชาติแรงงานพิการมา

เป็นบุคลากรส่วนหน่ึงของบริษทั ไดม้อบหมายใหป้ฏิบติังานในขอบเขตท่ีสามารถทาํได ้ โดยใชโ้ครงสร้างแรงงาน

ตามกฎหมายแรงงานไทย  บริษทัไม่มีนโยบายจา้งพนกังานรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐเป็นพนกังานประจาํของบริษทั 

ดูแลดา้นสวสัดิการและผลประโยชน์ต่างๆท่ีควรไดรั้บให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั บริษทัจดัใหมี้การประชุมร่วมกบั

คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการเป็นประจาํทุกเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

การทาํงาน ตลอดจนสร้างแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษทั กบัพนกังาน จากการให้ความสาํคญัดา้นแรงงานสัมพนัธ์

ท่ีดีแก่พนกังานมาอยา่งต่อเน่ือง บริษทัยดึมัน่ในการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย

แรงงานกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ และ

หลกัจริยธรรม เพื่อสร้างความยติุธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบติัเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย เช้ือชาติ 

สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุ การศึกษา และสถานะทางสังคมอ่ืน ๆ ครอบคลุมถึงสตรี ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาส  

โดยเช่ือวา่ ความสาํเร็จของบริษทั เกิดจากการสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลทีมีคุณค่าและการร่วมมือร่วมใจทาํงานเป็น

ทีม  ดงันั้น แรงงานทุกคนของบริษทั ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั และไดรั้บโอกาสในการพฒันาตนเองเพื่อ

นาํไปสู่ความกา้วหนา้ในอาชีพ เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั และยกระดบัคุณภาพชีวติของแรงงาน

ต่อไป  

บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยมีความตอ้งการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่า

เทียมกนัทั้งภายในและภายนอก โดยบริษทัหมัน่ตรวจตราและดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงาน

เด็ก ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยไ์ม่เลือกปฏิบติั ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัต่อบุคลากรของบริษทั  ทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่แบ่งแยกถ่ิน

กาํเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืน  ท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

ปฏิบติังาน ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษทั และมีการ

กระตุน้ใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลโดยความรับผดิชอบของธุรกิจดา้นสิทธิ

มนุษยชนยงัครอบคลุมกลุ่มบริษทั และคู่คา้อีกดว้ย 

บริษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการลูกจา้ง พร้อมทั้งแต่งตั้งผูแ้ทนจากฝ่ายจดัการเพื่อ
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ประสานงานร่วมกบัคณะกรรมการสวสัดิการฯ ในการกาํหนดแนวทางจดัสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์สําหรับลูกจา้ง ซ่ึง

คณะกรรมการดงักล่าว ร่วมกนัพิจารณาปรับเพิ่มเงินค่าสวสัดิการพื้นฐานในแต่ละปีตามค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงข้ึน เพื่อ

เป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายใหก้บัพนกังาน อาทิ ค่าครองชีพ เบ้ียขยนั รวมถึงการปรับปรุงร้านอาหารสวสัดิการโดยการ

เพิ่มร้านคา้และประเภทอาหาร เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่พนกังาน และไดป้รับเพิ่มสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  การ

ตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนให้กับพนักงานบริษัท ยงัได้จัดหาสวสัดิการท่ี

นอกเหนือจากสวสัดิการพื้นฐานมาใหก้บัพนกังานอีกดว้ย 

บริษทัไดต้ระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัหน่ึงแห่งความสําเร็จ จึงให้ความสําคญักบัการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นความปลอดภยัส่วนบุคคล หรือความปลอดภยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยในทุกกิจกรรมทีเกิดข้ึนตอ้งไดรั้บการประเมินความเส่ียงจากผูมี้ความรู้ความสามารถ

อยา่งรอบคอบ พร้อมกาํหนดมาตรการการควบคุมป้องกนัท่ีเหมาะสม รวมถึงติดตามการดาํเนินการอยา่งใกลชิ้ด เพื่อ

ป้องกนัการสูญเสียหรือผลกระทบต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทางปฏิบติั 

1) บริษทั ถือวา่ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคน

ทุกระดบัท่ีจะร่วมมือกนัปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัของทั้งตนเองและผูอ่ื้น 

2) เสริมสร้างใหพ้นกังานทุกคนมีความรู้ มีจิตสาํนึกท่ีดีในการปฏิบติังานเพี่อใหเ้กิดความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 

3) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และวิธีการปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

ตลอดจนการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมรวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพอนามยัท่ีดี

ของพนกังานทุกคน 

4) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

เพื่อใหเ้กิดผลในทางปฏิบติักบัทุกฝ่ายอยา่งเหมาะสมท่ีสุด 

5) พนกังานระดบับงัคบับญัชาทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลและรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด 

6) มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตาม 

ขอ้บงัคบั และมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน 

   ในปี 2564  บริษทัไดเ้ก็บสถิติเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุในระหวา่งการทาํงาน ซ่ึงไดบ้นัทึการเกิดอุบติัเหตุ

และวเิคราะห์สาเหตุการเกิดและจดัการแผนการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดข้ึนอีก โดยเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยัประจาํบริษทั คิดเป็นอตัราความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ  4.81  

การสนบัสนุนความเท่าเทียมระหวา่งเพศและเพศสภาพ 

บริษทัส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยูร่่วมกนัอยา่งเท่าเทียมเป็นหลกัปฏิบติัท่ีทาํให้มัน่ใจไดว้า่

จะไม่มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรในการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การรักษาพนกังานให้อยูก่บับริษทั 

การฝึกอบรม และการพฒันาศกัยภาพพนกังาน โดยไม่เลือกปฏิบติัในความแตกต่างด้านอายุ ความทุพพลภาพ เพศ 

(รวมถึงผูท่ี้ผ่าตดัแปลงเพศ) สถานการณ์ติดเช้ือเอชไอวี/โรคเอดส์ สถานภาพสมรส การสมรสระหว่างบุคคลเพศ
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เดียวกนั การตั้งครรภแ์ละการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เช้ือชาติ/เผา่พนัธ์ุ ศาสนาและความเช่ือ รสนิยม

ทางเพศ ภูมิหลงัด้านเศรษฐกิจและสังคม ความผิดท่ีเคยกระทาํ การเป็นสมาชิกหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ

สหภาพแรงงาน รูปแบบการทาํงาน การมีหรือไม่มีครอบครัว และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน  

บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและปฏิบติัตามกฏความเสมอภาคอยา่งเคร่งครัด พยายามหลีกเล่ียงการเลือกปฏิบติัโดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร และตระหนกัดีวา่การกระทาํเช่นนั้นเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทาง

โอกาส การมีส่วนร่วม และสิทธิมนุษยชน   

 แนวทางปฏิบติั  

1) สร้างความเขา้ใจ การเห็นคุณค่า และการปฏิบติังานด้านความหลากหลายของผูค้น เพื่อให้เกิดความ

ยติุธรรมและการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีในงานของเรา  

2) ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่จะไม่มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรในการจา้งงาน การคดัเลือกบุคคลเขา้

ทาํงาน รวมถึงขั้นตอนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3) ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทาํแบบประเมินผลกระทบ และการคดักรองความเสมอ

ภาคเชิงนโยบาย การทาํงาน และแผนการดาํเนินงานดา้นความหลากหลาย 

4) ปฏิบติักบัผูร่้วมงานอยา่งเท่าเทียม ใหเ้กียรติ และความเคารพ  

5) ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อขจดัการเลือกปฏิบติั และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความเสมอภาคในบริษทั 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตนให้สอดคล้องกบันโยบายการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่

ร่วมกนัอย่างเท่าเทียม และเราสามารถให้ความมัน่ใจได้ว่า ลูกคา้ พนัธมิตร และคู่ค้าของเรา มีความ

ตระหนกั และปฏิบติัตนสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 

การจดัใหมี้สวสัดิการทางหลกัประกนัทางสังคม  

บริษทัมุ่งดูแลพนกังานให้มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี มีความกา้วหนา้ และความมัน่คงในอาชีพ โดยไดจ้ดัให้

มีผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน

โบนสั เงินประกนัสังคม และเงินสมทบทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รวมไปถึงสวสัดิการท่ีดีให้กบัพนกังาน อาทิ การ

ให้ซ้ือสินคา้ในราคาส่วนลดพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล (OPD) การทาํประกนัอุบติัเหตุให้กบัพนักงาน การตรวจ

สุขภาพประจาํปี เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานหรือครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต การจดัให้สถานพยาบาลจาก

ภายนอกเขา้มาตรวจสุขภาพ สําหรับพนกังานท่ีปฏิบติังานตามจุดท่ีมีความเส่ียง บริษทัฯ ไดส้อดส่องเฝ้าระวงัและจดั

ให้พนกังานได้ตรวจสุขภาพอย่างทัว่ถึงครบถ้วน หากตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพจะมีการส่งตรวจซํ้ าและ

เปล่ียนงานใหท้นัที  

นอกจากน้ี บริษทั ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ มีการเรียนรู้ในทุก

ระดบั และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการทาํงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเหมาะสม โดย

นโยบายต่างๆ ของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

1. การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงาน 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานทั้งในรูปของเงินเดือนและโบนสัท่ีเป็นธรรม

เหมาะสมตามศกัยภาพ รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งเป็นธรรม และจดัให้
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มีสวสัดิการดา้นต่างๆ สาํหรับพนกังานของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม เช่น ประกนัสังคม กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และการ

รักษาพยาบาล เป็นตน้ 

บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างค่าจา้ง เงินเดือนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัของตลาดแรงงาน

และมีการจ่ายค่าแรงเร่ิมตน้ท่ีสูงกวา่อตัราค่าจา้งขั้นตํ่าของทางราชการ เพื่อใหเ้กิดขวญั แล ะ กํา ลัง ใ จ ใ น ก า รทํา ง า น

ใหก้บัพนกังาน โดยบริษทั ไดจ้ดัทาํโครงการ Performance Management System (PMS) โดยการจา้งผูเ้ช่ียวชาญทาํการ

สํารวจขอ้มูลและให้คาํแนะนาํในการกาํหนดโครงสร้าง การจดัการ กาํหนดหนา้ท่ีงาน พร้อมกาํหนด KPIs  เพื่อให้มี

การประเมินผลงานท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน โดยจะนาํผลการประเมินมาใชใ้นการปรับระดบัและปรับค่าจา้งประจาํปี 

2. การพฒันาความรู้ศักยภาพและการฝึกอบรม 

       บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนบัสนุนให้พนกังานมีการพฒันาความรู้ความสามารถ

ศกัยภาพ มีทศันคติท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และการทาํงานเป็นทีมโดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การ

ดูงาน เพื่อให้พนกังานไดรั้บการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดส้นบัสนุนการพฒันาองค์กรและ

ทรัพยากรบุคคล โดยเนน้กระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานให้ชดัเจน การ

กาํหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมการพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทาํงานของพนกังาน โดยการจดั

กลุ่มพนกังานท่ีเป็น Talent & Successor เขา้สู่กระบวนการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

    ข้อมูลสถิติการฝึกอบรมประจําปี 2564 

รายการ        ปี 2564      ปี 2563 

จาํนวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 53 31 

จาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/หลกัสูตร 29.41 22 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม/บาท 471,390 210,955 

จาํนวนอบรมพนกังานทั้งหมด 529 574 

จาํนวนพนกังานทั้งหมด 1,052 956 

% อบรมพนกังาน 50.29 60.04 

จาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 11.14 11.26 

 

 บริษทั มีนโยบายบริหารดา้นการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ประกอบดว้ย Q : Quality : ร่วมสร้าง

ผลิตภณัฑท่ี์สูงดว้ยคุณภาพ D : Delivery : ร่วมผลิตสินคา้สนองความตอ้งการของลูกคา้ ตรงตามประเภท จาํนวน และ

เวลาท่ีกาํหนด C : Cost : ร่วมนาํเสนอสินคา้ด้วยตน้ทุนและราคาท่ีสมเหตุสมผลเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยัของลูกคา้ 

การคุม้ครองสิทธิทางดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

บริษทักาํหนดระบบและแนวทางการบริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัสาํหรับพนกังาน 

ทุกคน ท่ีสอดคลอ้งตามผลประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มาตรฐานของสถานประกอบการ

รวมถึงขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในทุกสถานประกอบการท่ีรับผิดชอบ เพื่อประเมินความเส่ียงและ
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กาํหนดมาตรการในการดาํเนินงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัทุกกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและไม่

เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ ตลอดจนติดตามผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี  บริษทัมีนโยบายท่ีจะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทาํงานท่ีมี

ความสุข และยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนั

และกนั เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน ในดา้นการดูแลพนกังาน 

บริษทั มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การ

พฒันาบุคลากรรวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง มีการกาํหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดั

สวสัดิการอยา่งเหมาะสม  

 นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 บริษทักาํหนดนโยบายท่ีสนบัสนุนใหพ้นกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีสุขอนามยัในสถานท่ี

ทาํงานท่ีดี โดยบริษทัมุ่งเนน้การป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและจะเสริมสร้างใหพ้นกังาน

มีจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั อีกทั้ง มีการใหค้วามรู้ผา่นการฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัพนกังานเร่ืองดงักล่าวดว้ย เช่น 

การอบรมการป้องกนัอคัคีภยั การใชเ้คร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสีขาวเป็นตน้ และส่งเสริมใหพ้นกังานมี

สุขภาพอนามยัท่ีดี และไม่ทาํการใดท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ รวมถึงดูแลสถานท่ีทาํงาน

ใหถู้กสุขลกัษณะและปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมมาตรการเกีย่วกบัการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

  บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัและความห่วงใยในความปลอดภยัและสุขอนามยัของพนกังานจึงกาํหนดให้มี

มาตรการและแนวทาง โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

• ด้านทั่วไปสําหรับพนักงาน ไดก้าํหนดแนวทางในการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

เช่น สลบัเวลาพกักลางวนั การเพิ่มฉากกั้นระหว่างการนั่งรับประทานอาหาร เพิ่มความถ่ีในการทาํความสะอาดจุด

สัมผสัต่างๆ รวมถึงมาตรการจุดคดักรองตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของพนกังานทุกคน ทั้งท่ีเดินทางโดยรถส่วนตวัและ

ก่อนเร่ิมทาํงาน อีกทั้งบริษทัฯ ยงัแจกหนา้กากอนามยั สเปรยแ์อลกอฮอล์ให้กบัพนกังาน ติดตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์

ตามจุดต่าง ๆ 

• ด้านที่เกี่ยวกับการทํางาน  มีมาตรการให้พนกังานทุกคนสวมหน้ากากอนามยั หรือหนา้กากผา้ก่อน

เขา้มาภายในบริษทั รวมไปถึงเวลาทาํงาน ยกเลิกกิจกรรมท่ีเป็นการรวมตวัของพนกังานทั้งหมด เช่น การประชุม การ

อบรม การจดันิทรรศการ เปล่ียนเป็นการประชุมผ่านเวบ็ และplatform ต่างๆ  การพ่นยาฆ่าเช้ือ พื้นท่ีทาํงานทุกจุด 

หอ้งนํ้า หอ้งประชุม โรงอาหาร และยงัไดติ้ดตั้งฉากกั้นในท่ีทาํงาน 

• ด้านที่เกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาติดต่อ บริษทักาํหนดให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิ สอบถามประวติัการเดินทาง

จากสถานท่ีเส่ียง ขอความร่วมมือในสวมหนา้กากอนามยัหรือผา้ ลา้งมือก่อนเขา้มาภายในบริษทั 

นอกจากแนวทางทั้ง 3 ด้านแล้ว ทางบริษทัยงัได้แต่งตั้งทีมเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) เพื่อเป็นการยกระดบัการสร้างความตระหนกั รู้ เท่ าทันและ

เตรียมความพร้อมในการรับมือ ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกนัปัญหา และวางมาตรการป้องกนัควบคุม
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อยา่งเหมาะสม รวมถึงเพิ่มช่องทางการส่ือสารกบัพนกังานในการรับและส่งข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทาง Line เพื่อให้

พนกังานทุกคนไดติ้ดตามและรับรู้สถานการณ์ปัจจุบนัไดท้นัที 

 ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยับริษทั ตระหนกัอยูเ่สมอวา่พนกังานคือกลุ่มบุคคลท่ีมีความสําคญัยิ่ง

ท่ีสร้างพลงัขบัเคล่ือนให้การประกอบการประสบความสําเร็จและยงัเป็นผูร่้วมสร้างความเจริญเติบโตให้กบัองค์กร 

นบัตั้งแต่การท่ีพนกังานกา้วเดินออกจากบา้นหรือท่ีพกัเพื่อไปปฏิบติังานท่ีบริษทั  จนกระทั่ง ถึง เวลาท่ี เดินทาง

กลบัท่ีพกัเม่ือเลิกงาน บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภยั เป็น อนัดับหน่ึง โดยได้กาํหนดเป้าหมาย “ 

อุบติัภยั เป็นศูนย ์” (Zero Accident) เป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัด 

1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานบริษัท  ไดก้าํหนดนโยบายและจดัทาํ

แผนงานประจาํปี ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยผูบ้ริหาร หวัหน้างานและ

พนกังานทุกระดบัชั้นในแต่ละสายงาน ร่วมมือกนัดาํเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้งไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการทาํงาน อนัประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้น  เพื่อดูแลให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานระบบจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 

14001 และกฎระเบียบความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดงัน้ี 

• การใช้กิจกรรม 5 ส และกิจกรรมหยัง่รู้ระวงัภยั  (KIKEN YOSHI TRAINING : KYT) เป็น

พื้นฐานดาํเนินกิจกรรมในงานตามโครงสร้างองคก์ร ให้เกิดการแกไ้ขปรับปรุงจุดท่ีมีความเส่ียงท่ี

อาจก่อให้เกิดอนัตรายอย่างเคร่งครัด ถือปฏิบติัตามกฏระเบียบและควบคุมให้พนักงานสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีมีมาตรฐานในจุดท่ีมีความเส่ียงอยา่งเคร่งครัด 

• ดาํเนินการปรับปรุงระบบและป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากการทาํงานของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อาทิ 

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนักั้นพื้นท่ีการทาํงานระหว่างผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรกบัเคร่ืองจกัรแยกจากกนั 

รวมทั้งกาํกบัดูแล ฝึกฝน สอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 

ท่ีนาํเขา้มาใชง้าน โดยใชว้ิธีการประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment)  เพื่อลดความเส่ียงตั้งแต่

ระดบัปานกลางข้ึนไป รวมถึงความเส่ียงทุกระดบัในองคก์ร โดยกาํหนดเป็นวตัถุประสงคด์า้นอา

ชีวอนามยัและความปลอดภยัประจาํปี และส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปปฏิบติั เพื่อให้เกิดการ

พฒันาองคค์วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

• กาํหนดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน ทุกระดับ และมีการจัด

นิทรรศการดา้นความปลอดภยัเป็นประจาํทุกปี เพื่อปลูกจิตสํานึกในการทาํงานให้แก่พนกังานทุก

คน ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน รวมทั้งจดัฝึกอบรมให้

ความรู้ดา้นความปลอดภยัในการทาํงานให้แก่พนกังานใหม่ทุกคนก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานจริง ทั้ง

ดา้นทฤษฎีและดา้นการปฏิบติังาน 

• บริษทัไดป้รับปรุงพื้นท่ีท่ีอาจทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุข้ึน และยกระดบัการตรวจสอบพื้นท่ีทาํงานให้เกิด

ความปลอดภยัสูงสุด ทั้งในพื้นท่ีสายการผลิตและพื้นท่ีสํานักงาน- ปรับปรุงระบบการจราจร

ภายในบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและผูม้าติดต่อ โดยกาํหนดเส้นทางสัญจร

ทางเดินรถ ทางเดินเทา้ พื้นท่ีจดัเก็บเคมี อุปกรณ์การทาํงาน (House Keeping) 
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• เสริมสร้างจิตสํานึกดา้นความปลอดภยัในการทาํงานให้แก่พนกังานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการ

จดักิจกรรมการส่ือสารดา้นความปลอดภยั (Morning and Safety Talk) เป็นการแบ่งปันขอ้มูลท่ี

พนกังานสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง ซ่ึงเน้ือหาประกอบไปดว้ย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบติัดา้นความ

ปลอดภยัต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดในการทาํงาน 

• บริษทัมุ่งมัน่ในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงาน บนพื้นฐานแนวคิดท่ีว่าอุบติัเหตุท่ีมี

สาเหตุเก่ียวเน่ืองกบัการทาํงานสามารถป้องกนัได้ โดยผลกัดนัให้มีการทาํกิจกรรมด้านความ

ปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดสถิติการประสบอนัตรายในสถานประกอบการใหเ้ป็นศูนย ์ผา่นการ

ดํา เ นินกิจกรรมตามแผนงานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง นาํไปสู่วฒันธรรมความปลอดภยัเพื่อแรงงานปลอดภยั 

และสุขภาพอนามยัท่ีดี  

• เสริมสร้างจิตสาํนึกดา้นอาชีวอนามยัในการทาํงานใหแ้ก่พนกังานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการจดั

กิจกรรมการส่ือสารดา้นอาชีวอนามยั (Health Talk) เป็นการส่งเสริมสุขภาพการทาํงานให้คงไว้

ซ่ึงสุขภาพกาย ใจ และความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคม รวมทั้งเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดการเบ่ียงเบน

ดา้นสุขภาพท่ีมีสาเหตุจากการทาํงาน 

2.ความปลอดภัยนอกเวลาทาํงาน  นอกจากพนกังานจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนใหผ้ล 

ประกอบการของบริษทั ประสบความสําเร็จแล้วนั้น พนักงานยงัถือได้ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว ดงันั้นเร่ือง

สุขภาพท่ีแข็งแรงของร่างกายและจิตใจจึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีพนกังานตอ้งมี    ความพร้อมต่อการทาํงานอยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทาํงานท่ีอยู่ในจุดงานท่ีมีความเส่ียงอนัไม่ปลอดภยัในระหว่างการทาํงาน หรือแม้กระทัง่

พนกังานท่ีปฏิบติังานอยูใ่นจุดงานทัว่ไป    ท่ีไม่มีความเส่ียงใดๆ ก็ตาม บริษทัไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมดา้นสุขภาพสร้าง

จิตสํานึก อาทิ โครงการรณรงคเ์มาไม่ขบั ในช่วงก่อนเทศกาลท่ีมีวนัหยุดต่อเน่ืองหลายวนั เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ

รับผิดชอบต่อสังคม ในการป้องการการเกิดอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางกลบัภูมิลาํเนา และกลบัมาทาํงานโดยสวสัดิ

ภาพ โครงการรณรงคใ์หพ้นกังานสวมหมวกกนัน็อคขณะขบัข่ี ผา่นช่องทาง Line Application  

การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคล 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  

บริษทั ยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบังคับใช้ และ

ตระหนกัถึงการไดรั้บความไวว้างใจจากพนกังานและลูกคา้ บริษทั เขา้ใจดีว่าความปลอดภยัในการเก็บรักษาขอ้มูล

ส่วนบุคคล ดงันั้น บริษทัจึงให้ความสําคญัดา้นการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตวัและการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคล โดยไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ในการดาํเนินงานของบริษทั  ดว้ยมาตรการท่ี

เขม้งวดในการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อใหไ้ดม้ัน่ใจวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ีบริษทัไดรั้บจะถูก

นาํไปใช้ตรงตามความตอ้งการและถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงนโยบายฉบบัน้ีใช้เพื่อแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล  

 บริษทั จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นอยา่งดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และ

มาตรการเชิงบริหารจดัการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมัน่คงปลอดภยัในการประมวลผลขอ้มูลส่วน
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บุคคลท่ีเหมาะสม และเพื่อป้องกนัการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑ์

ในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อ

ป้องกนัไม่ให้ผูรั้บขอ้มูลไปจากบริษทัฯ ใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลนอกวตัถุประสงค ์หรือโดยไม่มีอาํนาจหรือโดยไม่ชอบ 

และบริษทัไดมี้การปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลกัเกณฑด์งักล่าวเป็นระยะๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม  
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4.ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

   4.1 วเิคราะห์ผลการดําเนินงาน  

รายการ ปี 2564  (ลา้นบาท) ปี 2563  (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการขาย 1,878 1,594 284 

ตน้ทุนขาย (1,455) (1,244) 211 

กาํไรขั้นตน้ 423 350 73 

   รายได้ 

  บริษทั ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจาํหน่ายหนงัสําเร็จรูปซ่ึงคิดเป็น

สัดส่วนท่ีร้อยละ 63 ของรายไดร้วมของบริษทั โดยผลิตภณัฑห์นงัของบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภท คือ หนงั

ผวิและหนงัทอ้ง หน่วยขายเป็นขนาดพื้นท่ีคือตารางฟุต ส่วนท่ีสองคือการรับจา้งฟอกหนงัซ่ึงแบ่งเป็นการฟอกหนงัววั

และการฟอกหนงัหมูคิดเป็นสัดส่วนท่ีร้อยละ 3  ของรายไดร้วมของบริษทั และส่วนสุดทา้ยคือการผลิตและจาํหน่าย

รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายไดร้วมของบริษทั 

 4.1.1 การผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูป 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมียอดขายหนงัเพิ่มข้ึน 234  ลา้นบาท โดยคิดเป็น

รายได ้1,204 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 970 ล้านบาท) สาเหตุหลกัเกิดจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัในตลาดโลกดีข้ึน 

ประเทศส่วนใหญ่ประชาชนเร่ิมกลบัมาดาํเนินชีวิตตามปกติ ทาํให้การจบัจ่ายใช้สอยเพิ่มสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม

สถานการณ์ COVID-19 สายพนัธ์ุโอไมครอน ยงัเป็นเหตุผลสําคญัท่ีสร้างความไม่แน่นอนในตลาด โดยในปีน้ีทาง

บริษทัก็ยงัดาํเนินนโยบายควบคุมตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่างๆอยา่งต่อเน่ืองทาํใหภ้าพรวมดูดีข้ึน 

   4.1.2 การฟอกหนงั 

  สําหรับธุรกิจการฟอกหนงัววั ในช่วงสองปีท่ีผ่านมาบริษทัไดล้งทุนเพิ่มเคร่ืองจกัรเพื่อขยายกาํลงัการ

ผลิต อยา่งไรก็ตามในช่วงปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั ทางลูกคา้ไดช้ะลอการนาํเขา้เน่ืองจากตอ้งรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก 

เน่ืองจากวิกฤต COVID-19 โดยลูกคา้ไม่กลา้สั่งซ้ือหนงัดิบ เพราะความตอ้งการใช้หนงัในตลาดโลกลดลงมาก ทาง

ผูบ้ริหารเล็งเห็นช่องวา่งดงักล่าวจึงไดส้ั่งหนงัเขา้มาผลิตเพื่อใชเ้อง ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนการผลิตหนงั

สําเร็จรูปได้บางส่วน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาดงักล่าวและลดภาระตน้ทุนระยะสั้ น บริษทัเห็นว่ายงัควรปิด

หน่วยงานรับจา้งฟอกหนงัววับางส่วนเป็นการชัว่คราวเพื่อบริหารจดัการตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในระบบใหมี้ประสิทธิภาพ  

  สาํหรับการรับจา้งฟอกหนงัหมูมีทิศทางท่ีดีเน่ืองจากมีการฟอกส่งไปเมืองจีนมากข้ึน โดยในปีน้ีสามารถ

ทาํยอดไดสู้งกวา่งบประมาณท่ีวางไวถึ้งแมว้า่จะมีสถานการณ์ COVID-19 แต่อยา่งไรก็ตามแนวโนม้ในระยะยาวยงัคง

