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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2563 ที่ผา่ นมานับเป็ นปี ที่ยากลาบาก ที่พวกเรา บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้เผชิญปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ
นานา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 แต่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ทุ่มเท เสียสละ ความรัก ความสามัคคี ทาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
ส่งผลให้พวกเราสามารถประสบความสาเร็ จในการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน และมัน่ คง
แม้วา่ ธุรกิจฟอกหนังอยูใ่ นภาวะชะลอตัวจากปั ญหาทางเศรษฐกิจภายนอกที่ เข้ามามีผลกระทบ ไม่วา่ จะเป็ นสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯกับจีน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริ กากับอิหร่ าน รวมถึงการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมในแต่ละประเทศ
ทาให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริ ษทั ยังมัน่ ใจในด้านการขาย การตลาดและการ
บริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายหลัก ทาให้สินค้าของบริ ษทั ยังคงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ผผู ้ ลิตสิ นค้าชั้นนาของโลกที่ยงั คง
ส่ งคาสั่งซื้ อเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการที่ บริ ษทั สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่ ยากลาบากเช่นนี้ เป็ นผลมาจาก
ความพยายามปรับปรุ งการผลิตและการขายให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ องในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ขยายการลงทุนและปรับปรุ งระบบ
การผลิตให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า 30 % รวมไปถึงความสามารถในการบริ หารจัดการสิ นค้าได้ดีข้ ึน และการบริ หารสิ นค้าคง
คลังที่มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
ท่ามกลางความท้าทายในปี ที่ ผ่านมา มีเรื่ องน่ ายินดีสาหรับบริ ษทั ในฐานะผูน้ าอุตสาหกรรมฟอกหนังสาเร็ จรู ปรายใหญ่ใน
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เมื่อ บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองระดับเหรี ยญทอง (Gold Medal) ด้าน
สิ่ งแวดล้อมจากองค์กร LEATHERWORKING GROUP (UK) ทั้งในส่วนโรงฟอกหนังวัว โรงฟอกหนังหมู และโรงผลิตหนังสาเร็ จรู ป
ซึ่งสะท้อนความสาเร็ จของระบบการจัดการภายในด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับสูง
ขณะเดียวกัน ในปี ที่ผา่ นมา สิ นค้าเซฟตี้โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งธุรกิจที่สร้างการเติบโตให้กบั
บริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมายังสามารถรักษาระดับการขยายตัวไว้ได้อย่างพอใจ จากความต้องการสิ นค้าป้ องกันภัยส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น ทั้งจาก
โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเริ่ มตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานทาให้สินค้า
เซฟตี้โปรดักส์ มีความต้องการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่แพงโกลินเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าด้านความปลอดภัย ที่ดาเนิ น
กิจการต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ทาให้ลูกค้ามัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ ส่งผลให้แพงโกลินเป็ นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่ งเพิ่มขึ้นและมี
ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจและทุ่มเท ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม ภายใต้นโยบายเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและจริ งจังของบริ ษทั
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่
ปรากฏในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1 One Report ) สาหรับงบการเงิน ได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิ บตั ิโดยสม่ าเสมอและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
งบการเงิ นของบริ ษทั ได้รับการตรวจสอบโดยจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตคือ บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด โดยการ
ตรวจสอบนั้น คณะกรรมการได้สนับสนุ นข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผสู ้ อบบัญชี สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็ นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทาหน้าที่สอบทานนโยบาย
การบัญชีและรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนการแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า การบริ หารงานและระบบความควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ และผลการ
สอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ที่ ไม่มีเงื่ อนไขและไม่มีขอ้ สังเกต ทาให้เชื่อถือได้วา่ งบการเงิ นของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน) สาหรับปี นี้ สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงินและกระแสเงิ นสดถูกต้องตามที่ ความในสาระสาคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1.โครงสร้ างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริ ษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊ พ จากัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียน180 ล้านบาท
โดยบุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ น Pan Oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ โรงงานฟอกหนัง
ครบวงจร คือเริ่ มตั้งแต่งนาหนังวัวดิ บหมักเกลือ นามาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตที่ ตอ้ งอาศัยทักษะความชานาญ และประสบการณ์
เพื่อให้ได้หนังฟอกสาเร็ จรู ปที่ มีคุณภาพสู ง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่ สาคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋ าหนัง ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องหนังทุ ก
ประเภทที่ ใช้หนังแท้เป็ นส่ วนประกอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2537 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิให้เข้าเป็ น บริ ษ ทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดโดยเปลี่ยนชื่อเป็ น“บริ ษทั ซี .พี.
แอล.กรุ๊ พ จากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 264 ล้านบาท ปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขชื่อ บริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)”
ในปี พ.ศ.2544 บริ ษทั ได้ขยายการทาธุรกิจโดยได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่ าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอกหนังและ
โรงงานผลิตรองเท้า ในประเทศจีน เปิ ดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริ ษทั ซีพีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อ
รองรับคาสัง่ ซื้อของลูกค้าในประเทศจีนแต่เนื่องจากประสบปั ญหาด้านการบริ หารจัดการและกฎหมายท้องถิ่น ทาให้ไม่สามารถดาเนิ น
กิจการได้ ปั จจุบนั ได้มีการขายธุรกิจให้กบั ทางผูซ้ ้ือกิจการรายใหม่ในประเทศจีน
ในปี พ.ศ.2558 บริ ษทั ร่ วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตั้งบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัดซึ่ งจะ
ดาเนิ นธุ รกิ จในการประกอบธุ รกิ จเพื่อนาเข้าและจาหน่ ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ40 ของทุนจด
ทะเบียน เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นช่องทางการทาธุรกิจเกี่ยวกับการซื้ อขายหนังและเป็ นการลดข้อจากัดในเรื่ องของเกรดหนังที่จะ
นามาใช้ในกระบวนการผลิต ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางธุ รกิจโดยเน้นหนักไปที่ การให้บริ การที่เกี่ ยวกับการ
จัดการหนังฟอกสาเร็ จรู ป ปั จจุบนั เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้หน่วยงานนี้ตอ้ งหยุดดาเนินการชัว่ คราวเพื่อการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย
ในปี 2560 บริ ษทั ได้รับโอนกิ จการทั้งหมดของ บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญา ที่
เกี่ยวข้องเข้ากับธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน
เซฟตี้โปรดักส์ จากัด หลังจากนั้นทางบริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป
2. กลุ่มธุรกิจการให้บริ การฟอกหนัง
3. กลุ่มธุรกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั จากมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00
บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มจานวนหุ ้นสามัญ จากจานวน 41,889,937 หุ ้น เป็ นจานวน 418,899,370 หุ ้น
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2561 บริ ษ ัท ได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวนเงิ น
418,899,370.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 418,899,370 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน
เงิน 439,844,340.00 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน 439,844,340 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
1.1.1 วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษทั มุง่ มัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่ งในวงการฟอกหนังชั้นนา รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัยของโลก ด้วยศักยภาพ
การบริ หารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสิ นค้าตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไว้ใจให้กบั ลูกค้าและให้ความสาคัญ
กับสิ่ งแวดล้อมโดยมีวสิ ยั ทัศน์ดงั นี้
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“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
วิถีชีวติ ด้ านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ดั ส มาเพื่อคุณ”
“Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”
พันธกิจ
 พัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนัง รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยให้กา้ วไปสู่เพื่อความเป็ นผูน้ าในภูมิภาคเอเชีย
 สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือและ
ความยืดหยุน่ ต่อลูกค้า
 ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
 สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และ ดารงตนเป็ นพลเมืองที่ดีของ
ทุก ประเทศที่เราดาเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
สาหรับการดาเนิ นธุ รกิ จในปี 2563-2564 บริ ษทั ฯได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิ จในประเทศไทยและ
เศรษฐกิ จโลกอยางสม่ าเสมอ เพื่อนามาวิเคราะห์ สถานการณ์ การใช้หนัง รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์ นิรภัย เพื่อใช้ในการวางแผน
ดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 3 ด้านได้แก่ดา้ นการจัดซื้อและปริ มาณสารอง
ด้านการผลิตและคุณภาพ และด้านการขาย และมีการกาหนดเป้ าหมาย ดังนี้
 ด้ านการจัดซื้อและปริมาณสารอง:บริ ษทั ฯมีเป้ าหมายในการรักษาระดับปริ มาณหนังกึ่งสาเร็ จรู ปในปริ มาณต่า เนื่ องจาก
ปั จจุ บัน ความต้องการหนังในตลาดลดน้อยลง และบริ ษทั ฯวางแผนจะซื้ อหนังมาฟอกใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิ ต
เนื่องจากยังมีปริ มาณการผลิตคงเหลือในระบบ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงวางแผนในการซื้ อหนังกึ่งสาเร็ จรู ปจากทาง
ต่างประเทศบางส่วนในช่วงเวลาที่หนังขาดแคลนในระบบการผลิต ส่วนของรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย บริ ษทั ฯได้
มีการกาหนดสิ นค้าคงเหลือขั้นต่าเพื่อจะใช้เป็ นตัวกาหนดการสัง่ ซื้อของ
 ด้ านการผลิตและคุณภาพ : จากแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั โดยเน้นในเรื่ องระดับการผลิตและกลยุทธ์
เพื่อการเติบโตในอนาคต ทาให้บริ ษทั ฯมีกาลังการผลิตปั จจุบนั 25 ล้านตารางฟุต อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจ และ
ตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั คาดวาจะมีการผลิตจริ งที่ประมาณ16-17 ล้านตารางฟุต ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั ได้มีการ
ปรับปรุ งระบบการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ซึ่ งรวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องจักรในจุดต่างๆ
อันจะนามาซึ่งการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงขององค์กร ส่วนของรองเท้านิรภัยได้มีการคาดการณ์วา่ จะสามารถ ผลิตได้
ในระดับ 600,000 – 800,000 คู่ต่อปี ด้วยโอกาสทางการตลาดที่เติบโตอย่างมากในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งจะเป็ น อีกหนึ่ งจุด
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจหลักของโลก จากการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ ทางบริ ษทั ฯคาดหวังวาจะทา ให้การขาย
อุปกรณ์นิรภัยต่างๆนั้นจะได้อานิสงค์จากการขยายตลาดในครั้งนี้ดว้ ย
 ด้ านการขาย : บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนที่มี
ปริ มาณการใช้หนังมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังคงเน้นกลุ่มลูกค้าBrand ในส่ วนของราคาขายนั้นได้มีการปรับลดลง
อย่างต่อเนื่ องซึ่ งสอดคล้องก้บต้นทุนวัตถุดิบ โดยทางบริ ษทั ฯ สามารถต่อรองราคากับทางคู่คา้ เพื่อปรับราคาขายให้
สอดคล้องกับสภาวะราคาหนังดิ บในตลาดโลกได้ ในด้านรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์ นิรภัยต่างๆทางบริ ษทั ฯได้มี
แผนการณ์ที่จะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่ งบริ ษทั ฯมุ่งหวังที่ จะเป็ นผูน้ าอันดับหนึ่ งในตลาดกลุ่มประเทศ
CLMV ภายใน 5 ปี และอยูใ่ นอันดับ Top ของอาเซียน
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว บริ ษทั มีแผนการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
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 เพิ่มปริ มาณแหล่งจัดหาหนังกึ่งสาเร็ จรู ปและขั้นตอนในการคัดกรองหนัง เพื่อที่จะได้หนังที่ มีคุณภาพตามความ ต้องการ
ตรงตามคาสัง่ ซื้อของลูกค้า
 กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน และการบริ หารผูม้ ีส่วนได้ ส่ วน
เสี ยทุกด้านอย่างสมดุล การดาเนินงานอย่างเป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และการขยายการ ลงทุน โดยเน้น
การลงทุนในธุรกิจที่มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์
 การสร้ างมูลค่าเพิ่มทางธุ รกิ จ ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุ น โดยการพัฒนาขี ดความสามารถขององค์กร
เนื่องจากความสามารถขององค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญอยางยิ่ งต่อการนาแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ไปสู่ การดาเนิ นการได้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ โดยเร่ งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการจัดหาเงินทุนและการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน บริ ษทั ได้วางแผนการจัดหาเงินทุนให้ สอดคล้องกับแผนการ
ลงทุน โดยคานึงถึงการบริ หารการจัดหาเงินและการลงทุนให้สดั ส่วนทางการเงิน ต่างๆ เช่น หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาอันดับความนาเชื่อถือให้อยูในระดับ เดียวกับสูง และบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินทั้งทางด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่อง ของบริ ษทั ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการบริ หารเงินและบัญชีเพื่อ
ก้าวไปสู่ระดับโลก
2. การเร่ งพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจยั พัฒนาขององค์กรให้สอดคล้องกับ แผนการเติบโต
ของบริ ษทั โดยจัดทาแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงานสาคัญที่มีผลกระทบต่อเป้ าหมาย
การเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และส่ วนงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ นแหล่งในการค้นคว้าวิจยั ขององค์กร รวมถึงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
3. ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุ รกิ จที่ จะมีการ
ลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจัดโครงสร้างและโมเดลสาหรับการดาเนินธุรกจในต่างประเทศ
4. ด้านบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่ แข่งขันได้ในระดับสากล โดยการ
เตรี ยมจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ า รวมไปถึง การรักษาบุคลากรให้
ปฏิ บตั ิงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่ องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อองค์กร การกาหนดโครงสร้ างและ
รู ปแบบการทางานขององค์กรให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันเพื่อรองรับการเติบโตของธุ รกิ จและเสริ มสร้างศักยภาพของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิ ยม ซึ่ งถือเป็ นรากฐาน
ที่สาคัญต่อการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ด้า นการบริ ห ารการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนัก ถึ ง บทบาทขององค์กรต่อ การตอบแทนต่ อสังคม ชุ มชนและ
สิ่ งแวดล้อม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และความปลอดภัย
มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม และเป็ นองค์กรที่คานึ งถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม ด้านการใช้น้ าการปล่อยของ
เสี ย และมลภาวะสู่ อากาศ ดิ น ซึ่ งได้รับการยอมรับและปกป้ องจากทางสังคม ในทุกๆ พื้นที่ ปฏิ บตั ิการ โดยใช้มาตร
วัดผลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรในระดับสากล
1.

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่1/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 พิจารณาการอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดาเนิ นงาน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ ้น และจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี เป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
2. ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป เป็ นกลุ่มธุรกิจที่ตอ้ งพบ กับช่วงที่ยากลาบากต่อเนื่องจากเมื่อปี ก่อน
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน และภาพรวมของอุตสาหกรรม ทาให้ปริ มาณการ
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ใช้หนังในตลาดโลกลดลง ประกอบกับราคาหนังดิบในตลาดโลกอยูใ่ นระดับต่าทาให้ส่งผลกระทบต่อราคาขายในปั จจุบนั
อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯสามารถบริ หารจัดการเรื่ องต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดีทาให้ผลกระทบดังกล่าวอยูว่ งที่จากัด
3. ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เป็ นธุรกิจที่สามารถทาผลงานได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามทาง บริ ษทั ฯ
ก็ยงั คงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นกันทาให้ยอดขายตกลง เนื่ องจากกาลังซื้ อในประเทศหายไป อีกทั้ง
ยังมีหลายบริ ษทั ปรับลดพนักงานทาให้ความต้องการในการใช้รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยได้รับผลกระทบตามไปด้วย
4. ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจการให้บริ การฟอกหนังเป็ นช่วงที่พบกับความยากลาาบากที่สุดเช่นเดียวกันหน่วยธุรกิจอื่นๆ เนื่ องจาก
ลูกค้าลดปริ มาณการสัง่ ซื้อ หนัง ทาให้ปริ มาณหนังที่รับจ้างฟอกลดลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั ได้มี
การปรับกาลังการรับจ้างฟอกมาเป็ นการทาหนังเพื่อใช้ในระบบของกลุ่มธุ รกิ จการผลิตและจาหน่ ายหนังสาเร็ จรู ปแทน
ปั จจุบนั เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้หน่วยงานนี้ตอ้ งหยุดดาเนินการชัว่ คราวบางส่วนเพื่อการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหน่ายหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป โดยกระบวนการผลิต
เริ่ มต้นจากการคัดสรรและนาเข้าหนังวัวหมักเกลือที่มีคุณภาพ ซื่งส่วนใหญ่นาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก และมีการนาเข้า
สารเคมีที่ใช้สาหรับฟอกหนังที่ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริ กา หนังดิบ (หนังวัวหมัก เกลือ)
และสารเคมี จึงถือเป็ นวัตถุดิบหลักในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั มีบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้าน
การฟอกหนัง โดยกระบวนการเริ่ มต้นจากการฟอกหนัง ย้อมหนัง และตบแต่งหนัง รวมถึงการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และ เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงมาเป็ นส่วนช่วยในการทางาน ทาให้กระบวนการผลิตของบริ ษทั มีศกั ยภาพ ทาให้ได้สินค้าที่มี คุณภาพและ
เป็ นที่ยอมรับของลูกค้า สิ นค้าของบริ ษทั ฯ ร้อยละ 90 ขายให้กบั โรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Marks
& Spencer, Lacoste, และอื่นๆ ซึ่งเป็ นแบรนด์รองเท้าที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง โดยที่กาลังการผลิตสูงสุดของบริ ษทั ฯในปัจจุบนั
อยูท่ ี่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน
ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ขยายธุรกิจไปยังการรับจ้างฟอกหนังวัว โดยได้เล็งเห็นว่าตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกาลังเป็ น
กระแสที่มาแรง ทาให้บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต และมีการปรับวางเครื่ องจักรใหม่โดยเครื่ องจักรใหม่ นี้
สามารถทาการผลิตได้มากกว่ากาลังผลิตปัจจุบนั ถึง 2 เท่า ในส่วนของการฟอกหนังหมูก็เช่นกัน ได้มีการสร้างโรงงาน ใหม่ซ่ ึงอยูใกล้
กับโรงงานปั จจุบนั เพื่อทาการฟอกหนังหมูเต็มกาลังโดยปั จจุบนั สามารถดาเนินการผลิตได้เต็มกาลัง
นอกจากนั้นบริ ษทั ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จากัด รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อกลุ่มเจริ ญสิ น (ผูน้ าธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยาย
เครื อข่ายเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยในนามของ “บริ ษทั รองเท้าเซฟตี้ จากัด” เมื่อวันที่1มิถนุ ายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็ วจึงได้เพิ่มกาลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็ น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2
ตุลาคม พ.ศ.2545 ในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์ แพงโกลิน โดยได้รับมาตรฐา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 368. ‟ 2538 ด้วยความมุ่งมัน่ ในการทางานที่มีประสบการณ์อนั ยาวนานของทีมบริ หารและ เจ้าหน้าที่ทุก
ฝ่ ายประกอบกบแรงสนับสนุนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ จึงทาให้บริ ษทั เติบโตอย่างเนื่องและยัง่ ยืน จนเมื่อ วันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง “ บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จากัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็ นผูผ้ ลิต
และจาหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยเสริ มหัวเหล็ก แบรนด์เป็ น
บริ ษทั แรก ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพISO
9001: 2008 จากองค์กรชั้นนา Bureau Veritas และเป็ นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ท้ งั ยังเป็ นผูน้ าตลาดในการผลิตและจัดจาหน่าย นอกจากนี้แพงโกลินจะเป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยแล้ว แพงโกลินยัง
ได้รับความเชื่อมัน่ ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายอยางเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น Sundstrom , Singing Rock , 3M
ปั จจุบนั แพงโกลินได้จาหน่ายให้กบั กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่ ทางการประเทศ
อีกทั้งบริ ษทั ยังมีตวั แทนจา
หน่วยอย่างเป็ นในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสิ นค้าไปหลายประเทศทัว่ โลก
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โครงสร้างรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี สรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทรายได้
ปี 2563
%
ปี 2562
%
ปี 2561
%
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
รายได้จากการขายและบริ การ
1,593.55
98.19
2,430.10
97.75
2,897.55
99.17
รายได้อื่น ๆ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
28.54
1.15
3.00
0.10
รายได้จากค่าเช่าและบริ การ
11.20
0.69
9.71
0.39
7.53
0.26
ดอกเบี้ยรับ
0.09
0.01
0.15
0.01
0.92
0.01
รายได้ชดเชยภาษีอากร
11.26
0.69
2.61
0.09
1.71
0.01
อื่นๆ
6.86
0.42
14.88
0.61
11.20
0.45
รวม
1,622.96
100
2,485.99 100
2,921.91
100
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ คือหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ปได้แก่ หนังผิวฟอกสาเร็ จรู ป (Full Grain Leather) และหนังท้องฟอก
สาเร็ จรู ป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อส่ งให้กบั โรงงานรองเท้าทั้งในและต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นหนัง
ประเภท หนังนูบคั ,หนังน้ ามัน, หนังทาสี ,หนังท้องและหนังกันน้ า โดยที่บริ ษทั ฯ ทาการผลิตตามการสัง่ ซื้อของลูกค้า
ลักษณะการจาหน่าย หนังวัวฟอกสาเร็ จรู ปทุกชนิด มีลกั ษณะเป็ นต้องแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนทาการจัดจาหน่ายทุก
ครั้งหน่วยของการขายสิ นค้า เป็ นหน่วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสิ นค้าเริ่ มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็ นหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป รวม
เวลาทั้งสิ้นประมาณ 23 วัน และจะทาการจัดส่งให้กบลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็ นลาดับต่อไป
นอกจากนี้บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ทั้งนี้บริ ษทั แบ่งกลุ่มสิ นค้าหลักออกเป็ น 2 กลุ่มสิ นค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มสิ นค้ารองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯผลิตขึ้นเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟตี้
โปรดักส์ จากัด แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1.1 Premium เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ นอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่ และการใช้งานแล้วยังมีความ
สวยงามในรู ปทรงและสี สนั รวมทั้งเนื้อวัสดุที่เพิ่มคุณภาพ ราคาอยูใ่ นระดับสูงกว่า Medium และ Standard ได้แก่รุ่น Harrier, Soft Plus
1.2 Medium เป็ นรองเท้านิรภัยที่ให้ความทนทานและเพิ่มความสบายในการสวมใส่ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการ
จูงใจพนักงานให้สวมใส่ ราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport
1.3 Starndard เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ให้ความทนทานเหมาะกับลูกค้าที่ตอ้ งการประหยัดงบ มีปริ มาณการใช้จานวน มาก
ราคาระดับต่าสุดใน 3 กลุ่มได้แก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight
2. กลุ่มสิ นค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment- PPE) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
ผลิต และซื้อมา-ขายไป ทั้งจากนาเข้าจากต่างประเทศและหาซื้อภายในประเทศ รวมทั้งเป็ นสิ นค้าที่จา้ งผลิต (EM: Original Equipment
Manufacturer) ตีแบรนด์ แพงโกลิน(Pangolin)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็ นอุปกรณ์ที่บุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานใช้สวมใส่บนอวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายหรื อหลายส่วน
ร่ วมกันในขณะทางาน เพื่อป้ องกันอันตรายที่ อาจเกิ ดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทางาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสี ยง,
สารพิษ, สารเคมี เป็ นต้น โดยสิ นค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้ องร่ างกายตั้งแต่ศรี ษะ จรด
เท้า 11 ประเภท ได้แก่
2.1 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า (Head & Face Protection)
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยนิ (Hearing Protection)
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection)
อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)
ชุดป้ องกันร่ างกาย (Safety Clothing)
อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
เครื่ องมือตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทางาน (Workplace Safety)
ป้ ายความปลอดภัยและงานจราจร (Safety Sign & Traffic)