ตอ้งเฝ้าจบัตาสถานการณ์วกิฤตดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด 

   4.1.3 การผลิตและจาํหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมีรายไดจ้ากรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 643 

ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 613 ลา้นบาท) เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ยอดขายของรองเทา้นิรภยัลดลงมาก

เน่ืองจากปีน้ีกาํลงัซ้ือในประเทศหดตวัไป เน่ืองจากมีการปรับลดคนงาน รวมไปถึงนโยบายการประหยดัค่าใชจ่้าย แต่

อย่างไรก็ตามยอดขายของอุปกรณ์นิรภยัและงานบริการไดเ้พิ่มสูงข้ึนมากทาํให้สามารถชดเชยการขาดหายไปของ
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ยอดขายรองเทา้นิรภยัได ้และทาํให้ภาพรวมการขายปรับตวัสูงข้ึนมาก โดยยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมาจากสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเหตุการณ์ COVID -19 

 

   รายได้อ่ืน (ค่าใช้จ่ายอ่ืน) 

ประเภทรายได ้ ปี  2564 (ลา้นบาท) ปี 2563 (ลา้นบาท) เพิ่มข้ึน (ลดลง) ลา้นบาท 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (27) (7) (20) 

ขาดทุนจากสัญญาอนุพนัธ์ (11) (2) (9) 

รายไดอ่ื้นๆ 17 29 (12) 

รวมรายไดอ่ื้น (ค่าใชจ่้ายอ่ืน) (21) 20 (41) 

 

 นอกจากรายไดจ้ากการขายแลว้บริษทัยงัมีรายไดอ่ื้นไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนหุน้กู ้ เงินชดเชยค่าภาษี

อากรมาตรา 19 ทว ิ และ กาํไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  บริษทันาํเขา้วตัถุดิบและส่งออก

สินคา้สาํเร็จรูปโดยใชส้กุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใตเ้ง่ือนไขระบบเครดิต ดงันั้นไม่วา่จะเป็นการนาํเขา้วตัถุดิบหรือ

ส่งออกสินคา้สาํเร็จรูป จะทาํใหมี้ผลต่างของช่วงเวลาในการชาํระหน้ี เกิดผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลง

ทุกวนั แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงกบัสถาบนั

การเงินในจุดน้ีบางส่วนไวเ้รียบร้อยแลว้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมีรายการรายไดอ่ื้น 

(ค่าใชจ่้ายอ่ืน) ขา้งตน้ทั้งหมดติดลบ 21  ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 20 ลา้นบาท) โดยในปีน้ีบริษทัฯมีรายการขาดทุนจาก

อตัราแลกเปล่ียน 27 ลา้นบาทและขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ 11 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 

ขาดทุน 7 ลา้นบาท และขาดทุน 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) สาเหตุเกิดจากเงินบาทค่อนขา้งผนัผวนในช่วงปีน้ีโดยมีกรอบ

อยูร่ะหวา่ง 29.89 – 33.97 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แต่อยา่งไรก็ตามสองรายการดงักล่าวเป็นรายการขาดทุนท่ียงัไม่ได้

เกิดข้ึนจริง 

   ต้นทุนขาย 

 ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายหนงัสําเร็จรูปประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบหนงัววัหมกัเกลือ 

ตน้ทุนวตัถุดิบเคมีภณัฑ์ และตน้ทุนอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเส่ือมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และ

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต เป็นตน้ โดยคิดเป็นสัดส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลาํดบั โดย

ปัจจุบนัตน้ทุนหนงัถวัเฉล่ียในระบบอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัราคาตลาด นอกจากน้ีบริษทัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในกระบวนการผลิตไดด้ว้ย  

 ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายรองเท้านิรภยัประกอบด้วยตน้ทุนหนังรองเทา้ ต้นทุนพื้น

รองเท้า และต้นทุนอ่ืน เช่นเดียวกับการผลิตและจาํหน่ายหนังสําเร็จรูป โดยคิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนขายรวม

ประมาณร้อยละ 55:20:25 ตามลาํดบั สําหรับอุปกรณ์นิรภยัทางบริษทัฯเป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการจาก

ผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น 3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็นตน้ ในส่วนของ

ตน้ทุนการผลิตรองเทา้นิรภยัและตน้ทุนสินคา้อุปกรณ์นิรภยันั้นอยูใ่นเกณฑป์กติท่ีระดบัประมาณ 60% 
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   กาํไรข้ันต้น 

  อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 21.95  เป็นร้อยละ 22.50  โดยในปี

น้ีบริษทัสามารถรักษาระดบัการทาํกาํไรถึงแมว้า่บริษทัจะไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 

และทางบริษทัก็ได้ทาํการบริหารจัดการต้นทุนตั้ งแต่ต้นทางจนจบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตน้ทุนคงท่ีและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซ่ึงส่งผลให้

ภาพรวมของตวัเลขทางการเงินออกมาดีกวา่ท่ีคาดการณ์ 

   ค่าใช้จ่าย 

ประเภทรายการ ปี 2564  (ลา้นบาท) ร้อยละ ปี 2563 (ลา้นบาท) ร้อยละ เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 153 45 158 46 (5) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 157 46 145 42 12 

ตน้ทุนทางการเงิน 33 9 40 12 (7) 

รวม 343 100 343 100 - 

  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทั  

  1  ค่าใชจ่้ายการส่งสินคา้ซ่ึงบริษทัไดมี้การเจรจาต่อรองกบัคู่คา้เพื่อขจดัปัญหาค่าใชจ่้ายซํ้ าซ้อน  ตลอดจน

บริหารจดัการจาํนวนเท่ียวการขนส่ง โดยบริษทัมีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่งสินคา้ให้ลูกคา้และหลีกเล่ียงการส่ง

สินคา้แบบเร่งด่วนทางเคร่ืองบินเท่าท่ีจะทาํไดเ้พราะมีค่าใชจ่้ายสูง  

  2   ค่านายหนา้  

  3  ค่าใชจ่้ายเดินทาง  

  4  ค่าตอบแทนพนกังานและผูบ้ริหาร  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาและ

ตดัจาํหน่าย ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม เป็นตน้  

  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.16 (พ.ศ. 

2563:  ร้อยละ 9.94) ของรายได ้โดยในปีน้ียอดค่าใชจ่้ายในการขายลดลง 5 ลา้นบาท ภาพรวมส่วนใหญ่เน่ืองมาจาก

ค่าใชจ่้ายในการส่งออกสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

8.35 (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 9.11) ของรายได ้โดยปีน้ีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 12 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มจากเงินเดือนและ

ค่าตอบแทนพนกังานท่ีปรับลดลงเพื่อช่วยบริษทัในช่วง COVID - 19 ระบาดหนกั 

 ในปี 2564  สําหรับบริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ปัจจุบนัเน่ืองจาก

วกิฤตเศรษฐกิจทาํใหห้น่วยงานน้ีตอ้งหยุดดาํเนินการชัว่คราวเพื่อการบริหารจดัการค่าใชจ่้าย โดยบริษทัรับรู้ส่วนแบ่ง

ขาดทุนในบริษทัดงักล่าวเต็มมูลค่าเงินลงทุนแลว้ อย่างไรก็ตามระหว่างปี 2564 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย ช่ือ ซีพี

แอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดัเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษทั โดยในปีน้ีไดด้าํเนินการลงทุนในบริษทั อิทธ์ิ 3 

ฤทธ์ิ จาํกดั และบริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษทัมีส่วนแบ่งขาดทุน 

0.17 ลา้นบาท ในบริษทัร่วม (พ.ศ. 2563: ไม่มีส่วนแบ่งกาํไรและขาดทุน) 

 ตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจากการทาํทรัสตรี์ซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะ

สั้นมีเง่ือนไขระยะเวลาการชาํระหน้ีจากสถาบนัการเงินซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ เงินกูย้ืมระยะ

ยาวและหน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่าง
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ธนาคาร บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึนจากมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบนาํเข้าจากต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึน และอนั

เน่ืองมาจากการขยายปรับเปล่ียนในส่วนของแผนกผลิตซ่ึงต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุน สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 33 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 40 ลา้นบาท) 

 

   ผลของการดําเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหากาํไร 

 

ประเภทรายการ ปี 2564 / ล้านบาท ปี 2563 / ล้านบาท 

รายไดจ้ากการขาย 1,878 1,594 

ตน้ทุนขาย (1,455) (1,244) 

กาํไรข้ันต้น 423 350 

รายไดอ่ื้น ๆ 17 29 

รวมรายได ้ 440 379 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (310) (303) 

ขาดทุนจากอนุพนัธ์และอตัราแลกเปล่ียน (38) (9) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษทัร่วม - - 

ตน้ทุนทางการเงิน (33) (40) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 59 27 

ภาษีเงินได ้ 10 (8) 

กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) 69 19 

   

   กาํไรจากการดําเนินงาน (EBIT)  และ กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ   

 บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  จาํนวน 69 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563:19 ลา้น

บาท) หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 3.68  (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 1.18) โดยในปีน้ีกาํไรเพิ่มข้ึน

เท่ากบั 50 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสรุปแลว้ปัจจยัท่ีทาํให้ผลประกอบการปรับตวัเพิ่มข้ึนจากเม่ือเทียบกบัปีท่ี

ผา่นมานั้น มาจากปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ การเพิ่มข้ึนของยอดขายโดยภาพรวมภายหลงัจากเหตุการณ์ COVID-19 ผา่นพน้

ช่วงวิกฤตแล้ว และการควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของตน้ทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริหารจดัการต่างๆ โดย

สามารถรักษาระดบัใหอ้ยูใ่กลเ้คียงกบัเม่ือปีก่อนถึงแมว้า่ยอดขายจะปรับตวัสูงข้ึนมาก 
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  การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

  ด้านฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ ปี  2564  /   ล้านบาท ปี 2563 /  ล้านบาท 

เงินสด 49 69 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิและลูกหน้ีอ่ืน 261 234 

สินคา้คงเหลือสุทธิ 1,320 986 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 - 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสุทธิ 125 125 

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 525 550 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 55 76 

อ่ืนๆ 84 92 

สินทรัพย์รวม 2,439 2,132 

 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัฯส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากบั 2,439 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 2,132 

ลา้นบาท) โดยเป็นการเพิ่มข้ึนจากสินคา้คงเหลือจาํนวน 334 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน จาํนวน 

26 ลา้นบาท เงินลงทุนในบริษทัร่วม 20 ลา้นบาท และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 10  ลา้นบาท ส่วนรายการท่ี

ลดลง ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20  ลา้นบาทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 25 ลา้นบาท สินทรัพยสิ์ทธิการ

ใช ้จาํนวน 21 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 18 ลา้นบาท  

  ด้านหนีสิ้นและแหล่งทีม่าของเงินลงทุน 

หนีสิ้น ปี 2564 / ล้านบาท ปี 2563 / ล้านบาท 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 936 721 

เจา้หน้ีการคา้ 351 249 

หน้ีสินอ่ืนๆ  28 21 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 128 206 

หนีสิ้นรวม 1,443 1,197 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 996 936 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,439 2,132 

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.59 0.56 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 1.45 1.28 

 หน้ีสินรวมของบริษทั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เท่ากบั 1,443 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 1,197 

ลา้นบาท) โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทั คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้ นมีเง่ือนไข

ระยะเวลาการชาํระหน้ีจากสถาบนัการเงินเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ จาํนวน 873ลา้นบาท (พ.ศ. 

2563: 662 ลา้นบาท)  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 350 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 249 ลา้นบาท) และเงินกูย้ืมระยะ
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ยาว จาํนวน 62 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 58 ลา้นบาท) โดยตามปกติเม่ือบริษทัไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีแลว้ ก็จะทาํการ

เลือกชาํระเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทก่อนถึงเวลาครบกาํหนดเพื่อลดภาระดอกเบ้ีย โดยอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม

ของบริษทัฯเท่ากบั 0.59 เท่า (พ.ศ. 2563: 0.56 เท่า) 

                   4.2 สรุปข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ  

ขอ้มูลจากงบการเงิน ปี 2564 / ลา้นบาท ปี 2563 / ลา้นบาท ปี 2562 / ลา้นบาท 

สินทรัพยร์วม 2,439 2,132 2,321 

หน้ีสินรวม 1,443 1,197 1,316 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 996 936 915 

รายไดจ้ากการขาย 1,878 1,593 2,430 

รายไดร้วม 1,895 1,623 2,459 

กาํไรสุทธิ 69.06 18.87 (164) 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.16 0.04 (0.37) 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.26 2.13 2.08 

   

          อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคัญ 

   

อตัราส่วนทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.2564 ณ 31 ธ.ค.2563 

 

ณ 31 ธ.ค 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.24 1.30 1.44 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 3.68 1.18 (6.78) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%) 6.93 2.02 (18.05) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 2.83 0.88 (7.39) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 1.45 1.28 1.44 

เงินปันผลต่อหุน้  (บาท) 0.05 0.02 - 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติเสนอให้

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ในอตัรา 0.05 บาทต่อ

หุน้ และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอ

ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 พิจารณาการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้น 

และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ  โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อ

สิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  
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5.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

       5.1  ช่ือ สถานทีต่ั้งของบริษัท 

  ช่ือบริษทั  บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  ช่ือภาษาองักฤษ  CPL Group Public Company Limited 

  ประกอบธุรกิจหลกั ธุรกิจฟอกหนงัสาํหรับผลิตรองเทา้และสินคา้เคร่ืองหนงั  

    และ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

  เลขทะเบียนบริษทั 0107537000289 

  ทุนจดทะเบียน 439,844,340 บาท 

  ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 439,844,284 บาท 

  จาํนวนหุ้น 439,844,284 หุน้ 

  มูลค่าหุน้ล่ะ 1.00 บาท 

  ชนิดของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ หุน้สามญั 

  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 700 หมู่ 6 ถนนสุขมุวทิ ตาํบล บางปูใหม่ อาํเภอเมือง  

    จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 

 โทรศพัท ์ 02-709-5633-8    โทรสาร  02 – 709-5633  

  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 

  ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์ 02-709-5633-8  ต่อ 8600  E-mail : ir@cpl.co.th 

  5.2 ช่ือ สถานทีต่ั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  

  นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

   93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพ 10400 

   โทรศพัท ์ 02 - 009 9000  โทรสาร 02 – 009 9991    

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต        บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบิ้ลย ูพี จาํกดั 

   นางสาวรรญา พุทธเสถียร 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 สาํนกังานพายพั ขาํอาจ ทนายความ 

   49/154 หมู่ 1 ตาํบลบางระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

   โทรศพัท ์081 – 814 -0793  

   5.3  ข้อพพิาททางกฏหมาย  

 ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายใด ๆ  
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ส่วนที ่2 

การกาํกบัดูแลกจิการ 

6. นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ  

   6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตการกาํกบัดูแลกจิการ  

   บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีได้ให้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีโดยมุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในทุกดา้นให้กบั นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจซ่ึงเป็นการผลิตและจาํหน่ายหนงัฟอกสาํเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ดว้ยการ

คาํนึงถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและความย ัง่ยืนทางธุรกิจ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึง

เห็นสมควรใหน้าํ หลกัการกาํกบักิจการท่ีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ GC Code) 

ซ่ึงออกโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มากาํหนดเป็นนโยบายในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมพาพนัธ์ 2562 เพื่อสําหรับประกาศ โดยมี

หลกัปฏิบติัดงัน้ี 

หลกัการปฏิบติัท่ี 1     ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํ องคก์รท่ี 

      สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัการปฏิบติัท่ี 2   กาํ หนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อ ความย ัง่ยนื 

หลกัการปฏิบติัท่ี 3   เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัการปฏิบติัท่ี 4   สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัการปฏิบติัท่ี 5   ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 

หลกัการปฏิบติัท่ี 6   ดูแลใหมี้ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัการปฏิบติัท่ี 7   รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

หลกัการปฏิบติัท่ี 8   สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

   ทั้งน้ีหลกัการปฏิบติัดงักล่าวตามเอกสารแนบ 5 และเปิดเผยไวใ้นทาง website ของบริษทัท่ี 

www.cpl.co.th  

   6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคณะกรรมการ   บริษทักาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัไวใ้น 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในหลกัการปฏิบติัท่ี 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการใน

ฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสร้างคุณค่าในกิจการอยา่งยา่งยนื  

   6.1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  บริษทัดาํเนินการตามนโยบาย

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   ใหห้วัขอ้ หลกัการปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย    

   บริษทัมีนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งไดจ้ดัทาํแนวทางกฏิบติัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  ซ่ึงได้

ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  โดยไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2564  
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   6.2 จรรยาบรรณธุรกจิ   

   บริษทัไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจน

พนกังนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทั ดว้ยความซ้อสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการ

ปฏิบติัต่อบริษทั ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งการกาํหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจาํ 

ทั้ งน้ี บริษทัได้อบรมช้ีแจงพนักงานเพื่อให้ได้รับทราบเร่ืองการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด  ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ี

สอดส่องและส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมใหพ้นกังานไดป้ฏิบติัตาม บริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้น เวป็ไซดบ์ริษทั www.cpl.co.th โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

แนบ 5  

   6.3 การเปลีย่นเปลงและพฒันาการทีสํ่าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกาํกบัดูแลกจิการใน

รอบปีที่ผ่านมา    

   6.3.1 ในปี 2563 บริษทัไดมี้การทบทวนนโยบายเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ทุกฉบบั ตลอดจนจดัทาํนโยบาและ

แนวทางปฏิบติัต่าง ๆ   เพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกบั  โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริต  (Thai Private Sector collective Action Against Corruption: CAC) อาทิเช่น นโยบายต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชัน่  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและนิยามต่าง ๆ  ของการเขา้ร่วม และ กาํหนดการยืน่แบบประเมินความ

เส่ียงตนเองต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทยในเดือน มีนาคม 2565  

   6.3.2  ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  หลกัปฏิบติัท่ี 7.4  การจดัทาํรายงานความย ัง่ยนื บริษทัยงัมิได้

จดัทาํเป็นรายงานฉบบัเตม็ท่ีมีขอ้มูลตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ แต่ไดมี้การบรรจุขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบับริบท 

เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัและการทาํงานตลอดจนสามารถสอบทานการทาํงานต่าง ๆได ้ 
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   7.2  ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ   

   7.2.1.องคป์ระกอบคณะกรรมการ  

   คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนทั้งส้ินไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่ึงสอดคล้องกบัเกณฑ์ของสํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ทั้งน้ี คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูท้รงคุณวุฒิทั้งดา้นธุรกิจ บญัชีและการเงิน ซ่ึงเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน

ธุรกิจ ของบริษทั โดยบริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ คณะกรรมการบริหาร  

   ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่างกนั 

คณะกรรมการไดก้าํหนดหนา้ท่ีของ ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ไว้

อยา่งชดัเจน และมีการป้องกนัไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั 

  บริษทัได้แต่งตั้งเลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํแนะนาํดา้นกฏหมายและ

กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัรวมถึงการ

ประสานงานใหมี้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ   

   7.2.2   คุณสมบติัของกรรมการ  

   คณะกรรมการบริษทัทุกคนตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

จาํกดั (มหาชน) กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละประกาศของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล   

       คณะกรรมการบริษทั มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทางธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี

เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษทั สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นาํเสนอมุมมองท่ีเป็นประโยชน์

เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั อีกทั้งมีความซ่ือสัตย ์สุจริต และจริยธรรมท่ีดีงาม 

   7.2.3 การประชุมคณะกรรมการ  

   บริษทัจดัให้มีการประชุคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอสําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อยา่งนอ้ย 2 เดือน ต่อ

คร้ังและจะมีการประชุมพิเศษตามความจาํเป็น โดยกาํหนดการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนของทุกปี  เพื่อให้

กรรมการทุกท่านได้วางแผนและจัดสรรเวลาสําหรับการประชุมได้อย่างเต็มท่ี กรรมการบริษัททุกท่านได้ให้

ความสาํคญักบัการประชุม โดยจะเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น บริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมท่ีกาํหนด

วาระชดัเจนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม

และเอกสารประกอบการประชุม 

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเปิดเผยและเป็น

อิสระมีการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจาก

คณะกรรมการเพื่อให้กรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้นอกจากน้ี ในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วม

ประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผูท่ี้เก่ียวข้อง และจะได้รับทราบนโยบาย

โดยตรงเพื่อใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    ประธานกรรมการ เป็นผูพ้ิจารณาเลือกเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการและกรรมการทุกท่านมี

ความอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเขา้สู่ท่ีประชุม 
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   คณะกรรมการมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือ

เลขานุการบริษทั ผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายภายในขอบเขตท่ีกาํหนด ในกรณีท่ีจาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มี

ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษา หรือผูป้ระกอบการวชิาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใชจ่้ายบริษทั  

   ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือมติขา้งมากเป็นหลกัโดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง

เสียโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั ประธานท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

   ในการประชุมแต่ละคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดเ้ขา้ร่วมประชุมโดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการ

ประชุมและจดัส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองใน

วาระแรกของการประชุมในคร้ังถดัไป รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกใน

การสืบคน้อา้งอิง 

  7.2.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

  บริษทัได้กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ โดยจดัให้มีการบรรยายนาํเสนอภาพรวม

กิจการบริษทัใหก้รรมการใหม่ไดรั้บทราบในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

2. ขอ้มูลการดาํเนินงานและกิจกรรม 

3. การพฒันาองคก์ร การพฒันาธุรกิจ 

4. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

5. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

   7.2.5  คณะกรรมการบริษทั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 9 คน   

รายช่ือกรรมการ                    ตําแหน่ง 

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 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ,ประธาน                     

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
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กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ  นายสุวชัชัย วงษ์เจริญสิน หรือ นายกิติชยั วงษ์เจริญสิน ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน หรือ นายซือลุ๋น กวั พร้อมประทบัตราบริษทั 

  7.2.6  คณะกรรมการบริษทั  มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  

  1.   ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เวน้ แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ ตอ้ง

ไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตาม กฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กาํหนด เป็นตน้ 

  2.   กาํหนด หรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 

  3    กาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัและการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการ ให้ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

  4.   พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อาํนาจ การบริหาร และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

  5.   ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

  6.   รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้ งใจและความ

ระมดัระวงัใน การปฏิบติังาน  

  7.   จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล การบริหารการจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

  8.   ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

  9.   กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

      10.   กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ 

      11.   รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสําคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี สําหรับ

กรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  7.3  ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย  

  7.3.1. คณะกรรมการชุดย่อย   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  ประกอบดว้ย   1) คณะกรรมการบริษทั  2) 

คณะกรรมการชุดยอ่ยจาํนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน, 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน และ คณะกรรมการบริหาร  

  7.3.2   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย  

    รายช่ือ                 ตาํแหน่ง 

1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ      ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

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

3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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 ทั้งน้ี ดร. มงคล เหล่าวรพงศ ์เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงินและ มีนางสาววลยัรัตน์  ศิลปะชีวะกิจจา ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็น

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มี

จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย  

     รายช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมีนางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขานุการ  

  7.3.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   มีจาํนวน 4 คน ประกอบดว้ย  

                รายช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการบริหารความเส่ียง  

4. นางสาวยนู เวน เฉิน กรรมการบริหารความเส่ียง 

       โดยมีนางสาววลยัรัตน์ ศิลปะชีวกิจจา  เป็นเลขานุการ 

  7.3.5   คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 ไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการชุดยอ่ย เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564  มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน เพื่อพิจารณาการ

ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษทั ดงัน้ี               

              รายช่ือ     ตาํแหน่ง 

1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

2. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

3. นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

4. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

             โดยมีนายนิธิพงษ ์ เตชะมนตรีกุล  ผูอ้าํนวยการฝ่ารบญัชีและการเงิน เป็นเลขานุการ         

       7.3.6   คณะกรรมการบริหาร 

       คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน  4  คน ประกอบดว้ย 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1. นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน  ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายซือลุ๋น กวั กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

3. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. นางศรีภา สุริยปัทมาลยั   กรรมการบริหาร/รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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          โดยมีนางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นเลขานุการ 

   7.4   ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร  

  7.4.1  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 

รายช่ือผูบ้ริหาร  ตาํแหน่ง 

1. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน* ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายซือลุ๋น กวั* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาด ผลิตภณัฑห์นงั  

3. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานปฏิบติัการ และผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายสายงานฟอกหนงั ธุรกิจหนงั 

4. นางศรีภา  สุริยปัทมาลยั* รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานผลิตภณัฑร์องเทา้ 

และอุปกรณ์นิรภยั 

5.นายธีรวจัน์ วงษเ์จริญสิน ผู ้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าบริหาร สายงานผลิตภัณฑ์หนัง 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายวจิยัและพฒันา 

6.นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เลขานุการบริษทั 

  *ผูบ้ริหาร 4 รายแรกตามนิยามของ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

   7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

   สาํหรับการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารไดก้าํหนดเป็นนโยบายและหลกัเกณฑ์

การพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

    1.จดัให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติั

อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจา

กรรรมการแต่ละคน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของ

คณะกรรมการชุดยา่อย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสม 

    2.จดัใหค้่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดงัสูงเป็นไปตามหลกัการนโยบาย

ท่ีคณะกรรมการกาํหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทน

จูงใจจะสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนและตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 

    3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด หรือคณะกรรมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะ

เป็นผูป้ระเมินผลงานกรรมการและผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี เพื่อนาํไปใชพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้กบักรรมการและผูบ้ริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผล

ปฏิบติังานทางการเงิน ผลเงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวถัตุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร ฯลฯ และ

เสนอผลประเมินใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

    7.4.3  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ริหาร 

     (1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

54



 
                                                                                                                                                         แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564  

  (ก)  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัไดจ่้ายต่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจาํนวน  9  ราย เป็นจาํนวน

ทั้งส้ิน 4.88 ลา้นบาท ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าเบ้ียประชุมรายคร้ัง 

และ เงินโบนสัประจาํปี   

      (ข)  ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  22.54 ลา้นบาท   

โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ในรูปแบบ เงินดือนและโบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  

               (2)  ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

      กรรมการบริหารไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจาํนวนท่ีจ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจน ค่าตรวจ

สุขภาพประจาํปี และ รถประจาํตาํแหน่ง 

       บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราส่วน ร้อย

ละ 3 ของเงินเดือน  

           7.5  ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน  

   7.5.1   จาํนวนพนกังาน  

   ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีพนกังาน จาํนวนทั้งส้ิน  1,052 คน โดยแบ่งเป็น 2 สายงานการผลิตดงัน้ี

  

               สายงานผลติหนังฟอกสําเร็จ  สมุทรปราการ         

ขอ้มูลพนกังานตามส่วนงาน (คน)  ปี 2564 ปี 2563 

สายงานบริหาร 11 11 

เลขานุการบริษทั 1 1 

ฝ่ายกลยทุธ์ธุรกิจ 1 1 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 9 9 

ฝ่ายกาํกบันโยบายและระเบียบ 4 4 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 21 21 

ฝ่ายขายและการตลาด 16 16 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาและหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 24 24 

ฝ่ายประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 48 49 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 25 26 

ฝ่ายจดัซ้ือ 8 8 

ฝ่ายวางแผน 17 17 

ฝ่ายผลิต 325 315 

รวม 510 502 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท)         154.87        109.99 
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สายงานผลติรองเท้าและอุปกรณ์นิรภัย 

ขอ้มูลพนกังานตามส่วนงาน (คน)  ปี 2564 ปี 2563 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 5 4 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 29 28 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 30 34 

ฝ่ายขายและการตลาด 79 78 

ฝ่ายจดัซ้ือ 7 5 

ฝ่ายผลิต 285 234 

ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 107 82 

รวม 542 465 

ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท)  168.66 166.67 

 

  ข้อมูลสถิติการฝึกอบรมประจําปี 2564 

รายการ        ปี 2564      ปี 2563 

จาํนวนหลกัสูตรท่ีจดัอบรม 53 31 

จาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/หลกัสูตร 29.41 22 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม/บาท 471,390 210,955 

จาํนวนอบรมพนกังานทั้งหมด 529 574 

จาํนวนพนกังานทั้งหมด 1,052 956 

% อบรมพนกังาน 50.29 60.04 

จาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย/คน 11.14 11.26 

 

  7.5.2  ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท  

  ปี 2564 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้พนกังานรวม 1,052  คน เป็นจาํนวนเงิน  335.33  ลา้นบาท  สําหรับปี 

2563 บริษทัจ่ายให้พนกังานรวม 967 คน จาํนวนเงิน 276.66 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั ค่าเบ้ีย

ขยนั ค่าวชิาชีพ,เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, เงินประกนัสังคม,เงินสมทบกอบทุนทดแทนและเงินรายไดป้ระเภทอ่ืน ๆ   

  บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กบัพนกังาน โดยบริษทัมีนโยบายสนบัสนุนให้คณะกรรมการ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนท่ีรับปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับผูล้งทุน

สถาบนั  และเป็นผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้มสังคมและธรร

มาภิบาลมีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนอยา่งเสรีและเปิดเผยแนวทางการคดัเลือกการกองทุนให้สมาชิก

ทราบอนัจะนาํไปสู่การบริหารการลงทุนท่ีคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัใน

ระยะยาว โดยมีรายละเอียดของจาํนวนพนกังานท่ีเขา้ร่วมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  
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ขอ้มูล สายงานผลิตหนงัฟอกสาํเร็จ        สายงานผลิตรองเทา้ 

        และอุปกรณ์นิรภยั 

       จาํนวนพนกังานท่ีเป็นเขา้ร่วมกองทุน 131 198 

สัดส่วนพนกังานเขา้ร่วม PVD/พนกังานทั้งหมด  28.88                       36.53 

 

  7. 6 ข้อมูลสําคัญอ่ืน ๆ  

  7.6.1  รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบตามหนา้ท่ีต่าง ๆ  ดงัน้ี  

  เลขานุการบริษัท  คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งให้ นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศ์ชยั ดาํรงตาํแหน่งป็น

เลขานุการตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลาขานุการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  บริษทัมอบหมายให้ น.ส. วลยัรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา เป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหวัหน้า

งานตรวจสอบภายใน และ น.ส. สุลาภา ไชยพลบั หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน เพื่อทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางราชการท่ีกาํกบัดูแลประกอบธุรกิจของบริษทั โดยรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 3 

  7.6.2  หัวหนา้งานนกัลงทุนพนัธ์   นายนิธิพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญชีและการเงิน  เป็น

หัวหน้างานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ซ่ึงผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ี 02-709-5633-8 ต่อ 8600 หรือ email : 

ir@cpl.co.th  

  7.6.3   ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ ปี 2562 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ซีดบัเบิ้ลยูดบัเบิ้ลยูพี จาํกดั ซ่ึงเป็น

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั โดย

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน เป็นจาํนวน 1.85 ลา้นบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

  ในการประชุมสํามญัผูถื้อหุ้นประจาํ ปี 2563  บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั ซ่ึง

เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั 

โดยสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน เป็นจาํนวน 1.79 ลา้นบาท โดยไม่มีค่าตอบแทน

อ่ืน 

  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํ ปี 2564 บริษทัไดแ้ต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั ซ่ึงเป็น

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั มี

ความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทาํหนา้ท่ีสอบบญัชีโดยมีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีบริษทั โดยสําหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564  บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน เป็นจาํนวน  1 .64 ลา้นบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืน 

  (2) ค่าบริการอ่ืน 

  บริษทัไม่มีการจ่ายค่าบริการประเภทอ่ืน ๆ ใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบ 3 ปี ท่ีผา่นมา 
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8.รายงานผลการดําเนินงานสําคัญด้านการกาํกบัดูแลกจิการ  

  8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการ 

       ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ไดบ้ริหารจดัการและกาํหนดกลยุทธ์ โดยดาํเนินการตามแนวปฏิบตั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีท่ีได้กาํหนดไว ้ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อรองรับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จาก

สถานการณ์ของโรคระบาด Covid – 19 ซ่ึงมีผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

  8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบตัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

  คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย การประเมิน

ตนเอง รายบุคคล และการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริการ (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น

และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

       2.    คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการทาํงานประจาํปี 

        3.    เลขานุการบริษทั สรุปผลประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

        4.    คณะกรรมการดาํเนินการปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ 

 แบบประเมินผลงานคณะกรรมการ มุ่งเนน้การนาํผลประเมินไปใชป้ระโยชน์ เพื่อปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของคณะกรรมการโดยมีเกนฑก์ารประเมินผล แบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

   4 = มีการดาํเนินงานในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม  3 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นดี 

   2 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร  1 = มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้นเล็กนอ้ย 

   0 = ไม่มีการดาํเนินการในเร่ืองนั้น 

  คณะกรรรมการมีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนั

พิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป โดยไดก้าํหนดหัวขอ้ในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็น

บรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการ

ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

   1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 

   2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

   3. การประชุมคณะกรรมการ 

   4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 

   5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร 

   6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วย

คณะกรรมการอิสระ และ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  สําหรับการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหารไดก้าํหนดเป็นนโยบายและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี 
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  1.จดัใหค้่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนั ประสบการณ์ ภาระหนา้ท่ีขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากรรรม

การแต่ละคน กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากข้ึน เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุด

ยอ่ย ควรไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มท่ีเหมาะสม 

  2.จดัให้ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดงัสูงเป็นไปตามหลกัการนโยบายท่ี

คณะกรรมการกาํหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยระดบัค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทน

จูงใจจะสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละคนและตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บ 

  3. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารทั้งหมด หรือคณะกรรมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู ้

ประเมินผลงานกรรมการและผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี เพื่อนําไปใช้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ริหาร โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัไวล่้วงหนา้กบักรรมการและผูบ้ริหารตามเกณฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงรวมถึงผล

ปฏิบติังานทางการเงิน ผลงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามวถัตุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ระยะยาว การพฒันาผูบ้ริหาร ฯลฯ และ

เสนอผลประเมินใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

  (1) การสรรหากรรมการอิสระ   บริษทักาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ย

กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ จาํนวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั และไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระ ดงัน้ี 

  1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้ เก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้ 

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2  ปี ก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

  3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ย

กวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมี

ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่
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เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระ 

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งให้เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

  7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

  8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกนักบักิจการของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ี

ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึง

ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักนักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

  9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

  (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด   บริษทั มีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็น

กรรมการบริษทัในระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือ    คณะกรรมการ

บริษทัชุดปัจจุบนั เม่ือครบกาํหนดตามวาระก็จะไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่  และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้เพื่อพิจารณาเลือกตั้งอีกคร้ังหน่ึง โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี  

  1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง   

  2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรรมการท่ีละคน  

  3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเท่า

จาํนวนท่ีจะถึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นช้ีขาด     

  กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมายเขา้เป็นกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบุคคล

ซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ีมติการ

แต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลือยู ่

สําหรับการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณ์ในตาํแหน่งงาน ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงค ์และนาํเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติัในเบ้ืองตน้ และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป  
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  8.1.2   การเขา้ร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคล  

       การเขา้ประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2564   

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมท่ีผา่นมา 

 การประชุม 

คณะกรรมการ 

การประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้  

 

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 6/6 1/1  

5. นางสาวยนูเวน เฉิน   กรรมการ 6/6 1/1  

6. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน  กรรมการ 5/6 1/1  

7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ,  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6/6 1/1  

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

ตรวจสอบ 

6/6 1/1  

9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการอิสระ,กรรมการ

ตรวจสอบ 

6/6 1/1   

   การเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564   

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมท่ีผา่นมา 

  

1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

   2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

  การเขา้ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2564   

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมท่ีผา่นมา 

  

1. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานกรรมการสรรหารและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3/3 

   2. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการสรรหาฯ  3/3 

3. นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการสรรหาฯ  3/3 
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  การเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ในรอบปี 2564   

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมท่ีผา่นมา 

  

1. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 

   2. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 

3. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 

4. นางสาวยนู เวน เฉิน  กรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 

 

  การเขา้ประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  ในรอบปี 2564   

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง การประชุมท่ีผา่นมา 

  

1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาการลงทุน 

1/1 

   2. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการท่ีปรึกษาฯ  1/1 

3. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการท่ีปรึกษาฯ 1/1 

4. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  กรรมการท่ีปรึกษาฯ 1/1 

 

  ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลดงัน้ี 

 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2564 

รายช่ือ ค่าตอบแทนรายเดือน   ค่าเบ้ียประชุม  โบนสัประจาํปี           รวม 

1.นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน         215,000.00 105,000.00  350,000.00 670,000.00 

2.นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน         240,000.00 150,000.00  350,000.00 740,000.00 

3.นายซือลุ๋น กวั         215,000.00  70,000.00  300,000.00  585,000.00 

4.นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน         215,000.00  80,000.00   250,000.00  545,000.00 

5.นางสาวยนูเวน เฉิน         215,000.00  70,000.00   150,000.00  435,000.00 

6.นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน         240,000.00   90,000.00   100,000.00  430,000.00 

7.นายสุพพตั อ่องแสงคุณ         240,000.00 180,000.00   100,000.00  520,000.00 

8.พล.ต.ท.ชยตุ ธนทวรัีชต ์         240,000.00 110,000.00   100,000.00  450,000.00 

9.ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์                240,000.00 165,000.00   100,000.00  505,000.00 

      2,060,000.00     1,020,000.00     1,800,000.00     4,880,000.00 
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  8.1.3 การกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

  บริษทัไดก้าํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจฟอกหนงัเป็นหลกั รวมถึง

ธุรกิจท่ีเอ้ืออาํนวยและเป็นประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจในปัจจุบนัในระดบัภูมิภาคเอเชีย  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในธุรกิจหลกั โดยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม

มูลค่ารวม 40 ลา้นบาทหรือมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของสินทรัพยร์วมของงบ

การเงิน  รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในส่วนของการบริหารบริษทัร่วม 

บริษทัควบคุมดูแลบริษทัร่วม โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงผูเ้ป็น

กรรมการจะตอ้งผลกัดนัใหบ้ริษทัร่วมนั้น ๆ ดาํเนินการใหเ้ป็นผลสาํเร็จในเร่ืองสาํคญัๆ เช่น ให้ไดผ้ลตามเป้าหมาย ให้

มีการบริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามเป้าหมาย และ

ไม่ลงทุนเกินจาํนวนท่ีไดรั้บอนุมติั สาํหรับการลงทุนในบริษทัยอ่ย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ทั้งน้ีไปเปิดเผยไวใ้น

งบการเงินประจาํปี 2564 ในหวัขอ้หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

  8.1.4   การติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการ  

  บริษทัใหค้วามสําคญักบัการกาํกบัดุแลกิจการ  โดยกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณและจริยธรรม  ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัไดมี้การทบทวนนโยบาย

ต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) และ

มีกาํหนดส่งขอ้มูลเพื่อใหป้ระเมินตนเองต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย ภายในเดือน 

มีนาคม 2565 

(1)  การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

  บริษทัได้กาํหนดนโยบายป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้แนว

ปฏิบตัให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยฝ่าย กรรมการ, ผูบ้ริหาร และ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หากรายการนั้นเขา้ข่าย

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 

รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษทัจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  นอกจากนั้นในแนวปฎิบติัของ

กรรมการบริษทัได้มีการกาํหนดแนวทาง สําหรับกรรมการหากได้รับรู้ขอ้มูลท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและ

กาํหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

(2) การใชข้อ้มูลภายใน 

      บริษทัให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส โดยได้กาํหนดนโยบายดา้นการเปิดเผย

ขอ้มูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

และผลประกอบการของบริษทั ในแง่ความถูกตอ้งครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้และทนัเวลาอยา่งสมํ่าเสมอ ให้กบัผูถื้อ

หุ้น นกัลงทุน นกัวิเคาระห์หลกัทรัพย ์ตลอดจนบุคคลทัว่ไป คณะกรรมการบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

กฏหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเคร่งครัด เม่ือกรรมการบริษทัหรือ

ผูบ้ริหารมีการเปล่ียนแปลงในการการซ้ือขายหุ้นของบริษทั ตามข้อกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทางบริษทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานขอ้มูลให้หน่วยงานกาํกบัดูแล

ทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด  การดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทันั้น บริษทัไดมี้มาตราการป้องกนัขอ้มูล
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ภายในโดยไดก้าํหนดเป็นขอ้ปฏิบติัไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหมวดท่ี 1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อบริษทั  การรักษา

ขอ้มูลอนัเป็นความลบั โดยเฉพาะการใช้ขอ้มูลของบริษทั บริษทัถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานท่ีจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผย

ต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการไดมี้การกาํหนด

ขอ้ปฏิบติัไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและกาํหนดไวใ้นขอ้ปฏิบติัจริยธรรมธุรกิจ โดยกาํหนดไวด้งัน้ี  

  1. กรรมการผูบ้ริหาร และพนักงานบริษทัทุกระดบัตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลภายใน (Inside Information) ของ

บริษทั ท่ีมี สาระสาํคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  

  2. พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไวเ้ป็นความลับ

พนกังานบริษทั ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ทั้งต่อพนกังานดว้ยกนั และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็น

ขอ้บงัคบั โดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์างการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษทัอนุมติัให้

มีการเปิดเผย  

  3. หา้มกรรมการผูบ้ริหาร พนกังานบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเปิดเผย หรือส่งผา่นขอ้มูล หรือ

ความลบัของบริษทัไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้  

  4. การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังานบริษทัท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี พนกังานทัว่ไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย

ขอ้มูล เม่ือถูกถามให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยให้แนะนาํผูถ้ามสอบถามผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้น

เพื่อใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

  5. ไม่ให้คาํแนะนาํในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีการงานท่ี

ไดรั้บ มอบหมายจากบริษทั  

   6.  บริษทัจะมีการออกประกาศแจง้ห้ามซ้ือ/ขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาการจดัทาํงบการเงินทั้งรายไตร

มาสและรายปี ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัจนกวา่จะมีการประกาศ

ใหท้ราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงวนัท่ีสามารถทาํการซ้ือ/ขายไดต้ามปกติ  

  7.  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป เม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

ให้จดัทาํรายงานการซ้ือขาย นั้นภายใน 3 วนัทาํการ และ รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนหรือบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งตาม หลกัเกณฑพ์ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษทั 

   (3)  การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่   นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

   บริษทัมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจอย ํ่างโปร่งใส ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล ต่อตา้นการติดสินบน การคอร์รัปชัน่ 

และสนบัสนุนให้บุคคลกรทุกระดบัให้ความสําคญั และมีจิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริต ไดก้าํหนดนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวปฏิบติัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานให้ทุกคน

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทุกฉบบั เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอ้มูล

ต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต โดยมีกาํหนดส่งแบบประเมิน

โครงการแนวปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการการต่อตา้นการทุจริต ในเดือน มีนาคม 2565 
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       (4) การแจง้แบะแส (Whistleblowing)  

   คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน ในระดบั

บริหาร ไดแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานในแต่ละระดบั ฝ่ายตรวจสอบภายใน และช่องทางในระดบักรรมการ

บริษทั ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัได้จดัทาํช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษทั ทั้งจากพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและได้กาํหนดแนวทางในการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส และใหค้วามสําคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้ร้องเรียนเป็นความลบั ซ่ึงจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ี

ไดรั้บมอบหมายเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียนบริษทัมีช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถส่ง ขอ้เสนอแนะ 

ความคิดเห็น หรือคาํถาม รวมทั้งขอ้ร้องเรียนมายงับริษทัผา่นการส่งจดหมายปิดผนึกถึงคณะกรรมการ หรือ ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ อีเมลถึ์งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีบริษทัมีมาตรการเก็บขอ้มูลของผู ้

ร้องเรียนท่ีเป็นความลบั เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผูร้้องเรียน  ในท่ีผ่านมา ไม่มีขอ้ร้องเรียนใด ๆ แจง้มายงัหน่วยงาน

กาํกบันโยบายและระเบียบ 

  8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย  

     รายช่ือ                 ตาํแหน่ง 

  1. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ      ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

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

3. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  ทั้งน้ี ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะทาํ

หนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินและ มีนางสาววลยัรัตน์  ศิลปะชีวะกิจจา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
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2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และระบบการ   ตรวจสอบภายใน  

ท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมธุรกิจอยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

5. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นคอรัปชัน่ของบริษทั  

6. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของ

บริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

7. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทั  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 

8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

9. กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดบันโยบาย และการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดย

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎบตัร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 

10. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูต้รวจสอบภายนอกและหรือหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วม

ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบสอบภายนอกและหรือหวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในและใหค้วาม

เห็นชอบผลตอบแทนของผูต้รวจสอบภายนอกและหรือพนกังานฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงพิจารณาโดย 

ผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 

11. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั้งผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายนอกและ

หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ฝ่ายบริหารมีการดาํเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าว

อยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมารายงาน หรือนาํเสนอ

ขอ้มูล ร่วมประชุม หรือจดัส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

13. ในกรณีท่ีจาํเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญทาง

วชิาชีพเก่ียวกบั การปฏิบติังานตรวจสอบ โดยบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตามระเบียบของบริษทั 

14. ทบทวนและแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละคร้ังหรือตามความจาํเป็นเพื่อใหท้นัสมยัและ

เหมาะสมกบั สภาพแวดลอ้มขององคก์รและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

15. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในดา้นต่างๆ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

16. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี

ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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  8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ  

  8.3.1 สาํหรับจาํนวนคร้ังการประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ ปรากฏอยู่

ในหวัขอ้ 8.1.2 ขอ้มูลของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

  8.3.2   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีการปฏิบติัหนา้ท่ีในท่ีปีผา่นมาดงัน้ี มีการประชุม

เพื่อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 และ การสรรหาและแต่งตั้ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน จาํนวน 3 คร้ัง   มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี  โดยแบ่งแยกเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นการสรรหา และ การกาํหนด

ค่าตอบแทน 

    ด้านการสรรหา 

1. กาํหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจาํนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ 

ตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

4. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพื่อ 

     พิจารณาอนุมติั 

  ด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทาํหลกัเกณฑ์และนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย เพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็น 

รายบุคคล โดยการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัให้พิจารณาความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี 

ความรับผดิชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจาก

กรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั 

3. รับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้าํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตุผลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี ของบริษทั 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร 

และหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ

ตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี ตาม

รายงาน ขอ้ 2 การบริหารจดัการความเส่ียง   
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 8.3.4  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน   เพื่อส่งเสริมหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการท่ี

ปรึกษาการลงทุน   มีหน้าท่ีกําหนดแผนการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพนัธกิจของบริษัท  

กลัน่กรองและกาํกบัดูแลโครงการลงทุนท่ีสําคญั ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ขององคก์ร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนปฏิบติังานดา้นอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายและนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  

   8.3.5 คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี  

  คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหน้าท่ีจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ขอ้บงัคบั 

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ เช่นเร่ืองท่ีกฎหมาย

กาํหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การทาํรายการเก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคญัตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนดเป็นตน้ทั้งน้ีขอบเขตอานาจ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

  1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจโดย

มอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูก้าํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจโดยมีฝ่าย

บริหารดาํเนินการตามนโยบายให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

  2. ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น รวมทั้งตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้

เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  

  3. ส่งเสริมให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลักษณ์อักษรจริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ  

  4. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และคู่มือ

กรรมการ และประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

  5. ทบทวนและใหค้วามเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี  

  6. กาํหนดระดับอาํนาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งการ

กาํหนดนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

  7. พิจารณาอนุมติัและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้

เป็นไปตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  8. พิจารณาอนุมติัรายการสาํคญัเช่นโครงการลงทุนและการดาํเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด  

  9. จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั  

  9.1 การควบคุมภายใน 

  บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษทัซ่ึงทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังาน

ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไวร้วมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุม

ภายในของหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคุมท่ีมีอยูน่ั้นมีการปฏิบติัจริงอยา่ง

สมํ่าเสมอและเป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั้งช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันาระบบการดาํเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี 

เน่ืองจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยใหค้ณะกรรมการทุกท่านใชแ้บบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในของสํานกังาน กลต. เป็นตน้แบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัดว้ย  

  9.1.1 คณะกรรมการบริษทัได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง

บริหารจดัการความเส่ียง ตามแบบท่ีสํานกังาน กลต. กาํหนด สําหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการ

บริหารจดัการความเส่ียง ประจาํปี  2564 และมีความเห็นว่า บริษทัไดป้ฏิบติัตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ 

  9.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ทั้ งน้ี ตามรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5 

  9.1.3  หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง นางสาววลยัรัตน์ 

ศิลป์ชีวะกิจจา   ดาํรงตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวย ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั    เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

ดา้นการตรวจสอบ และเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัเป็นอยา่งดี   สามารถทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติัตามกฏเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทั   ทั้งน้ี การพิจารณา 

  9.1.4  การอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้ง

ผา่นการอนุมติั  (หรือไดค้วามเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  9.2 รายการระหว่างกนั    

  ขอ้มูลรายละเอียดตามงบการเงิน ประจาํปี 2564  หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 31 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”) 

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ และฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดาํเนินงานรวมของกลุ่มบริษทัฯ และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ

และกระแสเงินสดรวมของกลุ่มบริษทัฯ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข ้าพเจ้าได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน

รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี

กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ือง

เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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สินคา้คงเหลือ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขอ้ 8 บริษทัฯ แสดงสินคา้คงเหลือ

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวนเงิน 

1,316.12 ลา้นบาท วตัถุดิบหรือสินคา้สาํเร็จรูปเป็นสินคา้ท่ีมีความผนัผวนของราคา ซ่ึงอาจส่งผลต่อมูลค่าสินคา้

คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เน่ืองดว้ยสินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ขา้พเจา้ใหค้วามสําคญักบัการพิจารณาค่าเผื ่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากสําหรับการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะไดร้ับเพื่อนาํมา

เปรียบเทียบกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ ในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสม 

ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีสาํคญัรวมถึง 

• ทาํความเขา้ใจการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

• ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลาบญัชี 

• พิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาขายภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ  

• พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

บญัชี 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของบริษทัในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีแสดงเป็น

ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564  

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาด

วา่รายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้

ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

คือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี

โดยถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในท่ี

ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการ

ใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หรือ

หยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทัฯ และบริษทัฯ 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่

ด ้วย ความเ ช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอ

ไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจ

ของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและ

สงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม

วิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อ
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ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ

แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร  และจากหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่ม

บริษทัฯ และบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่

เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบ

บญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน

รูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้

รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบ

การควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจน

เร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัมากท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ

เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของ

ขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 

 (ชลทิชา เลิศวิไล) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 49,130,408.96        42,663,388.62        69,396,616.01        

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 7 260,607,316.65      260,607,316.65      234,263,620.94      

สินค้าคงเหลือ 8 1,320,119,457.33    1,320,119,457.33    986,152,927.14      

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 774,984.33             774,965.99             685,118.79             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 183,739.84             183,739.84             126,485.44             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,630,815,907.11    1,624,348,868.43    1,290,624,768.32    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 20,233,720.23        233,720.23             99,997.50               

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                          26,499,925.00        -                          

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน 242,181.00             242,181.00             147,470.42             

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 11 124,988,568.42      124,988,568.42      124,988,568.42      

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 524,547,553.23      524,547,553.23      549,500,886.17      

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 13.1 55,159,782.22        55,159,782.22        76,285,503.04        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 3,809,267.32          3,809,267.32          3,965,783.54          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 70,494,563.13        70,494,563.13        60,372,722.76        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 8,844,799.29          8,844,799.29          26,424,821.37        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 808,320,434.84      814,820,359.84      841,785,753.22      

รวมสินทรัพย์ 2,439,136,341.95    2,439,169,228.27    2,132,410,521.54    

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 16 873,113,481.10      873,113,481.10      662,487,909.76      

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 17 350,788,467.35      350,777,332.35      248,989,867.02      

ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 62,485,000.00        62,485,000.00        58,483,000.00        

หนี�สินตามสัญญาเช่า 13.2 17,801,397.08        17,801,397.08        19,414,295.16        

หนี�สินสัญญาอนุพันธ์ 19 10,741,203.72        10,741,203.72        1,614,915.48          

รวมหนี�สินหมุนเวียน 1,314,929,549.25    1,314,918,414.25    990,989,987.42      

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 18 44,550,000.00        44,550,000.00        105,918,000.00      

หนี�สินตามสัญญาเช่า 13.2 23,951,020.52        23,951,020.52        39,557,326.52        

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14 3,114,978.76          3,114,978.76          3,032,346.30          

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 56,177,624.90        56,177,624.90        56,863,655.77        

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 314,650.00             314,650.00             221,500.00             

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 128,108,274.18      128,108,274.18      205,592,828.59      

รวมหนี�สิน 1,443,037,823.43    1,443,026,688.43    1,196,582,816.01    
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 439,844,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 439,844,340.00      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      439,844,284.00      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 574,095,791.76      574,095,791.76      574,095,791.76      

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

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 30,483,074.26        30,483,074.26        29,539,593.15        

ยังไม่ได้จัดสรร 194,284,013.48      194,328,034.80      134,956,681.60      

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

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 996,098,518.52      996,142,539.84      935,827,705.53      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,439,136,341.95    2,439,169,228.27    2,132,410,521.54    
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,877,650,252.65    1,877,650,252.65    1,593,545,715.90    

ต้นทุนขายและการให้บริการ (1,455,134,447.93)   (1,455,134,447.93)   (1,243,826,936.04)   

กําไรขั�นต้น 422,515,804.72       422,515,804.72       349,718,779.86       

รายได้อื�น 25 16,999,591.67         16,997,757.99         29,410,189.37         

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย (153,170,190.18)      (153,170,190.18)      (158,392,881.17)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (156,753,202.78)      (156,707,347.78)      (145,125,648.22)      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน (26,755,287.20)        (26,755,287.20)        (7,015,835.44)          

ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ (10,741,203.72)        (10,741,203.72)        (1,614,915.48)          

ต้นทุนทางการเงิน (32,907,872.34)        (32,907,872.34)        (39,859,769.51)        

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 (166,269.77)             (166,269.77)             -                           

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 59,021,370.40         59,065,391.72         27,119,919.41         

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 28.1 10,037,407.98         10,037,407.98         (8,250,297.29)          

กําไรสําหรับปี 69,058,778.38         69,102,799.70         18,869,622.12         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน

ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี 28.2 (7,199.71)                 (7,199.71)                 2,218,406.61           

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี (7,199.71)                 (7,199.71)                 2,218,406.61           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (7,199.71)                 (7,199.71)                 2,218,406.61           

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี 69,051,578.67         69,095,599.99         21,088,028.73         

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 0.16                         0.16                         0.04                         

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 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     

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 23 -                          -                          -                           -                         (8,780,765.68)        -                                                          (8,780,765.68)       