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมในปี นี้ปริ มาณการใช้หนังทัว่ โลกมีระดับลดลงมากตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID-19 ราคาขาย
ยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ยอดขายและราคาขายถูกปรับลดลงมาก ถึงแม้วา่ ลูกค้าบางส่ วนจะเริ่ มกลับมาให้ความ
สนใจ การใช้หนังผิวและหนังท้องเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯสามารถพยายามปรับลดต้นทุนและรักษามาตรฐานของ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง
สาหรับคู่แข่งขันในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยูในประเทศจีนและเวียดนามภาพรวมยังไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเด่นชัด
จากเมื่อปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแม้วา่ ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากราคาหนังดิบก็ตาม อย่างไรก็ตาม
การซื้อขายที่มีปริ มาณมากๆส่วนใหญ่จะดาเนินการผ่านแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก หากบริ ษทั ฯยังคงรักษาคุณภาพของ สิ นค้า
และพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นก็จะทาให้ได้เปรี ยบคู่แข่งเพราะโรงงานตั้งอยูในพื้นที่ที่ค่อนข้างได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขันที่ส่วนใหญ่อยูใน ประเทศ
จีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองว่าดีกว่าหลายประเทศในแถบเอเซีย
สาหรับคู่แข่งขันในประเทศก็ยงั ไม่ค่อยเป็ นปั ญหามากนักเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้เพราะกาลังการผลิตของโรงงานฟอกหนัง
ในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทาธุรกิจส่ วนใหญ่ขายให้กบลูกค้าในประเทศ จึงใช้วตั ถุดิบส่ วนใหญ่มาจากในประเทศ หรื อซื้ อ
จากประเทศในแถบเอเซี ย ซึ่ งคุณภาพของสิ นค้าเมื่อ ทาเสร็ จแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐานสากล และราคาค่อนข้างต่ าซึ่ งจะเหมาะสมกบ
ลูกค้าที่ สั่งในจานวนหรื อปริ มาณที่ ไม่มากนัก ทางบริ ษทั จึ งไม่ได้มุ่งเน้น หรื อขายให้กบั ลูกค้าในประเทศตามที่ กล่าวมาข้างต้น กลุ่ม
ลูกค้าที่ ทางบริ ษทั ฯยังคงให้ความสาคัญ คือลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิ ตรองเท้าที่ มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Puma, Van,
Skechers, Lacoste และอื่นๆโดยในปี นี้ บริ ษทั ได้ลูกค้า แบรนด์ Oboz เพิม่ ขึ้นมา ซึ่งเป็ นแบรนด์รองเท้าระดับกลางที่ตอ้ งการ
สิ นค้าที่มีคุณภาพสูง โดยที่สดั ส่วนของการจาหน่ายยังคงเป็ นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20%
สาหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตยังคงอยูใ่ นอัตราที่สูง เนื่องจากแบรนด์รองเท้า
ส่ วนใหญ่เริ่ มให้ความสนใจในการใช้ผา้ เนื่ องจากมีราคาต้นทุนที่ ถูกกว่าให้ยอดปริ มาณการใช้หนังอาจจะมีแนวโน้มลดลง และ ลด
ระยะเวลาการส่ งมอบสั้นลง อีกทั้งจากสภาพเศรษฐกิ จที่ซบเซาและ COVID-19 ทาให้ความต้องการในภาพรวมหายไป ส่ งผลให้การ
แข่งขันยิ่งทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯ ได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดงั กล่าวโดยการจัดหาวัตถุดิบจาก
แหล่งที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของลูกค้า, ลงทุนเครื่ องจักรและจัดวาง Lay Out เครื่ องจักรใหม่เพื่อให้ได้การผลิต
ที่มีประสิ ทธิภาพและสามารถลดต้นทุนในการผลิต ทาให้คุณภาพของสิ นค้า,การส่งมอบ และราคาสามารถแขงขันกับคู่แข่งได้
สาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยได้รับผลกระทบ COVID-19 และเศรษฐกิจภายในประเทศ ทาให้
ภาพรวมของยอดขายนั้นต่ากว่าเมื่อปี ก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็ น 4 ช่องทาง ซึ่งมีสดั ส่วนตามยอดขายดังนี้
1.ขาย ในประเทศ
2.ขายโชว์รูมสาขา
3.ขายต่างประเทศ และ
4.ขายธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade)
โดยช่องทางการขายที่สามารถ ทาอัตราการเติบโตของยอดขายได้สูงสุ ด คือต่างประเทศในกลุ่มขายสิ นค้า Safety Shoe จากตลาดพม่า
รองลงมาเป็ นช่องทางขายใน ประเทศ ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะมาจากเป้ าหมายการเน้นหาลูกค้าใหม่ และการรักษาและเพิ่มยอดขายจาก
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ลูกค้ารายเดิม 5 กลุ่ม ลูกค้าที่มียอดขายเยอะในปี นี้ จะเป็ นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่ จงั หวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรี,จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัด ระยอง ซึ่ งยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มพนักงานขายให้เน้นเข้าถึงลูกค้ามากขี้นในพื้นที่ดงั กล่าว กลุ่มลูกค้า
แบ่งตามประเภท ธุรกิจอันดับหนึ่ง มาจากกลุ่มซื้อมาขายไปและตัวแทนจาหน่าย ลาดับรองลงมาอีก 4 ลาดับ จะเป็ น ยานยนต์ ผลิตวัสดุ
ก่อสร้าง อาหารและเกษตร และโลหะ สิ นค้ากลุ่ม Safety Shoe จาก กลุ่ม Premium เช่น รุ่ น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็ นต้น
และ Medium ซึ่งยังคงเป็ นรุ่ นยอดนิยม คือ 9501U
สิ นค้ากลุ่ม PPE เติบโต จากการเน้นการขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณ์เป็ นการนาเสนอพร้อมการขายแบบบริ การ
แก้ปัญหา ( Solution & Service) ได้แก่ารขายพร้อมสารวจติดตั้งSafety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์เครื่ องตรวจวัดแก๊สระยะยาว 4 ปี
(INET), การขายสารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กนั ตกทั้งบนบันไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบตรวจจับแก๊สแบบติดกับทีั ่ (Fixed
System) การสาธิตการอบรมการใช้งานทั้งก่อนและหลังการขายและการจัดอบรมสัมมนา ทาให้เกิดการรับรู ้ในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ลูกค้า
เชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริ การของแพงโกลินมากขึ้น กลุ่มสิ นค้าอีกกลุ่มที่เน้นทาตลาดคือ กุลม่ สิ นค้า OEM ภายใต้ แบรนด์
PANGOLIN ซึ่งได้เน้นหนักให้ทีมขายต้องเน้นนาเสนอโดยมีสินค้าเด่นในปี นี้ คือสิ นค้าในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทที่สามารถทาตลาดได้ดี
ในกลุ่มลูกค้าประกอบยานยนต์ คือถุงมืองานทัว่ ไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกันบาด กลุ่มถุงมือ Pango Family
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ต้ งั ของโรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง
กม 34 จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัด ชลบุรี ดังนี้
โรงงาน
สถานที่ต้ งั
พื้นที่ใช้สอย
ลักษณะ
(ตารางเมตร)
กรรมสิ ทธิ์
1. สานักงานใหญ่
700 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
480
เจ้าของ
จ.สมุทรปราการ 10280
2. โรงงานแห่งที่ 1
700/1 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่
9,760
เจ้าของ
(ตกแต่งหนังสาเร็ จรู ป)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
3. โรงงานแห่งที่ 2
628 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่
6,400
เจ้าของ
(ฟอก,ย้อมหนังวัว)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
4. โรงงานแห่งที่ 3
750 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่
350
เจ้าของ
(จัดเก็บสิ นค้า)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5. โรงงานแห่งที่ 4
707 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่
7,780
เจ้าของ
(จัดเก็บเคมีภณั ฑ์)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
6. โรงงานแห่งที่ 5
180 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต. บางปูใหม่
970
เช่าที่ดิน
(ฟอก,ย้อมหนังหมู)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ระยะยาว
7. โรงานแห่งที่ 6
199/8 หมู่ 3 ถนนสายพานทอง – หนอง
8,692
เจ้าของ
ผลิตรองเท้านิรภัยและ
กาน้ า ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัด
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ชลบุรี
หมายเหตุ รายละเอียด มูลค่าทางบัญชี และภาระผูกพัน สามารถดูได้ในหัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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2. กาลังการผลิตและปริ มาณการผลิต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทธุรกิจ ดังนี้
สาหรับหนังฟอกสาเร็ จ
(หน่วย : ล้านตารางฟุต)
กาลังการผลิต
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
กาลังการผลิตเต็มที่
30.00
30.00
30.00
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
15.80
23.62
28.19
อัตราการใช้กาลังผลิต
52.67%
78.72%
93.98%
สาหรับรองเท้านิรภัย
(หน่วย : คู่)
กาลังการผลิต
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
กาลังการผลิตเต็มที่
850,000
850,000
850,000
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
543,066
601,056
726,621
อัตราการใช้กาลังผลิต
63.89
70.71
85.13
นโยบายการผลิ ตที่ สาคัญคื อ บริ ษ ัท มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่ งในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของโลกด้วย
ศักยภาพของการบริ หารงานและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตสิ นค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากลและ
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจที่ ดีกบั ลูกค้า ศึ กษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่อให้มีการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และ
มาตรฐานสากล เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบหนังที่ มีคุณภาพ การวิจยั และพัฒนาสิ นค้าได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งการนาเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
ข้อกาหนดระดับสากลที่ สาคัญ เป็ นที่ ตอ้ งการของลูกค้าแบรนด์ช้ นั นาต่าง ๆ ของโลก ซึ่ งต้องพึงพอใจกับสิ นค้าของ
บริ ษทั ฯ จึงจะรับประกันได้วา่ สิ นค้าของบริ ษทั มีความเหมาะสมสาหรับการใช้งานกับแบรนด์ระดับโลก เช่น ข้อกาหนดเรื่ องสุ ขภาพ,
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ทางบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญอยู่ตลอด จึ งจัดตั้งนโยบายและข้อกาหนดต่าง ๆ
ขึ้นมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานและมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็ นต้น
3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบ คือ หนังวัวดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทาการผลิตสิ นค้า โดยทาการสัง่ ซื้อจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก ซึ่งเป็ นผู ้
เลี้ยงวัวและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเนื้ อวัวรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น RICH INTERNATIOAL
LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, เป็ นต้น ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั จึงมองหาแหล่งวัตถุดิบที่ช่วยตอบโจทย์ทาง
ธุ รกิ จ เพราะเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิตรองเท้า ซึ่ งมี คุณสมบัติมากมาย ตามข้อกาหนดของ
รองเท้าแต่ละรุ่ น (Model Specifications) ทาให้ตอ้ งใช้หนังวัวดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่ ง ไม่สามารถหาได้ในประเทศ เนื่ องจากการเลี้ยงวัวใน
ประเทศมีขอ้ จากัดเรื่ องผิวไม่สวย หนังมีความยืดหยุน่ น้อยและรวมไปถึงการซื้ อหนังกึ่งสาเร็ จรู ปมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลด
วัตถุดิบหนังท้องลง
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มูลค่าและสัดส่วนการสัง่ ซื้อวัตถุดิบระหว่าง ปี 2563 ถึง ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทวัตถุดิบ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
มูลค่า
ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ
หนังวัวดิบหมักเกลือ
223.63
36.97
447.70
31.43
226.23
12.31
หนังกึ่งสาเร็จรู ป
เคมีภณั ฑ์
รวม

94.79

15.67

440.30

30.91

1,032.13

56.19

286.36

47.36

536.38

37.66

578.58

31.50

604.94

100.00

1,424.38

100.00

1,836.94

100.00

มูลค่าสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหว่าง ปี 2563 ถึง ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
การซื้อวัตถุดิบ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
มูลค่า ร้อยละ
มูลค่า ร้อยละ
มูลค่า
ร้อยละ
จากต่างประเทศ
336.50
55.62
903.55
63.44
768.02
41.81
จากในประเทศ

268.44

44.38

520.82

36.56

1,067.92

58.19

รวม

604.94

100.00

1,424.38

100.00

1,836.94

100.00

การสั่ ง ซื้ อ เคมี ภัณ ฑ์ บริ ษัท มี ก ารซื้ อ เคมี ท้ ัง ในประเทศและต่ า งประเทศโดยซื้ อ จากประเทศอิ ต าลี , สิ ง คโปร์ ,
สหรัฐอเมริ กา, จีน, เกาหลี เป็ นต้น
(ข) ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป จะมีของเสี ยจากการผลิตซึ่งมีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมใน ขั้นตอนแรก คือ เศษ
หนังเค็มที่ผา่ นการฟอก หรื อ เรี ยกว่า หนังกาว โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตอาหารและของเล่นสุนขั
ส่วนเศษหนังสาเร็จรู ปที่เกิดจากการตัดตกแต่งหนัง ซึ่งเป็ นชิ้นงานเล็กๆ ก็จาหน่ายให้กบั ลูกค้ารายย่อย เพื่อผลิตสิ นค้าเครื่ องหนังแฮนด์
เมดประเภทอื่นๆ ส่วนสาหรับขั้นตอนการฟอกหนัง และการย้อมสี หนังจะก่อให้เกิดน้ าเสี ย ซึ่งบริ ษทั ได้ใช้ระบบบาบัดน้ าเสี ยรวม ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ในเขตประกอบการฟอกหนังสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบาบัดน้ าเสี ย
ตา,ปริ มาณของหนังดิบที่นาเข้าโรงงานผลิต ส่วนของเสี ยประเภทอื่นๆ บริ ษทั ได้จา้ งบริ ษทั ภายนอกเป็ นผูเ้ ก็บและนาไปทาลายตาม
กรรมวิธีที่ไม่กระทบกับสิ่ งแวดล้อม
การได้รับการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ตั้งแต่ปี 2556 ซี่งเน้นหนักในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ก็เป็ นข้อ
กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการอย่างจริ งจังในการรั กษาสิ่ งแวดล้อม ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้ปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
ข้อกาหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณี พิพาทอื่นใด
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั เป็ นดังนี้
ความสัมพันธ์
สัดส่ วน
ลาดับ
ชื่ อบริษัท
การร่ วมทุน
บริ ษทั ร่ วม
1.
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด
40%
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1.3.2 กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น กลุ่มเจริ ญสิ น และกลุ่มตระกูลเฉิ น ในสัดส่วนร้อยละ 73.75 และ ร้อยละ 15.24
ตามลาดับ (ข้อมูลจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จากัด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 10 มีนาคม 2564
1.3.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ในปี 2563 บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข ทางการค้า
และเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเค่รงครัดเพื่อความชัดเจนและโป่ รงใสด้วยโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจฟอกหนังของบริ ษทั เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริ ญสิ น ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญที่มีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ต้ งั แต่ตน้ น้ าจนปลายน้ า ซึ่งประกอบ
ด้วยธุรกิจที่ดาเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริ ษทั ในกลุ่มเจริ ญสิ นรายการสาคัญในปี 2563 ส่วนในเรื่ องของการจัดซื้อวัตถุดิบ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตกับทางบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด และจาก บริ ษทั อีเกิ้ลเคมีคอล
อินดัสตรี้ จากัดซึ่งมีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม และ/หรื อ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis)
บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จากัด
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั จิงดง ซีเอส รับเบอร์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น คอนโดทาวน์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั วี ที บราเดอร์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรี ยล ดีไซน์ จากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
คุณณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
คุณธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ และอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ
คุณไล่ จีเซียง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ และอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ
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บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ และอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ

คุณอาทิตย์ เชิญปรี ชา
1.3.4 ผูถ้ ือหุน้
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
(ก) รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
1.บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จากัด *
175,937,736
40.00
2.นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
30,067,202
6.836
3.MR. CHEN YU-YU
29,764,350
6.767
4.นายอิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
18,633,749
4.236
5.บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
16,212,865
3.686
6.นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
12,337,141
2.805
7.นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริ ญสิ น
9,401,364
2.137
8. MR. CHEN RUI TENG **
8,835,750
2.009
9. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
8,259,446
1.878
10. นางพเยาว์ วงษ์เจริ ญสิ น
7,356,783
1.673
หมายเหตุ * 1. บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จากัด ดาเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริ มทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดคือ
กลุ่มครอบครัววงษ์เจริ ญสิ น
** 2. จานวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่ น บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด จานวน 15,143,205 หุน้
(ข ) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั
อย่างมีนยั สาคัญ
1. กลุ่มเจริ ญสิ น
จานวนหุน้ 324,385,970 ร้อยละ 73.75
2. กลุ่มตระกูลเฉิ น
จานวนหุน้ 67,044,344 ร้อยละ 15.24
1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและชาระแล้ ว
1.4.1 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 439,844,340 หุน้ เรี ยกชาระแล้ว 439,844,284 หุน้ แบ่งเป็ นสามัญ 439,844,284 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 1.- บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.4.2 บริ ษทั ไม่หุน้ ประเภทอื่น ๆ
1.5 การออกหลักทรัพย์ อื่น
1.5.1 บริ ษทั ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ น
การจ่ายปั นผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริ ษทั มีผลกาไรสมควรจะทาเช่นนั้น
ได้ แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษมั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานประจาปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหักภาษี
และหลังจากหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อการดาเนินงานตามปกติ
อย่างมีนยั สาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กาหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน,สภาพคล่อง และ
ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรื อขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อเห็นสมควร โดยจะ
เสนอให้มีการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ถัดจากปี ที่ดาเนินการ
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ข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 5 ปี ที่ผา่ นมา
ปี
อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้