กําไรสําหรับปี -                          -                          -                           -                         69,058,778.38       -                                                          69,058,778.38       

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                          -                          -                           -                         (7,199.71)               -                                                          (7,199.71)               

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 23 -                          -                          -                           943,481.11            (943,481.11)           -                                                          -                         

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          -                           943,481.11            59,327,331.88       -                                                          60,270,812.99       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)      30,483,074.26       194,284,013.48     (90,019.60)                                             996,098,518.52     

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินรวม

กําไรสะสม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 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       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรสําหรับปี -                        -                        -                          -                        18,869,622.12       -                                                        18,869,622.12         

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

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                          -                        21,088,028.73       -                                                        21,088,028.73         

ยอดคงเหลือ 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       

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 23 -                        -                        -                          -                        (8,780,765.68)        -                                                        (8,780,765.68)          

กําไรสําหรับปี -                        -                        -                          -                        69,102,799.70       -                                                        69,102,799.70         

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                        -                        -                          -                        (7,199.71)              -                                                        (7,199.71)                 

จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 23 -                        -                        -                          943,481.11            (943,481.11)           -                                                        -                           

รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                          943,481.11            59,371,353.20       -                                                        60,314,834.31         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 439,844,284.00     574,095,791.76     (242,518,625.38)      30,483,074.26       194,328,034.80     (90,019.60)                                             996,142,539.84       

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 69,058,778.38             69,102,799.70             18,869,622.12             

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (10,037,407.98)            (10,037,407.98)            8,250,297.29               

ค่าเสื�อมราคา 78,151,524.02             78,151,524.02             82,795,165.27             

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า -                               -                               49,605.13                    

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 1,519,216.22               1,519,216.22               2,135,807.84               

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย -                               -                               389,522.49                  

หนี�สูญ -                               -                               31,080.10                    

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น 8,569,115.45               8,569,115.45               5,444,034.94               

ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,437,171.44               3,437,171.44               -                               

ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ) 10,625,848.26             10,625,848.26             (37,228,627.71)            

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์ 10,741,203.72             10,741,203.72             1,614,915.48               

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน -                               -                               (2,036,356.04)              

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,769,269.71)              (1,769,269.71)              (243,153.76)                 

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 280,782.92                  280,782.92                  1,736,055.10               

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน 4,711.06                      4,711.06                      -                               

กําไรจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น -                               -                               (786,211.08)                 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 166,269.77                  166,269.77                  -                               

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น 4,188,756.88               4,188,756.88               (324,631.19)                 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,456,095.49               4,456,095.49               9,528,412.00               

รายได้ดอกเบี�ยรับ (108,738.38)                 (106,904.70)                 (88,821.92)                   

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 32,907,872.34             32,907,872.34             37,950,918.43             

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 212,191,929.88           212,237,784.88           128,087,634.49           

สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น (35,724,164.98)            (35,724,164.98)            (779,641.93)                 

สินค้าคงเหลือ (344,592,378.45)          (344,592,378.45)          149,641,777.44           

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (57,254.40)                   (57,254.40)                   57,834.47                    

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน (94,710.58)                   (94,710.58)                   180,139.58                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 374,782.52                  374,782.52                  (5,733.76)                     

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 101,368,707.73           101,357,572.73           (38,322,058.36)            

หนี�สินสัญญาอนุพันธ์ (1,614,915.48)              (1,614,915.48)              -                               

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 93,150.00                    93,150.00                    -                               

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน (68,054,853.76)            (68,020,133.76)            238,859,951.93           

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ 108,738.38                  106,904.70                  290,277.32                  

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (774,984.33)                 (774,965.99)                 (685,118.79)                 

เงินสดรับจากการรับคืนภาษีเงินได้ -                               -                               661,662.61                  

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (5,151,126.00)              (5,151,126.00)              (5,214,773.00)              

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (73,872,225.71)            (73,839,321.05)            233,912,000.07           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                               (26,499,925.00)            -                               

เงินสดจ่ายเจ้าหนี�เงินลงทุนในบริษัทร่วม (99,997.50)                   (99,997.50)                   -                               

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (20,299,992.50)            (299,992.50)                 -                               

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,977,191.14)            (11,977,191.14)            (13,870,616.90)            

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,836,697.37               1,836,697.37               243,157.76                  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (1,976,566.00)              (1,976,566.00)              (689,700.00)                 

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (1,362,700.00)              (1,362,700.00)              (172,000.00)                 

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

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื�น -                               -                               934,579.44                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (33,879,749.77)            (40,379,674.77)            (36,943,563.30)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี 18,718,408.37             18,718,408.37             30,924,101.49             

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 2,025,352,428.39        2,025,352,428.39        1,731,509,313.11        

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน (1,836,520,952.13)       (1,836,520,952.13)       (1,900,271,869.33)       

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

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (57,366,000.00)            (57,366,000.00)            100,000,000.00           

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                               -                               (10,704,000.00)            

เงินสดจ่ายในหนี�สินตามสัญญาเช่า (21,095,633.07)            (21,095,633.07)            (19,403,475.30)            

เงินสดจ่ายในเจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์ (12,424.00)                   (12,424.00)                   (2,028,605.40)              

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย (32,764,090.59)            (32,764,090.59)            (39,888,224.06)            

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย (8,779,411.09)              (8,779,411.09)              -                               

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 87,532,325.88             87,532,325.88             (169,862,759.49)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน (20,219,649.60)            (26,686,669.94)            27,105,677.28             

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (46,557.45)                   (46,557.45)                   (62,948.07)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (20,266,207.05)            (26,733,227.39)            27,042,729.21             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 69,396,616.01             69,396,616.01             42,353,886.80             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 49,130,408.96             42,663,388.62             69,396,616.01             
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บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทั 

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

ไทยซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ที่อยู่ตามท่ี

จดทะเบียนของสาํนกังานแห่งใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปู

ใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ประเทศไทย 

บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2537 

บริษทัฯ มีการดาํเนินงานและกิจกรรมหลักในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตและ

จาํหน่ายผลิตภณัฑห์นงัสาํเร็จรูป ใหบ้ริการฟอกหนงั และผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ คือ กลุ่มวงษเ์จริญสิน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบ

ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใ หญ่อาจนํามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ติดตามความ

คืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการ

และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

 

2. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทาง

บญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.2 การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด

รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน 

2.3 ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ตอ้งใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบัรายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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2.4 รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตาม

กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

3. เกณฑ์การจัดทาํงบการเงินรวม 

3.1 งบการเงินรวมของบริษทัฯ ประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า 

“กลุ่มบริษทัฯ”) บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทัฯ งบการเงินของ

บริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการ

ควบคุมส้ินสุดลง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ย

สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการ อตัราร้อยละของการถือหุน้ จดัตั้งใน

ประเทศ 

ประเภทกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี   

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563   

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั 

 

99.997 - ประเทศไทย ดําเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ 

หรือเขา้หุน้กบับริษทัอ่ืน 

3.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัฯ 

คาํนวณเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 

3.3 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

3.4 ในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัฯ ได้ตดัยอดสินทรัพย์และหน้ีสินคงเหลือและรายการค้า

ระหวา่งกนัแลว้ 

3.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบญัชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบัญชี

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 

 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯ ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบ

การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั

วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา

เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้

ผอ่นปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการประเมินแนวทางการดาํเนินการและ

พิจารณาผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติั 

 

5. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

5.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 

เกณฑ์การวดัมูลค่าที่ใชจ้ดัทาํงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกบัเกณฑ์

อื่น ๆ สําหรับรายการท่ีมีการใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าอ่ืนได้เปิดเผยเกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้ใน

นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.2 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยการแปลงค่าเป็นเงินบาทไทย

โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนทนัที ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวดแปลงค่าเป็นเงินบาทไทย

โดยใชอ้ตัราปิด 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการชาํระเงินของรายการท่ีเป็นตวัเงินหรือจาก

การแปลงค่าของรายการท่ีเป็นตวัเงินรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 

ออมทรัพยแ์ละประจาํไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระคํ้ าประกนั โดยไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชีซ่ึง

แสดงเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 

5.4 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติ

หกัดว้ยตน้ทุนท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปในการผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จจนขายสินคา้นั้นได ้

5.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวก

ดว้ยตน้ทุนการทาํรายการ (ถา้มี) ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบั

การจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคญั กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของ

รายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน

ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการ

จดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 

กลุ่มบริษทัฯ วดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือ

ครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของ

สินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอด

คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมี

การประเมินการดอ้ยค่า ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง 

หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผล

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจาํหน่ายตามวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย
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คาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่า

ตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน  

ในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ

หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกสินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ตน้ทุนการทาํรายการของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสด

ของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น 

รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการ

ควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้า่จะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ

ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัฯ ตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของ

หน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมี

การเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยา่งเป็นสาระสําคญั จะถือว่า

เป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชี

ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

สาํหรับลูกหน้ีการคา้ ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัฯ จึงไม่มีการติดตามการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุน

ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับ

ลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืน

กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  
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การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิ

ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใช้ไดต้ามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบ

จาํนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละ

ชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

5.6 ตราสารอนุพนัธ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้ตราสารอนุพนัธ์ คือ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีทาํสัญญา 

และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน

ภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ แสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์าง

การเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรม

นอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัฯ แสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และ

แสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

5.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยผลขาดทุน   

จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

5.8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงตามวิธีส่วนได้เสียซ่ึงรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนและ

ปรับปรุงภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ยการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนหรือกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

ในบริษทัร่วมตามสัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมนั้นโดยส่วนทุนหรือเงินปันผล

ท่ีไดรั้บจากบริษทัร่วมจะถูกนาํไปหกัจากมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมนั้น 

หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัฯ ในบริษทัร่วมมีจาํนวนเงินเท่ากบัหรือสูงกวา่ส่วน

ไดเ้สียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น (รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใด ๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วน

หน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น) กลุ่มบริษทัฯ จะหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน

ท่ีเกินกว่าส่วนได้เสียของบริษทัฯ ในบริษทัร่วมนั้น เม่ือส่วนได้เสียของกลุ่มบริษทัฯ มีมูลค่า

ลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมเป็นหน้ีสินก็ต่อเม่ือมีภาระ

ผูกพนัตามกฎหมายหรือมีภาระผูกพนัจากการอนุมานหรือไดมี้การจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผูกพนั

แทนบริษทัร่วมไปแลว้ หากในเวลาต่อมา บริษทัร่วมมีกาํไร กลุ่มบริษทัฯ จะเร่ิมรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
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ของกลุ่มบริษทัฯ อีกคร้ังหลังจากท่ีส่วนแบ่งกาํไรมีจาํนวนเงินเท่ากับส่วนแบ่งขาดทุนท่ีกลุ่ม

บริษทัฯ ยงัไม่ไดน้าํมารับรู้ 

5.9 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินที่กลุ่มบริษทัฯ ถือครอง

ไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคตและ/หรือมีไวเ้พื่อหาประโยชน์จาก

รายไดค้่าเช่าหรือจากการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย ์แสดงดว้ยราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคา

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

5.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนเมื่อเร่ิมแรกหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 – 20 ปี 

- เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 – 20 ปี 

- เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5 ปี 

- เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 – 10 ปี 

- ยานพาหนะ 5 – 7 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหว่าง

ก่อสร้าง 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนในงวดระยะเวลาท่ีนาํมาใชผ้ลิตสินทรัพยอ่ื์นนาํมารวม

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยอ่ื์นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็นราคาทุนเม่ือสินทรัพยอ่ื์นนั้น

พร้อมใชง้านตามประสงค ์

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้

อยา่งน่าเช่ือถือ 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีเกิด

รายการ 

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัรายการออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่าย

สินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพยห์รือ

การจาํหน่ายสินทรัพย  ์ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

คาํนวณจากผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ถา้มี) กบัมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการสินทรัพยน์ั้น 
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5.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าแยกต่างหากจากการซ้ือและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้

แน่นอนแสดงในราคาทุนเม่ือเร่ิมแรกหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนการดอ้ยค่าสะสม 

(ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่ายคิดตามวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 

5.12 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้า

สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพยท่ี์ระบุได้สําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการ

แลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญาเช่า

หรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการ

ขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลา

ตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิ

เลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

กรณีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุก

สัญญา เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม

มีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิ

ในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ย

การวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 

จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัฯ ไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพย์

อา้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิด        

ค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่า 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัฯ รับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดย

สะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่

วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตาม

วธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใชสิ้นทรัพยท์างการเงิน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานวา่มี

ขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณา

นั้นรวมอยูโ่ดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนั้น 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

- มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะ

สูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่

จะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดท่ีเป็นอตัราก่อนภาษี 

เงินไดท่ี้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมี

ต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์อ่ืน ๆ จะ

พิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ี

สินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ หากประมาณ

การท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนได้เปล่ียนแปลงไปภายหลงัจากรับรู้ผล

ขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่า

มูลค่าตามบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย) หากไม่เคยรับรู้ผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ี

เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

- โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามโครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวส้ําหรับเงินสมทบท่ี

ตอ้งจ่ายเป็นรายเดือนเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีกลุ่มบริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้ง

ข้ึนตามกฎหมายกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงพนกังานรับความเส่ียงจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเป็นสาระสําคญัโดยพนกังานจะ

ได้รับผลประโยชน์เม่ือออกจากงานจากสินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีแยกต่างจาก

สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดของกองทุนเท่านั้น 

เงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายให้โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไร

หรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 

- โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวส้ําหรับเงิน

ชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงบริษทัฯ รับความ

เส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและความเส่ียงจากการลงทุนท่ี

เป็นสาระสาํคญัโดยกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัหาผลประโยชน์ท่ีตกลงไวใ้หพ้นกังาน 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวก้าํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวจ้ากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

ต้นทุนบริการและต้นทุนดอกเบ้ียจากหน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนดไวรั้บรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการ 
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ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนด

ไว้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวดท่ีเกิดรายการและตอ้งไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดต่อมาโดยรวมเขา้ในกาํไร(ขาดทุน)สะสมทนัที 

5.15 ประมาณการหน้ีสิน 

ประมาณการหน้ีสินรับรู้เม่ือมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน

ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัและสามารถประมาณการจาํนวนเงินของ

ภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บชดเชยรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือมีความ

เสมือนแน่นอนว่าหลงัจากท่ีจ่ายชาํระภาระผูกพนัแลว้น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน แต่

ไม่เกินจาํนวนเงินของประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.16 การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย 

การจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัโดยจะจดัสรร

เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมายน้ีไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

5.17 การรับรู้รายได ้

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จ

ส้ินโดยการโอนสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาว่าจะให้ (นัน่คือ สินทรัพย)์ แก่ลูกคา้ซ่ึงสินทรัพยถู์ก

โอนเม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมสินทรัพยน์ั้น และวดัมูลค่าตามจาํนวนเงินท่ีเป็นราคาของรายการ

ตามส่วนท่ีไดปั้นใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้น 

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้าสําหรับสินค้าท่ีสัญญาว่าจะให้แก่

ลูกคา้โดยถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

กลุ่มบริษทัฯ มีธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจในการลดราคาหรือให้สิทธิลูกคา้ในการ

คืนสินคา้ไดด้ว้ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ ราคาของรายการจึงไดร้วมส่ิงตอบ

แทนผนัแปรจากเงินคืน การหกัหน้ี หรือการลดราคาแก่ลูกคา้ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระมาณการ

จาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรโดยใช้วิธีจาํนวนเงินท่ีมีความเป็นได้สูงสุดเพื่อรับรู้

หน้ีสินเงินคืนและสิทธิในการไดรั้บสินคา้คืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือโอนสินคา้แก่ลูกคา้ 

- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกคา้สาํหรับบริการที่สัญญาว่าจะให้แก่

ลูกคา้ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิในการไดรั้บส่ิงตอบแทนจากลูกคา้ในจาํนวนเงินซ่ึงสอดคลอ้ง
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โดยตรงกบัมูลค่าที่ให้กบัลูกคา้จากผลการปฏิบตัิงานของกลุ่มบริษทัฯ ที่เสร็จสิ้น ณ 

ขณะนั้นโดยถือเป็นภาระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึง 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือให้บริการแก่ลูกคา้ในจาํนวนเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ มี

สิทธิออกใบแจง้หน้ี 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้ตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

- รายไดด้อกเบ้ีย 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

- รายไดเ้งินปันผล 

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

5.18 ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

- ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถไดรั้บ

คืนตน้ทุนดงักล่าวในระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปี รับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้าย

ตามวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

- ตน้ทุนส่วนเพิ่มในการไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ คาดวา่จะสามารถไดรั้บ

คืนตน้ทุนดงักล่าวในระยะเวลา 1 ปีหรือสั้นกว่า รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ ตามการผ่อน

ปรนในทางปฏิบติั 

5.19 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.20 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เกิดจากการรวมธุรกิจหรือเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไร

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกําไร(ขาดทุน)

เบด็เสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัรับรู้ตามจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระแก่หรือสามารถขอคืนไดจ้าก

หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐซ่ึงคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมาย

ภาษีอากรโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงคาํนวณจากผล

แตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบั

ฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมี

กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีได ้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากบัจาํนวนเงินท่ีมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

5.21 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดท่ีเป็นของ

ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้น

ระหวา่งงวด 

ไม่มีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดเน่ืองจากไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น

สามญัปรับลด 

5.22 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 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ

ระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู ้บริหารของบริษัทฯ 

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณการดงักล่าวส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีแสดงในงบ

การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่าย

บริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

ลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นตน้ ทั้งน้ี 

ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม

บริษทัฯ อาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผดิสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ส่ิงตอบแทนผนัแปรจากการขายสินค้า 

ในการขายสินคา้ กลุ่มบริษทัฯ มีธรรมเนียมปฏิบติัทางธุรกิจในการลดราคาหรือให้

สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ไดด้ว้ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิตภณัฑ์ซ่ึงการโตแ้ยง้ดา้นคุณภาพ

ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนภายใน 3 เดือนหลงัจากส่งมอบสินคา้ 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชก้ารเปรียบเทียบอตัราการรับคืนสินคา้และการให้ส่วนลด

จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากยอดขาย 3 เดือนสุดทา้ยของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกบัการรับคืนสินคา้

และการให้ส่วนลดจ่ายท่ีเกิดข้ึนภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานนั้น และอตัราตน้ทุนขายของ

สินคา้ท่ีรับคืนเป็นขอ้สมมติท่ีสําคญัในการประมาณการจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนผนัแปรจาก

การขายสินคา้ไปรวมเป็นราคาของรายการในการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ หน้ีสินเงินคืน 

และสิทธิในการไดรั้บสินคา้คืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

มูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับของสินค้าคงเหลือ 

ในการขายสินคา้ กลุ่มบริษทัฯ มีการกาํหนดราคาขายเป็นเงินตราต่างประเทศตาม

ราคาตลาดซ่ึงมีความผนัผวนจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ณ ขณะนั้น 
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ช้ราคาขายและตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรายการขาย

สินคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน อตัราตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายต่อยอดขายสําหรับปี 

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีเกิดรายการนั้นเป็นขอ้สมมติท่ีสําคญัในการ

ประมาณการมูลค่าของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

ค่าเส่ือมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจําหน่ายของ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ และ

ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการ

ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้าน (ถา้มี) และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ี และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

สัญญาเช่า  

การกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ผู ้บริหารของบริษัทฯ จาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินวา่กลุ่มบริษทัฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยาย

อายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด

ท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสาํหรับกลุ่มบริษทัฯ ในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใช้อตัรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ ในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืม

ส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัฯ อาจจะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจาํเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึง

สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง 

โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตอ้งประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

พิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยจ์ากการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้ 

ในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้กลุ่ม

บริษทัฯ ตอ้งตั้งขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงเป็นประมาณการ
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ท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัอตัราการข้ึนเงินเดือน อตัรามรณะ อตัราทุพพลภาพ และอตัราการหมุนเวียนของ

พนกังานท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต และอตัราคิดลดท่ี

ใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบกาํหนดใน

เวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการครบกาํหนดของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ซ่ึงสะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอัตราคิดลด และการ

คาดการณ์อตัราการข้ึนเงินเดือน อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน อตัราทุพพลภาพ และอตัรา

มรณะในมุมมองระยะยาวให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะภาระผูกพนัของโครงการซ่ึงมีระยะเวลายาว

เป็นขอ้สมมติท่ีสําคญัในการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไว ้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษ ัทฯ ต้องมีการพิจารณา

จาํนวนเงินที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้

ประโยชน์ทางภาษีจากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีไดซ่ึ้งจะถูกทบทวนทุกวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ชก้ารประมาณการผลการดาํเนินงานในอนาคตเป็นขอ้สมมติ

ท่ีสาํคญัในการประมาณการมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้ในงบการเงิน 

 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 1,439,030.57  1,439,030.57  1,495,339.08 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 1,097,996.92  1,077,696.92  22,222,358.51 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 46,593,381.47  40,146,661.13  45,678,918.42 

รวม 49,130,408.96  42,663,388.62  69,396,616.01 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย์

กบัสถาบนัการเงินหลายแห่ง โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.05 – 0.50 ต่อปี  และร้อยละ 0.05 – 0.55 ต่อปี 

ตามลาํดบั 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้      

ลูกหน้ีการคา้ในประเทศ 135,672,899.01  135,672,899.01  87,542,959.41 

ลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ 116,932,623.76  116,932,623.76  140,337,739.76 

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 2,016,551.75  2,016,551.75  5,820,214.77 

ลูกหน้ีเช็คคืน -  -  114,217.15 

รวม 254,622,074.52  254,622,074.52  233,815,131.09 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(30,341,218.42) 

  

(30,341,218.42) 

  

(21,772,102.97) 

สุทธิ 224,280,856.10  224,280,856.10  212,043,028.12 

ลูกหน้ีอ่ืน 55,900,281.09  55,900,281.09  41,794,413.36 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,573,820.54)  (19,573,820.54)  (19,573,820.54) 

สุทธิ 36,326,460.55  36,326,460.55  22,220,592.82 

รวม 260,607,316.65  260,607,316.65  234,263,620.94 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายไุดด้งัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อยูใ่นกาํหนดชาํระ 141,408,644.80  141,408,644.80  109,539,199.84 

เกินกาํหนดชาํระ 1 – 30 วนั 62,313,386.84  62,313,386.84  59,019,440.14 

เกินกาํหนดชาํระ 31 – 60 วนั 13,015,305.77  13,015,305.77  12,928,976.13 

เกินกาํหนดชาํระ 61 – 90 วนั 2,185,480.30  2,185,480.30  7,852,965.61 

เกินกาํหนดชาํระ 91 – 180 วนั 1,913,910.05  1,913,910.05  22,159,437.72 

เกินกาํหนดชาํระ 181 – 365 วนั 10,235,400.25  10,235,400.25  9,371,938.22 

เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 365 วนั 23,549,946.51  23,549,946.51  12,943,173.43 

รวม 254,622,074.52  254,622,074.52  233,815,131.09 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

(30,341,218.42) 

  

(30,341,218.42) 

  

(21,772,102.97) 

สุทธิ 224,280,856.10  224,280,856.10  212,043,028.12 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ลูกหน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,418,475.33  3,418,475.33  2,758,004.44 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 25,350,188.46  25,350,188.46  31,140,347.25 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 9,600,667.43  9,600,667.43  1,654,954.49 

รายไดค้า้งรับอ่ืน 8,583,310.24  8,583,310.24  - 

อ่ืน ๆ 8,947,639.63  8,947,639.63  6,241,107.18 

รวม 55,900,281.09  55,900,281.09  41,794,413.36 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (19,573,820.54)  (19,573,820.54)  (19,573,820.54) 

สุทธิ 36,326,460.55  36,326,460.55  22,220,592.82 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึน และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (41,345,923.51)  (41,345,923.51)  (35,901,888.57) 

ตั้งเพ่ิม (8,569,115.45)  (8,569,115.45)  (12,554,965.04) 

โอนกลบั -  -  7,110,930.10 

ยอดคงเหลือปลายปี (49,915,038.96)  (49,915,038.96)  (41,345,923.51) 

 

8. สินค้าคงเหลือ 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

สินคา้สาํเร็จรูป 497,456,436.01  497,456,436.01  360,114,014.96 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัผิว 498,364,420.15  498,364,420.15  369,820,426.43 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทหนงัทอ้ง 10,830,763.01  10,830,763.01  11,256,897.39 

สินคา้ก่ึงสาํเร็จรูปประเภทอุปกรณ์นิรภยั 

ส่วนบุคคล 

 

16,380,946.06 

  

16,380,946.06 

  

33,345,559.86 

สินคา้ระหวา่งผลิต 94,770,907.43  94,770,907.43  74,535,476.98 

วตัถุดิบ 99,655,668.74  99,655,668.74  51,770,703.23 

สารเคมี 58,242,163.36  58,242,163.36  21,829,718.47 

วสัดุส้ินเปลือง 18,884,169.34  18,884,169.34  18,334,131.10 

สินคา้ระหวา่งทาง 48,081,393.94  48,081,393.94  45,964,526.84 

สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน 2,172,682.16  2,172,682.16  13,275,716.49 

รวม 1,344,839,550.20  1,344,839,550.20  1,000,247,171.75 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง (24,720,092.87)  (24,720,092.87)  (14,094,244.61) 

สุทธิ 1,320,119,457.33  1,320,119,457.33  986,152,927.14 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลงมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี (14,094,244.61)  (14,094,244.61)  (51,322,872.32) 

ตั้งเพ่ิม (44,289,917.58)  (44,289,917.58)  (27,326,695.78) 

โอนกลบั 33,664,069.32  33,664,069.32  64,555,323.49 

ยอดคงเหลือปลายปี (24,720,092.87)  (24,720,092.87)  (14,094,244.61) 
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลประโยชน์จากการประกนัภยัสินคา้คงเหลือในวงเงินตาม

สัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 894.10 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 1,014.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ถูกนาํไปเป็น

หลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 15 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

9.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

           (หน่วย : บาท) 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้  สดัส่วนการลงทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีส่วนไดเ้สีย 

  จดทะเบียน   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  จดัตั้ง   ร้อยละ  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ ศูนยก์ระจายสินคา้           

เน็ตเวอร์ค จาํกดั ประเภทหนงั ไทย 100,000,000.00  40.00  -  -  - 

บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั ซ้ือมาขายไป           

 รองเทา้แฟชัน่ ไทย 1,000,000.00  40.00  233,720.23  233,720.23  99,997.50 

บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์ 

แคนน์ จาํกดั 

วิจยัพฒันาพนัธุ์พืช

ท่ีใชใ้นการผลิตยา 

รักษาโรค 

 

 

ไทย 

 

 

25,000,000.00 

  

 

20.00 

  

 

20,000,000.00 

  

 

- 

  

 

- 

รวม       20,233,720.23  233,720.23  99,997.50 
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 ของบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2564  มีมติอนุมติัใหล้งทุนในบริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั จาํนวน

เงิน 40,000,000.00 บาท เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 ได้จ่ายชาํระค่าหุ้นบางส่วนแลว้ จาํนวนเงิน 

20,000,000.00 บาท โดยไดรั้บหุน้ทั้งส้ิน จาํนวน 90,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 20 จากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนใน บริษทั อินทิเกรเต็ด 

เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั เตม็มูลค่าเงินลงทุนแลว้ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริษทั อีเลฟเฟ่นท์ แคนน์ 

จาํกดั เน่ืองจากมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั 

เน่ืองจากมีมูลค่าไม่เป็นสาระสาํคญั 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีรายการเคล่ือนไหว

ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 99,997.50  99,997.50  - 

เพ่ิมเงินลงทุน 20,299,992.50  299,992.50  99,997.50 

ส่วนแบ่งกาํไรรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (166,269.77)  (166,269.77)  - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 20,233,720.23  233,720.23  99,997.50 

 

9.2 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญัแสดงดงัน้ี 

       (หน่วย : บาท) 

 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั  บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั  บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์ 

แคนน์ จาํกดั 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยห์มุนเวียน 3,973,077.07  11,061,352.70  1,466,170.79  241,439.00  19,625,488.24 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,421,011.08  6,033,625.53  -  -  217,120.82 

หน้ีสินหมุนเวียน (71,734,115.68)  (75,467,548.43)  (881,870.22)  (5,000.00)  (40,000.00) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน (5,000,000.00)  (5,176,822.00)  -  -  - 

สินทรัพยสุ์ทธิ (71,340,027.53)  (63,549,392.20)  584,300.57  236,439.00  19,802,609.06 
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       (หน่วย : บาท) 

 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั  บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั  บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์ 

แคนน์ จาํกดั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี   สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี   สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี  

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  12 ธนัวาคม 2563 ถึง  15 กนัยายน 2564 ถึง 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

รายไดร้วม 2,217,412.77  6,378,809.78  -  -  2,536.94 

          

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (7,950,873.33)  (25,734,850.65)  (415,674.63)  (13,554.75)  (215,777.79) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี 200,238.00  (1,886,688.00)  -  -  - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (7,750,635.33)  (27,621,538.65)  (415,674.63)  (13,554.75)  (215,777.79) 

          

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -  -  -  -  - 
 

การกระทบยอดขอ้มูลทางการเงินขา้งตน้กบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ี

รับรู้ในงบการเงินรวมแสดงไดด้งัน้ี 

       (หน่วย : บาท) 

 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั  บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั  บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์ 

แคนน์ จาํกดั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี   สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี   สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี  

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  12 ธนัวาคม 2563 ถึง  15 กนัยายน 2564 ถึง 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สินทรัพยสุ์ทธิ (71,340,027.53)  (61,806,942.39)  584,300.57  -  - 

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 40.00  40.00  40.00  40.00  20.00 

มูลค่าเงินลงทุนตามสดัส่วนการลงทุน (28,536,011.01)  (24,722,776.95)  233,720.23  -  - 

(กาํไร)ขาดทุนในสินทรัพยป์ลายปี -  -  -  -  - 

ค่าความนิยม -  -  -  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 28,536,011.01  24,722,776.95  -  -  - 

มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน -  -  233,720.23  -  - 

 

       (หน่วย : บาท) 

 บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั  บริษทั อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั  บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์ 

แคนน์ จาํกดั 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี   สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี   สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี  

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  12 ธนัวาคม 2563 ถึง  15 กนัยายน 2564 ถึง 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (7,950,873.33)  (25,534,850.65)  (415,674.43)  -  - 

สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 40.00  40.00  40.00  40.00  20.00 

มูลค่าเงินลงทุนตามสดัส่วนการลงทุน (3,180,349.33)  (10,213,940.26)  (166,269.77)  -  - 

กาํไรในสินทรัพยรั์บรู้ระหวา่งปี -  -  -  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ 3,180,349.33  10,213,940.26  -  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  (166,269.77)  -  - 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : บาท) 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศท่ี ทุนท่ีชาํระแลว้  สัดส่วนการลงทุน  วธีิราคาทุน 

  จดทะเบียนจดัตั้ง   และสิทธิออกเสียง  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

     ร้อยละ  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ ลงทุนในธุรกิจหรือ         

พลสั จาํกดั ถือหุน้บริษทัอ่ืนๆ ไทย 26,500,000.00  99.997  26,499,925.00  - 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

มีมติอนุมติัให้จดัตั้ง บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษทั 

โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 10,000,000.00 บาท และเรียกชาํระแลว้ จาํนวนเงิน 2,500,000.00 บาท 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั เม่ือ

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2564  มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 40,000,000.00 บาท จากเดิม

จาํนวนเงิน 10,000,000.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 50,000,000.00 บาท และเรียกชาํระแลว้ จาํนวนเงิน 

26,500,000.00 บาท โดยบริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั ไดด้าํเนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการ

เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2564 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือต้นปี       

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

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

รายการระหว่างปี      

ยอดคงเหลือตน้ปี 124,988,568.42  124,988,568.42  127,452,206.14 

ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  - 

ขายสินทรัพย ์ -  -  (2,463,637.72) 

ยอดคงเหลือปลายปี 124,988,568.42  124,988,568.42  124,988,568.42 

ยอดคงเหลือปลายปี      

ราคาทุน 124,988,568.42  124,988,568.42  124,988,568.42 

มูลค่าตามบญัชี 124,988,568.42  124,988,568.42  124,988,568.42 

 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน

ท่ีบริษทัฯ ถือครองไวโ้ดยท่ีปัจจุบนัยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชง้านในอนาคต มีมูลค่ายุติธรรม 

จาํนวนเงิน 185.36 ลา้นบาทและจาํนวนเงิน 141.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั กลุ่มบริษทัฯ มีการวดัมูลค่า

ยุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามวิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุนตามรายงานลง

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 และวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบั 3 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

                 (หน่วย : บาท) 

 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  รวม 

 และ  และ  และ    และ    ระหวา่งก่อสร้าง  ระหวา่งทาง   

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์    เคร่ืองใชส้าํนกังาน         

ยอดคงเหลือ ตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564                  

ราคาทุน 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 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (268,092,668.83)  (390,498,039.77)  (6,012,067.50)  (48,545,425.30)  (62,018,715.72)  -  -  (775,166,917.12) 

มูลค่าตามบญัชี 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 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564                  

ซ้ือสินทรัพย ์ -  215,496.07  4,100,079.10  89,600.00  1,301,311.02  -  2,003,525.35  4,407,379.60  12,117,391.14 

รับโอน(โอนออก) -  629,790.84  22,823,032.74  182,162.60  389,115.94  14,987,006.04  (1,412,556.35)  -  37,598,551.81 

ขายสินทรัพย ์ -  -  (20,763,792.23)  -  (7,640.20)  (5,961,300.00)  -  -  (26,732,732.43) 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  -  (9,381,869.62)  (111,033.74)  (601,577.78)  -  -  -  (10,094,481.14) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (17,726,878.04)  (35,955,367.99)  (536,815.18)  (4,524,067.72)  (2,365,196.16)  -  -  (61,108,325.09) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับส่วนท่ี(รับโอน)โอนออก -  -  (1,736,393.77)  (5,586.56)  (37,590.44)  (11,433,169.45)  -  -  (13,212,740.22) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย -  -  20,703,027.40  -  981.37  5,961,296.00  -  -  26,665,304.77 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีตดัจาํหน่าย -  -  9,227,467.37  109,518.14  476,712.71  -  -  -  9,813,698.22 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 98,165,178.96  147,875,804.20  251,897,284.10  921,832.04  6,566,097.95  12,588,007.38  2,125,969.00  4,407,379.60  524,547,553.23 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564                  

ราคาทุน 98,165,178.96  433,695,351.07  650,156,590.86  7,366,783.14  59,195,487.33  82,443,792.71  2,125,969.00  4,407,379.60  1,337,556,532.67 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (285,819,546.87)  (398,259,306.76)  (6,444,951.10)  (52,629,389.38)  (69,855,785.33)  -  -  (813,008,979.44) 

มูลค่าตามบญัชี 98,165,178.96  147,875,804.20  251,897,284.10  921,832.04  6,566,097.95  12,588,007.38  2,125,969.00  4,407,379.60  524,547,553.23 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้มีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของ

สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 563.80 ลา้นบาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

               (หน่วย : บาท) 

 ท่ีดิน  อาคาร  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  เคร่ืองตกแต่ง  ยานพาหนะ  สินทรัพย ์  รวม 

 และ  และ  และ    และ    ระหวา่งก่อสร้าง   

 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  ส่วนปรับปรุงอาคาร  อุปกรณ์    เคร่ืองใชส้าํนกังาน       

ยอดคงเหลือ ตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563                

ราคาทุน 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 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (249,687,354.14)  (364,824,728.72)  (5,528,308.61)  (43,869,743.04)  (60,748,626.94)  -  (724,658,761.45) 

มูลค่าตามบญัชี 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 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                

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) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  (18,405,314.69)  (39,696,526.75)  (515,275.51)  (5,414,304.41)  (2,345,870.71)  -  (66,377,292.07) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ี(รับโอน)โอนออก -  -  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 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 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 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563                

ราคาทุน 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 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม -  (268,092,668.83)  (390,498,039.77)  (6,012,067.50)  (48,545,425.30)  (62,018,715.72)  -  (775,166,917.12) 

มูลค่าตามบญัชี 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 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้มีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวน 533.76 ลา้นบาท 
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหน่ึง มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 

92.28 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 157.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั พร้อมผลประโยชน์จากการประกนัภยัใน

วงเงินตามสัญญาประกนัภยั จาํนวนเงิน 724.70 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 696.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ถูกนาํไปเป็นหลกัประกนัหน้ีสินทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 15 

 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

13.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

      ประกอบดว้ย 

  งบการเงินรวม 

        (หน่วย : บาท) 

  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564         

ราคาทุน  50,850,295.42  36,239,822.71  17,867,316.28  104,957,434.41 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (10,536,226.51)  (7,616,041.17)  (10,519,663.69)  (28,671,931.37) 

มูลค่าตามบญัชี  40,314,068.91  28,623,781.54  7,347,652.59  76,285,503.04 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         

เพ่ิมข้ึน  -  -  5,852,994.99  5,852,994.99 

รับโอน(โอนออก)  -  (9,966,169.82)  (14,603,269.56)  (24,569,439.38) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีโอนออก  -  1,337,006.04  11,412,154.36  12,749,160.40 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี  (10,536,226.56)  (2,599,500.63)  (2,022,709.64)  (15,158,436.83) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี  29,777,842.35  17,395,117.13  7,986,822.74  55,159,782.22 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         

ราคาทุน  50,850,295.42  26,273,652.89  9,117,041.71  86,240,990.02 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (21,072,453.07)  (8,878,535.76)  (1,130,218.97)  (31,081,207.80) 

มูลค่าตามบญัชี  29,777,842.35  17,395,117.13  7,986,822.74  55,159,782.22 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        (หน่วย : บาท) 

  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         

ราคาทุน  44,233,308.12  36,239,822.71  15,568,316.28  96,041,447.11 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -  (4,633,210.53)  (7,783,571.18)  (12,416,781.71) 

มูลค่าตามบญัชี  44,233,308.12  31,606,612.18  7,784,745.10  83,624,665.40 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563         

เพ่ิมข้ึน  6,616,987.30  -  2,299,000.00  8,915,987.30 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี  (10,536,226.51)  (2,982,830.64)  (2,736,092.51)  (16,255,149.66) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี  40,314,068.91  28,623,781.54  7,347,652.59  76,285,503.04 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563         

ราคาทุน  50,850,295.42  36,239,822.71  17,867,316.28  104,957,434.41 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (10,536,226.51)  (7,616,041.17)  (10,519,663.69)  (28,671,931.37) 

มูลค่าตามบญัชี  40,314,068.91  28,623,781.54  7,347,652.59  76,285,503.04 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         

เพ่ิมข้ึน  -  -  5,852,994.99  5,852,994.99 

รับโอน(โอนออก)  -  (9,966,169.82)  (14,603,269.56)  (24,569,439.38) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรับส่วนท่ีโอนออก  -  1,337,006.04  11,412,154.36  12,749,160.40 

ค่าเส่ือมราคาประจาํปี  (10,536,226.56)  (2,599,500.63)  (2,022,709.64)  (15,158,436.83) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี  29,777,842.35  17,395,117.13  7,986,822.74  55,159,782.22 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         

ราคาทุน  50,850,295.42  26,273,652.89  9,117,041.71  86,240,990.02 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  (21,072,453.07)  (8,878,535.76)  (1,130,218.97)  (31,081,207.80) 

มูลค่าตามบญัชี  29,777,842.35  17,395,117.13  7,986,822.74  55,159,782.22 
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13.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

      ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 43,046,563.11  43,046,563.11  61,378,324.81 

หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (1,294,145.51)  (1,294,145.51)  (2,406,703.13) 

รวม 41,752,417.60  41,752,417.60  58,971,621.68 

หกั ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า      

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (17,801,397.08)  (17,801,397.08)  (19,414,295.16) 

สุทธิ 23,951,020.52  23,951,020.52  39,557,326.52 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภายใน 1 ปี 17,801,397.08  17,801,397.08  19,414,295.16 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 23,951,020.52  23,951,020.52  39,557,326.52 

รวม 41,752,417.60  41,752,417.60  58,971,621.68 

 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,158,436.83  15,158,436.83  16,255,149.66 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,114,123.74  2,114,123.74  2,852,703.06 

รวม 17,272,560.57  17,272,560.57  19,107,852.72 
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14. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี คาํนวณโดยใช้อตัราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น

รายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่ม

บริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2564  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2564 

   สาํหรับงวด  เบด็เสร็จอ่ืน   

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

8,269,184.70 

  

1,713,823.09 

  

- 

  

9,983,007.79 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 2,818,848.92  2,125,169.65  -  4,944,018.57 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน -  687,434.29  -  687,434.29 

การขายท่ีใหสิ้ทธิในการคืน        

หน้ีสินเงินคืน 2,081,184.16  (443,209.74)  -  1,637,974.42 

สิทธิในการไดรั้บสินคา้คืน (2,655,143.30)  2,220,606.87  -  (434,536.43) 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 322,983.10  1,825,257.64  -  2,148,240.74 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 11,372,731.15  (139,006.10)  1,799.93  11,235,524.98 

ขาดทุนทางภาษี 38,162,934.03  2,129,964.74  -  40,292,898.77 

รวม 60,372,722.76  10,120,040.44  1,799.93  70,494,563.13 

        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (3,032,346.30)  (82,632.46)  -  (3,114,978.76) 

รวม (3,032,346.30)  (82,632.46)  -  (3,114,978.76) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ส่วนท่ีรับรู้ใน  ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563  กาํไร(ขาดทุน)  กาํไร(ขาดทุน)  31 ธนัวาคม 2563 

   สาํหรับงวด  เบด็เสร็จอ่ืน   

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

7,180,377.71 

  

1,088,806.99 

  

- 

  

8,269,184.70 

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 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) 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ -  322,983.10  -  322,983.10 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน        

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 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 

        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2,822,327.43)  (210,018.87)  -  (3,032,346.30) 

รวม (2,822,327.43)  (210,018.87)  -  (3,032,346.30) 

 

15. สินเช่ือและการคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง

ในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋สัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีต หนังสือคํ้ าประกนั และ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมจาํนวนเงิน 2,692.00 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 2,732.00 

ลา้นบาท ตามลาํดบั วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวงเงิน

บตัรเครดิต จาํนวนเงิน 1.60 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี วงเงินสินเช่ือดงักล่าวมีหลกัประกนัเป็นการยก

ผลประโยชน์จากการประกนัภยัสินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ของบริษทัฯ พร้อมการยกผลประโยชน์จากการประกนัภยั ตามหมายเหตุ 12 และการคํ้าประกนัของ

กรรมการของบริษทัฯ 
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16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 70,218,714.72  70,218,714.72  51,500,306.35 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 235,000,000.00  235,000,000.00  310,000,000.00 

ทรัสตรี์ซีต 567,894,766.38  567,894,766.38  300,987,603.41 

รวม 873,113,481.10  873,113,481.10  662,487,909.76 
 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีทั้งจาํนวนเป็นเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร อตัรา

ดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.820 – 7.025 ต่อปี และร้อยละ 5.82 – 6.25 ต่อปี ตามลาํดบั 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตัว๋สัญญาใชเ้งินทั้งจาํนวนเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งิน อายุ 3 – 6 เดือน 

เท่ากนัทั้งสองปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.90 – 4.40 ต่อปี และร้อยละ 2.95 – 4.15 ต่อปี ตามลาํดบั 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทรัสตรี์ซีตทั้งจ ํานวนเป็นทรัสตรี์ซีตเพื ่อสั ่งซื้อสินคา้

ต่างประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 1.50 – 4.25 ต่อปี และร้อยละ 1.34 – 4.25 ต่อปี ตามลาํดบั ภายใต้

เง่ือนไขสัญญาทรัสต์รีซีต บริษทัฯ ได้รับสินคา้ท่ีสั่งซ้ือโดยการใช้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน ดงันั้น 

บริษทัฯ จึงมีภาระผกูพนัต่อสถาบนัการเงินสาํหรับค่าสินคา้ดงักล่าวทั้งท่ีเก็บไวห้รือจาํหน่ายไป 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินมี

หลกัประกนั ตามหมายเหตุ 15 
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้      

เจา้หน้ีการคา้ในประเทศ 187,386,058.09  187,386,058.09  91,674,325.48 

เจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศ 42,618,418.66  42,618,418.66  53,664,618.77 

รวม 230,004,476.75  230,004,476.75  145,338,944.25 

เจา้หน้ีอ่ืน 120,783,990.60  120,772,855.60  103,650,922.77 

รวม 350,788,467.35  350,777,332.35  248,989,867.02 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เจา้หน้ีอ่ืนประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หน้ีสินเงินคืน 8,189,872.12  8,189,872.12  10,405,920.82 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 49,416,796.39  49,416,796.39  37,767,634.38 

เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 22,803,686.43  22,803,686.43  20,231,376.63 

เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 150,014.00  150,014.00  12,424.00 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 756,188.38  756,188.38  612,406.63 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,015,405.24  1,015,405.24  1,014,050.65 

เงินชดเชยเกษียณอายกุรณีพิเศษคา้งจ่าย 3,494,000.00  3,494,000.00  3,494,000.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานคา้งจ่าย -  -  8,424,680.00 

อ่ืน ๆ 34,958,028.04  34,946,893.04  21,688,429.66 

รวม 120,783,990.60  120,772,855.60  103,650,922.77 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ส่วนท่ีหมุนเวยีน      

ไม่เกิน 1 ปี 62,485,000.00  62,485,000.00  58,483,000.00 

รวมส่วนท่ีหมุนเวยีน 62,485,000.00  62,485,000.00  58,483,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน      

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 44,550,000.00  44,550,000.00  105,918,000.00 

รวมส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 44,550,000.00  44,550,000.00  105,918,000.00 

รวม 107,035,000.00  107,035,000.00  164,401,000.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้มืดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

วงเงินท่ี วงเงินรวม  วงเงินรวม  ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ เง่ือนไขการจ่ายชาํระ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  

1 40,000,000.00  40,000,000.00  40,000,000.00  14,654,000.00  14,654,000.00  18,656,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 

667,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 

MLR-1.00 ต่อปี 

2 27,000,000.00  27,000,000.00  27,000,000.00  10,350,000.00  10,350,000.00  15,750,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 

450,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 

MLR-1.00 ต่อปี 

3 40,000,000.00  40,000,000.00  40,000,000.00  21,991,000.00  21,991,000.00  29,995,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 

667,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 

MLR-2.15 ต่อปี 

4 100,000,000.00  100,000,000.00  100,000,000.00  60,040,000.00  60,040,000.00  100,000,000.00 จ่ายชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยชาํระคืนเงินตน้ จาํนวนเงิน 

3,330,000.00 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2.5 ปี อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 

MLR-1.75 ต่อปี 

รวม 207,000,000.00  207,000,000.00  207,000,000.00  107,035,000.00  107,035,000.00  164,401,000.00  
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวมีเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีสําคญัให้บริษทัฯ ตอ้ง

ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการรักษาอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

- อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ณ ทุกส้ินปีงบการเงินไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้มืระยะยาวมีหลกัประกนั ตามหมายเหตุ 15 

 

19. หนีสิ้นสัญญาอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์เกิดจากการทาํสัญญาแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง ดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

หนีสิ้น      

สญัญาอนุพนัธ์      

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 10,741,203.72  10,741,203.72  1,614,915.48 

รวม 10,741,203.72  10,741,203.72  1,614,915.48 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง (ตราสาร

อนุพนัธ์ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดรองท่ีไม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ (Over the counter) วดัมูลค่าโดย

ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดท่ี

สังเกตไดท่ี้มีอยูแ่ละอา้งอิงจากประมาณการของบริษทัเองมาใชน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ถา้ขอ้มูลท่ีเป็น

สาระสาํคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 2 
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20. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน      

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 56,177,624.90  56,177,624.90  56,863,655.77 

รวม 56,177,624.90  56,177,624.90  56,863,655.77 
 

20.1 ลกัษณะของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีการดาํเนินโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานซ่ึงเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามเงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีบริษทัฯ ตอ้ง

จ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยโดยไม่มี

การเตรียมเงินกองทุน ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงตอ้งรับความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัในการจ่ายผลประโยชน์ท่ีตกลงไวใ้ห้พนกังาน 
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20.2 จาํนวนเงินในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จาํนวนเงินในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้ปี 56,863,655.77  56,863,655.77  55,533,693.02 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 3,728,088.14  3,728,088.14  7,953,435.95 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 728,007.35  728,007.35  1,574,976.07 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 4,456,095.49  4,456,095.49  9,528,412.02 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน      

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่      

ของผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว ้      

เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 8,999.64  8,999.64  (2,773,008.27) 

รวมส่วนท่ีรับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 8,999.64  8,999.64  (2,773,008.27) 

จ่ายชาํระผลประโยชน ์ (5,151,126.00)  (5,151,126.00)  (5,425,441.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี 56,177,624.90  56,177,624.90  56,863,655.77 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนขา้งตน้แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 1,942,926.84  1,942,926.84  4,330,923.00 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและบริหาร 2,513,168.65  2,513,168.65  5,197,489.00 

รวม 4,456,095.49  4,456,095.49  9,528,412.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ข้อสมมติหลักท่ีใช้ในการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 1.59 ต่อปี  ร้อยละ 1.59 ต่อปี  ร้อยละ 1.59 ต่อปี 

อตัราการข้ึนเงินเดือน ร้อยละ 3.00 ต่อปี  ร้อยละ 3.00 ต่อปี  ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี  ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี  ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี 

อตัรามรณะ ร้อยละ 100.00  ร้อยละ 100.00  ร้อยละ 100.00 

 ของตารางมรณะไทย  ของตารางมรณะไทย  ของตารางมรณะไทย 

 พ้ืนฐานปี 2560  พ้ืนฐานปี 2560  พ้ืนฐานปี 2560 

อตัราทุพพลภาพ ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00  ร้อยละ 5.00 

 ของอตัรามรณะ  ของอตัรามรณะ  ของอตัรามรณะ 

อายเุกษียณ 60 ปี  60 ปี  60 ปี 
 

20.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการ

ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยสมมติให้ขอ้สมมติอื่น ๆ คงที่ซ่ึงแสดง

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลต่อภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงานสรุปไดด้งัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อตัราคิดลด      

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 (2,201,170.30)  (2,201,170.30)  (2,208,488.40) 

ลดลงร้อยละ 1.00 2,057,303.83  2,057,303.83  2,060,008.41 

อตัราการข้ึนเงินเดือน      

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.00 3,825,555.91  3,825,555.91  3,446,648.43 

ลดลงร้อยละ 1.00 (4,318,243.07)  (4,318,243.07)  (3,881,522.73) 
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     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

อตัราหมุนเวียนของพนกังาน      

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (4,773,321.17)  (4,773,321.17)  (4,276,793.32) 

ลดลงร้อยละ 20.00 4,776,662.59  4,776,662.59  5,144,097.07 

อตัรามรณะ      

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.00 (514,159.89)  (514,159.89)  (469,674.37) 

ลดลงร้อยละ 20.00 520,916.70  520,916.70  475,730.42 
 

20.4 การครบกาํหนดของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัตาม

โครงการผลประโยชน์เท่ากบั จาํนวน 10 ปี และจาํนวน 11 ปี ตามลาํดบั 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์การครบกาํหนดของกระแสเงินสดจ่ายชําระ

ผลประโยชน์ซ่ึงยงัไม่ไดคิ้ดลด แต่ไดแ้สดงความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัต่าง ๆ แลว้ 

 

21. ทุนเรือนหุ้น 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทุนเรือนหุน้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 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 

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว            

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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22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี

ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย

ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 

23. การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและเงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 ไดมี้มติอนุมติั

การจดัสรรกาํไรสําหรับปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 943,481.11 บาท และจ่ายเงินปันผล 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท (จ่ายจริง 

จาํนวนเงิน 8,780,765.68 บาท) โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

 

24. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัฯ ในการจดัการส่วนทุน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างเงินทุนท่ีเหมาะสม 

กลุ่มบริษทัฯ กาํกบัดูแลส่วนทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนซ่ึงคาํนวณโดยการหารหน้ีสิน

ตามงบแสดงฐานะการเงินดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นตามงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.45:1 และ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.45:1 และ 

1.28:1 ตามลาํดบั 
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25. รายได้อ่ืน 

ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

รายไดด้อกเบ้ีย 108,738.38  106,904.70  88,821.92 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 13,219,248.48  13,219,248.48  11,199,595.04 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา -  -  1,149,229.08 

รายไดเ้งินชดเชยภาษีอากร -  -  11,260,454.00 

กาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,483,334.73  1,483,334.73  3,065,720.88 

อ่ืน ๆ 2,188,270.08  2,188,270.08  2,646,368.45 

รวม 16,999,591.67  16,997,757.99  29,410,189.37 

 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัฯ และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ ได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพภายใต้

พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี

บริษทัฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามข้อบงัคบัของ

กองทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรู้เงินสมทบเขา้

กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนเงิน 3.79 ลา้นบาท  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัฯ ไดรั้บรู้

เงินสมทบเขา้กองทุนเป็นค่าใชจ่้าย จาํนวนเงิน 3.79 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 3.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 

และสินคา้ระหวา่งผลิต 

 

(268,731,097.04) 

  

(268,731,097.04) 

  

146,881,617.72 

วตัถุดิบและสารเคมีใชไ้ป 1,072,861,440.29  1,072,861,440.29  848,307,058.18 

ขาดทุนจากมูลค่าสินคา้คงเหลือลดลง 

(โอนกลบั) 

 

10,625,848.26 

  

10,625,848.26 

  

(37,228,627.71) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 319,305,993.12  319,305,993.12  264,536,634.93 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 28,077,702.06  28,077,702.06  31,998,715.00 

ค่าเส่ือมราคา 78,151,524.02  78,151,524.02  82,795,165.27 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 1,519,216.22  1,519,216.22  2,135,807.84 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 8,569,115.45  8,569,115.45  5,444,034.94 

ค่าขนส่ง 15,689,235.34  15,689,235.34  13,372,545.72 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 25,613,251.59  25,613,251.59  22,673,037.65 

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 72,915,749.57  72,915,749.57  59,307,471.72 

ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรม

สญัญาอนุพนัธ์ 

 

10,741,203.72 

  

10,741,203.72 

  

1,614,915.48 
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28. ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

28.1 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั      

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั -  -  - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      

  (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  10,037,407.98  10,037,407.98  (8,250,297.29) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน      

  กาํไรหรือขาดทุน 10,037,407.98  10,037,407.98  (8,250,297.29) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ความสัมพนัธ์ระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)

รายไดภ้าษีเงินไดก้บักาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีในรูปแบบการกระทบยอดระหวา่ง(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษี

เงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้ร้อยละ 20 แสดงไดด้งัน้ี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 59,021,370.40  59,065,391.72  27,119,919.41 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ี