อัตราการจ่ายปั น
เงินปันผลจ่าย
ผลต่อกาไรสุทธิ
ล้านบาท
2558
1.33
1.50
113
39.60
2559
(2.14)
2560*
(0.25)
0.05
20.94
2561
0.03
0.02
67
8.80
2562
(163.87)
2563
0.04
0.02
46.62
8.80
*เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติที่สาคัญดังนี้อนุมตั ิการจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้น 8,796,885.68 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยให้จ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการสาคัญที่บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการเพื่อส่งเสริ มให้องค์กร
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการบริ หารความเสี่ ยงทางธุรกิจขององค์กรอยูภ่ ายใต้การบริ หารของผูบ้ ริ หารในทุกระดับ และการกากับดูแลของ
คณะกรรมการการบริ หาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) มีการ จัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อ
ติดตามความเสี่ ยงและผลการบริ หารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ ยงรวมทั้งจัดให้มีการรายงานสอบทานการบริ หารความเสี่ ยง แก่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯและคณะกรรมบริ ษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ติดตามการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานปฏิ บัติ วิเคราะห์ และบริ หารความเสี่ ยงในระดับ
ปฎิ บัติ ง าน เพื่ อ ความมั่น ใจว่า การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ง จากปั จ จัย ภายในและภายนอกมี ก ารบริ ห ารจัด การอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ รวมถึงควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ที่ให้ความสาคัญ ต่อการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง ให้ทนั ต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและซับซ้อนมากขึ้น
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจ
2.2.1 ความเสี่ ยงด้านกลยทธุ์ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริ ษทั ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั เป็ นระยะ ๆ เพื่อบริ หารความเสี่ ยงจากการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิ ดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวข้อง เช่น การประชุม
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน เปรี ยบเทียบข้อมูลจากสถาบันการเงิน และแหล่งที่เชื่อถือ
ได้มีการพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
(ข) ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงขององค์กร
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ ขององค์กร ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบที่
รวดเร็ ว รุ นแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็ นตัวเงิ นได้ บริ ษทั ได้มุ่งเน้นการนานโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
บริ ษทั โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม มีความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในที่ทางาน ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่ สาคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ร่ วมกัน และสร้างคุณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกกลุ่ม
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(ค) ความเสี่ ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ความเสี่ ยงในด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ยงั คงเป็ นปั ญหาสาคัญของการสั่งซื้ อหนังวัวดิบในแต่ละครั้ง เนื่ องจากไม่สามารถ
ตรวจเช็คสภาพหนังดิ บที่ ซ้ื อมาได้ครบถ้วนและทันที ในการสั่งซื้ อแต่ละครั้งก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ บริ ษทั ฯจึ งต้องแบกรับ
ความเสี่ ยงในเรื่ องคุณภาพของวัตถุดิบที่สงั่ ซื้อในแต่ละครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามในกรณี หนังดิบมีคุณภาพไม่ตรงกับสิ่ ง
ที่สงั่ ซื้อไป ทางบริ ษทั ก็มีนโยบายและกระบวนการเพื่อเคลมสิ นค้ากับผูจ้ ดั จาหน่ายต้นทางได้
(ง) ความเสี่ ยงจากการคืนสิ นค้าและส่งล่าช้า
เนื่องจากการผลิตหนังสาเร็ จรู ปนั้นเป็ นการผลิตตามคาสัง่ ซื้อ ( Made to order ) คือ ลูกค้าเป็ นผูก้ าหนดลักษณะพิเศษของ
สิ นค้า เช่น สี และ ลาย ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น จึงมีความเสี่ ยงในเรื่ องการส่งล่าช้ากว่า กาหนด และเรื่ องคุณภาพที่
เสี่ ยงกับการที่ลูกค้าไม่ยอมรับสิ นค้าหรื อส่ งคืนสิ นค้าเนื่ องจากไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้ากาหนด ทาให้ส่งผลกระทบ ต่อผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
(จ) ความเสี่ ยงในเรื่ องทักษะของพนักงาน บริ ษทั ได้วางแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการขาดแคลนแรงงานที่ มี
ฝี มือ โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในตาแหน่งที่ตอ้ งใช้ทกั ษะความสามารถ และความชานาญเป็ นพิเศษอย่างตอเนื่ อง เพราะใน
การดาเนิ นงานในโรงงานฟอกหนัง สิ่ งสาคัญ ไม่ใช่ เพีย งการมี เ ครื่ องจัก รและวัตถุ ดิบในการผลิ ตเท่ านั้น แต่ต ้องอาศัย ทักษะและ
ประสบการณ์ของพนักงานที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการทางาน ดังนั้นหากพนักงานที่มีความชานาญไม่เพียงพอต่อความ ต้องการใน
การผลิต ก็นบั ว่าเป็ นความเสี่ ยงอีกรู ปแบบหนึ่ง
2.2.2 ความเสี่ ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
บริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสมตาม
โครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯและสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆกันในเรื่ องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอกบริ ษทั ฯและเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงินเพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสารองอย่างต่อเนื่องที่จะทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถบริ หารกระแสเงินสดเข้าให้เป็ นไปอย่าต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(ข) ความเสี่ ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากการซื้อและจัดหาวัตถุดิบและเคมีส่วนใหญ่เป็ นการนาเข้าจากต่างประเทศการซื้อจึงเป็ นเงินสกุลต่างประเทศ
และในขณะนี้การซื้อขายสิ นค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริ ษทั ฯจึงมีความเสี่ ยงในเรื่ องผลกาไรขาดทุน
ในอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็ นการป้องกันในเรื่ องดังกล่าวบางครั้งบริ ษทั ฯได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินแทรกแซงอย่างเหมาะสมเพื่อให้
มัน่ ใจว่าทางบริ ษทั ฯสามารถบริ หารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนมากได้
(ค) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จัดสรรเงินกูท้ ้้ งระยะ
ั
สั้นและ
ระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของกิจการรวมถึงมี
การพัฒนาการใช้เครื่ องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริ หาร โครงสร้างหนี้ ในทุกประเทศที่ไป
ลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่ งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย และสอดคล้องต่อแนวโน้ม
ของสถานการณ์
(ง) ความเสี่ ยงด้านราคาวัตถุดิบ
ราคาหนังดิ บในปั จจุบนั ได้ปรับตัวอยูใ่ นกรอบที่ไม่ได้มีความผันผวนมากนัก ภายหลังจากการที่ ราคาหนังดิบลดลงมา
อย่างมากในช่วงปี 2555 อย่างไรก็ตามหลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าวทางบริ ษทั ฯมีการติดตามและเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่า
สามารถควบคุมได้ตลอดเวลา เนื่ องจากราคาหนังวัวดิ บเป็ นวัตถุดิบ หลักของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีวิธีที่ลดความเสี่ ยงโดยการกาหนด
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับสถานะการณ์เพื่อเฉลี่ยต้นทุนไม่ให้สูงจนเกินไป และในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาสิ นค้า
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ขี้นอยางยุติธรรม และสมเหตุสมผล ปั จจุบนั ราคาหนังดิ บในระบบมีความใกล้เคียงกับราคาตลาดค่อนข้างมาก ทาให้การซื้ อขายใน
ระบบจะสามารถสะท้อนราคาที่เป็ นปั จจุบนั
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืน
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดทานโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืน โดยมีแนวการจัดทานโยบาย ให้สอดคล้องไปกับข้อกาหนด
ต่าง ๆ ครบทุกมิติ ได้มีนโยบายสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั เดิมเป็ นต้นแบบ และ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ขององค์การสหประชาชาติ
ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
วิถีชีวติ ด้ านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ดั ส มาเพื่อคุณ”
“Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products
มุ่งมัน่ ให้แนวคิด นโยบาย กลยุทธิ์ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการพัฒนาที่ยงั ยืน่ ไปสู่การปฏิบตั ิและการดาเนินงานอย่างทัว่ ถึงในทุกหน่วยงาน
โดยให้มีความสอดคล้องไปกับหลักการ แนวปฏิบตั ิและมาตรฐานสากล มุ่งสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการและความสัมพันธ์
ที่เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดาเนินงานภายในหลักการกากับกิจการที่ดี ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
รวมทั้งต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ ให้ความสาคัญต่อการเคารพและป้ องกันสิ ทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน การล่วงละเมิด
สิ ทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิต่อพนักงอย่างอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการทางาน ส่งเสริ ม,พัฒนาความรู ้และ
ทักษะให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน คานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น และให้
ความสาคัญการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นสาคัญ
3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสียในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
การดาเนินงานกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ตลอดจนบริ หารความยัง่ ยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ
การขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งทึ่จดั ซื้อ และ กิจกรรมการผลิต ตลอดจน การขนส่งสิ นค้าให้ถึงมือลูกค้า
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
อุตสาหกรรม
การบริ หารปัจจัย
การปฏิบตั ิการ
การกระจายสิ นค้า
การตลาด
การบริ การหลัง
การการผลิต
และบริ การ
และการขาย
การขาย
ผลิตหนังฟอก
การจัดหาวัตถุดิบให้ การผลิตทุกขั้นตอน จัดส่งให้กบั ลูกค้าได้ การกาหนดราคา
การรับประกัน
สาเร็ จ,รองเท้า
ได้มาตรฐาน มี
ตลอดจนการใช้ ตรงตามกาหนดโดย
และสิ นค้าและ
สิ นค้า คุณภาพ
นิรภัย,อุปกรณ์
คุณภาพตรงตาม
สารเคมีต่าง ๆ เป็ น
การเป็ นมิตรกับ
บริ การอย่าง
ของสิ นค้าตรง
นิรภัยส่วนบุคคล ความต้องการของ มิตรกับสิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อม มุ่งมัน่
เหมาะสม
ตามที่ตกลงกัน
ลูกค้า และเป็ นมิตร ตลอดจนควบคุมการ
ลดการใช้กาซ์
การให้ความรู ้
รับข้อร้องเรี ยน
กับสิ่ งแวดล้อม
ผลิตให้มีคุณภาพ
คาร์บอน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปั ญหา
ตามมาตราฐาน
การจาหน่ายใน
และการใช้อย่าง
สิ นค้าและบริ การ
กาหนดและ
ประเทศผ่านศูยน์
ถูกต้อง
ตรวจสอบความ
กระจายสิ นค้าและ
สิ นค้ามี
ปลอดภัยในขั้นตอน
จาหน่ายผ่าน
ฉลากคาร์บอน
การผลิตทุกขั้นตอน
ช่องทาง online
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3.2.2 การวิเคาระห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริ ษทั ได้วเิ คาระห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ออกเป็ น 8 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในทุกมิติ ผลกระทบด้านความยัง่ ยืนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อบริ ษทั และผลกระทบจากการดาเนินของธุรกิจ ต่อกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม ลูกค้าและ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกากับดูแล
คู่แข่งทางการค้า โดยบริ ษทั ได้กาหนดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มไว้ดว้ ย
บริ ษทั ได้มีวธิ ีการระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยเริ่ มจากระบุประเด็นสาคัญทางธุรกิจ และประเมินผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งทางตรง
และทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ซึ่งถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ในระยะยาว รวมถึงการดูแลเพื่อให้มน่ั ในว่า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้รับ
การปฏิบตั ือย่างเท่าเทียมกันและเหมาะสม
ผู้มสี ่ วนได้ เสียภายนอก
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ความเสี่ ยง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
การตอบสนองความคาดหวังของ
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ลูกค้า
- สิ นค้ามีความปลอดภัยไม่
- ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้าน
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง กฎหมายและ
ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
สิ่ งแวดล้อมตามที่ลูกค้ากาหนด
ข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อมและการ
และสิ่ งแวดล้อม
ประเมินความสอดคล้อง
ผูข้ าย/ผูส้ ่งมอบ/
- สิ นค้ามีความปลอดภัยไม่
- เงื่อนไขการปฏิบตั ิดา้ น
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การสื่ อสารด้าน
ผูร้ ับเหมา
ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัย
สิ่ งแวดล้อม และระบบคุณภาพ
- ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน
- เรื่ องข้อร้องเรี ยน
- ไม่มีมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อการ - ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเฝ้าระวังและ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
ตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การจัดการขยะ
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเตรี ยมพร้อม
และตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผูร้ ับกาจัดขยะ
- ผูร้ ับกาจัดทิ้งไม่ถูกที่
- คัดแยกขยะให้ถูกต้อง
- -ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การจัดการขยะ
- กาจัดขยะถูกต้องตามกฎหมาย
บริ ษทั ตรวจวัดด้าน - ไม่มีใบอนุญาตหรื อ
- ตรวจครบตามกฎหมายกาหนด - ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเฝ้าระวังและ
สิ่ งแวดล้อม
ใบอนุญาตหมดอายุ
ตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม
หน่วยงานราชการ - การส่งข้อมูลและรายงานที่ - จัดส่งรายตามกาหนดเวลา
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การดาเนินการ
ภายนอก
ถูกต้อง
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับข้อกาหนดทางกฎหมายและ
- การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ข้อบังคับอื่น ๆ รวมถึงการประเมิน
ทางกฎหมายต่างๆ
ความสอดคล้อง
เขตประกอบการ - เรื่ องการปล่อยของเสี ยต่างๆ - ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดต่างๆที่
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง กฎหมายและ
อุตสาหกรรมฟอก
เกี่ยวข้อง
ข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อมและการ
หนัง
ประเมินความสอดคล้อง
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ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียภายใน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ความเสี่ ยง

ความต้องการ/ความคาดหวัง
การตอบสนองความคาดหวัง
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของผูส้ ่วนได้เสี ย
ประธานบริ ษทั /
- ข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
- อยากให้กระบวนการทางานต่างๆ - ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมสาร
กรรมการ/
- ข้อร้องเรี ยนจากชุมชน
เป็ นระบบมากขึ้น และมีการนามา
ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้า
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้
ปฏิบตั ิ
กาหนด
- การใช้ทรัพยากรอย่างมี
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การตรวจติดตาม
ประสิ ทธิภาพ
ภายในระบบการจัดการ
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การจัดการน้ าใช้
พนักงาน
- สัมผัสเสี ยงดังในที่ทางาน - สภาพแวดล้อมในการทางานที่
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเฝ้าระวังและ
- สัมผัสสารเคมี
เหมาะสม ปลอดภัย
ตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม
- อันตรายจากการทางาน
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การชี้บ่งลักษณะ
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและแผนงานด้าน
สิ่ งแวดล้อม
3.3 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ได้จดั ทานโยบายสิ่ งแวดล้อม และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ประกาศให้ได้พนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกหน่วยงาน ได้รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ประเมินกระบวนการดาเนิ นธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงและผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ บริ ษทั มีนโยบายความปลอดภัย และชี วอนามัย ,นโยบายอนุ รักษ์พลังงาน, นโยบายการอนุรักษ์การยิน โดยได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อยกระดับมาตราฐานความเป็ นเลิศในการบริ หารจัดการตามแนวทางนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืนไปกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม บริ ษทั มีเป้ าหมายระยะยาว 3 -5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ที่จะยกระดับการตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อมทั้ง
องค์กรโดยมีผทู ้ วนสอบ (Third Party ) จาก Leather Working Group ประเทศอังกฤษ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูท้ วนสอบระบบฟอกหนังทั้ง
ระบบ โดยบริ ษทั ได้ยกระดับจากเหรี ยญเงินเมื่อปี 2562 ได้พฒั นายกระดับ เป็ น ระดับเหรี ยญทอง ในปี 2563 ทุกโรงงาน
3.3.2 ผลการดาเนินงานด้านสิ่ งแวดล้อม
การใช้ พลังงาน
อุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสูง ในรู ปแบบพลังงานความร้อน
พลังงานไฟฟ้า และ พลังงานไอน้ า เป็ นต้น บริ ษทั จึงตระหนักถึงการจัดการพลังงานให้มีประสิ ทธิภาพ ในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั มีผลทาให้การใช้พลังงานต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และบริ ษทั ได้
บริ หารจัดการการใช้พลังานอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยติดตั้งและบารุ งรักษาอุปกรร์ควบคุมการทางงานของระบบไฟฟ้า (VSD) ทาให้
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 210,289.09 บาทต่อปี คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้าลดลง 49,299.12 kWh/y
การเปลีย่ นเปลงการสภาพภูมอิ ากาศ บริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในต่างประเทศ ซึ่งให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการ
ปล่อยกาซ์เรื อนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทาลายป่ ารวมทั้งการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในรู ปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็ น
สาเหตุสาคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน และนับวันปั ญหาดังกล่าวก็ยงิ่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้นจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน
ทาให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกตื่นตัวในการดาเนินงานเพื่อ ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization หรื อ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็ นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริ มาณ
ก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อยจากการดาเนินงานขององค์กร อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางการบริ หาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจกได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
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บริ ษทั ได้ร่วมกับ องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทาโครงการส่ งเสริ มการจัดทา
คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ดังนี้ คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร คือ ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ
ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิง การใช้ไฟฟ้ า การจัดการของเสี ย และการขนส่ ง วัดออกมาในรู ปตันคาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2563 - 26 สิ งหาคม 2564 ตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์ บอนใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561 โดยมี บริ ษทั เอส จี เอส (ประเทศไทย) เป็ นผูท้ วนสอบ
การบริหารจัดการนา้ อุตสาหกรรมฟอกหนังที่ใช้น้ าในกระบวนการผลิตเป็ นจานวนมาก ได้ตระหนังถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรน้ า ตลอดจนความเสี่ ยง และผลกระทบที่เกี่ยวกับการนาน้ าจากแหล่งน้ ามาใช้กระบวนการผลิตใช้ แหล่งที่มีของน้ าและการ
และการปล่อยน้ าทิ้งที่อาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ในปี 2563 คณะทางานด้านการควบคุมการใช้ทรัพยากรสามารถ
ปริ มาณการใช้น้ าได้ ร้อยละ 3 ต่อผลิตภัณฑ์ โดยมีแผนระยะยาว 3 ปี การลดการใช้ปริ มาณน้ า ต้องไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 1
การจัดการมลพิษทางอากาศ บริ ษทั คานึ งถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ ซึ่ งมาจากกระบวนการผลิตและสารเคมี
ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อพนักงาน รวมถึงชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ บริ ษทั บริ หารจัดการโดยปฏิ บตั ตามกฏหมายที่ เกี่ ยวข้อง
มลพิษอากาศอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนการตรวจมลพิษทางอากาศของบริ ษทั ปี ละ 2 ครั้ง ซึ่งมีค่ามาตรฐานตามที่กฏหมายกาหนด
การจัดการของเสียและวัสดุทไี่ ม่ ใช้ แล้ ว บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสี ย และยึดกลยุทธ์การ
จัดการของเสี ยตามหลัก ที่กฏหมายกาหนด โดยมุ่งเน้น การลดปริ มาณของเสี ยโดยการลดการ (Reduce) การนาของเสี ยกลับมาใช้ซ้ า
(Reuse) และ การนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปฎิเสธการใช้สารเคมีที่ไม่เป็ นมิตรสิ่ งแวดล้อม (Refuse) การใช้ทรัพากรแบบ
หมุนเวียน (Renewable) ตลอดจนส่ งกาจัดโดยผูไ้ ด้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสหกรรม ซึ่ งสามารถนากลับมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ ในปี 2563 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการวิจยั มาตราการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็ นโรงงานนาร่ องในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อพัฒนาการเปลี่ยนของเสี ยมา
เป็ นทรัพยากร เป็ นการร่ วมมือกับภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของบริ ษทั
3.4 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิตสิ ังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการจัดการด้านสังคมในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยมุ่งมัน่ ให้ให้สอดคล้องกับ
กฏหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวกับการจัดการด้านสังคม ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน นโยบายคุณภาพ นโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ การดูแลพนักงาน ลูกค้าและคู่คา้ นโยบายด้าน
สิ ทธิมนุษยชน
3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
ด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย บริ ษัท มุ่ ง มั่น ในการดู แ ลป้ อ งกัน เรื่ อ งความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของบุคลากร ทรั พย์สินและกระบวนการทุ กขั้นตอน มีนโยบายที่ ให้การสนับสนุ นกิ จกรรมต่าง ๆ ที่
เสริ มสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ชุมชน และสังคมส่วนรวมอยูเ่ สมอ โดยได้กาหนดนโยบายและจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย ควบคุมปรับปรุ งแก้ไขอันตรายจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั พร้อมการจัด
กิจกรรมส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยในการทางานให้กบั บุคลากรทุกคน
ในปี 2563 บริ ษทั ได้เก็บสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่างการทางาน ซึ่งได้บนั ทึการเกิดอุบตั ิเหตุและวิเคราะห์
สาเหตุการเกิดและจัดการแผนการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อป้ องกันมิให้เกิดขึ้นอีก โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจาบริ ษทั คิดเป็ น
อัตราความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ 4.81
ด้ านการดูแลพนักงานและบุคลากร บริ ษทั มีปรับแผนการทางานซึ่งครอบคลุมถึงการบริ หารภาวะวิกฤตในสถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 โดยให้ความสาคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพนักงาน มีการประชุมและปรับแผนการทางานอย่างทันทีเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิ น จัดตั้งคณะทางานเพื่อสื่ อสารกับพนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยจัดให้มีการคัดกรอง
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เบื้องต้นผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทางาน แจกแอกกอออล์และหน้ากากแก่พนักงานทุกคน ตลอดจนตั้งจุดวางแอลกอออล์เจลไว้
ตามจุดต่าง ๆ ทัว่ บริ เวณอาคารสานักงานและโรงงาน รณรงค์ให้พนักงานดูแลตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือสม่าเสมอ และออก
นโยบาย WFH เพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในการติดเชื้อให้กบั พนักงาน ให้พนักงานเข้าทางานและพัก โดยเหลื่อมเวลาตามความ
เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่ตอ้ งเดินทางโดยรถสาธารณะ
ข้ อมูลสถิตกิ ารฝึ กอบรมประจาปี 2563
รายการ
ปี 2563
ปี 2562
จานวนหลักสูตรที่จดั อบรม
31
14
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสูตร
22
6
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม/บาท
210,955
250,000
จานวนอบรมพนักงานทั้งหมด
574
544
จานวนพนักงานทั้งหมด
956
572
% อบรมพนักงาน
60.04
95
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน
75.22
6.50
ด้ านเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัตติ ่อแรงงาน
บริ ษทั เคารพในเกียรติของพนักงานในสถานที่ทางานของเรา
กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าร่ วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิ ทธิในการทางาน ทั้งระบบขององค์กรมีนโยบายที่
จะปฏิบตั ิตามกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยก
ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา ส่งเสริ มความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยมี
ข้อกาหนดดังนี้
„ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรื อการคุกคามจากการถูก
กระทารุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่นๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้านระบียบ วินยั หรื อการควบคุม
„ ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่วา่ จ้างบุคคลอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่วา่ ในจุดประสงค์ใดทั้ง แบบงานประจา
หรื องานนอกเวลา รวมทั้งการทางานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
„ การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริ ษทั ฯ กระทาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฏหมายแรงงาน
„ บริ ษทั จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่งงานคุณวุฒิ
ทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับงานและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มี
ข้อกีดกันเรื่ องเพศ อายุเชื้อชาติศาสนา สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบตั ิงาน
„ บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานด้วยทราบดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่า และเป็ นปั จจัยสู่ความสาเร็ จของบริ ษทั
จึงให้ความสาคัญและดูแลให้พนักงานมีทกั ษะในการทางานและมีความมัน่ คง โดย
- ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
-จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็ นประจาปี ทุกปี เพื่อให้พนักงานสามารถทราบได้วา่ ปั จจุบนั สุขภาพของตัวเองเป็ น
อย่างไร และได้รับการรักษาหรื อป้ องกันได้อย่างทันท่วงที และยังสร้างความ ตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
-จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิ ทธิที่พนักงาน พึงได้รับตามการ
ว่าจ้างที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด
-มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้มี ประสิ ทธิภาพ
และส่งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งในแต่ละปี
-จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับตนเอง และครอบครัว
เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรื อเสี ยชีวติ
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4.ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
4.1 วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
รายการ / ปี

2563
(ล้านบาท)
1,594
(1,244)
350

2562
(ล้านบาท)
2,430
(2,187)
246

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท
(836)
940
104

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้
บริ ษทั ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็จรู ปซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนที่ร้อยละ 59
ของรายได้รวมของบริ ษทั โดยผลิตภัณฑ์หนังของบริ ษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนังท้อง หน่วยขายเป็ นขนาด
พื้นที่คือตารางฟุต ส่วนที่สองคือการรับจ้างฟอกหนังซึ่งแบ่งเป็ นการฟอกหนังวัวและการฟอกหนังหมูคิดเป็ นสัดส่วนที่ร้อยละ 3 ของ
รายได้รวมของบริ ษทั และส่วนสุดท้ายคือการผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย คิดเป็ นร้อยละ 38 ของรายได้รวมของ
บริ ษทั
4.1.1การผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 บริ ษทั มียอดขายหนังลดลง 68 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยคิดเป็ นรายได้
935 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 1,622 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ที่ค่อนข้างซบเซาอันเนื่องมาจากสถานการณ์
COVID-19 ทาให้ความต้องการใช้หนังในตลาดโลกลดลง ซึ่งทาให้ส่งผลกระทบกับยอดสัง่ ซื้อของบริ ษทั โดยผลกระทบดังกล่าวส่งผล
รุ นแรงมากต่อเนื่องมาตั้งแต่ตน้ ปี จนถึงปั จจุบนั เนื่องจากบริ ษทั ต่างชะลอคาสัง่ ซื้อเพื่อประเมินสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั
สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดีอย่างต่อเนื่องทาให้ผลกระทบในภาพรวมไม่ได้รุนแรงมากนักเมื่อเทียบกับ
ยอดขายที่ลดลง
4.1.2 การฟอกหนัง
สาหรับธุรกิจการฟอกหนังวัว ในช่วงสองปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต โดยเมื่อปี ก่อน
บริ ษทั สามารถเดินหน้าทาการฟอกหนังได้ตามกาลังผลิตที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปี นี้ทางลูกค้าได้ชะลอการนาเข้าเนื่องจากต้อง
รอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก อีกทั้งปั จจุบนั ยังมีวกิ ฤต COVID-19 ทาให้ลูกค้าไม่กล้าสัง่ ซื้อหนังดิบ เพราะความต้องการใช้หนังใน
ตลาดโลกลดลงมาก ทางผูบ้ ริ หารเล็งเห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้สงั่ หนังเข้ามาผลิตเพื่อใช้เอง ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตหนังสาเร็ จรู ปได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและลดภาระต้นทุนระยะสั้น บริ ษทั จึงพิจารณาปิ ดหน่วยงานรับจ้างฟอก
หนังวัวบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวเพื่อบริ หารจัดการต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบให้มีประสิ ทธิภาพ
สาหรับการรับจ้างฟอกหนังหมูมีทิศทางที่ดีเนื่องจากมีการฟอกส่งไปเมืองจีนมากขึ้น แต่ในปี ที่ผา่ นมาเกิดปั ญหาโรคระบาด
หมูแอฟริ กาในญี่ปนุ่ ทาให้วตั ถุดิบหนังหมูขาดแคลนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามตอนนี้สถานการณ์เริ่ มดีข้ ึนและทางลูกค้าก็พยายามหา
หนังหมูเข้ามาทดแทนในหลาย ๆ ช่องทาง ซึ่งปั จจุบนั ยอดรับจ้างฟอกหนังหมูยงั อยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้วางไว้ถึงแม้วา่
จะมีสถานการณ์ COVID-19 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั มียอดบริ การฟอกหนังลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดย
การฟอกหนังทารายได้ 141 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 227 ล้านบาท)
4.1.3 การผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั มีรายได้จากรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย 613 ล้านบาท (พ.ศ.2562: 681 ล้าน
บาท) ต้นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยประกอบด้วยต้นทุนหนังรองเท้า ต้นทุนพื้นรองเท้า และต้นทุนอื่น
เช่นเดียวกับการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็จรู ป โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55 : 20 : 25 ตามลาดับ สาหรับ
อุปกรณ์นิรภัยทางบริ ษทั เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น 3M, Sundstrom, Drager, Singing
Rock, Industrial Scientific เป็ นต้น
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รายได้อื่น
ประเภทรายได้

2563
2562
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
ล้านบาท
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
(7)
29
(36)
รายได้อื่นๆ
29
27
2
รวมรายได้อื่นๆ
22
56
(34)
นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริ ษทั ยังมีรายได้อื่นได้แก่ เงินชดเชยค่าภาษีอากรมาตรา 19 ทวิ และ กาไร(ขาดทุน) จาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ริ ษทั นาเข้าวัตถุดิบและส่งออกสิ นค้าสาเร็ จรู ปโดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบ
เครดิต ดังนั้นไม่วา่ จะเป็ นการนาเข้าวัตถุดิบหรื อส่งออกสิ นค้าสาเร็ จรู ป จะทาให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชาระหนี้ เกิดผลต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความ
เสี่ ยงกับสถาบันการเงินในจุดนี้บางส่วนไว้เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั มีรายการรายได้อื่นข้างต้น
ทั้งหมด 22 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 56 ล้านบาท)
ต้ นทุนขาย
ต้นทุ นขายของธุ รกิ จการผลิ ตและจาหน่ ายหนังสาเร็ จรู ปประกอบด้วยต้นทุ นวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลื อ ต้นทุ นวัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์ และต้นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่ อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ ใช้ในการผลิต เป็ นต้น
โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้ อยละ 70:20:10 ตามลาดับ โดยปั จจุ บนั ต้นทุนหนังถัวเฉลี่ยในระบบอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับราคาตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการปรับลดปริ มาณคนงานในระบบการผลิตลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริ มาณยอดผลิตที่
ได้รับ รวมถึงได้มีการเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในกระบวนการผลิตด้วย ดังนั้นจึงทาให้กาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นถึงแม้วา่ ยอดขายจะ
ลดลงอย่างมาก ในส่วนของต้นทุนการผลิตรองเท้านิรภัยและต้นทุนสิ นค้าอุปกรณ์นิรภัยนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ปกติที่ระดับประมาณ 60% ใน
ไตรมาสนี้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้ยอดขายของหน่วยงานนี้ ลดลงมากเนื่ องจากปี นี้ กาลังซื้ อในประเทศเริ่ มหดตัวไป
ตามลาดับ
กาไรขั้นต้ น
อัตรากาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 22 เนื่ องจากปี ที่ผ่านถึงแม้วา่ บริ ษทั จะ
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่ งทาให้ยอดขายหายไปอย่างเป็ นสาระสาคัญ แต่ทางบริ ษทั ก็ได้ทาการ
บริ หารจัดการต้นทุ นตั้งแต่ตน้ ทางจนจบกระบวนการ รวมไปถึ งปรั บลดพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริ มาณการผลิ ตในระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลดต้นทุนคงที่ซ่ ึงส่งผลให้ภาพรวมของตัวเลขทางการเงินออกมาดีกว่าที่คาดการณ์
ค่ าใช้ จ่าย
ประเภทรายการ
2563
ร้อยละ
2562
ร้อยละ
เพิ่มขึ้น
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
158
46
205
43
(47)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
145
42
22
47
(78)
ต้นทุนทางการเงิน
40
12
47
10
(7)
รวม
343
100
475
100
(132)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่ งสิ นค้าซึ่ งบริ ษทั ได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่คา้ เพื่อขจัด
ปั ญหาค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อน ตลอดจนบริ หารจัดการจานวนเที่ยวการขนส่ ง โดยบริ ษทั มีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าและ
หลีกเลี่ยงการส่งสิ นค้าแบบเร่ งด่วนทางเครื่ องบินเท่าที่จะทาได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง 2) ค่านายหน้า 3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึ กษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานแม่นยาและ
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รวดเร็ วยิ่งขึ้ น 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริ หารและค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับบุคคลากร และค่าใช้จ่ายอื่ นๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและตัด
จาหน่าย ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซม เป็ นต้น ทั้งนี้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.94 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 8.44) ของ
รายได้ โดยในปี นี้ ยอดค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 47 ล้านบาท ภาพรวมส่ วนใหญ่เนื่ องมาจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการส่งสิ นค้าและการเดินทาง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.11 (พ.ศ. 2562: ร้อยละ 9.18) ของรายได้
โดยค่าใช้จ่ายลดลง 78 ล้านบาทเกิดจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงาน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตั้งบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด ซึ่งจะ
ประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษทั ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40 เนื่องจากบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นช่องทางการ
ทาธุรกิ จเกี่ยวกับการซื้ อขายหนังและเป็ นการลดข้อจากัดในเรื่ องของเกรดหนังที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริ ษทั ร่ วมนี้ ได้
ติดตั้งระบบเครื่ องจักรซึ่ งสามารถเดินหน้าการผลิตได้เต็มกาลังแล้วในปี 2560 ทางบริ ษทั ใหญ่ตอ้ งการให้บริ ษทั อินทิ เกรเต็ด เลเธอร์
เน็ตเวอร์ ค จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การเพียงอย่างเดี ยว จึ งได้ตดั สิ นใจขายหนังที่ มีอยูใ่ นระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึงบริ ษทั ฯได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าบริ การ ปั จจุบนั เนื่ องจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้หน่วยงานนี้ ตอ้ งหยุดดาเนิ นการชัว่ คราวเพื่อการบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่าย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษทั ไม่มีส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม (พ.ศ. 2562: ส่ วนแบ่งขาดทุน 4.44
ล้านบาท)
ต้นทุ นทางการเงิ นของบริ ษทั ได้แ ก่ ดอกเบี้ ย จากการทาทรั สต์รีซีท (trust receipt) ซึ่ งเป็ นเงิ น กู้ยืมระยะสั้นมี เงื่ อนไข
ระยะเวลาการชาระหนี้จากสถาบันการเงินซึ่ งเกิดจากการซื้ อวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สินจากสัญญาเช่า
การเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนี ยมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริ ษทั มีตน้ ทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจาก
มูลค่าการสั่งซื้ อวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และอันเนื่ องมาจากการขยายปรับเปลี่ยนในส่ วนของแผนกผลิตซึ่ งต้องใช้เม็ด
เงินในการลงทุน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 47 ล้านบาท)
ผลของการดาเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหากาไร
ประเภทรายการ
2563 / ล้านบาท
2562 / ล้านบาท
รายได้จากการขาย
1,594
2,430
ต้นทุนขาย
(1,244)
(2,184)
กาไรขั้นต้น
350
246
รายได้อื่น ๆ
22
56
รวมรายได้
372
302
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
(303)
(428)
ขาดทุนจากอนุพนั ธ์
(2)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วม
(4)
ต้นทุนทางการเงิน
(40)
(47)
กาไรจากการดาเนินงาน
27
(178)
ภาษีเงินได้
(8)
14
กาไรสุทธิ (ขาดทุน)
19
(164)
กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT) และ กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 19 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุทธิ 164 ล้านบาท)
หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 1.18 (พ.ศ. 2562: ขาดทุนสุ ทธิ ต่อรายได้ ร้อยละ 6.74) โดยกาไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ
183 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสรุ ปแล้วปั จจัยที่ทาให้ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมานั้น มาจากปั จจัย
หลัก ได้แก่ การควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าบริ หารจัดการต่างๆ
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การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ด้ านฐานะการเงิน
สินทรัพย์
2563 / ล้ านบาท
เงินสด
69
ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่น
234
สิ นค้าคงเหลือสุทธิ
986
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ
125
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
550
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
76
อื่นๆ
92
สิ นทรัพย์รวม
2,132

2562 / ล้ านบาท
42
240
1,099
127
638
85
2,231

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 2,132 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 2,231 ล้านบาท) โดยเป็ น
การลดลงจากสิ นค้าคงเหลือจานวน 113 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จานวน 5 ล้านบาท ส่วนรายการที่เพิม่ ขึ้น
ได้แก่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27 ล้านบาท โดยในปี นี้บริ ษทั มีการบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า จานวน 76 ล้านบาท
ด้ านหนีส้ ินและแหล่ งทีม่ าของเงินลงทุน
หนีส้ ิน
2563 / ล้ านบาท
2562 / ล้ านบาท
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
721
861
เจ้าหนี้การค้า
249
296
หนี้สินอื่นๆ
20
70
หนี้สินไม่หมุนเวียน
206
89
หนี้สินรวม
1,197
1,316
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
936
915
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
2,132
2,231
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม (เท่า)
0.56
0.29
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
1.28
1.44
หนี้สินรวมของบริ ษทั สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,197 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 1,316 ล้านบาท) โดยหนี้สิน
ส่วนใหญ่ของบริ ษทั คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นมีเงื่อนไขระยะเวลาการชาระหนี้จากสถาบันการเงิน
เกิดจากการซื้อวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ จานวน 662 ล้านบาท (พ.ศ. 2562: 801 ล้านบาท) และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จานวน
249 ล้านบาท (พ.ศ.2562 : 296 ล้านบาท) ในปี นี้บริ ษทั มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกูย้ มื เงินจากทางธนาคารทาให้ในภาพรวมมี
หนี้สินระยะยาวเพิ่มมากขึ้น โดยตามปกติเมื่อบริ ษทั ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้แล้ว ก็จะทาการเลือกชาระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลา
ครบกาหนดเพื่อลดภาระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่หนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญในปี นี้เกิดจากการนามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 16 เรื่ องสัญญาเช่า มาใช้ทาให้มีผลกระทบต้องบันทึกหนี้สินสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้น โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั เท่ากับ 0.56 เท่า (พ.ศ. 2562: 0.59 เท่า)
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4.2 สรุปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
ข้อมูลจากงบการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

2563
ล้านบาท
2,132
1,197
936
1,593
1,623
18.87
0.04
2.13

2562
ล้านบาท
2,321
1,316
915
2,430
2,459
(164)
(0.37)
2.08

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
เงินปันผลต่อหุน้

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(บาท)

2561
ล้านบาท
2,822
1,734
1,085
2,898
2,922
12
0.03
2.47

31 ธ.ค.
2563

31 ธ.ค.
2562

31 ธ.ค.
2561

1.30
1.18
2.02
0.88
1.28
0.02

1.44
(6.78)
(18.05)
(7.39)
1.44
-

1.60
0.41
1.10
0.42
0.11
0.02

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 พิจารณาการอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน
598,848.94 บาท และจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมจานวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิใน
การรับเงินปั นผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 พิจารณาการอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในอัตรา 0.02 บาทต่อหุน้ และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นเงินทุน
สารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
5.1 ชื่ อ สถานทีต่ ้งั ของบริษัท
ชื่อบริ ษทั
:
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
ประกอบธุรกิจหลัก :
เลขทะเบียนบริ ษทั
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ว :
จานวนหุน้ :
มูลค่าหุน้ ล่ะ :
ชนิดของหุน้ ที่จาหน่ายแล้ว
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Homepage :
Facebook :
เลขานุการบริ ษทั
:
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
CPL Group Public Company Limited
ธุรกิจฟอกหนังสาหรับผลิตรองเท้าและสิ นค้าเครื่ องหนัง
และ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
0107537000289
439,844,340 บาท
439,844,284 บาท
439,844,284 หุน้
1.00 บาท
หุน้ สามัญ
700 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบล บางปูใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
02-709-5633-8
02-709-6033, 6044
www.cpl.co.th
CPL Group Public Company Limited
โทรศัพท์ 02-709-5633-8 ต่อ 8110 E-mail : secretary@cpl.co.th
โทรศัพท์ 02-709-5633-8 ต่อ 8600 E-mail : ir@cpl.co.th

5.2 ชื่ อ สถานทีต่ ้งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 - 009 9000 โทรสาร 02 ‟ 009 9991
บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
นางสาวรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261
128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 ‟ 216 -2268 ‟ 9 โทรสาร 02 ‟ 216 - 2286
สานักงานพายัพ ขาอาจ ทนายความ
49/154 หมู่ 1 ตาบลบางระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 081 ‟ 814 -0793

5.3 ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฏหมายใด ๆ
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ส่ วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายกากับดูแลกิจจาร
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีโดยมุ่งสร้างความเชื่อมัน่ ในทุกด้านให้กบั นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการบริ หารจัดการธุรกิจซึ่งเป็ นการ
ผลิตและจาหน่ายหนังฟอกสาเร็ จรู ปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ด้วยการคานึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นสมควรให้นา หลักการกากับกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี
2560 (Corporate Code Policy หรื อ GC Code) ซึ่ งออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากาหนด
เป็ นนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2562 เพื่อสาหรับ
ประกาศ โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
หลักการปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ า องค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 2 กา หนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็ นไปเพื่อ ความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
หลักการปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักการปฏิบตั ิที่ 5 ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบตั ิที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้หลักการปฏิบตั ิดงั กล่าวตามเอกสารแนบ 5
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริ ษทั กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิไว้ใน หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ในหลักการปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าใน
กิจการอย่างย่างยืน
6.1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั ดาเนินการตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่
ดี ให้หวั ข้อ หลักการปฏิบตั ิที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งได้จดั ทาแนวทางกฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2564
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้จดั ทาจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงนยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซ้อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
กลุ่ม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา ทั้งนี้ บริ ษทั ได้อบรมชี้แจงพนักงานเพื่อให้ได้รับทราบ
เรื่ อ งการปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ พนัก งานของบริ ษ ัท มี ห น้า ที่ ต ้อ งปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ตามจรรยาบรรณที่กาหนด ประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงานได้ปฏิบตั ิตาม บริ ษทั ได้เปิ ดเผยจรรยาบบรไว้ใน เว็ปไซด์บริ ษทั www.cpl.co.th
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5
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6.3 การเปลีย่ นเปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
6.3.1 ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบายเดิมที่มีอยูแ่ ล้วทุกฉบับ ตลอดจนจัดทานโยบายกากับ ต่าง ๆ เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมที่จะเข้าร่ วมกับ โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Thai Private Sector collective Action
Against Corruption: CAC) อาทิเช่น นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดและนิยาม
6.3.2 ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบตั ิที่ 7.4 การจัดทารายงานความยัง่ ยืน บริ ษทั ยังมิได้จดั ทาเป็ นรายงาน
ฉบับเต็มที่มีขอ้ มูลตามข้อกาหนดต่าง ๆ แต่ได้มีการบรรจุขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริ บท เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั และการ
ทางานตลอดจนสามารถสอบทานการทางานต่าง ๆได้
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7. โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ และ ข้ อมูลสาคัญเกีย่ วกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
7.1 โครงสร้ างการกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ างการจัดการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
หน่วยงานกากับนโยบายและระเบียบ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารฝ่ ายขายและ
การตลาดธุรกิจฟอกหนัง

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารธุรกิจฟอกหนัง

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารธุรกิจอุปกรณ์นิรภัย
ส่ วนบุคคล
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เลขานุการบริ ษทั

ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
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7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมการ
7.2.1.องค์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่นอ้ กว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของ
บริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีคณะกรรมการชุดย่อย
อีก 4 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการ
ได้กาหนดหน้าที่ของ ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร ไว้อย่างชัดเจน และมีการป้ องกัน
ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
บริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั (Company Secretary) เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฏหมายและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการประสานงานให้มีปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ
7.2.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกคนต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั จากัด (มหาชน)
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของหน่วยงานที่กากับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั มี ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทางธุ รกิ จและอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นาเสนอมุมมองที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ อีก
ทั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริ ต และจริ ยธรรมที่ดีงาม
7.2.2 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีการประชุคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอสาหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 2 เดือน ต่อครั้งและจะมีการ
ประชุมพิเศษตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้วางแผนและ
จัดสรรเวลาสาหรับการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริ ษทั ทุกท่านได้ให้ความสาคัญกับการประชุม โดยจะเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ ง
เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมที่กาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ
มีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเปิ ดเผยและเป็ นอิสระมีการบันทึก
รายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการและผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในบางวาระอาจมีผบู ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์
เพิ่มเติม ในฐานะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประธานกรรมการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกเรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการและกรรมการทุกท่านมีความอิสระที่จะ
เสนอเรื่ องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดที่ จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อเลขานุการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่กาหนด ในกรณี ที่จาเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษา หรื อ
ผูป้ ระกอบการวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายบริ ษทั
ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติขา้ งมากเป็ นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งเสี ยโดยกรรมการ
ที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุมโดยเป็ นผูบ้ นั ทึ กรายงานการประชุมและ
จัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมในครั้ง
ถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสื บค้นอ้างอิง
7.2.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศสาหรับกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายนาเสนอภาพรวมกิจการบริ ษทั ให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
2. ข้อมูลการดาเนินงานและกิจกรรม
3. การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
4. การกากับดูแลกิจการที่ดี
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
7.2.4 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 คน
รายชื่ อกรรมการ
ตาแหน่ ง
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายซือลุ๋น กัว
กรรมการ
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
5. นางสาวยูนเวน เฉิ น
กรรมการ
6. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
7. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น หรื อ นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น ลงลายมือชื่อร่ วมกับ นายภูวสิ ษฏ์
วงษ์เจริ ญสิ น หรื อ นายซือลุ๋น กัว พร้อมประทับตราบริ ษทั
การเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
3. นายซือลุ๋น กัว
6/6
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
5/6
5. นางสาวยูนเวน เฉิ น
6/6
6. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
7. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
6/6
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
6/6
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
6/6
โดยมีนางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษทั
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7.2.5 คณะกรรมการบริ ษทั มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเว้น แต่ใน
เรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ กาหนด เป็ นต้น
2. กาหนด หรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
3 กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิ ศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั และการกากับดู แลให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการ ให้
เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผถู ้ ือหุ ้น
และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจ การบริ หาร
และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังใน การ
ปฏิบตั ิงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งดู แลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล การบริ หารการจัดการ
ความเสี่ ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
9. กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
10. กาหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ในเรื่ องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงานของ
ผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่ องสาคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี สาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุดย่ อย
7.3.1. คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริ ษทั 2) คณะกรรมการชุด
ย่อยจานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และ คณะกรรมการบริ หาร
7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
รายชื่อ
1. นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินและ มีนางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
4/4
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
4/4
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
4/4
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7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง โดยมีนางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขานุการ
7.3.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจานวน 4 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายจีเซียง ไล่
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายอาทิตย์ เชิญปรี ชา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4.ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ปี 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีการประชุม จานวน 1 ครั้ง โดยมีนายนิธิพงษ์ เตชะมนตรี กลุ เป็ นเลขานุการ
7.3.5 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หาร มีจานวน 4 คน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายซือลุ๋น กัว
กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. นางศรี ภา สุริยปั ทมาลัย
กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ปี 2563 คณะกรรมการบริ หาร มีการประชุมทั้งสิ น จานวน 10 ครั้ง โดยมีนางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขานุการ
7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
7.4.1 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร จานวน 8 คน ดังนี้
รายชื่อผูบ้ ริ หาร
ตาแหน่ง
1. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น*
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายซือลุ๋น กัว*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการตลาด ผลิตภัณฑ์หนัง
3. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น*
รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารสายงานปฏิ บตั ิการ และผูอ้ านวยการฝ่ ายสาย
งานฟอกหนัง ธุรกิจหนัง
4. นางศรี ภา สุริยปั ทมาลัย*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานผลิตภัณฑ์รองเท้า
และอุปกรณ์นิรภัย
5.นายธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
ผูช้ ่วยรองประธานเจ้าหน้าบริ หาร สายงานผลิตภัณฑ์หนัง ผูอ้ านวยการฝ่ าย
วิจยั และพัฒนา
6. นางสาวชุติมา กิติธรากุล
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
7.นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรี กลุ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
8. นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั
เลขานุการบริ ษทั
*ผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกตามนิยามของ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สาหรั บการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารได้กาหนดเป็ นนโยบายและหลักเกณฑ์การ
พิจารณาต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.จัด ให้ ค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู ้บ ริ หารให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะที่ เ ปรี ยบเที ย บได้กัร ะดับ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรรรมการแต่ละคน
กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่าอย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ที่เหมาะสม
2.จัด ให้ ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ หารและผู ้บ ริ ห ารระดัง สู ง เป็ นไปตามหลัก การนโยบายที่
คณะกรรมการกาหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้อง
กับผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคนและต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด หรื อคณะกรรมกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูป้ ระเมินผล
งานกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตก
ลงกันไว้ล่วงหน้ากับกรรมการและผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลเงานเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามวัถตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้จ่ายต่าตอบแทนให้แก่กรรมการจานวน 10 ราย เป็ นจานวนทั้งสิ้น 4.89 ล้าน
บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนในรู ปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และ เงินโบนัสประจาปี
(ข) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หาร เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 22.72 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ในรู ปแบบ เงินดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
กรรมการบริ หารได้รับสิ ทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจานวนที่จ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจน ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
และ รถประจาตาแหน่ง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชี พให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วน ร้ อยละ 3 ของ
เงินเดือน
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7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
7.5.1 จานวนพนักงาน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีพนักงาน จานวนทั้งสิ้น 967 คน โดยแบ่งเป็ น 2 สายงานการผลิตดังนี้
สายงานผลิตหนังฟอกสาเร็จ สมุทรปราการ
ปี 2562
ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน
ปี 2563
สายงานบริ หาร