ใชร้้อยละ 20 

 

(11,804,274.08) 

  

(11,813,078.34) 

  

(5,423,983.88) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ท่ีไม่สามารถหกัได ้ (7,578,048.63)  (7,578,048.63)  6,973,676.32 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 637,234.36  637,234.36  580,272.30 

ขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบนั 18,745,088.35  18,753,892.61  (2,129,964.74) 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั -  -  - 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 10,037,407.98  10,037,407.98  (8,250,297.29) 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ 10,037,407.98  10,037,407.98  (8,250,297.29) 
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28.2 (ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน 

  (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน 

  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่       

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้  (8,999.64)  1,799.93  (7,199.71) 

รวม  (8,999.64)  1,799.93  (7,199.71) 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  (ค่าใชจ่้าย)รายได ้  จาํนวนเงิน 

 ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี  ก่อนภาษี  ภาษีเงินได ้  สุทธิจากภาษี 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่            

ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ (8,999.64)  1,799.93  (7,199.71)  2,773,008.27  (554,601.66)  2,218,406.61 

รวม (8,999.64)  1,799.93  (7,199.71)  2,773,008.27  (554,601.66)  2,218,406.61 
 

28.3 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 40,000,000.00  40,000,000.00  40,000,000.00 

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

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีไม่มี

วนัส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่ได ้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่าง

ชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมขา้งตน้เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มีความตั้งใจ

จะจาํหน่ายเงินลงทุนน้ี 
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28.4 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชท่ี้ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ปีท่ีส้ินสุดประโยชนท์างภาษี      

ปี 2567 -  -  115,406,550.20 

รวม -  -  115,406,550.20 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชข้า้งตน้เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีได ้

 

29. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานและการจําแนกรายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

29.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัฯ ไดก้าํหนดส่วนงานท่ีรายงานจากโครงสร้างระบบการบริหารจดัการและขอ้มูล

ทางการเงินภายในของบริษทัฯ ตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการซ่ึงเป็นส่วนงานดาํเนินงานท่ี

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ มีการใช้กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ตามส่วนงานในการสอบ

ทานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอดงัน้ี 

- ส่วนงานอุตสาหกรรมฟอกหนังซ่ึงมีรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์หนังสําเร็จรูปและ

การใหบ้ริการฟอกหนงั 

- ส่วนงานอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลซ่ึงมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล 

29.2 ขอ้มูลเก่ียวกบักาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงาน 

รายการระหว่างส่วนงานที่รายงานกําหนดราคาตามเกณฑ์ราคาปกติธุรกิจกบั

บุคคลภายนอกและไดต้ดัออกจากงบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ แลว้ 

รายได ้และกาํไรหรือขาดทุนตามส่วนงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือท่ีสามารถ

ปันส่วนให้กบัส่วนงานที่รายงานไดอ้ย่างสมเหตุสมผลซ่ึงมีการวดัมูลค่าเช่นเดียวกบัรายได ้

และกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ส่วนงานท่ีรายงาน  รายการตดั  รวม 

 อุตสาหกรรมฟอกหนงั  อุปกรณ์นิรภยั  บญัชี   

 หนงัสาํเร็จรูป  ฟอกหนงั  รวม  ส่วนบุคคล     

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ลูกคา้ภายนอก 1,187,679  47,203  1,234,882  642,768  -  1,877,650 

ระหวา่งส่วนงาน 16,347  173,428  189,775  -  (189,775)  - 

รวม 1,204,026  220,631  1,424,657  642,768  (189,775)  1,877,650 

การจาํแนกรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้            

ตามเขตทางภูมิศาสตร์            

ในประเทศ 211,682  30,491  242,173  632,084  (46,838)  827,419 

ต่างประเทศ 992,344  190,140  1,182,484  10,684  (142,937)  1,050,231 

รวม 1,204,026  220,631  1,424,657  642,768  (189,775)  1,877,650 

กาํไรขั้นตน้     146,777  275,738  -  422,515 

รายไดอ่ื้น     3,165  13,834  -  16,999 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (33,081)  (120,089)  -  (153,170) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (89,292)  (67,461)  -  (156,753) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน     (27,117)  362  -  (26,755) 

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์     (11,220)  479  -  (10,741) 

ตน้ทุนทางการเงิน     (20,795)  (12,113)  -  (32,908) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)            

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     -  (166)  -  (166) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้     (31,563)  90,584  -  59,021 

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้           10,038 

กาํไรสาํหรับปี           69,059 

            

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           79,671 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 

กาํไรขั้นตน้     103,474  246,401  (156)  349,719 

รายไดอ่ื้น     16,862  12,548  -  29,410 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     (45,270)  (113,123)  -  (158,393) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     (79,572)  (65,710)  156  (145,126) 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน     (6,832)  (183)  -  (7,015) 

ขาดทุนจากสญัญาอนุพนัธ์     (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 

            

คา่เส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย           84,981 
 

29.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้อง

กลุ่มบริษทัฯ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไม่มีรายได้

จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องบริษทัฯ 
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30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทฯ มีสถานะเปิดต่อความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียน และความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ จะพิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารความเส่ียงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะถือหรือออก

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

30.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเป็นความเส่ียงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสด

ในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษทัฯ เกี่ยวเน่ืองกบั

การซ้ือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร และการขายสินคา้เป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3,705,158.66  15,650,569.65  3,705,158.66  4,699,364.08  15,650,569.65  3,841,235.51 

ยโูรโซน 18,339.00  1,549,592.50  18,339.00  18,339.00  1,549,592.50  97,256.88 

หยวนจีน 37,340.00  -  37,340.00  43,140.00  -  - 

ดอลลาร์ฮ่องกง 101.00  -  101.00  101.00  -  - 

ปอนดส์เตอร์ลิงองักฤษ -  228.93  -  2,015.00  228.93  180,081.91 

ดองเวยีดนาม 100,000.00  -  100,000.00  100,000.00  -  - 

 

30.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดใน

อนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวนอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียตลาด 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีเปิดต่อความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      (ร้อยละ) 

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46,593,381.47  -  2,537,027.49  49,130,408.96  0.05 - 0.50 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน -  242,181.00  -  242,181.00  6.00 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชี 70,218,714.72  -  -  70,218,714.72  5.82-7.025 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

สกลุเงินบาทไทย 297,818,552.85  -  -  297,818,552.85  2.90 -4.40 

สกลุเงินตราต่างประเทศ 505,076,213.53  -  -  505,076,213.53  1.22-2.67 

เงินกูย้ืมระยะยาว 107,035,000.00  -  -  107,035,000.00  4.25-4.85 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  41,752,417.60  -  41,752,417.60  0.35-4.18 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มีดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม  อตัราดอกเบ้ีย 

 อตัราลอยตวั  อตัราคงท่ี      (ร้อยละ) 

สินทรัพยท์างการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40,146,661.13  -  2,516,727.49  42,663,388.62  0.05 - 0.550 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน -  242,181.00  -  242,181.00  6.00 

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินเบิกเกินบญัชี 70,218,714.72  -  -  70,218,714.72  5.82-7.025 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน          

สกลุเงินบาทไทย 297,818,552.87  -  -  297,818,552.87  2.90 -4.40 

สกลุเงินตราต่างประเทศ 505,076,213.51  -  -  505,076,213.51  1.22-2.67 

เงินกูย้ืมระยะยาว 107,035,000.00  -  -  107,035,000.00  4.25-4.85 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  41,752,417.60  -  41,752,417.60  0.35-4.18 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 

          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดใ้ช้เคร่ืองมือทางการเงินใดเพื่อ

บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

30.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเป็นความเส่ียงท่ีคู่สัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน

ฝ่ายหน่ึงจะทาํให้เกิดผลขาดทุนทางการเงินต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยการที่ไม่สามารถจ่าย

ชาํระภาระผูกพนั ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวเน่ืองกบัการกระจุกตวัของ

การใหสิ้นเช่ือและการไม่ไดรั้บชาํระหน้ีจากเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีผลเสียหายสูงสุดจากการใหสิ้นเช่ือท่ี

อาจเกิดข้ึนเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของเงินฝากสถาบนัการเงิน และลูกหน้ีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงด้านการให้

สินเช่ือดงัน้ี 

กลุ่มสินทรัพยท์าง

การเงิน 

การบริหารความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

เงินฝากสถาบนัการเงิน การพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงินและการให้สินเช่ือกบั

บริษทัฯ 

ลูกหน้ี การพิจารณาคุณภาพสินเช่ือของลูกหน้ีจากฐานะการเงินและประสบการณ์การรับ

ชาํระหน้ีในอดีต และการกาํหนดให้ลูกคา้บางรายตอ้งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต

หรือจ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
 

30.5 การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม   

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  49,130,408.96  49,130,408.96  49,130,408.96 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  260,240,983.75  260,240,983.75  260,240,983.75 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  183,739.84  183,739.84  183,739.84 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  242,181.00  242,181.00  242,181.00 

รวม -  309,797,313.55  309,797,313.55  309,797,313.55 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  873,113,481.10  873,113,481.10  873,113,481.10 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  350,422,134.45  350,422,134.45  350,422,134.45 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 10,741,203.72  -  10,741,203.72  10,741,203.72 

เงินกูย้มืระยะยาว -  107,035,000.00  107,035,000.00  107,035,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  41,752,417.60  41,752,417.60  41,752,417.60 

รวม 10,741,203.72  1,372,323,033.15  1,383,064,236.87  1,383,064,236.87 
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       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

 รวม   

สินทรัพยท์างการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  42,663,388.62  42,663,388.62  42,663,388.62 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  260,240,983.75  260,240,983.75  260,240,983.75 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน -  183,739.84  183,739.84  183,739.84 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -  242,181.00  242,181.00  242,181.00 

รวม -  303,330,293.21  303,330,293.21  303,330,293.21 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบญัชีและ        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  873,113,481.10  873,113,481.10  873,113,481.10 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน -  350,410,999.45  350,410,999.45  350,410,999.45 

หน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ 10,741,203.72  -  10,741,203.72  10,741,203.72 

เงินกูย้มืระยะยาว -  107,035,000.00  107,035,000.00  107,035,000.00 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า -  41,752,417.60  41,752,417.60  41,752,417.60 

รวม 10,741,203.72  1,372,311,898.15  1,383,053,101.87  1,383,053,101.87 

 

       (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุน 

 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) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนัไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าและไม่มีการโอน

รายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดข้ึนประจาํที่ถืออยู ่ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน  

30.6 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น หน้ีสินตามสัญญาเช่า มีระยะเวลาครบ

กาํหนดระยะสั้น และเงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด ฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทัฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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30.7 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่วดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น

ของมูลค่ายุติธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 124,988,568.42  -  -  185,360,000.00  185,360,000.00 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม          

ตราสารอนุพนัธ์ 10,741,203.72  -  10,741,203.72  -  10,741,203.72 

 
 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

   ขอ้มูลระดบั 1  ขอ้มูลระดบั 2  ขอ้มูลระดบั 3  รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายตุิธรรม          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 124,988,568.42  -  -  141,170,000.00  141,170,000.00 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม          

ตราสารอนุพนัธ์ 1,614,915.48  -  1,614,915.48  -  1,614,915.48 
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31. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

31.1 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯ 

ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 

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 ทีทีเอน็ นนัวเูวน่ โซลูชัน่ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

(เดิมช่ือ บริษทั ไทย เทคนิคคอล  

นนัวเูวน่ จาํกดั) 

 

บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี 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 เจริญสิน เรสซิเดน้ท ์จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

(เดิมช่ือ บริษทั วทีี บราเดอร์ จาํกดั)  

บริษทั สมาร์ท เซนส์ อินดสัเตรียล ดีไซน์ จาํกดั กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

บริษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง 

ก.ม. 34 จาํกดั 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารร่วมกนั 

คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันโดยเป็นกรรมการและผู ้ถือหุ้นของ

บริษทัฯ 

คุณณฐัจกัร์ วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกันโดยเป็นผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ  และ

กรรมการและผูถื้อหุน้ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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ช่ือบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

คุณธวชัชยั วงษเ์จริญสิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทัฯ 

คุณไล่ จีเซียง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทัฯ 

คุณอาทิตย ์เชิญปรีชา บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยเป็นผูถื้อหุ้นและอดีตกรรมการของ

บริษทัฯ 
 

31.2 รายการคา้ระหวา่งกนั 

     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

บริษทัร่วม      

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก  1,276,150.00  - 

รายไดค่้าท่ีปรึกษา ราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  -  1,149,229.08 

มูลค่าการซ้ือสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  23,768,983.60 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  1,166,431.44  - 

ค่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  3,585.04  12,000.00 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย ราคาเทียบเคียงกบับุคคลภายนอก  1,631,948.45  1,694,781.00 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  610,534.32  733,685.62 

มูลค่าการขายทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  6,741.00  12,000.00 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  335,900.00  - 

ซ้ือวตัถุดิบ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  274,508,003.00  184,275,401.35 

ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  1,740,490.00  1,141,500.00 

ตน้ทุนอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  22,431,932.69  16,534,060.38 

มูลค่าการซ้ือทรัพยสิ์น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  4,000.00  - 

ค่าเช่าบริการ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  1,157,865.96  1,946,327.28 

ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  1,250,000.00  - 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั      

ค่าท่ีปรึกษา ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  3,600,000.00  4,500,000.00 
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     (หน่วย : บาท) 

   งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 นโยบายการกาํหนดราคา  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

   ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

   31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าเช่า ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  -  180,000.00 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั  259,927.24  337,159.62 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราร้อยละ 2.50 ต่อปี  -  148,954.08 

 

31.3 ยอดคงคา้งระหวา่งกนั 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีก้ารค้า     

บริษทัร่วม  734,464.01  - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  298,454.78  388,805.64 

รวม  1,032,918.79  388,805.64 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า     

บริษทัร่วม  6,525,424.57  6,525,424.57 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  338,015.15  - 

รวม  6,863,439.72  6,525,424.57 

หกั ค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า  (6,525,424.57)  (6,525,424.57) 

สุทธิ  338,015.15  - 

ลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัร่วม  -  185,542.74 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  24,455.89  17,978.11 

รวม  24,455.89  203,520.85 

เจ้าหนีก้ารค้า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  126,921,929.29  62,045,742.79 

รวม  126,921,929.29  62,045,742.79 
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    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  123,670.52  5,880.48 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,753,867.65  3,617,002.27 

รวม  3,877,538.17  3,622,882.75 

ผลประโยชน์พนักงานหลงัจากออกงานค้างจ่าย     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  8,424,680.00 

รวม  -  8,424,680.00 

เจ้าหนีอ่ื้น     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  28,606.13  41,606.08 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  800.00  32,127.71 

รวม  29,406.13  73,733.79 

เงนิลงทุนค้างจ่าย     

บริษทัร่วม  -  99,997.50 

รวม  -  99,997.50 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยอดคงเหลือตน้ปี  -  60,000,000.00 

กูย้ืมเพ่ิม  -  - 

ชาํระคืน  -  (60,000,000.00) 

ยอดคงเหลือปลายปี  -  - 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  27,099,016.00  36,171,016.00 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  540,000.00  720,000.00 

รวม  27,639,016.00  36,891,016.00 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะสั้ นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งจาํนวนเป็นเงิน

กูย้ืมจากกรรมการของบริษทัฯ ในรูปสัญญากูเ้งิน ระยะเวลา 2 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 

ต่อปี ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดช้าํระคืนครบถว้นแลว้ 
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31.4 ภาระผกูพนัระหวา่งกนั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญ

หรือท่ีปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามหมายเหตุ 33.2 

31.5 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปี  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

 ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 27,261,900.00  27,261,900.00  25,958,290.00 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน      

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้ 485,984.00  485,984.00  421,986.00 

โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ 329,818.06  329,818.06  5,618,439.00 

รวม 28,077,702.06  28,077,702.06  31,998,715.00 

 

32. รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงินสด 

32.1 รายการท่ีมิใช่เงินสด 

ประกอบดว้ย 

    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     

โดยการก่อเจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์     

มูลค่าสินทรัพยใ์นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  140,200.00  11,611.21 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมในลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  9,814.00  812.79 

โดยการทาํสญัญาเช่า  -  2,299,000.00 

โอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  23,551.40 

โอนลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1,818.86  - 

โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  11,820,278.98  - 

โอนสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  12,959,244.42  - 
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    (หน่วย : บาท) 

  งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปี  สาํหรับปี 

  ส้ินสุดวนัท่ี  ส้ินสุดวนัท่ี 

  31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์ป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  5,524,047.34 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากการทาํสญัญาเช่า  5,852,994.99  50,850,295.42 

โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  395,530.67  92.00 

เงินรับล่วงหนา้ค่าทรัพยสิ์นลดลงจาก     

การจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  -  4,499,993.76 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์     

พนกังานท่ีกาํหนดไวท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน  8,999.64  2,773,008.27 

เงินปันผลคา้งจ่าย  1,354.59  - 
 

32.2 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ  การเปล่ียนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือปลายปี 

 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด  ของการเปล่ียนแปลง    ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงิน  ของอตัราแลกเปล่ียน    31 ธนัวาคม 2563 

     เงินตราต่างประเทศ     

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงิน 662,487,909.76  207,549,884.63  3,075,686.71  -  873,113,481.10 

เงินกูย้มืระยะยาว          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 58,483,000.00  (57,366,000.00)  -  61,368,000.00  62,485,000.00 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 105,918,000.00  -  -  (61,368,000.00)  44,550,000.00 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน          

ส่วนท่ีหมุนเวยีน 19,414,295.16  (21,095,633.07)  -  19,482,734.99  17,801,397.08 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 39,557,326.52  -  -  (15,606,306.00)  23,951,020.52 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 612,406.63  (32,764,090.59)  -  32,907,872.34  756,188.38 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 12,424.00  (12,424.00)  -  150,014.00  150,014.00 

รวม 886,485,362.07  96,311,736.97  3,075,686.71  36,934,315.33  1,022,807,101.08 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดคงเหลือตน้ปี  การเปล่ียนแปลง  ผลกระทบ  การเปล่ียนแปลงอื่น  ยอดคงเหลือปลายปี 

 ณ วนัท่ี  จากกระแสเงินสด  ของการเปล่ียนแปลง    ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2563  จากการจดัหาเงิน  ของอตัราแลกเปล่ียน    31 ธนัวาคม 2563 

     เงินตราต่างประเทศ     

หน้ีสินผดินดัชาํระ 21,562,032.28  (21,562,032.28)  -  -  - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงิน 779,218,169.46  (116,276,422.45)  (453,837.25)  -  662,487,909.76 

เงินกูย้มืระยะสั้น 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 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 2,028,605.40  (2,028,605.40)  -  12,424.00  12,424.00 

รวม 966,379,020.96  (169,862,759.49)  (453,837.25)  90,422,937.85  886,485,362.07 

 

33. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

นอกจากหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ 

มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนดงัน้ี 

33.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีภาระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน กับ

สถาบนัการเงินดงัน้ี 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

เงินเบิกเกินบญัชี            

ลา้นบาท 100.00  (69.37)  30.63  100.00  (51.50)  48.50 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต            

และทรัสตรี์ซีต            

ลา้นบาท 1,527.00  (770.07)  756.93  1,527.00  (704.58)  822.42 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.00  -  3.00  3.00  (0.87)  2.13 
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 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ  วงเงินทั้งส้ิน  วงเงินใชไ้ป  วงเงินคงเหลือ 

หนงัสือคํ้าประกนั            

ลา้นบาท 15.00  (7.09)  7.91  15.00  (7.45)  7.55 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้            

ลา้นบาท 1,050.00  (270.84)  779.16  1,090.00  (53.58)  1,036.42 

บตัรเครดิต            

ลา้นบาท 5.10  (0.55)  4.55  1.60  (0.17)  1.43 

33.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ี

ปรึกษากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน อตัราค่าท่ีปรึกษา จาํนวนเงิน 0.10 

ลา้นบาท ต่อเดือน เท่ากนัทั้งปี 

33.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งบริการกบักิจการอ่ืน 

จาํนวนเงิน 27.41 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 10.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

33.4 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าในอนาคตตาม

สัญญาเช่าเคร่ืองใชส้าํนกังานกบักิจการอ่ืนดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ไม่เกิน 1 ปี 0.20  0.22 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.01  0.21 

รวม 0.21  0.43 
 

33.5 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจะตอ้งจ่ายรายจ่ายฝ่ายทุนใน

อนาคตกบักิจการอื่นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีมีสาระสําคญัซ่ึงยงัไม่ได้รับรู้ 

จาํนวนเงิน 1.36 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี 

33.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยอ่ย มีภาระผกูพนัจะตอ้งจ่ายตามหนงัสือสัญญาร่วมทุนระหวา่ง

บริษทัยอ่ยกบับุคคลอ่ืนจาํนวนเงิน 20.00 ลา้นบาท  
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 มีมติเสนอ

ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 

0.05 บาทต่อหุ้น และจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 

โดยจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เม่ือ

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

______________________________ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้นให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม

ผกูพนับริษทัลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี พร้อมทั้งมอบอาํนาจ

ใหบุ้คคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง

ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสําคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระ

สาระสาํคญั   นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เ ป็น

สาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าว  

 (3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ

บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแล้ว 

บริษทัไดม้อบหมายให้ นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาวอาจารีย ์  ศุภสินวงศช์ยั กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั” 

                      ช่ือ                  ตาํแหน่ง                       ลายมือช่ือ** 

 

1.   นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                                       -ลงนาม-    

                                                

2.   นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                               -ลงนาม-                                   

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ     นางสาวอาจารีย ์ ศุภสินวงศช์ยั      เลขานุการบริษทั                             -ลงนาม-                                   
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ณ วนัที ่31 มกราคม 2565 

นายสุวชัชัย   วงษ์เจริญสิน กรรมการ / ประธานกรรมการ  

อายุ  49  ปี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม 2543 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวสิาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอ่ย มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

 

กรรมการ บริษทัแมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โฮลีซนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ทีทีเอน็ นนัวเูวน่ โซลูชัน่ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล )ประเทศไทย) จาํกดั  

กรรมการ บริษทั กะตะ ตลาดสวน จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซงเม่า นนัวูเวน่ จาํกดั  

กรรมการ บริษทั ซนัไซน์ พลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซี เอส เมทลัพาร์? จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั มิตรนิยม )แมนวดู) จาํกดั  

กรรมการ บริษทั มิมิ อนัดสัเทรียล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั 

นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนงัไทย 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนงัและผลิตภณัฑห์นงั 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและ

ประวตัิการอบรมอ่ืน 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับ

นกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 12 สถาบนัพระปกเกลา้  

หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาํหรับนกั

บริหารระดบัสูง 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 

157



 
                                                                                                                                                       แบบ 56-1 One Report  ประจาํปี 2564   

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018 

Oxford Program me on Negotiation Batch 2 

อยู่ระหว่างศึกษา Top Executive Program in Commerce and Trade 

(TepCot 14)  

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

 6,208,042 หุ้น   (1.411%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

 พี่ชาย    :   นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน   นายกิติชยั วงษ์เจริญสิน  

 นายณัฏฐกิตต์   วงษ์เจริญสิน 
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นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน กรรมการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

อายุ  48  ปี  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of nevada, las vegas 

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลกัสูตรการเมืองการปกครอง        

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

 

กรรมการ บริษทั ยู อาร์ แฟมิล่ี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั  เจริญสิน แคปปิลตอล กดั 

กรรมการ บริษทั เอส เค เรียวแอสเสท จาํกดั 

กรรมการ  อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ไอบี รีไซเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 

กรรมการ บริษทั  ซี เอส เมทลัพาร์ท จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั  จาํกดั 

กรรมการ บริษทั  นาว เอนด์ออฟเวสท์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั  อิทธ์ิ 3 ฤทธ์ิ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั สมาร์ท เซ็น อินดสัเดรียล ดีไซน์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

กรรมการ บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 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 2564 

6,600,000 หุ้น   (1.5015%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน   พี่ชาย : นายกิติชยั  วงษ์เจริญสิน     

นายณัฏฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน  
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นายกิติชัย   วงษ์เจริญสิน กรรมการ,กรรมการบริหาร/กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2548 

อายุ  46  ปี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 2548 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (ระหว่างศึกษา) ปริญญาเอก หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิต 

สาขาวิชา การจดัการโลจิตติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน

สุนนัทา  

ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต,สาขาการจดัการอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัหัวเฉียว 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

กรรมการ บริษทั เจริญสิน โฮด้ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั แสงบูรพา แพลนเทชั่น จาํกดั 

กรรมการ บริษทั  ซีเอสเจ รับเบอร์ชีท จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

กรรมการ บริษทั บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั นาว เอ็นออฟเวสท์ จาํกดั 

กรรมการ บริษทั วีอาร์ วารา จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม.34 จาํกดั  

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเทา้ สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการ

และประวัติการอบรมอ่ืน 

หลกัสูตรนกัอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI   สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

Director Accreditation Program 64/2007 

Director Certification Program – 187/2014 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้ รุ่นท่ี 14  

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหาร 

หลกัสูตร Business Revelation and Innovation Network  (BRAIN 3)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
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สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 23  สถาบนัพระปกเกล้า 

หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง รุ่นท่ี 12  

สถาบนัพฒันาการเมืองและการเลือกตั้ง สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

(กกต)  

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

5,984,800 (1.361%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน    นายภูวสิษฏ์  วงษ์เจริญสิน 

 พี่ชายนายณัฏฐกิตต ์ วงษ์เจริญสิน 
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นายซือลุ๋น กัว กรรมการ, กรรมการบริหาร  

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธันวาคม 2537 

อายุ  68 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Diploma Shu The Junior College of Technology 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

2531 – 2532  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บริษทั แพนโอเวอร์ซีส (ไทยแลนด์) 

จาํกดั 

2519 – 2531  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ ADI GROUP (Taiwan) 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

Director Accreditation Program – Class 65/2007 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

5,366,980 (1.220%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

 

นางสาวยูนเวน เฉิน กรรมการ / กรรมการที่ปรึกษาความเส่ียง 

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

อายุ  45 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Carnegie Mellon University PA, USA 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

Director Certification Program – 284/2019 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

 

ไม่มี 
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นายณัฏฐกิตต์  วงษ์เจริญสิน 

 

กรรมการ  

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์ 2563 

อายุ  44 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จาํกดั 

กรรมการ บริษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จาํกดั 

กรรมการ บริษทั  เจริญสิน แคปปิตอล จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จาํกดั 

กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั 

กรรมการ บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

กรรมการ  บริษทั ไฟน์ ฟู๊ด แฟกเตอร์  จาํกดั  

กรรมการ  บริษทั แสงบรูพา แพลนเทชั่น จาํกดั 

กรรมการ บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั 

กรรมการ บริษทั นูร่าดี  จาํกดั 

กรรมการ  เวนเจอร์ อินเตอร์ พลสั จาํกดั 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตร ผูน้าํยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย  

สาํนกันกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (ปนป.7) สถาบนัพระปกเกลา้  

Director Certification Program – Class 303/2021 

 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

9,401,364 (2.137%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

น้องชาย : นายสุวชัชยั วงษ์เจริญสิน นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน  นายกิติชยั 

วงษ์เจริญสิน 
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นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

อายุ  61 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. 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย)์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผูอ้าํนวยการ

ระดบัสูง กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

รองอธิบดี กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์

ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์

ขา้ราชการบาํนาญ รองปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 

Director Certification Program – 234/2017 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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พล.ต.ท. ชยุต  ธนทวีรัชต์ กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 

อายุ  65  ปี ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

2558-2559 จเรตาํรวจ (สบ 8) หัวหน้าจเรตาํรวจ 

2557-2558 จเรตาํรวจ (สบ 8) 

2556-2557 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล 

2550-2556 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 1 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

Director Accreditation Program (DAP) 162/2019 

 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวสอบ/ประธานกรรมการบริหารความ

เส่ียง/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการท่ี

ปรึกษาการลงทุน  

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2554 

อายุ  53 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต  บริหารธุรกิจ (บญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์         บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

ปี 2564 – ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ  
                             บริษทั ควอลิต้ี แอสชวัรันส์ เซอร์วสิ จาํกดั 
ปี 2562 – 2564     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
ปี 2560 – 2563     กรรมการ บริษทั แอปโซลูทโกรท จาํกดั 
ปี 2560 – 2561     ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
                               บริษทั บีจิสติกส์ จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2558 – 2559     ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

ปี 2552 – ปัจจุบนั   อาจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาบญัชี  

                               คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี   

                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั สหกลอิควปิเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง / ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน   

บริษทั แอพ๊พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทอ่ืน  

 

 

คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานบญัชี สภาวชิาชีพบญัชี 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง  

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน ในปี 2564  

หลกัสูตร Ethical Leadership Program โดย IOD 

หลกัสูตร Governance, Stewardship & Sustainability Course โดย ICGN 

หลัก สู ตร ก ารประเ มินความ เ ส่ียง เพื่ อ ป้ องกัน อุบัติภัย ร้าย แรงใ น

อุตสาหกรรมเคมีและการจดัการสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกนั

นํ้าท่วม โดย สมาคมวศิวกรเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย 
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การสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี Cyber risk, 

Anti-money laundering and counteringthe financial of terrorism และ ร่าง

กฎหมายฟอกเงิน 

 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืนที่ผ่านมา 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี BJC/2004   

Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 

Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 18/2007 

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 03/2008 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 15/2012 

How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นท่ี 03/2013 

Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 08/2014 

Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 5/2018 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 
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           การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท   

ลาํดับ ช่ือ-สกุล 

จํานวนหุ้น 

31 ธันวาคม 

2563 

การซ้ือขายระหว่างปี 
31 ธันวาคม 

2564 ซ้ือเพิม่ 
จําหน่าย/

โอน 

1 นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน  

คู่สมรส 

บุตร 

14,467,488 

235,200 

- 

- 

- 

- 

8,259,446 

- 

- 

6,208,042 

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 

- 

- 

- 

- 

    5,737,141 

- 

- 

6,600,000 

1,663,200 

- 

4 นายกิติชยั  วงษเ์จริญสิน  

คู่สมรส 

บุตร 

5,3673,002 

3,630 

- 

611,798 

- 

- 

- 

- 

- 

5,984,800 

3,630 

5 นายณฏัฐกิ์ตต ์ วงษเ์จริญสิน 

คู่สมรส 

บุตร 

9,401,364 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

         9,401,364 

- 

6 นางสาวยนุ เวน เฉิน  

คู่สมรส 

บุตร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 นายสุพพตั   อ่องแสงคุณ   

คู่สมรส 

บุตร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 พลตาํรวจโทชยตุ  ธนทวีรัชต ์  

คู่สมรส 

บุตร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 ดร. มงคล   เหล่าวรพงศ ์  

คู่สมรส 

บุตร 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน     

นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล     ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

อายุ  39  ปี  ไดรั้บการเม่ือตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ), สาขาผูป้ระกอบการสากล, 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ), สาขาบญัชี,  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 10305 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

 

2549 – 2558         ผูจ้ดัการอาวโุส  

                             บริษทัไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั   

2558 – ปัจจุบนั    หุ้นส่วน, บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จาํกดั   

2563 – ปัจจุบนั     กรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการบญัชีบริหาร 

                                  สภาวิชาชีพบญัชี 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

1. การเพิ่มขีดความสามารถดา้นบญัชีของสินทรัพยดิ์จิทลั จดัโดย ก.ล.ต. 