11

11

เลขานุการบริ ษทั

1

1

ฝ่ ายกลยุทธ์ธุรกิจ

1

1

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

9

10

ฝ่ ายกากับนโยบายและระเบียบ

4

4

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

21

ฝ่ ายขายและการตลาด

16

23

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและห้องปฏิบตั ิการทดสอบ

24

26

ฝ่ ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

49

68

ฝ่ ายซ่อมบารุ ง

26

28

ฝ่ ายจัดซื้อ

8

8

ฝ่ ายวางแผน

17

19

ฝ่ ายผลิต

315

352

502

572

109.99

217.42

รวม
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

สายงานผลิตรองเท้ าและอุปกรณ์ นิรภัย
ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน (คน)
ปี 2563

ปี 2562

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

4

4

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

28

28

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

34

31

ฝ่ ายขายและการตลาด

78

72

ฝ่ ายจัดซื้อ

5

6

ฝ่ ายผลิต

234

246

ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง

82

95

รวม

465

482

166.67

171.01

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
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ข้ อมูลสถิตกิ ารฝึ กอบรมประจาปี 2563
รายการ
จานวนหลักสูตรที่จดั อบรม
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม/บาท
จานวนอบรมพนักงานทั้งหมด
จานวนพนักงานทั้งหมด
% อบรมพนักงาน
จานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน

ปี 2563
31
22
210,955
574
956
60.04
75.22

ปี 2562
14
6
250,000
544
572
95
6.50

7.5.2 ค่ าตอบแทนของพนักงานบริษัท
ปี 2563 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวม 967 คน เป็ นจานวนเงิน 276.66 ล้านบาท สาหรับปี 2562 บริ ษทั จ่าย
ให้พนักงานรวม 1,054 คน จานวนเงิน 388.43 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่าเบี้ยขยัน ค่าวิชาชีพ,เงินกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ, เงินประกันสังคม,เงินสมทบกอบทุนทดแทนและเงินรายได้ประเภทอื่น ๆ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน โดยบริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพของบริ ษทั คัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนที่ รับปฏิ บตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสาหรับผูล้ งทุนสถาบัน และเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทุนที่บริ หารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคานึงถึงปัจจัยสิ่ งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลมีการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการ
ลงทุนอย่างเสรี และเปิ ดเผยแนวทางการคัดเลือกการกองทุนให้สมาชิกทราบอันจะนาไปสู่ การบริ หารการลงทุนที่คานึ งถึงประโยชน์
สูงสุดของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดของจานวนพนักงานที่เข้าร่ วมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล

สายงานผลิต
หนังฟอกสาร็ จ
145
28.88

จานวนพนักงานที่เป็ นเข้าร่ วมกองทุน
สัดส่วนพนักงานเข้าร่ วม PVD/พนักงานทั้งหมด

สายงานผลิตรองเท้า
และอุปกรณ์นิรภัย
214
46.02

7.6 ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ
7.6.1 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
เลขานุการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งให้ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั ดารงตาแหน่งป็ นเลขานุ การตั้งแต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2560 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลาขานุการปรากฏตามเอกสารแนบ 1
บริ ษทั มอบหมายให้ น.ส. วลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา เป็ นผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน และ น.ส. สุ ลาภา ไชยพลับ หัวหน้างานกากับดู แลการปฏิ บตั ิงาน เพื่อทาหน้าที่ กากับดูแลการปฏิ บตั ิงานตามกฏเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางราชการที่กากับดูแลประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนพันธ์ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรี กลุ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบีญชีและการเงิน เป็ นหัวหน้างาน
นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ 02-709-5633-8 ต่อ หรื อ email : ir@cpl.co.th
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7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจา ปี 2561 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดบั เบิ้ลยูดบั เบิ้ลยูพี จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั โดยสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน เป็ นจานวน 1.80 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจา ปี 2562 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั โดยสาหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน เป็ นจานวน 1.85 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี 2563 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั มี ค วามเป็ นอิ สระและมี ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่ สอบ
บัญชีโดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริ ษทั โดยสาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน เป็ นจานวน 1.79
ล้านบาท โดยไม่มีคา่ ตอบแทนอื่น
(2) ค่าบริ การอื่น
บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าบริ การประเภทอื่น ๆ ให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
8.รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้ านการกากับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องกรรมการ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั ได้บริ หารจัดการและกาหนดกลยุทธ์ โดยดาเนิ นการตามแนวปฏิบตั ขอบเขตอานาจ
หน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์ของโรคระบาด Covid – 19
ซึ่งมีผลกระทบกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเอง รายบุคคล
และการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ การ (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. คณะกรรมการประเมินประสิ ทธิภาพในการทางานประจาปี
3. เลขานุการบริ ษทั สรุ ปผลประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
แบบประเมิ น ผลงานคณะกรรมกา มุ่ ง เน้น การน าผลประเมิ น ไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการโดยมีเกนฑ์การประเมินผล แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
4 = มีการดาเนินงานในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
3 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นดี
2 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1 = มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0 = ไม่มีการดาเนินการในเรื่ องนั้น
คณะกรรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองเป็ นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน
และปั ญหา เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยได้กาหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรี ยบเทียบผล
การปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์ แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
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4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
และ กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร สาหรั บการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารได้กาหนดเป็ นนโยบายและ
หลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารให้อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
2.จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดังสู งเป็ นไปตามหลักการนโยบายที่คณะกรรมการ
กาหนดเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยระดับค่าตอบแทนที่ เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคนและต้องคานึงถึงประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด หรื อคณะกรรมกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูป้ ระเมินผลงาน
กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลง
กันไว้ล่วงหน้ากับกรรมการและผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัถ
ตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(1) การสรรหากรรมการอิสระ บริ ษทั กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของ จานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั และได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี อานาจควบคุม
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
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7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กันกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุน้ เกินร้อยละ0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
ที่มีนยั กันกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด บริ ษทั มีนโยบายให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการ
บริ ษทั ในระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ชุดปั จจุบนั เมื่อครบ
กาหนดตามวาระก็จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่ และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ ง
โดยมีหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี้
1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลโดยให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดที่ตนมีอยูเ่ ลือกบุคคที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ละคน
3. บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเท่าจานวนที่จะถึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่
ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นชี้ขาด
กรณี ที่ต าแหน่ ง กรรมการว่างลงเนื่ อ งจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากต าแหน่ ง กรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พน้ จากตาแหน่ งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับ
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลือยู่ สาหรับการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง คณะกรรมการ
บริ หารจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู ้ความสามารถ ความชานาญและประสบการณ์ในตาแหน่งงาน ที่เป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั เข้าใจธุ รกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุ มตั ิในเบื้ องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาต่อไป
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8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคล
การเข้าประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2563
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง

1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
3. นายซือลุ๋น กัว
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
5. นางสาวยูนเวน เฉิ น
6. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
7. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ

การประชุมที่ผา่ นมา
การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้น

6/6
6/6
6/6
5//6
6/6
6/6
6/6

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

6/6

1/1

6/6

1/1

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลดังนี้
รายชื่อ
1.นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
2.นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
3.นายซือลุ๋น กัว
4.นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
5.นางสาวยูนเวน เฉิ น
6.นายณัฏฐกิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น*
7.นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
8.พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์
9.ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
10.นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น*
* เข้าออกระหว่างปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2563
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
โบนัสประจาปี
240,000.00
105,000.00
350,000.00
240,000.00
105,000.00
350,000.00
240,000.00
70,000.00
300,000.00
240,000.00
60,000.00
250,000.00
240,000.00
70,000.00
220,000.00
200,000.00
60,000.00
100,000.00
240,000.00
165,000.00
100,000.00
240,000.00
110,000.00
100,000.00
240,000.00
110,000.00
100,000.00
40,000.00
2,160,000.00
855,000.00
1,870,000.00

รวม
695,000.00
695,000.00
610,000.00
550,000.00
530,000.00
360,000.00
505,000.00
450,000.00
450,000.00
40,0000.00
4,885,000.00

8.1.3 การกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจฟอกหนังเป็ นหลัก รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออานวย
และเป็ นประโยชน์ต่อการทาธุรกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในธุ รกิ จหลัก โดยมีเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมูลค่ารวม 40
ล้านบาทหรื อมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 0.18 ของสิ นทรัพย์รวมของงบการเงิน (ดูรายละเอียดตามหมาย
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เหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 8 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม) ในส่ วนของการบริ หารบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ควบคุมดูแลบริ ษทั ร่ วม โดยการส่ ง
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ ้น ซึ่ งผูเ้ ป็ นกรรมการจะต้องผลักดันให้บริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ ดาเนิ นการให้
เป็ นผลสาเร็ จในเรื่ องสาคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้ าหมาย ให้มีการบริ หารงานที่โปร่ งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ตามเป้ าหมาย และไม่ลงทุนเกินจานวนที่ได้รับอนุมตั ิ
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการกากับดุแลกิ จการ โดยกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้องไว้ในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรพและจริ ยธรรม ในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC)
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายที่ จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห ารหรื อ
พนักงานบริ ษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิ จที่แข่งขันกับบริ ษทั หลีกเลี่ยงการทารายการที่
เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการดังกล่าว บริ ษทั ต้องดูแลให้ทารายการ
ด้วยความโปร่ งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทา รายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนได้เสี ยใน
รายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างเคร่ งครัด
นอกจากนั้นในแนวปฎิ บัติของกรรมการบริ ษทั ได้มีการกาหนดแนวทาง สาหรั บกรรมการหากได้รับรู ้ ขอ้ มูลที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะและกาหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุ กครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
(2) การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส โดยได้กาหนดนโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูล ความ
โปร่ งใส รายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงิ นและข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุรกิจและผลประกอบการของ
บริ ษทั ในแง่ความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่าเสมอ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคาระห์หลักทรัพย์
ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที่เกี่ ยวกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่ งใสและเคร่ งครัด เมื่อกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารมีการเปลี่ยนแปลงในการการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางบริ ษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานข้อมูลให้
หน่วยงานกากับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่ งครัด การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้มีมาตราการป้ องกันข้อมูล
ภายในโดยได้กาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ ในหมวดที่ 1 ข้อพึงประพฤติปฏิ บตั ิต่อบริ ษทั การรักษาข้อมูลอันเป็ น
ความลับ โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั บริ ษทั ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลความลับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุรกิจหรื อราคาหุ ้น ในส่ วนของกรรมการได้มีการกาหนดข้อปฏิบตั ิไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิและกาหนดไว้ในข้อปฏิ บตั ิจริ ย
ธรมมธุรกิจ โดยกาหนดไว้ดงั นี้
1.กรรมการผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานบริ ษ ัท ทุ กระดับ ต้อ งไม่ใ ช้ข ้อมู ล ภายใน (Inside Information) ของบริ ษ ัท ที่ มี
สาระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
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2.พนักงานบริ ษทั ทุกระดับต้องรักษาและปกปิ ดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับพนักงานบริ ษทั ต้องไม่
เปิ ดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นข้อบังคับ โดยกฎหมายให้เปิ ดเผย การ
เปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้มีการเปิ ดเผย
3. ห้ามกรรมการผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิ ดเผย หรื อส่ งผ่านข้อมูล หรื อความลับของ
บริ ษทั ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง เป็ นต้น
4. การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษทั ที่มีอานาจหน้าที่ พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล เมื่อถูกถาม
ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยให้แนะนาผูถ้ ามสอบถามผูท้ ี่ทาหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน
5. ไม่ให้คาแนะนาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ มอบหมาย
จากบริ ษทั
6. บริ ษทั จะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทางบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ผ่าน
ช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึง
วันที่สามารถทาการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
7. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้จดั ทารายงาน
การซื้ อ ขาย นั้น ภายใน 3 วัน ท าการ และ รายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ข องตนหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งตาม หลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริ ษทั
(3) การต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่
บริ ษทั มุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส ภายใต้หลักธรรมภิบาล ต่อต้านการติดสิ นบน การคอร์ รัปชัน่ และสนับสนุ น
ให้บุคคลกรทุกระดับให้ความสาคัญ และมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริ ต ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้ทุกคนปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมข้อมูลต่าง ๆ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริ ต (CAC) โดยบริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
(4) การแจ้งแบะแส (Whistleblowing)
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บัติในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยน ในระดับบริ ห าร ได้แก่
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานในแต่ละระดับ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และช่องทางในระดับกรรมการบริ ษทั ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ได้จดั ทาช่องทางรับข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการกระทาผิดกฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในบริ ษทั ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั และได้กาหนดแนวทางในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนเป็ นความลับ ซึ่ งจะรับรู ้
เฉพาะในกลุ่ มบุ คคลที่ ได้รับมอบหมายเท่ านั้น เพื่อสร้ างความมั่นใจแก่ ผูร้ ้ อ งเรี ยนบริ ษ ัทมี ช่ องทางให้ผูม้ ี ส่ว นได้เสี ยสามารถส่ ง
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรื อคาถาม รวมทั้งข้อร้องเรี ยนมายังบริ ษทั ผ่านการส่ งจดหมายปิ ดผนึ กถึงคณะกรรมการ หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ อีเมล์ถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริ ษทั มีมาตรการเก็บข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ น
ความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ้องเรี ยน ในที่ผา่ นมา ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ แจ้งมายังหน่วยงานกากับนโยบายและระเบียบ
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8.2 รายงานผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี และการเงิ น เพียงพอที่ จะทาหน้าที่ สอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินและ มีนางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1

รายชื่อ

จานวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

4/4

2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
4/4
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มน่ั ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่ อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ

โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2

สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) ให้มีความ

เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจ
เสนอแนะ ให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิ่ งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ ง
แก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3

สอบทานการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4

พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุม กับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5

สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป

6

พิจารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7

สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

8

รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง

9

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข)
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ)
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ)
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช)
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ)
รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10.
ร่ วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
12. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อให้คาปรึ กษา ในกรณี จาเป็ น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้ง
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิ บัติงานที่ อาจเป็ นเหตุให้การปฏิ บัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8.3 สรุปผลการปฏิบัตหิ น้ าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่ อยอื่น ๆ
8.3.1 สาหรับจานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ 7.3
ข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อย
8.3.2 คณะกรรมการบริ หาร มีขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และมติที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนดาเนินการ เช่นเรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ ้น การทารายการเกี่ ยวโยงกันและการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตามที่
หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนดเป็ นต้นทั้งนี้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่สาคัญมีดงั นี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้ าหมายทางธุรกิจโดยมอบหมายอานาจหน้าที่
ให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จโดยมีฝ่ายบริ หารดาเนิ นการตามนโยบายให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง และมี ความรั บผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น รวมทั้งต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
3. ส่งเสริ มให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ และคู่มือกรรมการ และประเมินผล
การปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
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6. กาหนดระดับอานาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การรวมทั้งการกาหนดนโยบายการจัดซื้ อ
จัดจ้างของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. พิจารณาอนุ มตั ิและ / หรื อให้ความเห็ นชอบต่อรายการที่ เกี่ ยวโยงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามประกาศที่
เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมตั ิรายการสาคัญเช่นโครงการลงทุนและการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ดงั นี้ โดยแบ่งแยกเป็ น 2 ด้าน
คือ ด้านการสรรหา และ การกาหนดค่าตอบแทน
1. การสรรหา
1. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ มีตาแหน่ง
ว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2. การกาหนดค่าตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล โดย
การกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ัท ในธุ ร กิ จ ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน และประโยชน์ ที่ ค าดว่า จะได้รั บ จากกรรมการ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาชี้แจง ตอบคาถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
4. รายงานนโยบาย หลัก การ/เหตุ ผ ลของการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้บ ริ ห าร ตามข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
5. ปฏิ บัติการอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องกับ การกาหนดค่าตอบแทนตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายโดยฝ่ ายบริ หาร และ
หน่ ว ยงานต่ างๆ จะต้อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มู ล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งต่อ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริ ษทั มี หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานอิ สระของบริ ษ ัทซึ่ ง ทาหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิ บัติง านของทุ ก
หน่วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิ ทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่ง
ช่วยให้ฝ่ายบริ หารเกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยูน่ ้ นั มีการปฏิบตั ิจริ งอย่างสม่าเสมอและเป็ นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วย
ค้นหาข้อบกพร่ องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดาเนิ นงานที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใช้
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสานักงาน กลต. เป็ นต้นแบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วย
9.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง ตามแบบที่ สานักงาน กลต. กาหนด สาหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ประจาปี
2563 และมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามเอกสารแนบ 5
9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
ดารงตาแหน่ง ผูอ้ านวย ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจใน
กิจกรรมและการดาเนินงานของบริ ษทั เป็ นอย่างดี สามารถทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ การพิจารณา
9.1.4 การอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุ มตั ิ
(หรื อได้ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2 รายการระหว่ างกัน
ข้อมูลรายละเอียดตามงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 29
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าว
ไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ใ นส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิน และข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ตั ิต ามความรับ ผิด ชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่ านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ นสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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สิ นค้าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 บริ ษทั ฯ แสดงสิ นค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงิน 986.15 ล้านบาท ซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
เนื่ องจากต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมากในการพิจารณาจานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสมสาหรับสิ นค้าล้าสมัย และสิ นค้าที่คา้ งนาน
ข้า พเจ้า ได้ป ระเมิ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของสมมติฐ านที่ผูบ้ ริ หารใช้ใ นการคานวณค่า เผื่อ
การลดมู ลค่าสิ นค้า โดยเข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้าคงเหลือประจาปี เพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
และล้าสมัย ทดสอบรายงานสิ นค้าคงเหลือค้างนาน วิเคราะห์ปริ มาณสิ นค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหว
ของสิ นค้าเพื่อระบุสินค้าที่คา้ งนานหรื อสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจานวนเงินสุ ทธิ ที่
บริ ษทั ได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ และพิจารณาความ
เหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
รายได้จากการขาย
บริ ษทั ฯ รับรู ้รายได้จากการขายตามนโยบายการบัญชี ที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.17 เนื่องจากรายได้จากการขายเป็ นรายการบัญชีที่มีมูลค่าที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินอย่างมาก และ
เป็ นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยตรง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีรายการขายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญต่อการรับรู ้
รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะเรื่ องงวดเวลาการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดย
สอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมสาคัญที่
บริ ษทั ฯ ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และในช่วงใกล้
สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ ที่บริ ษทั ฯ ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสิ นค้า
เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่น ซึ่ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