2. แนวปฏิบติัและความทา้ทายในการจดัทาํงบการเงินตาม TFRS จดัโดย ก.ล.ต 

3. CFO Certificate รุ่น 23 (วทิยากรรับเชิญและผูส้ังเกตการณ์) จดัโดย 

     สภาวชิาชีพบญัชี 

4.   SME-PO สาํหรับ SME และ Startup จดัโดย ก.ล.ต 

5.  Strategic CFO in capital market program (Certificate Program)  

     รุ่นท่ี 2/2016 จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.  CFO in Practice (Certificate Program) รุ่นท่ี 7/2017  

     จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี 

7.   IR Professional Development Program by TIRC ปี 2018 จดัโดย TIRC 

8.   Strategic Financial Leadership Program ปี 2019  จดัโดย  

      สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

9.   Internal audit’s challenge in value adding จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี 

10.  Business challenge in merger and acquisition จดัโดย สภาวชิาชีพบญัชี 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

-ใม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร 

-ไม่มี- 
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  ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

นายวิเชษฐ์ น่ิมสุข   ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

อายุ   52  ปี  ไดรั้บการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาการบญัชี) 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ตําแน่งในบริษัทอ่ืน 

 

2560 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

2547 -   2559 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลักสูตรกรรมการและ

ประวัติการอบรมอ่ืน 

โครงการอบรม " นกับญัชียคุใหม่ " รุ่นท่ี 14 นกับญัชีกบัการสร้างมูลค่า 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   โครงการอบรม “แนวโน้ม ทิศทางการทาํ M&A ประเด็นสาํคญัท่ีตอ้ง

พิจารณาและ 

  กลยุทธ์การทาํ M&A                                           

   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การถือครองหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 

ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร 

-ใม่มี- 
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  รายละเอยีดเลขานุการบริษัท  

นางสาวอาจารีย์  ศุภสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษทั 

อายุ  60 ปี 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด อนุปริญญา  สาขาบญัชี วทิยาลยัพณิชยการบางนา 

ประสบการณ์ทาํงานตําแน่งใน

บริษัทอ่ืน 

2560   – ปัจจุบนั   เลขานุการบริษทั                                                                         

2532 – 2559          ผูจ้ดัการแผนการเงิน 

ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

การอบรบหลกัสูตรกรรมการและ

ประวตัิการอบรมอ่ืน 

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ                                                           

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   APCG 45/2018                           

กระดาษทาํการเพื่อมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่   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 

7,850 หุน้  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

ไม่มี 

1.2  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ย ความรับผิดชอบ 

ความระมดัระวงั และ ความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให ้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี  

1. ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

บริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงใหข้อ้มุลแก่ผูส้นใจทัว่ไป  

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

4.1 ทะเบียนกรรมการ  

4.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
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4.4  รายงานประจาํปีของบริษทั  

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

      5.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม 
 
 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม  ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2564 

 บริษทั มีบริษทัร่วม  จาํนวน 2 บริษทั และบริษทัยอ่ย จาํนวน 1 บริษทั  ดงัน้ี 
 
 

รายช่ือบริษทั รายช่ือผูบ้ริหาร บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 

จาํกดั 

นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน  /, // 

 นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  /, // 

บริษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลสั จาํกดั นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน /, //  

 นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน /, //  

 ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์ /  

 นายสุพพตั อ่องแสงคุณ /  

บริษทั อีเลฟเฟ่นท ์แคนน์ จาํกดั นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน  /, // 

 

หมายเหตุ  1.    /  = กรรมการ  //  =  กรรมการบริหาร X  =  ประธานกรรมการ 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

ช่ือ      นางสาววลยัรัตน์   ศิลป์ชีวะกิจจา  

อาย ุ    49  ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี  คณะบญัชี  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

หลกัสูตรการอบรม โครงการ"พฒันาผูบ้ริหาร Mini MBA" รุ่นท่ี 1 ศูนยน์วตักรรมทางธุรกิจ 

   คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

   Business Analysis Program   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

   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 

ประสบการณ์ทาํงาน 2553 – 2559         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน Back Office 

     บริษทั  แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์  จาํกดั 

   2545 – 2552         ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

     บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จาํกดั 

   2539 – 2544         หวัหนา้สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ 

     บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จาํกดั 
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หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน 

 

ช่ือ   นางสาวสุลาภา  ไชยพลบั 

อาย ุ   51 ปี 

วฒิุการศึกษา  ประกาศนียบตัรวชิาชีพ สาขาวชิา อาหารและโภชนาการ  

วทิยาลยัเทคนิคสมุทรปราการ 

หลกัสูตรการอบรม หลกัสูตรการอนุรักษพ์ลงังาน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

   หลกัสูตรผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังานภายในองคก์ร กรมพฒันาพลงังานทดเทน 

   และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 

 โครงการคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภณัฑ์โดยองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) 

 โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมใหมี้ความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

(CSR-DIW)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โครงการขยายผลการส่งเสริมการจดัทาํคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรม  

Carbon Footprint for Organization : CFO  โดย องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 

(องคก์ารมหาชน) 
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 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ  

(1) ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ท่ีดิน, อาคาร, เคร่ืองจกัร มูลค่าตาม

บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน 549.50 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน จาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ี รวม 8.1ไร่  เจา้ของ จาํนอง กบั5 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) มูลค่า 650.00 ลา้นบาท 2 อาคาร สาํนกังานใหญ่ 4 ชั้น เลขท่ี 700 หมู่ 6  เจา้ของ 

3. โรงงานท่ี 1 ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน 

(ตกแต่งหนงั) สูง 4 ชั้น เลขท่ี 700/1  

เจา้ของ 

4.ท่ีดิน จาํนวน 14 แปลง รวมเน้ือท่ี 10.20 ไร่  

โรงงานท่ี 2 (ฟอก, ยอ้มหนงั) ประกอบดว้ย 

อาคารโรงงานเลขท่ี 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.

บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคาร  ยโูอบี จาํกดั 

(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 (ผลิตรองเทา้นิรภยัและ

อุปกรณ์ความปลอดภยั) เลขท่ี 199/8 หมู่ 3 ถนน

บา้งบึง –หนองกานํ้า อาํเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี   

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน)   

วงเงิน 640  ลา้นบาท  

8. เลขท่ี 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเล่ียงเมืองชลบุรี (ทล.

361)  ต.หนองไมแ้ดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชนวงเงิน 7 ลา้นบาท 

9. เลขท่ี 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.

สายบา้นเก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บา้นเก่า อ.

พานทอง จ.ชลบุรี 

เจา้ของ - 

10. เลขท่ี 90/62 หมุ่ท่ี 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.

เชียงรากนอ้ย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 5.6 ลา้นบาท 

11. เลขท่ี 35/239, 35/240 ถ.สายปลวกแดง-หว้ย

ปราบ (รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  

จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 5 ลา้นบาท 
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผกูพนั 

12. เลขท่ี  61/1, 61/2 หมู่ 6 ถ.สายดอนหวัฬ่อ-

บา้นเก่า  ต.ดอนหวัฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน วงเงิน 7 ลา้นบาท  

13. เลขท่ี 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด 

ถ.สุขมุวทิ (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง  

จ.ระยอง 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 4 ลา้นบาท 

14. เลขท่ี 333/136-139 โครงการเจริญสินธานี-

บ่อวนิ ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ทล.331) ต.บ่อ

วนิ อ.ศรีราชา   จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 20.80 ลา้นบาท  

15. เลขท่ี 99/419-423 โครงการหมู่บา้นราช

พฤกษ ์บางนา    ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.

บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เจา้ของ - 

16. เลขท่ี 133/29-30 หมู่ 7 ถ.สุขมุวทิ ต.บางปู

ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

17. เลขท่ี 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลอง

หน่ึง (คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - 

18. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต  เจา้ของ - 

  

 

 รายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน    

 -ไม่มี- 
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 นโยบายและแนวปฏิบัตการกาํกบัดูแลกจิการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกจิ ฉบับเต็ม 

 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีไดใ้ห้ความสําคญักบัการดาํเนินธุรกิจตามหลกัารกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในทุกดา้นใหก้บั นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยการ

บริหารจดัการธุรกิจซ่ึงเป็นการผลิตและจาํหน่ายหนงัฟอกสาํเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ดว้ยการคาํนึงถึง

ผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและความย ัง่ยืนทางธุรกิจ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึง

เห็นสมควรใหน้าํ หลกัการกาํกบักิจการท่ีดี สําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ GC Code) 

ซ่ึงออกโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ มากาํหนดเป็นนโยบายในการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 กุมพาพนัธ์ 2562 เพื่อสําหรับประกาศใช ้ในปี 

2562 โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี 

หลกัการปฏิบติัท่ี 1    ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํ องคก์รท่ี 

 สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัการปฏิบติัท่ี 2  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อ ความย ัง่ยนื 

หลกัการปฏิบติัท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัการปฏิบติัท่ี 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัการปฏิบติัท่ี 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ 

หลกัการปฏิบติัท่ี 6  ดูแลใหมี้ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัการปฏิบติัท่ี 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

หลกัการปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 หลกัการปฏิบัติที ่1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที ่สร้าง       

                                          คุณค่าให้กจิการอย่างยัง่ยืน 

 หลกัการปฏิบัติ 1.1   บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอ้งการสร้างคุณค่าให้กิจการ

อย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการบริษทั  เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการให้มีการบริหารจดัการท่ีดีเพื่อให้

บริษทัมีความมัง่คงในระยะยาว คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้ง

กาํกบัดูแลให ้องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงครอบคลุมถึง 

(1)  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดว้ยการดาํเนินธุรกิจ 

(2)  กาํหนดกลยทุธ์ นโยบายการดาํเนินงาน เพื่อเป็นกรอบใหอ้งคก์รดาํ เนินไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวาง 

ไวต้ลอดจนใหค้วามสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

(3)  มุ่งปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4)  ยดึมัน่ในบรรษทัภิบาล และมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

(5)  มีการติดตามประเมินผลทบทวนกลยุทธ์   นโยบายการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและดูแลการรายงานผลการ

ดาํเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 

 หลกัการปฏิบัติ 1.2   หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในกาํกบัดูแลและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมัง่คงและ

ย ัง่ยนืในระยะยาว 
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(1) คณะกรรมการบริษทั จะให้ความสําคญัต่อผลประกอบการของบริษทั โดยยึดถือปฏิบติัยึดมัน่ในกรอบการ

แข่งขนัท่ีเป็นไปตามกติกาทางการคํ้าและจริยธรรมทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัของกฎหมาย  และหลกัของความโปร่งใส

และเป็นธรรม 

(2)  คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลใหก้รรมการดาํรงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะผูน้าํและ

เป็นผูมี้บทบาทในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองคก์ร โดยยึดหลกัการประกอบธุรกิจอย ํ่างมีจริยธรรม ให้

ความเคารพต่อสิทธิความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดถือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

(3)  เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัให้มีนโยบาย

จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน    

(4)  เพื่อให้การดาํเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้

การกาํกบัดูแลส่ือสารในให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ และการเตรียมความพร้อม ของการ

เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและมีการติดตามผลการปฏิบติัและทบทวนนโยบายอย ํ่างสมํ่าเสมอ 

 หลกัการปฏิบัติ 1.3   หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบั ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตจากการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีมี

ต่อองคก์ร โดยปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ 

 หลกัการปฏิบัติ 1.4     ขอบเขตความรับผดิชอบและการมอบหมายงาน 

 คณะกรรมการบริษทั เขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผูก้าํหนดขอบเขตการ

มอบหมายหนา้ท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และฝ่ายบริหาร ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 หลกัการปฏิบัติที ่2     กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

 หลกัการปฏิบัติ 2.1   จดัการดูแลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความย ัง่ยนื 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้บริษทัมีเป้าหมายขององค์กรในการดาํเนินงานในกิจการมีความมัง่คงเป็นท่ี

น่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทัว่โลก (Global Brand) พฒันาสินคา้ใหม่พร้อมทั้งคุณสมบติัท่ีดีเยี่ยม เพื่อ

มุ่งมัน่เป็นหน่ึงในธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จโดยมีวสิัยทศัน์ คือ 

“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 

ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ัดสรรมาเพ่ือคุณ” 

“Innovative Solutions to your Sustainable Growth 

Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” 

ซ่ึงบริษทัมีนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันากระบวนการทาํงานให้รวดเร็วและถูกต้องโดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกคา้ ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพ อีกทั้งมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
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ของลูกคา้ และสร้างผลิตภณัฑ์ และสร้างผลตอบแทนท่ีน่พอใจแก่ผูถื้อหุ้น โดยคาํนึงถึงหลกัธรรมภิบาลและความ

รับผดิชอบต่อสังคม อนันาํ มาสู่ความย ัง่ยนืของกิจการ 

 หลกัการปฏิบัติ 2.2   กาํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ของกิจการใหส้อดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั

คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายท่ีดาํ เนินดว้ยความน่าเช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้มาโดย

ตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภณัฑ์และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั สร้าง

ผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ดว้ยการพฒันาดา้นกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและค่าใชจ่้ายในการทาํงาน โดยวิธีพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหส้ามารถใชส้นบัสนุนงานฝ่ายผลิต 

 หลกัการปฏิบัติที ่3   เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

 หลกัการปฏิบัติ 3.1  ความรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัให้มีความ

เหมาะสมเพื่อนาํองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

(1) ดา้นคุณสมบติั คณะกรรมการบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย และเหมาะสมทั้งในดา้นความรู้ 

ทกัษะประสบการณ์ และความสามารถ และคุณสมบติัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ ทกัษะความรู้

และความเช่ียวชาญดา้นการฟอกหนงั และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง มีความเขา้ใจในธุรกิจขององคก์ร มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

สามารถใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระและแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ     

(2) ดา้นโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไว ้คือ บริษทัตอ้งมี

กรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และความไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินพาํนกัอยูใ่นประเทศ

ไทย เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ดา้นการถ่วงดุลอาํนาจ คณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร ในสัดส่วน 1 ใน 3 

ซ่ึงถือวา่เป็นการสะทอ้นอาํนาจความถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

(3.1) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร สามารถใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งอิสระ 

(3.2) กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ มีกรรมการอิสระอยา่ง

นอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมการ

อิสระสามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่ง

อิสระ 

(4) ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งรายละเอียด

ขอ้มูลกรรมการ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จาํนวนปี ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ

การดาํรงตาํ แหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไวใ้นรายงานประจาํ ปี 

 หลกัการปฏิบัติ 3.2   การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเป็นอิสระกบั 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตดัสินใจ 

 ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการ

กาํหนด นโยบายและการบริหารงานประจาํ และเพื่อให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลท่ีมี
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ความรู้ ทกัษะความสามารถ และประสบการณ์ ในการท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการ บริษทัไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

ไวด้งัน้ี 

(1) บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้าํ ของคณะกรรมการบริษทั 

(1.1) กาํกบั ติดตาม และดูการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(1.2) ดูแลและส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมในองคก์รท่ีมีจริยธรรมและมี

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(1.3) หารือร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีมาตราการ

ใด การกาํกบัดูแลใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1.4) มีการจดัสรรและควบคุมเวลาใหเ้พียงพอและเหมาะสม สาํหรับใหฝ่้ายบริหารเสนอเร่ืองและเหมาะสมสําหรับ

กรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ีสําคญัอย ํ่างทัว่ถึงและส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจท่ีรอบคอบและให้

ความเห็นไดอ้ย ํ่างอิสระ 

(1.5) ให้ความสําคญัในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

 (2) บทบาทหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 (2.1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานตรงกบัคณะกรรมการบริษทั 

 (2.2) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 

 (2.3) มีอาํนาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมติั และรับผิดชอบการดาํ เนินงานตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนและกล

ยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารงบประมาณ การปฏิบติังาน การลงทุนและการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปล้ืองภาระของ

บริษทั 

 (2.4) มีอาํนาจในการดาํ เนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 (2.5) มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดบัปฏิบติัการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน 

 (2.6) มีอาํนาํจในการอนุมติัและจดัการค่าใชจ่้ายในจาํนวนเงินท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมติั ไม่เกินอาํนาจหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

 (3) คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อให้เร่ืองสําคญัไดรั้บการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

และกลัน่กรองขอ้มูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 หลกัการปฏิบัติ  3.3   กาํกบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีมีความโปร่งใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ด ้

คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามท่ีกาํหนดไว ้

 (1) คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติับุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษทั จึงได้

จดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และชดัเจน เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมี

คุณสมบติัครบถว้นสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบท่ีกาํหนด และนาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

หรืออนุมติั 
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 (2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การจดัประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ ์ และวิธีการสรรหา

บุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะทาํ ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมและพิจารณาประวติั

บุคคลท่ีทาํ การสรรหา และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริษทั ก่อนท่ีนาํ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งเป็น

กรรมการต่อไป และไดเ้ปิดเผยประวติักรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบอย่างเพียงพอเพื่อ

ประกอบการตดัสินใจ 

 (3) คณะกรรมการสรรหาไดมี้การทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษทัก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และไดค้าํนึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายเดิมท่ีไดเ้สนอ

ใหต่้อวาระ 

 หลกัการปฏิบัติ 3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

 (1) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัให้มีโครงสร้างและอตัรา

ค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกนัและเหมาะสมกบัความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้

คณะกรรมการบริษทันาํพาองคก์รใหด้าํ เนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 (2) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีเป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้และนาํ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั และจะคาํนึงถึงความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบและเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้

แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัดว้ย 

 (3) ผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมติัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการ

บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีและค่าตอบแทน

ตามผลดาํ เนินงานของบริษทั 

 (4) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจาํนวนค่าตอบแทนดว้ย 

หลกัการปฏิบัติ 3.5  การควบคุมและดูแลความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการจดัสรรเวลาของกรรมการ

ท่ีเหมาะสมเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 

(1) คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

 (2) คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การรายงานการดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของกรรมการและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํ ปี 

 (3) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพี่อมิให้ผูบ้ริหาร

และพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

 (4) กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ี

จดัใหมี้ข้ึนในรอบปี 

 หลกัการปฏิบัติ 3.6  จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายคณะและแบบ

รายบุคคล เพื่อนาํ ผลการประเมินไปพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
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 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลเป็น

ประจาํทุกปีโดยใช้วิธีประเมินดว้ยตนเอง เพื่อให้มีกาํรพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับทบาทและควมรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเห็นชอบให้ใชแ้บบประเมินท่ีปรับปรุงของศูนย์

พฒันากรกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดเ้ปิดเผยไวใ้นการประเมินไว้

ในรายงานประจาํปี ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการถูกนาํไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

 หลกัการปฏิบัติ 3.7  ส่งเสริมให้กรรมการบริษทัมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจและกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะ และความรู้  สําหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ

บริษทั กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่  บริษทัไดจ้ดัให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่  ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีการให้ความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และให้เขา้ใจถึง

บทบาทหนา้ท่ี 

 บริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั ไดรั้บการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จาก

สถาบนัภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และการจดั

อบรมภายในบริษทัเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

โดยเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประจาํ ปี 

 หลกัการปฏิบัติที ่3.8  ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของกรรมการบริษทัให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และแต่งตั้ง

เลขานุการบริษทั เพื่อเป็นการสนบัสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริษทั 

 (1) คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และไดส่้งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนั กรณีท่ีกรรมการบริษทัไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมไดใ้ห้แจง้สาเหตุให้เลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในคร้ังนั้น ๆ และเลขานุการบริษทัจะตอ้งแจง้ผลการ

ประชุมใหก้รรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ 

 (2) คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้มูล

รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอด

ตาํแหน่ง 

 (3) คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีสําคญัและขอ้มูลท่ีจาํเป็นได ้ จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 

เลขานุการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีได้รับมอบหมาย  คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้

คุณสมบติั ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น และเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยให้คาํแนะนาํเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบเพื่อเป็นสนบัสนุนการดาํเนินงานของ คณะกรรมการบริษทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบติั

และประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํ ปี  เลขานุการบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการพฒันา

ความรู้อยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 หลกัการปฏิบัติที ่4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
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 หลกัการปฏิบัติที ่4.1  การดาํ เนินสรรหาพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจาํ เป็นต่อการ

ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

 (1) คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีดาํเนินการ

พิจารณาหลกัเกณฑต์ามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม

เพื่อดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และติดตามให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมตามหลกัเกณฑม์าเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

 (2) บริษทัไดจ้ดัทาํแนวทางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื่อใหน้โยบายการบริหารจดัการมีความต่อเน่ืองในตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในตาํ แหน่งสําคญัรับทราบวา่ ตนมีหนา้ท่ีตอ้งส่งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาท่ีบ

ริษกัาํหนดซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการและขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดของานท่ีคา้ง วิธีการติดต่อส่ือสารเพื่อขอ

ขอ้มูลในงานรับโอน โดยแจง้ใหบ้ริษทัรับทราบ เม่ือตนเองจะพน้จากตาํแหน่ง ทั้งน้ีบริษทัมีระบบการคดัสรรบุคลากร

ท่ีจะเขา้มารับผดิชอบ ในตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัทุกระดบัอย ํ่างเหมาะสมและสามารถทาํงานไดอ้ย ํ่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

สร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทุน ผูถื้อหุ้น ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่ง

ทนัท่วงที 

 (3) คณะกรรมการบริษทั มีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บการ

อบรมและพฒันา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

 หลกัการปฏิบัติที ่4.2  กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบับุคคลกรในองคก์ร 

 (1) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงและบุคลากรทุกระดบัในองค์กร เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกัขององคก์ารและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

 (1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั 

 (1.2) การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัจะคาํนึงถึงปัจจยัค่าตอบแทนในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกนัอุตสาหกรรมเดียวกนั ควบคู่ไปกบัผลการดาํ เนินของของบริษทั 

 (2) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธาน

กรรมการในเร่ืองดงัน้ี 

 (2.1)  เห็นชอบในหลกัเกณฑ์การประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ

ต่อการบริหารงาน โดยสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบั

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

 (2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจาํทุกปี 

 (2.3) อนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ี

และปัจจยัอ่ืนประกอบควบคู่กนัไป 

  (3) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน และอนุมติั 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เสนอ พร้อมทั้ง

มอบหมายใประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูพ้ิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานทั้งองคก์ร 
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 หลกัการปฏิบัติที ่4.3  สร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการ

บริหารและการดาํเนินงานของกิจการ คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึง

อาจจะอยูใ่นรูปแบบของขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่จะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือ

นโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่ออาํนาจในการควบคุมการบริหารจดัการกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั

จะคอยดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงดงักล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ คณะกรรมการบริษทั และควบคุมดูแลเปิดเผย

ขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

 หลกัการปฏิบัติที ่4.4  ติดตามและดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร  คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษทั โดยสนบัสนุนให้มีการพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ ทกัษะ และเป็นการเพิ่ม

ประสบการณ์ในการทาํงาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององคก์ร และ

สภาพแข่งขนัทางธุรกิจ เพื่อท่ีจะไดน้าํความรู้ความสามารถมาพฒันาตนเอง และองคก์รให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมี

การจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้ง

สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการเงิน 

 หลกัการปฏิบัติที ่5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผดิชอบ 

 หลกัการปฏิบัติที ่5.1  ควรให้ความสําคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กันกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู ้ท่ีเ ก่ียวข้อง และมีความรับผิดขอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ระดบัโลก 

(Global Brand) พฒันาศกัยภาพในดา้นการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์ บริษทัเป็น

สมาชิกหน่วยงานตรวจสอบระดบัสากลของโลกคือ  Leather Working Group ซ่ึงตอ้งผ่านการตรวจสอบตาม