46

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การตรวจสอบงบการเงิ นคือ การอ่า นและพิจารณา
ว่า ข้อ มู ล อื่ น มีค วามขัดแย้ง ที่มีส าระสาคัญกับ งบการเงินหรื อกับ ความรู ้ที่ไ ด้รับ จากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายในที่ผู บ้ ริ ห ารพิจ ารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้ส ามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารรั บผิดชอบในการประเมิ นความสามารถของบริ ษ ทั ฯ ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯ หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ข ดั ต่อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญ หรื อ ไม่ ไม่ว ่า จะเกิ ดจากการ
ทุจ ริ ต หรื อ ข้อ ผิด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ซ่ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ ด ้ว ย
ความเชื่ อ มั่น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่า มี ส าระส าคัญเมื่ อ
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คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ย งที่ไ ม่พ บข้อมูล ที่ข ดั ต่อข้อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบ
วิธี ก ารตรวจสอบที ่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ใ ช่ เ พื่อ วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการแสดง
ความเห็ นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบ
ู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรั บ การดาเนิ น งานต่อ เนื่ อ งของ
ผูบ้ ริ หาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของ
บริ ษ ัท ฯ ในการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มี
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึ งวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่
ควรหรื อไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่ านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ก ฎหมายหรื อข้อบังคับ ไม่ใ ห้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ อง
ดัง กล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นางสาววรรญา พุทธเสถียร)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4387

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

5
6
7

69,396,616.01
234,263,620.94
986,152,927.14
685,118.79
126,485.44
1,290,624,768.32

42,353,886.80
240,153,573.40
1,098,589,628.27
648,803.26
184,319.91
1,381,930,211.64

8

99,997.50
147,470.42
124,988,568.42
549,500,886.17
76,285,503.04
3,965,783.54
60,372,722.76
26,424,821.37
841,785,753.22
2,132,410,521.54

327,610.00
127,452,206.14
637,825,133.60
5,929,591.38
68,967,602.84
8,678,341.90
849,180,485.86
2,231,110,697.50

9
10
11.1
26.3
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31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2562

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
เงินกู้ยืมระยะสั�น
ส่วนของหนี�สินระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินสัญญาอนุพันธ์
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี�สินตามสัญญาเช่า
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
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31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2562

13
14
15
29.3

662,487,909.76
248,989,867.02
-

21,562,032.28
779,218,169.46
295,992,796.95
60,000,000.00

16
11.2
17

58,483,000.00
19,414,295.16
1,614,915.48
990,989,987.42

60,451,000.00
10,247,970.43
1,227,471,969.12

16
11.2
26.4
18

105,918,000.00
39,557,326.52
3,032,346.30
56,863,655.77
221,500.00
205,592,828.59
1,196,582,816.01

14,654,000.00
15,667,531.13
2,822,327.43
55,533,693.02
221,500.00
88,899,051.58
1,316,371,020.70

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 439,844,340 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญ 439,844,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2562

19

20
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439,844,340.00

439,844,340.00

439,844,284.00
574,095,791.76
(242,518,625.38)

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
2,132,410,521.54

29,539,593.15
113,868,652.87
(90,019.60)
914,739,676.80
2,231,110,697.50

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขั�นต้น
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยน
รายได้อื�น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
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หมายเหตุ
27

23

26.1

26.2

31 ธันวาคม 2563
1,593,545,715.90
(1,243,826,936.04)
349,718,779.86
(7,015,835.44)
29,410,189.37
(158,392,881.17)
(145,125,648.22)
(1,614,915.48)
(39,859,769.51)
27,119,919.41
(8,250,297.29)
18,869,622.12

หน่วย : บาท
31 ธันวาคม 2562
2,430,098,909.62
(2,183,834,503.22)
246,264,406.40
28,539,864.73
27,353,267.04
(205,081,764.17)
(223,132,335.00)
(47,289,999.33)
(4,438,208.60)
(177,784,768.93)
13,898,012.65
(163,886,756.28)

2,218,406.61
2,218,406.61
2,218,406.61
21,088,028.73

2,855,582.40
2,855,582.40
2,855,582.40
(161,031,173.88)

0.04

(0.37)

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

439,844,284.00

574,095,791.76

ส่วนตํ�ากว่าทุน
จากการรวมกิจการ
ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
รายการกับผู้เป็นเจ้าของ
เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
เงินปันผล
รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี
รายการกับผู้เป็นเจ้าของ
เงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
เงินปันผล
รวมเงินทุนที�ได้รับและการจัดสรรส่วนทุน
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

-

21

21

439,844,284.00
-

439,844,284.00

(242,518,625.38)

-

574,095,791.76

-

(242,518,625.38)

-

574,095,791.76

-

(242,518,625.38)
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องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น
ในบริษัทร่วม
284,295,561.37
(90,019.60)

ยังไม่ได้จัดสรร

28,940,744.21
-

598,848.94
29,539,593.15
-

29,539,593.15

(163,886,756.28)
2,855,582.40
(161,031,173.88)

(8,796,885.68)
(8,796,885.68)
(8,796,885.68)
(598,848.94)
113,868,652.87
18,869,622.12
2,218,406.61
21,088,028.73

134,956,681.60

-

(90,019.60)
-

(90,019.60)

หน่วย : บาท
รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,084,567,736.36
(163,886,756.28)
2,855,582.40
(161,031,173.88)

(8,796,885.68)
(8,796,885.68)
(8,796,885.68)
914,739,676.80
18,869,622.12
2,218,406.61
21,088,028.73

935,827,705.53

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ปรับปรุงรายการที�กระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

18,869,622.12

(163,886,756.28)

8,250,297.29

(13,898,012.65)

(88,821.92)

(152,509.23)

37,950,918.43

44,867,270.24

(779,641.93)

430,665,543.78

149,641,777.44

(4,827,854.69)

57,834.47

(40,738.28)

180,139.58

(186,463.00)

(5,733.76)

(584,330.00)

การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง)

(36,684,519.88)

(100,442,592.76)

ค่าเสื�อมราคา

82,795,165.27

73,928,517.39

49,605.13

200,619.67

2,135,807.84

1,968,666.92

389,522.49

778,725.42

31,080.10

4,533.86

5,444,034.94

35,426,914.94

(37,228,627.71)

28,759,459.39

การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

9,528,412.02

23,600,764.03

การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น

(324,631.19)

(244,115.56)

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์

1,614,915.48

-

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

(2,036,356.04)

-

การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การปรับปรุงดอกเบี�ยรับ
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุงด้วยลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น(เพิ�มขึ�น)ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ�มขึ�น)ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น)ลดลง
การปรับปรุงด้วยเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (เพิ�มขึ�น)ลดลง

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
การปรับปรุงด้วยหนี�สูญ
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าในลูกหนี�การค้า(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

(243,153.76)

(291,118.42)

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,736,055.10

1,289,492.77

การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

-

การปรับปรุงด้วย(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์อื�น
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม

328,630.22

(786,211.08)
-

4,438,208.60

240,497,490.43

361,702,856.36

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ

290,277.32

152,509.23

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(685,118.79)

(648,803.26)

เงินสดรับจากการรับคืนภาษีเงินได้

661,662.61

7,446,148.44

(6,852,311.50)
233,912,000.07

(7,997,344.50)
360,655,366.27

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดําเนินงาน

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
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บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2563
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

(13,870,616.90)

(70,415,538.45)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

243,157.76

296,126.17

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์สิทธิการใช้

(689,700.00)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

(172,000.00)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์อื�น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื�น
เงินสดจ่ายในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์

(2,027,600.00)

(23,388,983.60)

-

934,579.44

-

-

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

-

(5,524,047.34)

(36,943,563.30)

(77,671,059.62)

30,924,101.49

12,128,430.68

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

1,731,509,313.11

1,225,127,088.59

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

(1,900,271,869.33)

(1,636,484,045.21)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

-

60,000,000.00

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

(60,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

100,000,000.00

40,000,000.00

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(10,704,000.00)

(19,407,000.00)

เงินสดจ่ายในหนี�สินตามสัญญาเช่า

(19,403,475.30)

(11,084,887.06)

(2,028,605.40)

(1,944,738.13)

(39,888,224.06)

(45,844,412.78)

(169,862,759.49)

(8,796,667.68)
(386,306,231.59)

27,105,677.28

(103,321,924.94)

(62,948.07)

37,568.37

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ

27,042,729.21

(103,284,356.57)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

42,353,886.80
69,396,616.01

145,638,243.37
42,353,886.80

เงินสดจ่ายในเจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์
เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5
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-

บริษัท ซีพแี อล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้อมูลบริ ษทั
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
ซึ่ ง จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด ที่อยู่ตามที่ จด
ทะเบียนของสํานักงานแห่งใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุ ขุมวิท ตําบลบางปูใหม่
อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537
บริ ษทั ฯ มี การดําเนิ นงานและกิ จกรรมหลัก ในการประกอบธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมผลิ ตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสําเร็ จรู ป ให้บริ การฟอกหนัง และผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ กลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรม
ส่ วนใหญ่สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
การดํา เนิ นธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัท ฯ ติ ด ตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้ สินที่อาจ
เกิ ดขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้ง นี้ ฝ่ายบริ หารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ล ยพินิจในประเด็นต่ า ง ๆ เมื่ อ
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
2.1 งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี และข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
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2.3 ในการจัดทํางบการเงินเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
รายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณการไว้
2.4 รายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทยนี้
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และปรับปรุ ง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุ งที่ มีผลบังคับใช้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้มี เ นื้ อ หาเท่ า เที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า มาถื อปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก บริ ษทั ฯ มีการนํานโยบายการบัญชี ใหม่ที่
นํามาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ
4.6 และ 4.13
บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิ บตั ิต้ งั แต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกับกําไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่
ปรับปรุ งข้อมูลเปรี ยบเทียบ ดังนั้น การจัดประเภทรายการใหม่และรายการปรับปรุ งที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชี จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบต่อ
การปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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ผลกระทบต่องบการเงิน
ผลกระทบของการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ม าใช้เป็ นครั้ ง แรกที่มีต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
หนี้สินหมุนเวียน
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

637,825,133.60
-

(39,391,357.28)
83,624,665.40

598,433,776.32
83,624,665.40

10,247,970.43

7,806,133.42

18,054,103.85

15,667,531.13

36,427,174.70

52,094,705.83

3.1.1 เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครั้งแรก) ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมิน
โมเดลธุ รกิ จที่ ใช้จดั การสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ และจัดประเภท
รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังนี้
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
รวม

-
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ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

42,353,886.80
240,153,573.40
184,319.91
327,610.00
283,019,390.11

(หน่วย : บาท)
รวม

42,353,886.80
240,153,573.40
184,319.91
327,610.00
283,019,390.11

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

(หน่วย : บาท)
รวม

-

21,562,032.28

21,562,032.28

-

779,218,169.46
295,992,796.95
60,000,000.00
75,105,000.00
25,915,501.56
1,257,793,500.25

779,218,169.46
295,992,796.95
60,000,000.00
75,105,000.00
25,915,501.56
1,257,793,500.25

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียง
มูลค่ายุติธรรม
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ฯ ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามวิธีอย่างง่ า ย (Simplified approach) ในการวัดมูล ค่ าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด
ในการวัด มู ล ค่ า ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น บริ ษ ัท ฯ มี ก ารจัดกลุ่ ม
ลูกหนี้ การค้าตามความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกันและระยะเวลาเกินกําหนดชําระ
อัตราขาดทุ นด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงิ นในอดี ต
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต โดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ พิจารณา
แล้วว่าการรั บรู ้ รายการผลขาดทุนด้านเครดิ ตของลู กหนี้ การค้าไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่อการปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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3.1.2 สัญญาเช่า
ในการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้เป็ นครั้งแรก บริ ษทั ฯ
รั บ รู ้ หนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า สํา หรั บ สัญญาเช่ า ที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ า ดํา เนิ นงาน
ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า เป็ นสิ ทธิ การใช้สินทรัพย์โดยมีมูลค่า
เท่ากับหนี้ สินตามสัญญาเช่ า ปรับปรุ งด้วยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่จ่าย
ล่ วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ งเกี่ ย วข้องกับสัญญาเช่ าที่รับรู ้ ในงบแสดงฐานะทางการเงิ นก่ อน
วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงิ น
กูย้ ืมส่ วนเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มที่นาํ มาคํานวณหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่
1 มกราคม 2563 อยูร่ ะหว่างร้อยละ 3.58 ถึงร้อยละ 4.18 ต่อปี
การกระทบยอดระหว่างหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และภาระ
ผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเปิ ดเผยตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 แสดงได้ดงั นี้
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง
บวก สิ ทธิ ที่จะซื้ อหรื อขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ
หัก สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิใช้
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
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(หน่วย : บาท)
26,351,738.98
(647,542.86)
25,344,525.15
(976,864.59)
(5,838,548.56)
44,233,308.12
25,915,501.56
70,148,809.68

18,054,103.85
52,094,705.83
70,148,809.68

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินทีม่ ีรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการ ตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน
ในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4. สรุ ปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
4.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน
เกณฑ์ก ารวัดมูลค่า ที่ใช้จดั ทํางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์
อื่น ๆ สํา หรั บ รายการที่ มี ก ารใช้เกณฑ์ก ารวัดมู ล ค่ าอื่ นได้เปิ ดเผยเกณฑ์ก ารวัดมู ลค่ า ที่ ใ ช้ใ น
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
4.2 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศรับ รู ้ เมื่อเริ่ ม แรกด้วยการแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทไทย
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการ
รายการที่ เป็ นตัวเงิ นที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นงวดแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทไทย
โดยใช้อตั ราปิ ด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงินหรื อจาก
การแปลงค่าของรายการที่เป็ นตัวเงินรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เกิดรายการ
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
ออมทรัพ ย์และประจําไม่เกิ น 3 เดื อน ที่ไม่ติดภาระคํ้าประกัน โดยไม่รวมเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ซ่ ึ ง
แสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียน

62

4.4 ลูกหนี้การค้า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า แสดงในราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ 4.6
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณการจากลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ
4.5 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการดําเนินธุ รกิ จปกติ
หักด้วยต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปในการผลิตสิ นค้านั้นให้เสร็ จจนขายสิ นค้านั้นได้
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้ นอยู่ก ับโมเดลธุ รกิ จ (Business Model) ของบริ ษ ทั ฯ ในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
 สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วด
ั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
 สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ที่ ว ด
ั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หรื อมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริ ษทั ฯ วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อบริ ษทั ฯ ถือครอง
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นนั้น เพื่ อ รั บ กระแสเงิ นสดตามสั ญญา และเงื่ อ นไขตามสั ญ ญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและ
ต้องมี การประเมิ นการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุ นที่เกิ ดขึ้ นจากการตัดรายการ การ
เปลี่ยนแปลง หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ายุติธรรม
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สิ นตราสารอนุพ นั ธ์ บริ ษ ทั ฯ รับ รู ้รายการเมื่อเริ่ ม แรกสํา หรับ หนี้ สิ นทาง
การเงิน ด้ว ยมูล ค่า ยุติธ รรมหัก ต้น ทุน การทํา รายการ และจัดประเภทหนี้ สิ น ทางการเงินเป็ น
หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริ ง
ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตาม
วิธี ดอกเบี้ ย ที่แ ท้จริ ง จะรับ รู ้ใ นส่ วนของกํา ไรหรื อ ขาดทุน โดยการคํา นวณมูล ค่า ราคาทุนตัด
จําหน่ายคํานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย
ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทางการเงินในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
ในการรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรก บริ ษทั ฯ ต้องวัดมู ลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อ
หนี้ สินทางการเงิ นที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
บวกหรื อหักด้วยต้นทุ นการทํารายการซึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์
ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของ
สิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึง
ได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการควบคุมใน
สิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกื อบทั้งหมด
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯ ตัดรายการหนี้ สิ นทางการเงิ นก็ ต่อเมื่ อได้มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตามภาระผูก พันของ
หนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มี
การเปลี่ ยนหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอยู่ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กู้รายเดียวกันซึ่ งมี ขอ้ กําหนดที่
แตกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกําหนดของหนี้ สินที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่า
เป็ นการตัดรายการหนี้ สิ นเดิ ม และรั บ รู ้ หนี้ สิ น ใหม่ โดยรั บ รู ้ ผลแตกต่ า งของมู ล ค่ า ตามบัญ ชี
ดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษ ทั ฯ ใช้วิธี ก ารอย่า งง่ า ยในการคํา นวณผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น
สําหรั บลู กหนี้ การค้า ดัง นั้น ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคต
เกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิ จการคาดว่าจะไม่ได้รับคืน
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอด
สุ ทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหัก
กลบจํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์
และชําระหนี้สินพร้อมกัน
4.7 ตราสารอนุพนั ธ์
บริ ษทั ฯ ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ คือ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราดแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ รั บรู ้ มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญา
และวัดมู ล ค่ า ในภายหลัง ด้วยมู ล ค่ า ยุติธ รรม โดยรั บ รู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ยุติธ รรมใน
ภายหลังในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ แสดงตราสารอนุ พนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นเมื่อมีมูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าศูนย์
บริ ษทั ฯ แสดงตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลื อมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึง
กําหนดชําระภายใน 12 เดื อน เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น และ
แสดงตราสารอนุพนั ธ์อื่นเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
4.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมแสดงตามวิธี ส่ วนได้เสี ยซึ่ งรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาทุ นและ
ปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนหรื อกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนที่ บริ ษทั ฯ มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมนั้นโดยส่ วนทุนหรื อเงินปั นผลที่
ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมจะถูกนําไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนั้น
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หากส่ วนแบ่งขาดทุนของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวนเงินเท่ากับหรื อสู งกว่าส่ วนได้
เสี ยของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมนั้น (รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใด ๆ ซึ่ งโดยเนื้ อหาแล้วถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมนั้น) บริ ษทั ฯ จะหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกิน
กว่าส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมนั้น เมื่อส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ มีมูลค่าลดลงจนเป็ น
ศูนย์แล้ว บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมเป็ นหนี้สินก็ต่อเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อมี ภาระผูกพันจากการอนุ มานหรื อได้มีการจ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพันแทนบริ ษทั ร่ วมไป
แล้ว หากในเวลาต่อมา บริ ษทั ร่ วมมีกาํ ไร บริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับรู ้ ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ฯ อีกครั้ ง
หลังจากที่ส่วนแบ่งกําไรมีจาํ นวนเงินเท่ากับส่ วนแบ่งขาดทุนที่บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มารับรู ้
4.9 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินที่บริ ษทั ฯ ถือครองไว้
โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่ าหรื อจากการเพิ่มมู ลค่าของสิ นทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 10 – 30 ปี
4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิ น อาคารและอุป กรณ์ แ สดงในราคาทุน เมื่อ เริ่ ม แรกหัก ค่า เสื่ อ มราคาสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
- อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
3 – 20 ปี
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
5 – 20 ปี
- เครื่ องมือเครื่ องใช้
5 ปี
- เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
3 – 10 ปี
- ยานพาหนะ
5 – 7 ปี
ไม่ มีก ารคิ ดค่า เสื่ อมราคาสําหรั บที่ ดินและส่ วนปรับ ปรุ ง ที่ ดิน และสิ นทรั พ ย์ระหว่า ง
ก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาที่นาํ มาใช้ผลิตสิ นทรัพย์อื่นนํามารวม
เป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์อื่นนั้นโดยจะหยุดรวมเป็ นราคาทุนเมื่อสิ นทรัพย์อื่นนั้น
พร้อมใช้งานตามประสงค์
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
มู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วข้องเมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อนข้า งแน่ ที่ บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ
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ค่า ซ่ อมแซมและบํา รุ ง รั ก ษารับ รู ้ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยในกํา ไรหรื อขาดทุ นสําหรั บ งวดที่ เกิ ด
รายการ
มูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อจําหน่าย
สิ นทรัพย์หรื อคาดว่า จะไม่ไ ด้รับ ประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้สิ นทรัพ ย์หรื อ
การจํา หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
คํานวณจากผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) กับมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั และรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหากจากการซื้ อและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนแสดงในราคาทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและผลขาดทุนการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
4.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุ ปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าว อาจด้อยค่าบริ ษทั ฯ รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรั พย์มีมูล ค่าตํ่ากว่ามู ล ค่าตามบัญชี ข องสิ นทรัพย์น้ ัน ทั้งนี้ มูลค่ าที่ค าดว่าจะได้รับคื น
หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา
คิ ด ลดก่ อ นภาษี ที่ ส ะท้อ นถึ ง การประเมิ น ความเสี่ ย งในสภาพตลาดปั จ จุ บ ัน ของเงิ น สดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ ในปี ก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯ จะประมาณมู ลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในปี ก่อนก็
ต่อเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการ
รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ
รายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ นหากกิ จการไม่เคย
รั บ รู ้ ผลขาดทุ น จากการด้อยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ใ นปี ก่ อนๆ บริ ษ ัท ฯ จะบัน ทึ ก กลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
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4.13 สัญญาเช่า
กรณี บริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่า
ณ วันเริ่ ม ต้นของสั ญญา บริ ษ ทั ฯ ประเมิ นว่า สัญญาเป็ นสัญญาเช่ า หรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้าสัญญาเช่ านั้นเป็ น
การให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสําหรับช่วงเวลาหนึ่ งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ ง
ตอบแทน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญา
เช่ าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ งด้วยการจ่ายชําระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเริ่ มมี
ผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้น และประมาณการต้นทุนที่
จะเกิ ด ขึ้ น สํ า หรั บ ผู เ้ ช่ า ในการรื้ อและการขนย้า ยสิ น ทรั พ ย์อ้า งอิ ง การบู ร ณะสถานที่ ต้ ัง ของ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กาํ หนดไว้หักด้วยสิ่ งจูงใจ
ตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าวัดมู ลค่าด้วยมูล ค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่ย งั
ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหาก
อัตรานั้นสามารถกําหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกําหนดได้ทุกเมื่อ บริ ษทั ฯ ต้องใช้
อัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ
การจ่ า ยชํ า ระตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ร วมอยู่ ใ นการวัด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่ า
ประกอบด้วย
 การจ่ายชําระคงที่ รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้ อหา
่ บั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี
 การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยูก
หรื ออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
 จํานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
 ราคาใช้สิทธิ เลื อ กซื้ อ หากมี ค วามแน่ น อนอย่า งสมเหตุ ส มผลที่ บ ริ ษท
ั ฯ จะใช้สิทธิ
เลื อกซื้ อนั้น โดยราคาดังกล่ าวเป็ นค่าเช่ าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระในระยะการต่อ
สัญญาตามสิ ทธิ เลือกซื้ อ และ
 การจ่ายชําระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผล
ว่าบริ ษทั ฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า
ในการใช้วธิ ีราคาทุน บริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดว้ ยราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่ าใหม่ บริ ษทั ฯ จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ด
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อายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของใน
สิ นทรัพย์อา้ งอิงให้แก่บริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า หรื อหากราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การ
ใช้สะท้อนว่าบริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ บริ ษทั ฯต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จาก
วันที่ สั ญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ลจนถึ ง วันสิ้ นสุ ดอายุก ารใช้ป ระโยชน์ของสิ นทรั พ ย์อ้า งอิ ง อายุก ารใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้
ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินที่คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระในอนาคต ซึ่ งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
 การเปลี่ยนแปลงดัชนี หรื ออัตราที่ใช้ในการกําหนดการจ่ายชําระเหล่านั้น
 การเปลี่ ย นแปลงจํา นวนเงิ น ที่ ค าดว่า จะต้อ งจ่ า ยชํา ระภายใต้ก ารรั บ ประกัน มู ล ค่ า
คงเหลือ
 บริ ษท
ั ฯ เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
เมื่ อหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าที่ ถูกวัดมู ลค่าใหม่ เพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงของการจ่า ย
ชําระตามสัญญาเช่ า บริ ษทั ฯ ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่ า
บริ ษทั ฯ ต้องรับรู ้จาํ นวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
บริ ษทั ฯ อาจเลื อกที่ จะไม่รับรู ้ สินทรั พย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าสําหรั บ
สัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า หรื อสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรั พย์อา้ งอิ งมี มูล ค่า ตํ่า บริ ษทั ฯ รับ รู ้ ก ารจ่ ายชํา ระตามสัญญาเช่ า ที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาเช่ า
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่
เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามโครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้สําหรับเงินสมทบที่ตอ้ งจ่าย
เป็ นรายเดื อนเข้า กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ที่ บ ริ ษ ทั ฯ และพนัก งานได้ร่ วมกัน จัดตั้ง ขึ้ นตาม
กฎหมายกองทุ นสํารองเลี้ ย งชี พซึ่ งพนักงานรั บความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลัก
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คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและความเสี่ ยงจากการลงทุนที่เป็ นสาระสําคัญโดยพนักงานจะได้รับ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงานจากสิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพที่แยกต่างจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดของกองทุนเท่านั้น
เงิ นสมทบที่ ตอ้ งจ่ายให้โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เกิดรายการ
- โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้สําหรับเงินชดเชยที่
ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ งบริ ษทั ฯ รับความเสี่ ยงจาก
การประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย และความเสี่ ย งจากการลงทุ น ที่ เ ป็ น
สาระสําคัญโดยบริ ษทั ฯ ต้องจัดหาผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงาน
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้กาํ หนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ต้นทุ นบริ ก ารและต้นทุ นดอกเบี้ ย จากหนี้ สิ น ผลประโยชน์ที่ กาํ หนดไว้รั บ รู ้ เ ป็ น
ค่ า ใช้จ่า ยในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เกิดรายการ
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการวัด มู ล ค่ า ใหม่ ข องหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ที่ กาํ หนด
ไว้รั บ รู ้ ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวดที่เกิดรายการและต้องไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดต่อมาโดยรวมเข้าในกําไร(ขาดทุน)สะสมทันที
4.15 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินรับรู ้เมื่อมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มาน
ซึ่ งเป็ นผลจากเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ว่า จะสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรที่ มี
ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่อจ่า ยชํา ระภาระผูก พันและสามารถประมาณการจํา นวนเงินของ
ภาระผูกพันนั้นได้อย่า งน่ า เชื่ อถือ รายจ่ายที่จะได้รับชดเชยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อมีความ
เสมือนแน่ นอนว่าหลังจากที่จ่ายชําระภาระผูกพันแล้วน่ าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่ นอน แต่
ไม่เกินจํานวนเงินของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
4.16 การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นไปตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัดโดยจะจัดสรร
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
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4.17 การรับรู ้รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รายได้จากสัญญาที่ ทาํ กับลู กค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
โดยการโอนสิ นค้าหรื อบริ การที่สัญญาว่าจะให้ (นัน่ คือ สิ นทรัพย์) แก่ลูกค้าซึ่ งสิ นทรัพย์ถูกโอน
เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุ มสิ นทรัพย์น้ นั และวัดมูลค่าตามจํานวนเงินที่เป็ นราคาของรายการตาม
ส่ วนที่ได้ปันให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั
- รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั ฯ มีการเรี ยกเก็บค่าสิ นค้าจากลูกค้าสําหรับสิ นค้าที่สัญญาว่าจะให้แก่ลูกค้าโดย
ถือเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิซ่ ึ งเสร็ จสิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
บริ ษทั ฯ มีธรรมเนียมปฏิบตั ิทางธุ รกิจในการลดราคาหรื อให้สิทธิ ลูกค้าในการคืน
สิ นค้าได้ดว้ ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ ราคาของรายการจึงได้รวมสิ่ งตอบแทน
ผัน แปรจากเงิน คืน การหัก หนี้ หรื อ การลดราคาแก่ลูก ค้า ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้ป ระมาณการ
จํา นวนเงิน ของสิ ่ ง ตอบแทนผัน แปรโดยใช้วิธี จาํ นวนเงิ นที่ มีความเป็ นได้สู งสุ ดเพื่อรั บรู ้
หนี้สินเงินคืนและสิ ทธิ ในการได้รับสิ นค้าคืนที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อโอนสิ นค้าแก่ลูกค้า
- รายได้จากการให้บริ การ
บริ ษ ทั ฯ มีก ารเรี ย กเก็บ ค่า บริ ก ารจากลูก ค้า สํา หรับ บริ ก ารที่สัญ ญาว่า จะให้แ ก่
ลูก ค้า ที่บ ริ ษ ทั ฯ มีสิ ท ธิ ใ นการได้รับ สิ่ ง ตอบแทนจากลูก ค้า ในจํา นวนเงิน ซึ่ ง สอดคล้อ ง
โดยตรงกับ มูล ค่า ที่ใ ห้ก บั ลู กค้า จากผลการปฏิบตั ิงานของบริ ษ ทั ฯ ที่เสร็ จสิ้ น ณ ขณะนั้น
โดยถื อเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิซ่ ึ งเสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เมื่อให้บริ การแก่ลูกค้าในจํานวนเงินซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ
ออกใบแจ้งหนี้
รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการให้เช่ารับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับเงินปันผล
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4.18 ต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
- ต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถได้รับคืน
ต้นทุนดังกล่าวในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
วิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
- ต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าซึ่ งบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถได้รับคืน
ต้นทุนดังกล่าวในระยะเวลา 1 ปี หรื อสั้นกว่า รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ ตามการผ่อนปรน
ในทางปฏิบตั ิ
4.19 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกิดจากการรวมธุรกิจหรื อเกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไร
(ขาดทุ น )เบ็ ด เสร็ จ อื่ น หรื อ รั บ รู ้ โ ดยตรงไปยัง ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งจะรั บ รู ้ ใ นกํา ไร(ขาดทุ น )
เบ็ดเสร็ จอื่นหรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั รับรู ้ตามจํานวนเงินที่ตอ้ งชําระแก่หรื อสามารถขอคืนได้จาก
หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐซึ่ งคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมาย
ภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ตามวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงินซึ่ งคํานวณจากผล
แตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับ
ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้นโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากับจํานวนเงินที่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้
4.21 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นของ
ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯ ด้ว ยจํา นวนถัว เฉลี่ ย ถ่ วงนํ้า หนัก ของหุ ้นสามัญ ที่ ถื อโดยผูถ้ ื อ หุ ้น
ระหว่างงวด
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ไม่มีการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดเนื่องจากไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้น
สามัญปรับลด
4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธ รรม หมายถึง ราคาที่จ ะได้รับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ห รื อ จะจ่า ยเพื่อ โอน
หนี้ สินในรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจะใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่ มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิ นที่มีล ักษณะเดี ยวกันหรื อ ไม่ส ามารถหาราคา
เสนอซื ้ อ ขายในตลาดที ่ม ีส ภาพคล่อ งได้จ ะใช้เ ทคนิค การประเมิน มูล ค่า ที ่เ หมาะสมใน
สถานการณ์น้ นั และมีขอ้ มูลที่เพียงพอในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมู ลค่ ายุติธรรมที่ ใช้ว ดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์และ
หนี้ สิ นในงบการเงิ นแบ่ งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูล ที่นํามาใช้ในการวัดมู ลค่ า
ยุติธรรมดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกันและบริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
4.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํา งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู ้บริ หารของบริ ษ ัทฯ
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการดัง กล่า วส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงในงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญ ได้แก่
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ าและสิ นทรัพย์ ทเี่ กิดจากสั ญญา
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลู กหนี้ การค้าและ
สิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากสัญญา ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ

73

ของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิ จที่คาดการณ์ ไว้ของกลุ่ มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ตที่
คล้า ยคลึ ง กัน เป็ นต้น ทั้ง นี้ ข้อ มู ล ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต และการ
คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ ง
ในอนาคต
สิ่ งตอบแทนผันแปรจากการขายสิ นค้ า
ในการขายสิ นค้า บริ ษ ทั ฯ มีธ รรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิท างธุ รกิ จในการลดราคาหรื อให้สิ ท ธิ
ลู ก ค้า ในการคืนสิ นค้าได้ดว้ ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งการโต้แย้งด้านคุณภาพส่ วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนหลังจากส่ งมอบสิ นค้า
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ใช้การเปรี ยบเทียบอัตราการรับคืนสิ นค้าและการให้ส่วนลดจ่าย
ที่เกิ ดขึ้นจากยอดขาย 3 เดือนสุ ดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับการรับคืนสิ นค้าและ
การให้ส่วนลดจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานนั้น และอัตราต้นทุนขายของสิ นค้า
ที่รับคืนเป็ นข้อสมมติที่สาํ คัญในการประมาณการจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนผันแปรจากการขาย
สิ นค้าไปรวมเป็ นราคาของรายการในการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า หนี้ สินเงินคืน และสิ ทธิ
ในการได้รับสิ นค้าคืนที่เกี่ยวข้อง
มูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ าคงเหลือ
ในการขายสิ น ค้า บริ ษ ทั ฯ มีก ารกํา หนดราคาขายเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศตามราคา
ตลาดซึ่ งมีความผันผวนจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ
ขณะนั้น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาขายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการขายสิ นค้า
ที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน อัตราต้นทุนในการจัดจําหน่ายต่อยอดขายสําหรับปี และ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการนั้นเป็ นข้อสมมติที่สําคัญในการประมาณ
การมูลค่าของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ทกี่ าหนดไว้
ในการกํา หนดมู ล ค่ า ปั จ จุ บ นั ของภาระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ที่ กาํ หนด
ไว้ บริ ษทั ฯ ต้องตั้งข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งเป็ นประมาณ
การที่ ดี ที่ สุ ด เกี ่ย วกับ อัต ราการขึ้ น เงิน เดือ น อัต รามรณะ อัต ราทุพ พลภาพ และอัต ราการ
หมุนเวีย นของพนักงานที่ใ ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่า ยในอนาคต
และอัตราคิดลดที่ใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
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ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดในเวลา
ใกล้เคี ยงกับระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของการครบกําหนดของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ซ่ ึ งสะท้อนถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั เป็ นอัตราคิดลด และการคาดการณ์
อัตราการขึ้นเงิ นเดื อน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราทุ พพลภาพ และอัตรามรณะใน
มุ มมองระยะยาวให้สอดคล้องกับลักษณะภาระผูกพันของโครงการซึ่ งมี ระยะเวลายาวเป็ นข้อ
สมมติที่สาํ คัญในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ในการรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี บริ ษ ัท ฯ ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณา
จํา นวนเงิ น ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ท างภาษี จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้ซ่ ึ งจะถู กทบทวนทุกวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ใช้การประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตเป็ นข้อสมมติที่
สําคัญในการประมาณการมูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ในงบการเงิน
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
1,495,339.08
22,222,358.51
45,678,918.42
69,396,616.01

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
เช็ครับที่ถึงกําหนดชําระแล้ว
รวม
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
790,259.40
13,779,486.43
27,023,938.58
760,202.39
42,353,886.80

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้เช็คคืน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
รวม
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

87,542,959.41
140,337,739.76
5,820,214.77
114,217.15
233,815,131.09
(21,772,102.97)
212,043,028.12
41,794,413.36
(19,573,820.54)
22,220,592.82
234,263,620.94

117,667,732.44
122,319,149.19
4,516,576.00
58,753.70
244,562,211.33
(15,005,033.78)
229,557,177.55
31,493,250.64
(20,896,854.79)
10,596,395.85
240,153,573.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุได้ดงั นี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
109,539,199.84
59,019,440.14
12,928,976.13
7,852,965.61
22,159,437.72
9,371,938.22
12,943,173.43
233,815,131.09
(21,772,102.97)
212,043,028.12

ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้
อยูใ่ นกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ 1 – 30 วัน
เกินกําหนดชําระ 31 – 60 วัน
เกินกําหนดชําระ 61 – 90 วัน
เกินกําหนดชําระ 91 – 180 วัน
เกินกําหนดชําระ 181 – 365 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 365 วัน
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
410,325.76
102,112,179.11
66,957,661.32
26,653,634.96
14,096,486.23
7,568,568.74
11,758,321.43
15,005,033.78
244,562,211.33
(15,005,033.78)
229,557,177.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
2,758,004.44
31,140,347.25
1,654,954.49
6,241,107.18
41,794,413.36
(19,573,820.54)
22,220,592.82

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
3,921,553.55
22,672,070.28
363,814.74
4,535,812.07
31,493,250.64
(20,896,854.79)
10,596,395.85

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สําหรับ
สิ้ นสุ ดวันที่
ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
(35,901,888.57)
(474,973.63)
ตั้งเพิ่ม
(12,554,965.04)
(36,004,563.44)
โอนกลับ
7,110,930.10
577,648.50
ยอดคงเหลือปลายปี
(41,345,923.51)
(35,901,888.57)
7. สิ นค้ าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทหนังผิว
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทหนังท้อง
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สารเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ ทธิในการได้รับสิ นค้าคืน
รวม
หัก ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
360,114,014.96
369,820,426.43
11,256,897.39
33,345,559.86
74,535,476.98
51,770,703.23
21,829,718.47
18,334,131.10
45,964,526.84
13,275,716.49
1,000,247,171.75
(14,094,244.61)
986,152,927.14

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
386,566,409.75
372,594,108.01
28,658,589.23
41,710,760.35
166,424,126.00
61,022,755.22
31,810,618.86
20,545,808.83
36,307,349.14
4,271,975.20
1,149,912,500.59
(51,322,872.32)
1,098,589,628.27

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
(51,322,872.32)
(22,563,412.93)
ตั้งเพิ่ม
(27,326,695.78)
(64,046,705.39)
โอนกลับ
64,555,323.49
35,287,246.00
ยอดคงเหลือปลายปี
(14,094,244.61)
(51,322,872.32)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลประโยชน์จากการประกันภัยสิ นค้าคงเหลื อในวงเงินตาม
สัญญาประกันภัย จํานวนเงิน 1,014.10 ล้านบาท และจํานวนเงิน 1,046.50 ล้านบาท ตามลําดับ ถูกนําไป
เป็ นหลักประกันหนี้สินทุกประเภทกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 12
8. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
8.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ ศูนย์กระจายสิ นค้า
เน็ตเวอร์ค จํากัด
ประเภทหนัง
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด ขายส่ งด้ายและผ้า
รวม

ประเทศที่
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
จดทะเบียนจัดตั้ง

ไทย
ไทย

100,000,000.00
1,000,000.00

สัดส่ วนการลงทุน
และสิ ทธิออกเสี ยง
ร้อยละ

40.00
40.00

(หน่วย : บาท)
วิธีส่วนได้เสี ย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
99,997.50
99,997.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ รับรู ้ส่วนแบ่ง ขาดทุนเงินลงทุนใน
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด เต็มมูลค่าเงินลงทุนแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์
จํากัด เนื่องจากมีมูลค่าไม่เป็ นสาระสําคัญ
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-

8.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญแสดงดังนี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
11,061,352.70
41,291,324.92
6,033,625.53
49,728,336.46
(75,467,548.43)
(125,289,029.78)
(5,176,822.00)
(1,658,485.15)
(63,549,392.20)
(35,927,853.55)

รายได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
6,378,809.78
(25,734,850.65)
(1,886,688.00)
(27,621,538.65)
-
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สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
52,218,604.80
(43,632,652.66)
(2,031,047.00)
(45,663,699.66)
-

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
141,441.50
(5,000.00)
136,441.50
(หน่วย : บาท)
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
12 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(13,561.00)
(13,561.00)
-

9. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้ นปี
ราคาทุน
127,452,206.14
127,452,206.14
มูลค่าตามบัญชี
127,452,206.14
127,452,206.14
รายการระหว่างปี
ยอดคงเหลือต้นปี
127,452,206.14
127,452,206.14
ซื้อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์
(2,463,637.72)
ยอดคงเหลือปลายปี
124,988,568.42
127,452,206.14
ยอดคงเหลือปลายปี
ราคาทุน
124,988,568.42
127,452,206.14
มูลค่าตามบัญชี
124,988,568.42
127,452,206.14
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริ มทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น เป็ นที่ ดินและส่ ว น
ปรับปรุ งที่ดินที่บริ ษทั ฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต มี
มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 141.17 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี บริ ษทั ฯ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมจากผลการ
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินอิสระตามวิธีร าคาตลาดและวิธีราคาทุนตามรายงานลงวันที่ 4 กรกฎาคม
2559 ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 3 ของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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10. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย
ที่ดิน
และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
ขายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

98,165,178.96

อาคาร
และ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
426,582,365.33

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่ องมือเครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง
และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

(หน่วย : บาท)
รวม

688,028,678.28

6,992,681.96

55,492,825.89

89,978,487.88

9,660,458.46

1,374,900,676.76

9,660,458.46
414,605.37
(8,540,063.83)
1,535,000.00

(51,808,138.99)
1,323,092,537.77
13,882,228.11
4,429,106.74
(1,178,784.93)
(15,557,284.40)
1,324,667,803.29

98,165,178.96
98,165,178.96

426,582,365.33
28,000.00
6,239,698.83
432,850,064.16

(36,239,822.71)
651,788,855.57
9,770,272.28
6,622,220.34
(103,000.00)
(14,699,207.32)
653,379,140.87

6,992,681.96
245,262.32
(31,890.00)
7,206,054.28

55,492,825.89
3,424,088.14
23,551.40
(826,187.08)
58,114,278.35

(15,568,316.28)
74,410,171.60
83,700.00
(1,075,784.93)
73,418,086.67

-

(249,687,354.14)

(369,457,939.25)

(5,528,308.61)

(43,869,743.04)

(68,532,198.12)

-

(737,075,543.16)

-

(249,687,354.14)
(18,405,314.69)
(268,092,668.83)

4,633,210.53
(364,824,728.72)
(39,696,526.75)
869,126.17
102,999.00
13,051,090.53
(390,498,039.77)

(5,528,308.61)
(515,275.51)
31,516.62
(6,012,067.50)

(43,869,743.04)
(5,414,304.41)
738,622.15
(48,545,425.30)

7,783,571.18
(60,748,626.94)
(2,345,870.71)
1,075,781.93
(62,018,715.72)

-

12,416,781.71
(724,658,761.45)
(66,377,292.07)
869,126.17
1,178,780.93
13,821,229.30
(775,166,917.12)

98,165,178.96

176,895,011.19

318,570,739.03

1,464,373.35

11,623,082.85

21,446,289.76

9,660,458.46

637,825,133.60

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

98,165,178.96

176,895,011.19

286,964,126.85

1,464,373.35

11,623,082.85

13,661,544.66

9,660,458.46

598,433,776.32

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

98,165,178.96

164,757,395.33

262,881,101.10

1,193,986.78

9,568,853.05

11,399,370.95

1,535,000.00

549,500,886.17
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ที่ดิน
อาคาร
และ
และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
ขายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

98,165,178.96
98,165,178.96
98,165,178.96
98,165,178.96

(หน่วย : บาท)
รวม

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่ องมือเครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง
และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้ าง

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

398,236,024.87
671,000.00
27,683,340.46
(8,000.00)
426,582,365.33

627,764,668.44
23,873,274.00
43,032,964.44
(6,642,228.60)
688,028,678.28

6,988,243.54
149,257.90
(57,113.88)
(87,705.60)
6,992,681.96

56,610,603.80
3,971,011.20
187,237.00
(281,501.40)
(4,994,524.71)
55,492,825.89

89,342,887.88
1,935,046.72
(1,299,446.72)
89,978,487.88

19,973,165.85
43,365,902.71
(52,854,773.79)
(823,836.31)
9,660,458.46

7,570,319.92 1,304,651,093.26
(657,265.81) 73,308,226.72
(6,913,054.11) 11,135,714.00
(1,638,062.00)
(12,556,295.22)
1,374,900,676.76

(230,535,515.24)
(19,159,837.90)
7,999.00
(249,687,354.14)

(333,005,362.72)
(42,740,190.37)
6,287,613.84
(369,457,939.25)

(5,123,981.73)
(546,189.24)
57,105.88
84,756.48
(5,528,308.61)

(43,912,603.18)
(5,120,077.64)
276,504.65
4,886,433.13
(43,869,743.04)