มาตรฐานสากล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกระบบ ตลอดจน ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ดา้นโรงงานฟอกหนงัราย

แรกของประเทศไทย 

 หลกัการปฏิบัติที ่5.2  ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มและสะทอ้นอยู่

ในแผนการดาํ เนินการ (Operational Plan)  เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 

เป้าหมายหลกัและแผนกลยุทธ์ของกิจการ  คณะกรรมการบริษทัตอ้งเปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบายแบบน้ีให้ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียรับทราบ โดยการจดัทาํนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยืน โดยอา้งอิงตามกรอบ

การรายงานตามมาตรฐานสากล หรือ GRI (Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทางการจดัทาํรายงานความ

รับผดิชอบต่อสังคมดงัน้ี 

1) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced 

labor) หรือ แรงงานนกัโทษและไม่ใชก้ารลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกกระทาํรุนแรง หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

ของการข่มเหง ทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการดา้นระเบียบ วินยัหรือการควบคุม ต่อตา้นและไม่ใช้

แรงงานเด็ก (child labor) โดยการไม่วา่จา้งบุคคลอายุต ํ่า กวา่ 15  ปี ไม่วา่ในจุดประสงคใ์ด ๆ ทั้งแบบงานประจาํ หรือ

งานนอกเวลา รวมทั้งการทาํ งานแบบมีค่าจา้งและไม่มีค่าจา้งการวา่จา้งแรงงานต่างดา้ว บริษทักระทาํอยา่งถูกตอ้งตาม

กฎหมายภายใตก้ฎหมายแรงงาน คดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจา้งให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยคาํนึงถึง
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คุณสมบติัของแต่ละตาํแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และ ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นกบังานและปฏิบติั

ต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อายุเช้ือชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือ

สถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน ตระหนกัถึงความสําคญัของพนกังาน ดว้ยทราบดีวา่พนกังาน

เป็นทรัพยากรอนัมีค่าและเป็นปัจจยัสู่ความสําเร็จขององคก์ร จึงให้ความสําคญัและดูแลให้พนกังานมีทกัษะในการ

ทาํงานและมีความมัน่คง โดยให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จดังาน

ปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนกังานให้พนกังานใหม่ทุกท่านไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงสิทธิท่ีพนกังาน พึงไดรั้บตามการ

วา่จา้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดา้นต่างๆ และยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด มุ่งพฒันาและจดั

ให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้

พนกังานมีความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีการพิจรณา ผลงานเพื่อเล่ือนตาํ แหน่งในแต่ละปี จดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ให้แก่พนักงานเพื่อสนบัสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว ้สําหรับตนเอง และครอบครัวเม่ือลาออกจากงาน 

เกษียณอาย ุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มี

ความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั 

ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะทาํได้

ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เวน้แต่ไดก้ระทาํ ไปตาม

ระเบียบบริษทัหรือตามกฎหมาย 

2) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ประพฤติ ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีไม่บิดเบือนขอ้มูล

หลอกลวงหรือใชว้ธีิอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามครรลองของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง

การคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง ใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ ไม่ทาํลายช่ือเสียง

ของคู่แข่งทาํงการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มูลอยา่งสมเหตุสมผล 

3) ความรับผดิชอบต่อลูกคา้ บริษทัใหค้วามสาํคญัและเอาใจใส่กบัลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมัน่ท่ี

จะใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้นคุณภาพและความคุม้ค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสินคา้และบริการให้มี

คุณภาพ นอกจากน้ียงัมุ่งพฒันาสินคา้รวมถึงรักษาสัมพนัธ์ภาพท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามมาตรฐานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสอง

ฝ่าย ทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหมี้คุณภาพและมีราคาท่ีสมเหตุสมผลทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จาํกดั

สิทธิของผูบ้ริโภคและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมสําหรับผูบ้ริโภค ปฏิบติัตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่ง

เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ และร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข

หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพิ่อรักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงั  เวน้แต่ลูกคา้ยินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์

อกัษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นาํ ขอ้มูลมาใช ้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยการจดัซ้ือจดัหาตอ้งมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได ้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อ

ประโยชน์สูงสุด ตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม พนกังานบริษทัตอ้งจดัซ้ือ

จดัหาสินคา้และบริการโดยคาํนึงถึงความตอ้งการความคุม้ค่าราคา และคุณภาพมีการให้ขอ้มูลแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทียม

ถูกตอ้งไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้รวมทั้งมีการจดัซ้ือ จดัหาท่ีมีความรัดกุมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการติดต่อ

คู่คา้ให้ผูติ้ดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทาํสัญญาและการปฏิบติัตาม สัญญาไวเ้ป็นหลกัฐาน
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เผือ่ใชต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนด จะตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัซ้ือจดัหาตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้

จนทาํ ใหคู้่คา้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจจนเกินไป ปฏิบติัตามขอ้สัญญาอยา่งเคร่งครัดเม่ือพบวา่ไม่สามารถปฏิบติัตาม

สัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรึกษาในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนบัสนุนในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา 

ศาสนาศิลปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตั้งอยู ่ดาํเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์

สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนท่ีตั้งอยูมี่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือ

กบัรัฐ และชุมชน เป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ

ป้องกนัอุบติัเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบัค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้ปลูกฝังจิตสํานึกในเร่ืองความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในบุคลากร ป้องกนัและควบคุมสารตอ้งห้ามในผลิตภณัฑ์ ตาม

มาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนดอยา่งเคร่งครัด จะดาํ เนินตามวตัถุประสงค ์

หลกัการปฏิบัติที ่5.3  จดัให้มีการกาํกบัดูแลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร รวมทั้งดูแลให้มี

การนาํ เทคโนโลยแีละสารสนเทศของบริษทัทั้งหมดมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํ เนินงาน การ

บริหารความเส่ียง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงการบริหารและจดัการดา้นความ

เส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัทาํรายงานความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

เป็นประจาํ 

(2) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล เพื่อใชเ้ป็นมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ในการใชข้อ้มูลข่าวสารขององคก์รในการ

รักษาความลบั และความพร้อมใชข้องขอ้มูล รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีการนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบหรือเปล่ียนแปลง

แกไ้ขขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 หลกัการปฏิบัติที ่6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัการปฏิบัติที ่6.1  บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์

อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งคณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้

บริษทัมีการระบุความเส่ียง ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อบริษทัทั้งการประเมินความเส่ียง ผลกระทบและ

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และมีวิธีจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความ

เส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงกลยุทธ์

การบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการบริหารความ

เส่ียงกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการ

บริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั และให้ทุกหน่วยงานทาํการทบทวนประเมินความเส่ียง ปีละ 1  คร้ัง เพื่อ

รวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั 

หลกัการปฏิบัติที ่6.2   จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ คณะกรรมการบริษทัได้

จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 ท่าน กรรมการ
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อิสระท่านหน่ึงท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัททําหน้า ท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตาม กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบติัและ

หนา้ท่ีครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไดมี้การกาํหนด

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแนวปฏิบติัของหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงกาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติ ปีละ 4 คร้ัง และมีวาระการดาํรงตาํ แหน่ง

คราวละ 3 ปี และคุณสมบติัตอ้งมีความเป็นอิสระ       

 หลกัการปฏิบัติที ่6.3  คณะกรรมการบริษทั ควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ี

อาจเกิดข้ึนในบริษัท รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน และการทาํธุรกรรมกับผูมี้

ความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

(1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใชภ้ายใน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อมิใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้นในทาง

มิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นและกาํหนดให้กรรมการและ

ผูบ้ริหาร รายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละส่งสําเนารายงานการถือ

หลกัทรัพยใ์ห้สํานกัเลขานุการบริษทัจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลสําหรับจดัทาํรายงานการเปล่ียนแปลงและสรุปจาํนวนหุ้น

ของกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทัทราบในกรประชุมคณะกรรมการ เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละการประชุมคณะกรรมการในคร้ังแรกของปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

และ แบบ 56-1 

(2) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสําหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนตวั นาํมาใช้เพื่อการสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัให้ปฏิบติักฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้น ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทาํ ท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

รวมทั้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง รายการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 หลกัการปฏิบัติที ่6.4  คณะกรรมการกาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และส่ือสารในทุก

ระดบัของบริษทั และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง  คณะกรรมการบริษทั มีจดัทาํนโยบายดา้น

การต่อตา้นคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ป้องกนัและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในเร่ืองความซ่ือสัตยใ์ห้แก่บริษทัในการดาํเนินธุรกิจ มาปรับใชก้บัการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคดัเลือกพนกังาน โดยพนกังานท่ีไดรั้บการคดัเลือก ตอ้งไม่กระทาํ ความผิด

ทางวินยัหรือตอ้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ีการเล่ือนตาํแหน่ง การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และการให้ผลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจารณาผลการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบาย และไม่มีประวติั

การกระทาํ ทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือความประพฤติท่ีขดัขวางต่อการปฏิบติัตาํมนโยบายฉบบัน้ี ตลอดจนส่ือสารนโยบาย
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และสร้างความตระหนกั เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยการปฐมนิเทศให้แก่

พนกังานใหม่และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เก่ียวกบันโยบาย 

 หลกัการปฏิบัติที ่6.5  คณะกรรมการบริษทั กาํกับดูแลให้บริษทั มีกลไกในเร่ืองรับเร่ืองร้องเรียนและการ

ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 (1) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีกระบวนการรับขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้

เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับรองเร่ืองร้องเรียนในเวบ็

ไซด์ หรือรายงานประจาํปีของบริษทั พร้อมทั้งเปิดรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่จาก

พนัธมิตรและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใส 

 (2) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีการจดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งเป็นระบบ เพื่อคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน

และผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระทาํ โดยเจตนาสุจริต โดยหา้มการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นการ

เปิดเผยตามคาํสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคาํสั่งศาลหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 หลกัการปฏิบัติที ่7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 หลกัปฏิบัติที ่7.1   คณะกรรมการบริษทัดูแลและรับผิดชอบให้การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีบุคลากรท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมี

จาํนวนท่ีเพียงพอให้ส่วนท่ีเก่ียวของกับการจดัทาํ และเปิดเผยขอ้มูลในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล 

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

 (1.2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 

 (1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (1.4) ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

  (2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี และ แบบ 56-1 ท่ี

สะทอ้นฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอยา่งเพียงพอพร้อมทั้งสนบัสนุนให้มีคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของ

ฝ่ายจดัการ (ManagementDiscussion and Analysis หรือ MD&A)   เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 

 หลกัการปฏิบัติที ่7.2  การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระ

หน้ี 

 (1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว หากมีสัญญาณบ่งช้ีปัญหาสภาพคล่อง

ทางการเงิน 

 (2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสําหรับให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั 

คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจแลว้วา่จะมีผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการหรือสภาพคล่องทางการเงิน 

 หลกัการปฏิบัติที ่7.3  การจดัทาํแผนและกลไกการแกปั้ญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจดว้ยควาํมระมดัระวงัอย ํ่างใกลชิ้ด ในกรณีท่ีกิจการมี
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แนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงในการ

ดาํเนินงานทุกดา้นของบริษทั โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายบริหารความ

เส่ียงเสนอคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งกาํกบัดูแล ทบทวน และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบาย วิธีปฏิบติั

มาตรฐานกลยุทธ์ และการช้ีวดัความเส่ียง โดยรวมท่ีครอบคลุมทั้งองคก์ร ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายบริหาร

ความเส่ียงท่ีกาํหนดเพื่อให้มัน่ใจว่าความเส่ียงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั และรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ 

 หลกัการปฏิบัติที ่7.4  การจดัทาํรายงานความย ัน่ยนื ตามความเหมาะสมของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้จัดทาํนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน

สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร คือ  

“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม เติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 

ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ัดสรรมาเพ่ือคุณ” 

”Innovative Solutions to your Sustainable Growth 

Creative Performance Lifestyles in Leather & SafetyProducts” 

ไดถู้กนาํไปเช่ือมโยงกบักระบวนการทาํงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ร เพื่อเป็นแรงหนุนและขบัเคล่ือนกระบวนการ

สร้างความย ัง่ยืนให้องค์กร โดยการดาํเนินกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความย ัง่ยืนท่ีมีความ

เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงยึดหลกัการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การปฏิบติัต่อพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 หลกัการปฏิบัติที ่7.5  จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อทาํหนา้ท่ีตวัอยา่งในการติดต่อ ส่ือสารระหวา่งบริษทั

กบัผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายส่ือสารและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

บุคคลภายนอกเป็นอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมทนัเวลา และใชช่้องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัท่ีอาจจะมีผลต่อราคา

หลกัทรัพยแ์ละมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลกบั

บุคคลภายนอก และยงัไดใ้หฝ่้ายจดัการกาํหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื่อให้การส่ือสารและ

การเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หลกัการปฏิบัติที ่7.6  ส่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้ารเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัคณะกรรมการบริษทั 

พิจารณาใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทย

และภาษาองักฤษ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทั โดยสมํ่าเสมอเพื่อให้

ขอ้มูลเป็นปัจจุบนั 

 หลกัการปฏิบัติที ่8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

 หลกัการปฏิบัติที ่8.1  การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั 

 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลและให้ความสําคญัในทุกประเด็นท่ีสําคญั ทั้งประเด็นท่ีถูกกาํหนดในกฎหมายและ

ประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและ/หรือ อนุมติัในเร่ืองสาํคญันั้น ๆ 
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 (2) คณะกรรมการบริษทัมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

      (2.1)  เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระกรประชุมล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ วา่ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถา้ไม่สมควร 

จะช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูถื้อหุน้ท่ีไดท้าํการเสนอวาระเขา้มาและเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 (2.2) เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการ

ล่วงหนา้ ซ่ึงหลกัเกณฑไ์ดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ 

 (3)  คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการ

ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

 (4)  คณะกรรมการบริษทัดูแลใหส่้งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 

วนัพร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของบริษทัเป็นเวลา 15 วนัก่อนการประชุม และไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม 

สาํหรับเอกสารการประชุมภาษาองักฤษ 

 (5) คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํ ถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์การส่งคาํ 

ถามล่วงหนา้ และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 (6) หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การจดัทาํ เป็นทั้งภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็ไซด์

บริษทั  

 หลกัการปฏิบัติที ่8.2  ดูแลใหก้ารดาํเนินเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส และเอ้ือ

ต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

 (1) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวนัเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และกาํหนดสถานท่ีประชุมท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง 

 (2) ไม่มีการจาํกดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กบัผูถื้อหุ้น คือไม่มีการกาํหนดให้ผูถื้อหุ้น หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํ เอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้

 (3) คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในกรประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ดว้ยการใช ้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนบัคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

ถูกตอ้งแม่นยาํ 

 (4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทาํหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบับริษทั พร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

แสดงความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้

 (5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในท่ี

ประชุม ซ่ึงถือวา่เป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

 (6) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํ 

ทุกปี 
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 (7) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จาํนวน สัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถื้อหุ้น

ท่ีมอบฉนัทะ วธีิการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 

 (8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานท่ีประชุมจะใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 (9) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมรับทราบพร้อมทั้งบนัทึกไว้

ในรายงานการประชุม 

 หลกัการปฏิบัติที ่8.3  ดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัถดัไปหลงัวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 (2) ส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภาํยใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ 

 (3) ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัดงัน้ี 

(3.1) รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

 (3.2) วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ 

 (3.3) ประเด็นคาํถามคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัน้ีเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  โดยการคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบ

กฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค  เพื่อให้เกิดการประพฤติ

ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของบริษทัฯ ได้ถูกพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองโดยการ

พิจารณาของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั นอกจากนั้นแลว้ ยงัเป็นส่วนหน่ึงของ

ขอ้บงัคบัการทาํงานของพนกังานทุกคน 

 จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังนี ้

หมวดที ่1 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อบริษัทฯ 

หมวดที ่2 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

หมวดที ่3 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่4 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้า 

หมวดที ่5 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า 

หมวดที ่6 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

หมวดที ่7 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

หมวดที ่8 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

หมวดที ่9 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง 

หมวดที ่10 ข้อพงึประพฤติปฏิบัติเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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1. ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยความรับผิดชอบ เต็มกาํลงัความสามารถ โดยถือความถูกตอ้ง ความซ่ือสัตย ์สุจริต และ

ผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีโดยประยุกตใ์ชค้วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะต่างๆ รวมถึงพฒันาและปรับปรุงวิธีการ

ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ทนัต่อเหตุการณ์ และการเคล่ือนไหวของธุรกิจ 

3. พึงยึดมัน่ในหลกัของความถูกตอ้งและความเป็นธรรม หลีกเล่ียงการท่ารายการท่ีเก่ียวโยงท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ อยา่ง

เคร่งครัด ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติัรายการ

ระหวา่งกนัดงักล่าว 

4. ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้โอกาสหรือขอ้มูลท่ี

ไดรั้บจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ซ้ือขายหุน้ และ/หรือเพื่อนาํไปทาํธุรกิจท่ีแข่งขนั หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

5. หลีกเล่ียงการทาํงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตวัใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มท่ีเป็นการขดัผลประโยชน์ อนั

นาํมาซ่ึงความเสียหาย เสียประโยชน์แก่บริษทัฯ 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือดาํรงตาํแหน่งภายนอก

บริษทัฯ เช่น เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา พนกังานในองค์กรอ่ืน  กิจกรรมนั้นๆ จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ  ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และจะตอ้งไม่กระทบกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ตน 

7. รักษาข้อมูลอนัเป็นความลับของบริษทัฯ สอดส่อง ดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสาร ข้อมูลข่าวสารอนัเป็น

ความลบัของบริษทัฯ เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงอาจจะทาํความเสียหาย หรือเส่ือมเสีย

ช่ือเสียงของบริษทัฯ 

8. กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการซ้ือขายหุ้นและถือครองหลกัทรัพย์ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจดัทาํแบบ

รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารทุกปี  รวมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารใชข้อ้ขอ้มูลภายใน

อยา่งเคร่งครัด 

9. ใชแ้ละรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯไปใชเ้พื่อประโยชน์

ส่วนตวั 

10. มีจิตสาํนึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

11. ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆของบริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 

 

1. ผูบ้งัคบับญัชาพึงใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 
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2. ผูบ้งัคบับญัชาพึงพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยการสนบัสนุนให้มีการอบรมในทุกระดบั ให้มีความรู้ ความสามารถ 

ความชาํนาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน และความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานท่ีรับผดิชอบ 

3. ผูบ้งัคบับญัชาพึงสร้างและดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัและความ สะดวกสบายต่อ

ชีวติและทรัพยสิ์น 

4. ผูบ้งัคบับญัชาพึงปกครองดว้ยความเมตตาธรรม สร้างบรรยากาศในการทาํงานให้มีความอบอุ่น เป็นกนัเอง และ

ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5. ผูบ้งัคบับญัชาพึงให้การดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภยั อย่างเสมอ

ภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 

6. ผูบ้งัคบับญัชาพึงคาํนึงเร่ืองความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษ

พนักงาน กระทาํด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ

พนกังานนั้น 

7. ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาพึงมีสัมมาคารวะ รับฟังคาํสั่ง คาํแนะนาํ ของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด หากเกิดเหตุเร่งด่วน 

ปัญหาหรือส่ิงท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ต้องรีบรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อ

ป้องกนัความเสียหายต่างๆ 

8. พนักงานพึงรักษาและเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ความรัก ความสามคัคี ระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่คณะ 

ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม และการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 

9. พนักงานพึงทาํงานโดยการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั โดยฟังความเห็นของผูอ่ื้นตามสมควรแก่กรณี ไม่เอาเร่ือง

ส่วนตวัของผูอ่ื้นมาวพิากษว์จิารณ์ หรือแอบอา้งเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

1. ดาํเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม การตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ความกระทาํด้วยความ

รอบคอบ ระมดัระวงั มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 

2. มุ่งมัน่สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวของ บริษทัฯ และเพื่อ

เพิ่มผลประโยชน์และความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ 

3. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลท่ีจาํเป็นโดยเท่าเทียมกนั และเปิดเผยขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

ฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทาง

ท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

1. มุ่งมัน่ในการพฒันาและให้บริการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ด้วยความปลอดภยั และ

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาท่ีสมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพื่อความ

พึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ 
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2. ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด และรักษาความลบัของลูกคา้ ไม่นาํความลบัทางการคา้

ไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหน้า และ

หาทางแกไ้ขปัญหาโดยเร็ว 

3. ไม่เอารัดเอาเปรียบลูกคา้ หรือคา้กาํไรเกินควร รวมทั้งไม่กาํหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม 

4. ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ ดว้ยการทาํงานท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีวางใจไดข้องลูกคา้และจดั

ใหมี้ระบบและกระบวนการท่ีใหลู้กคา้ร้องเรียน 

5. รับฟังขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของลูกคา้เป็นประจาํ สมํ่าเสมอ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในขอ้บกพร่องต่างๆ 

ใหดี้ข้ึน 

1. ปฏิบติัตามแนวทางและวธีิการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้งของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ไดมี้การกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีการจดัทาํระบบทะเบียนคู่คา้ เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมในการกระบวนการจดัหา จดัจา้ง ท่ีโปร่งใส มีขั้นตอนท่ีสามารถตรวจสอบได ้

2. การเจรจาต่อรองในการจดัซ้ือจดัจา้งจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการเปรียบเทียบราคา และสามารถตรวจสอบ

ได ้

3. ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีไม่สุจริต หรือท่ีนอกเหนือจากการคา้ปกติในธุรกรรม

การคา้กบัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด 

4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลง

ดา้นการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการ และเง่ือนไขตาม

สัญญาเงินกูย้ืม และสัญญาอ่ืน ๆ    รวมทั้งมีการจดัประชุมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และเจา้หน้าท่ี

สินเช่ือของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลักประกัน เง่ือนไข และ

ค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหารกบัสถาบนัการเงิน 

1. ใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพื่อผลประโยชน์ของลูกคา้ และปฏิบติัตามกรอบกติกาการ

แข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม 

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือ

ละเลยใหค้วามลบัของบริษทัฯ ตกอยูใ่นมือของคู่แข่ง 

3. ไม่โจมตี และทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้ง 

4. ละเวน้การกลัน่แกลง้ หรือทาํใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

 

197



 
                                                                                                                                                    แบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564  

 

บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบท่ีจะร่วมสร้างสรรคส์ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน มีนโยบายการ

จดังบประมาณเป็นประจาํทุกปีเพื่อใชใ้นกิจกรรม CSRในดา้นต่าง ๆ 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีในความรับผิดชอบของตน และดาํรงชีวิตดว้ยจิตสํานึกท่ีดีท่ีมีต่อสังคมส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนอยู่

เสมอ 

2. ผูบ้ ังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสังคม 

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

3. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ท่ี ดีในการอนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม และส่ง เส ริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยา่งคุม้ค่า 

4. ดาํเนินธุรกิจดว้ยจิตใจท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ 

5. บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และการไม่ละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชน และ

ไม่เลือกปฏิบติั รวมถึงมีนโยบายจา้งงานผูพ้ิการ และไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงอีกดว้ย 

1. พึงเป็นผูใ้ฝ่ในการศึกษาหาความรู้ เขา้ร่วมสัมมนา และการอบรมท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพฒันาและเสริมสร้าง

ศกัยภาพให้เป็นผูท่ี้มีความสามารถ และประสบการณ์ในการทาํงาน เพื่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. ดาํรงตนใหมี้คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม 

3. ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียง และเกียรติของตนเอง และบริษทัฯ 

4. ดาํเนินชีวติดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตในทุกเร่ือง ทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองการงาน 

 

บริษทัฯ  มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมีจริยธรรม และ

รับผดิชอบในทุกโอกาส  ตอ้งปฏิบติัตนตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้ง ไม่มีส่วนร่วม

ในการคอร์รัปชัน่ ไม่ติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และจดัให้มีการสอบทาน

การปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสมํ่าเสมอ หากไม่ปฏิบติัตามหรือพบว่ามีส่วนร่วมในการทุจริต

คอร์รัปชัน่ จะพิจารณาดว้ยบทลงโทษระดบัสูงสุด 
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บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสัยต่อคณะกรรมการบริษทั

ผา่นประธานกรรมการตรวจสอบ ทาง E-Mail Address:  
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1. ขา้พเจา้ไดรั้บและอ่านขอ้ความในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานแลว้ 

2. ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยึดถือหลกัการในจรรยาบรรณฯเล่มน้ีเป็นหลกัปฏิบติัในการทาํงานดว้ยมาตรฐาน

สูงสุด 

 

 

 

 

        ....................................................................... 

                       (.................................................................) 

                     วนัท่ี......................................................... 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั  ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ได้แต่งตั้งข้ึนตามมติคณะกรรมการ

บริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน คือ  นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต ์และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์  เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวลยัรัตน์ ศีลปชีวกิจจา 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และตามกฏบตัร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสําคญักบัการกาํหนดโครงสร้างและกระบวนการทาํงานท่ีเป็นระบบ การ

สอบทานให้บริษทั มีการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีการระบบ

ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม  4  คร้ัง    เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีขอ้สรุป

ดงัต่อไปน้ี 

1 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  โดย

 คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป   

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

 ผลประโยชน์ 

2  การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการ

ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอ

ต่อการดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของผูส้อบบัญชีท่ีรายงานว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือ

ขอ้บกพร่องท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินบริษทั   

 สําหรับงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบภายในไดส้อบทานแผนการตรวจสอบประจาํปี  การ

 ปฏิบติังานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  โดยใหข้อ้แนะนาํและติดตามแกไ้ขในประเด็นท่ีมี

 นยัสาํคญัเพื่อก่อใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

 3 ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบตัร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขเก่ียวกบัคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ี และ 

อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติักบัหลกัการกาํกบั

กิจการท่ีดี และข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละ ตลาดหลกัทรัพย ์

 4 ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ขอ้มูล นยบายการ 

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ นโยบายการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลและการสอบสวนเร่ืองร้องเรียน เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการปฏิบติังาน และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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 5 จดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้

  ปฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั

  แนวทางปฏิบติัท่ีดี 

 6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบริษทัฯ  เพื่อพิจารณาให ้ 

เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กาํหนด เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัดว้ยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผล ดงัเช่นท่ีทาํกบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

 7 การพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีประจําปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ

คณะกรรมการ    บริษทัให้แต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 โดยพิจารณาและจาก

ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และค่าสอบบญัชีท่ีสมเหตุสมผล และไดเ้สนอความเห็น

ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาํเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  เพื่อแต่งตั้ง  บริษทั  ซี 

ดบัเบิ้ลยู ดบัเบิ้ลยู พี จาํกดั  โดย นางสาวชลทิชา  เลิศวิไล  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  12258  และ/หรือ 

นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7881 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ 

พนัธ์ุภกัดีนุพงษ์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 12261 และ/หรือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี  หมายเลข 4387 เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 

โดยสรุปภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอิสระ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ และ

ความระมดัระวงัรอบคอบ ตลอดจนใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้

เสียอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษทั มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

สอดคลอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการบริษทั ตลอดจน

ผูบ้ริหารของบริษทั มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งไดใ้ห้

ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการดาํเนินงานภายใตร้ะบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีมีประสิทธิผล โปร่งใสและเช่ือถือได ้รวมทั้ง

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 

 

 

        ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

                                              
                                                                                            สุพพตั  อ่องแสงคุณ  

                                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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