(63,537,382.24)
(6,294,259.60)
1,299,443.72
(68,532,198.12)

167,700,509.63
176,895,011.19

294,759,305.72
318,570,739.03

1,864,261.81
1,464,373.35

12,698,000.62
11,623,082.85

25,805,505.64
21,446,289.76
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19,973,165.85
9,660,458.46

7,570,319.92
-

(676,114,845.11)
(73,860,554.75)
1,633,054.25
11,266,802.45
(737,075,543.16)
628,536,248.15
637,825,133.60

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ ง มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน
157.79 ล้านบาท และจํานวนเงิน 168.02 ล้านบาท ตามลําดับ พร้อมผลประโยชน์จากการประกันภัยใน
วงเงิ นตามสัญญาประกันภัย จํานวนเงิน 417.00 ล้านบาท และจํานวนเงิน 672.70 ล้านบาท ตามลําดับ
ถูกนําไปเป็ นหลักประกันหนี้สินทุกประเภทกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อุปกรณ์ ส่วนหนึ่ ง มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน 39.93 ล้านบาท เป็ น
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
11. สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ และหนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
11.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วย

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่ าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร

เครื่ องจักร

ยานพาหนะ

-

-

-

44,233,308.12
44,233,308.12
6,616,987.30
50,850,295.42

36,239,822.71
36,239,822.71
36,239,822.71

15,568,316.28
15,568,316.28
2,299,000.00
17,867,316.28

(หน่วย : บาท)
รวม
-

96,041,447.11
96,041,447.11
8,915,987.30
104,957,434.41

-

-

-

-

(10,536,226.51)
(10,536,226.51)

(4,633,210.53)
(4,633,210.53)
(2,982,830.64)
(7,616,041.17)

(7,783,571.18)
(7,783,571.18)
(2,736,092.51)
(10,519,663.69)

(12,416,781.71)
(12,416,781.71)
(16,255,149.66)
(28,671,931.37)

44,233,308.12
40,314,068.91

31,606,612.18
28,623,781.54

7,784,745.10
7,347,652.59

83,624,665.40
76,285,503.04
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11.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

19,414,295.16
39,557,326.52
58,971,621.68

10,247,970.43
15,667,531.13
25,915,501.56

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
16,255,149.66
2,852,703.06
19,107,852.72

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

12. สิ นเชื่ อและการคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง
ในรู ปวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรัสต์รีซีต หนัง สื อคํ้าประกัน และ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมจํานวนเงิน 2,732.00 ล้านบาท และจํานวนเงิน 2,835.00
ล้านบาท ตามลําดับ วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต จํานวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และวงเงิน
บัตรเครดิต จํานวนเงิน 1.60 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี วงเงินสิ นเชื่ อดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นการยก
ผลประโยชน์จากการประกันภัยสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ฯ พร้ อมการยกผลประโยชน์จากการประกันภัย ตามหมายเหตุ 10 และการคํ้าประกันของ
กรรมการของบริ ษทั ฯ
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13. หนีส้ ิ นผิดนัดชาระ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ทรัสต์รีซีต
21,435,038.11
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
126,994.17
รวม
21,562,032.28
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 หนี้ สิ น ผิด นัด ชํา ระทั้ง จํา นวนเป็ นทรัส ต์รี ซี ต เพื่อ สั่ง ซื้ อ สิ น ค้า
ต่างประเทศโดยการใช้วงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งที่เกินกําหนดชําระแล้ว อัตราดอกเบี้ย
ผิดนัด ร้อยละ 18.00 ต่อปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระครบถ้วนแล้ว
14. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชี
51,500,306.35
20,576,204.86
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
310,000,000.00
310,000,000.00
ทรัสต์รีซีต
300,987,603.41
448,641,964.60
รวม
662,487,909.76
779,218,169.46
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบัญชีท้ งั จํานวนเป็ นเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.82 – 6.25 ต่อปี และร้อยละ 6.25 – 6.70 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งจํานวนเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน อายุ 3 – 6
เดือน เท่ากันทั้งสองปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.95 – 4.15 ต่อปี และร้อยละ 3.00 – 4.25 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทรัส ต์รีซี ตทั้ง จํา นวนเป็ นทรัส ต์รีซี ตเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้า
ต่า งประเทศ อัตราดอกเบี้ย ร้ อยละ 1.34 – 4.25 ต่อปี และร้อยละ 1.50 – 3.95 ต่อปี ตามลําดับ ภายใต้
เงื่ อนไขสัญญาทรั สต์รีซีต บริ ษทั ฯ ได้รับสิ นค้าที่ส่ังซื้ อโดยการใช้สินเชื่ อของสถาบันการเงิน ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
มีหลักประกัน ตามหมายเหตุ 12
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15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าในประเทศ
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า
รวม
เจ้าหนี้อื่น
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

91,674,325.48
53,664,618.77
145,338,944.25
103,650,922.77
248,989,867.02

123,011,775.93
39,884,968.96
5,664,264.58
168,561,009.47
127,431,787.48
295,992,796.95

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
10,405,920.82
37,767,634.38
20,231,376.63
12,424.00
612,406.63
1,014,050.65
3,494,000.00
8,424,680.00
21,688,429.66
103,650,922.77

หนี้สินเงินคืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินชดเชยเกษียณอายุกรณี พิเศษค้างจ่าย
ผลประโยชน์หลังออกจากงานค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
11,332,425.78
44,786,425.80
27,457,665.97
4,499,993.76
2,028,605.40
2,549,712.26
1,014,050.65
3,494,000.00
10,062,218.50
20,206,689.36
127,431,787.48

16. เงินกู้ยืมระยะยาว
ประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
ส่ วนที่หมุนเวียน
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการรักษาอัตราส่ วนทางการเงิน
ไม่เกิน 1 ปี
รวมส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

58,483,000.00
58,483,000.00

52,447,000.00
8,004,000.00
60,451,000.00

105,918,000.00
105,918,000.00
164,401,000.00

14,654,000.00
14,654,000.00
75,105,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีเงื่อนไขการจ่ายชําระดังนี้
หน่วย : บาท
วงเงินที่
วงเงินรวม
ยอดคงเหลือ
เงื่อนไขการจ่ายชําระ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
1
40,000,000.00 40,000,000.00 18,656,000.00 22,658,000.00 จ่ายชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยทุกเดื อน โดยชําระคื น
เงิ น ต้น จํานวนเงิ น 667,000.00 บาทต่ อ เดื อ น เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี
2
27,000,000.00 27,000,000.00 15,750,000.00 18,450,000.00 จ่ายชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยทุกเดื อน โดยชําระคื น
เงิ น ต้น จํานวนเงิ น 450,000.00 บาทต่ อ เดื อ น เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR-1.00 ต่อปี
3
40,000,000.00 40,000,000.00 29,995,000.00 33,997,000.00 จ่ายชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยทุกเดื อน โดยชําระคื น
เงิ น ต้น จํานวนเงิ น 667,000.00 บาทต่ อ เดื อ น เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR-2.15 ต่อปี
4 100,000,000.00
100,000,000.00
จ่ายชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ยทุกเดื อน โดยชําระคื น
เงิ นต้น จํานวนเงิ น 3,330,000.00 บาทต่อเดื อน เป็ น
ระยะเวลา 2.5 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MLR-1.75
ต่อปี
รวม 207,000,000.00 107,000,000.00 164,401,000.00 75,105,000.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ ืมระยะยาวมีเงื่อนไขการกูย้ ืมที่สําคัญให้บริ ษทั ฯ
ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการรักษาอัตราส่ วนทางการเงินดังนี้
- อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ไม่นอ้ ยกว่า 1.25 เท่า
- อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า
- อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการรักษา
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ จึงจัดประเภทยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของเงินกู้
ยืมระยะยาวที่เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนที่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีหลักประกัน ตามหมายเหตุ 12
17. หนีส้ ิ นสั ญญาอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละ
ระดับ แต่ไม่รวมถึงรายการที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ประกอบด้วย
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
หนี้สิน
สัญญาอนุพนั ธ์
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

-

-

1,614,915.48
1,614,915.48

-

-

-

(หน่วย : บาท)
รวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562

1,614,915.48
1,614,915.48

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ นที่ ไม่ ได้มีการซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่อง (ตราสาร
อนุพนั ธ์ที่มีการซื้ อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการ (Over the counter) วัดมูลค่าโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มี
อยู่และอ้างอิ งจากประมาณการของบริ ษทั ฯ เองมาใช้น้อยที่ สุดเท่ าที่ เป็ นไปได้ ถ้าข้อมู ลที่ เป็ นสาระสําคัญ
ทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับ 2
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-

18. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประกอบด้วย
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
56,863,655.77
55,533,693.02
รวม
56,863,655.77
55,533,693.02
18.1 ลักษณะของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานซึ่ งเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายที่บริ ษทั ฯ ต้องจ่าย
เป็ นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยโดยไม่มีการ
เตรี ยมเงินกองทุน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงต้องรับความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในการจ่ายผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงานให้เป็ นไปตามกฎหมายคุ ม้ ครองแรงงานใหม่ของประเทศไทยซึ่ งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 โดยเพิ่มข้อกําหนดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 20
ปี ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย จํานวน 400 วัน
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18.2 จํานวนเงินในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวนเงินในงบการเงินที่เกี่ ยวข้อง
กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้นปี
55,533,693.02
53,561,969.99
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ต้นทุนบริ การในอดีต
15,843,405.78
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
7,953,435.95
6,417,934.25
ต้นทุนดอกเบี้ย
1,574,976.07
1,339,424.00
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
9,528,412.02
23,600,764.03
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
(2,773,008.27)
(3,569,478.00)
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
(2,773,008.27)
(3,569,478.00)
จ่ายชําระผลประโยชน์
(5,425,441.00)
(18,059,563.00)
ยอดคงเหลือปลายปี
56,863,655.77
55,533,693.02
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
4,330,923.00
5,197,489.00
9,528,412.00

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและบริ หาร
รวม
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(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
8,631,935.05
14,968,828.98
23,600,764.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อสมมติ หลักที่ ใช้ในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.59 ต่อปี
ร้อยละ 2.07 ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี
ร้อยละ 0.00 – 35.00 ต่อปี
อัตรามรณะ
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00
ของตารางมรณะไทย
ของตารางมรณะไทย
พื้นฐานปี 2560
พื้นฐานปี 2560
อัตราทุพพลภาพ
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
ของอัตรามรณะ
ของอัตรามรณะ
อายุเกษียณ
60 ปี
60 ปี
18.3 การวิเ คราะห์ ค วามอ่อ นไหวของข้อ สมมติห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ
ประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยสมมติใ ห้ข อ้ สมมติอื่น ๆ คงที ่ซึ่ ง แสดง
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
(2,208,488.40)
(3,644,727.00)
ลดลงร้อยละ 1.00
2,060,008.41
4,134,751.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
3,446,648.43
5,194,371.00
ลดลงร้อยละ 1.00
(3,881,522.73)
(4,666,269.00)
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ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
ลดลงร้อยละ 20.00
อัตรามรณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
ลดลงร้อยละ 20.00

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(4,276,793.32)
5,144,097.07

-

(469,674.37)
475,730.42

-

18.4 การครบกําหนดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์เท่ากับ จํานวน 11 ปี และจํานวน 6.91 ปี ตามลําดับ
บริ ษทั ฯ ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์การครบกําหนดของกระแสเงินสดจ่ายชําระผลประโยชน์ซ่ ึ ง
ยังไม่ได้คิดลด แต่ได้แสดงความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักต่าง ๆ แล้ว
19. ทุนเรื อนหุ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ทุนเรื อนหุน้ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
บาทต่อหุน้
หุน้
บาท
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญปลายปี
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
หุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญปลายปี

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
บาทต่อหุน้
หุน้
บาท

1.00
1.00

439,844,340 439,844,340.00
439,844,340 439,844,340.00

1.00
1.00

439,844,340 439,844,340.00
439,844,340 439,844,340.00

1.00
1.00

439,844,284 439,844,284.00
439,844,284 439,844,284.00

1.00
1.00

439,844,284 439,844,284.00
439,844,284 439,844,284.00
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20. ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ป ระจํา ปี
ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี หลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
21. การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายและเงินปันผล
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 ได้มีมติอนุ มตั ิการ
จัดสรรกําไรสําหรับปี 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิ น 598,848.94 บาท และจ่ายเงิ นปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมจํานวนเงิน 8,796,885.68 บาท
22. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษ ัทฯ ในการจัดการส่ วนทุ น คื อ การดํา รงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องและการดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ กํากับดูแลส่ วนทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนซึ่ งคํานวณโดยการหารหนี้ สินตาม
งบแสดงฐานะการเงินด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนแสดงได้ดงั นี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
หนี้สิน (บาท)
1,196,582,816.01
1,316,371,020.70
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (บาท)
935,827,705.53
914,739,676.80
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
1.28
1.44
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23. รายได้ อื่น
ประกอบด้วย
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
88,821.92
11,199,595.04
1,149,229.08
11,260,454.00
3,065,720.88
2,646,368.45
29,410,189.37

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายได้เงินชดเชยภาษีอากร
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
152,509.23
9,706,711.99
3,228,482.14
2,605,478.05
291,115.42
11,368,970.21
27,353,267.04

24. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษ ทั ฯ และพนัก งานของบริ ษ ทั ฯ ได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุน สํ า รองเลี้ ย งชี พ ภายใต้
พระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษ ทั ฯ จ่า ยสมทบเข้า กองทุ น และจะจ่ า ยให้ก ับ พนักงานในกรณี ที่ ออกจากงานตามข้อบัง คับ ของ
กองทุน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้เงินสมทบเข้ากองทุนเป็ น
ค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน 3.82 ล้านบาท และจํานวนเงิน 4.01 ล้านบาท ตามลําดับ
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25. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ประกอบด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและสารเคมีใช้ไป
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิ การเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าเช่าและค่าสาธารณู ปโภค
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สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
146,881,617.72
848,307,058.18
(37,228,627.71)
264,536,634.93
31,998,715.00
82,795,165.27
49,605.13
2,135,807.84
5,444,034.94
13,372,545.72
22,673,037.65
59,307,471.72

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
27,349,376.65
1,679,639,576.31
28,759,459.39
388,723,896.66
38,332,910.00
73,928,517.39
200,619.67
1,968,666.92
35,426,914.94
21,069,930.30
30,415,496.65
93,442,264.34

26. ภาษีเงินได้
26.1 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562

ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ของผลแตกต่างชัว่ คราว
ที่เกิดขึ้นหรื อที่กลับรายการ
(8,250,297.29)
13,898,012.65
รวม
(8,250,297.29)
13,898,012.65
สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ความสัม พันธ์ ระหว่า ง(ค่ าใช้จ่า ย)
รายได้ภาษีเงินได้กบั กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีในรู ปแบบการกระทบยอดระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษี
เงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้ ร้อยละ 20 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
27,119,919.41
(177,784,768.93)
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ ร้อยละ 20
(5,423,983.88)
35,556,953.79
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักได้
(325,919.70)
(1,196,270.42)
รายจ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
580,272.30
1,417,375.22
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
(950,701.27)
(887,641.72)
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
(2,129,964.74)
(20,992,404.22)
รวม
(8,250,297.29)
13,898,012.65
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26.2 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนเงิน (ค่าใช้จ่าย)รายได้ จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ สุ ทธิจากภาษี
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้ 2,773,008.27
รวม
2,773,008.27

(554,601.66) 2,218,406.61
(554,601.66) 2,218,406.61

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
จํานวนเงิน (ค่าใช้จ่าย)รายได้ จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
สุ ทธิจากภาษี
3,569,478.00
3,569,478.00

(713,895.60)
(713,895.60)

2,855,582.40
2,855,582.40

26.3 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ในงบการเงิน
(หน่วย : บาท)

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
การขายที่ให้สิทธิในการคืน
หนี้สินเงินคืน
สิ ทธิในการได้รับสิ นค้าคืน
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
รวม

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
7,180,377.71
10,264,574.46

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่ วนที่รับรู ้ใน ส่ วนที่รับรู ้ใน ยอดคงเหลือปลายปี
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2563
1,088,806.99
8,269,184.70
(7,445,725.54)
2,818,848.92

2,266,485.16 (185,301.00)
(854,395.04) (1,800,748.26)
322,983.10
11,106,738.61
820,594.20
39,003,821.94 (840,887.91)
68,967,602.84 (8,040,278.42)
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(554,601.66)
(554,601.66)

2,081,184.16
(2,655,143.30)
322,983.10
11,372,731.15
38,162,934.03
60,372,722.76

(หน่วย : บาท)

ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
การขายที่ให้สิทธิในการคืน
หนี้สินเงินคืน
สิ ทธิในการได้รับสิ นค้าคืน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
รวม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้นปี ส่ วนที่รับรู ้ใน ส่ วนที่รับรู ้ใน ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
1 มกราคม 2562 สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2562
94,994.73 7,085,382.98
7,180,377.71
4,512,682.58 5,751,891.88
10,264,574.46
740,809.73
(192,014.03)

1,525,675.43
(662,381.01)

10,712,394.00 1,108,240.21
39,045,187.67
(41,365.73)
54,914,054.68 14,767,443.76

(713,895.60)
(713,895.60)

2,266,485.16
(854,395.04)
11,106,738.61
39,003,821.94
68,967,602.84

26.4 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ในงบการเงิน
(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือต้นปี ส่ วนที่รับรู ้ใน ส่ วนที่รับรู ้ใน ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563 สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2563
(2,822,327.43) (210,018.87)
(3,032,346.30)
(2,822,327.43) (210,018.87)
(3,032,346.30)
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือต้นปี ส่ วนที่รับรู ้ใน ส่ วนที่รับรู ้ใน ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
ณ วันที่
1 มกราคม 2562 สําหรับปี
เบ็ดเสร็ จอื่น 31 ธันวาคม 2562
(1,952,896.32) (869,431.11)
(2,822,327.43)
(1,952,896.32) (869,431.11)
(2,822,327.43)
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26.5 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
40,000,000.00
40,000,000.00
รวม
40,000,000.00
40,000,000.00
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไม่มี
วันสิ้ นสุ ดประโยชน์ทางภาษีภายใต้กฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สํา หรับ ผลแตกต่า งชั่วคราวที่
ใช้ห ัก ภาษี ที่ เ กิ ด จากเงิ นลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมข้า งต้น เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ยัง ไม่ มี ค วามตั้ง ใจจะ
จําหน่ายเงินลงทุนนี้
26.6 ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
ปี 2567
115,406,550.20
104,962,021.10
รวม
115,406,550.20
104,962,021.10
บริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้ขา้ งต้นเนื่ องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้
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27. ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
27.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดส่ วนงานที่รายงานจากโครงสร้างระบบการบริ หารจัดการและข้อมูลทาง
การเงินภายในของบริ ษทั ฯ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การซึ่ งเป็ นส่ วนงานดําเนิ นงานที่
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีการใช้กาํ ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ตามส่ วนงานในการสอบทานผลการ
ดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอดังนี้
- ส่ วนงานอุ ตสาหกรรมฟอกหนังซึ่ ง มีรายได้จากการขายผลิ ตภัณฑ์หนัง สํา เร็ จรู ปและการ
ให้บริ การฟอกหนัง
- ส่ วนงานอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคลซึ่ งมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล
27.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกําไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงาน
รายการระหว่า งส่ ว นงานที ่ร ายงานกํา หนดราคาตามเกณฑ์ร าคาปกติธุ ร กิ จ กับ
บุคคลภายนอกและได้ตดั ออกจากงบการเงินของบริ ษทั ฯ แล้ว
รายได้ และกําไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรื อที่สามารถ
ปั นส่ วนให้ก บั ส่ ว นงานที่รายงานได้อย่า งสมเหตุส มผลซึ่ ง มีก ารวัดมูล ค่า เช่ น เดีย วกับ รายได้
และกําไรหรื อขาดทุนในงบการเงินของบริ ษทั ฯ
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานที่รายงาน
รายการตัด
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
อุปกรณ์นิรภัย
บัญชี
หนังสําเร็จรู ป ฟอกหนัง
รวม
ส่วนบุคคล
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวม
การจําแนกรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ตามเขตทางภูมิศาสตร์
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

รวม

935,030
35,270
970,300

45,196
95,518
140,714

980,226
130,788
1,111,014

613,320
613,320

1,593,546
(130,788)
(130,788) 1,593,546

45,002
925,298
970,300

95,518
45,196
140,714

140,520
970,494
1,111,014
103,474
(6,832)
16,862
(45,270)
(79,572)
(1,615)
(28,008)
(40,961)

591,094
22,226
613,320
246,401
(183)
12,548
(113,123)
(65,710)
(11,852)
68,081

(130,788) 600,826
992,720
(130,788) 1,593,546
(156) 349,719
(7,015)
29,410
(158,393)
156 (145,126)
(1,615)
(39,860)
27,120
(8,250)
18,870

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

84,981
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(หน่วย : พันบาท)
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานที่รายงาน
รายการตัด
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
อุปกรณ์นิรภัย
บัญชี
หนังสําเร็จรู ป ฟอกหนัง
รวม
ส่วนบุคคล
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวม
การจําแนกรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ตามเขตทางภูมิศาสตร์
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้น
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

รวม

พันบาท

1,621,738
54,493
1,676,231

127,446
99,106
226,552

1,749,184
153,599
1,902,783

680,915
680,915

(153,599)
(153,599)

2,430,099
2,430,099

261,614
1,414,617
1,676,231
(25,891)

102,343
124,209
226,552
(6,540)

363,957
1,538,826
1,902,783
(32,431)
25,471
16,359
(81,909)
(158,710)
(37,362)

652,693
28,222
680,915
278,688
3,069
11,001
(123,173)
(64,422)
(9,928)

(153,599)
(153,599)
7
(7)
-

863,051
1,567,048
2,430,099
246,264
28,540
27,353
(205,082)
(223,132)
(47,290)

(4,438)
(273,020)

95,235

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

-

(4,438)
(177,785)
13,898
(163,887)
76,097
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27.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลเกี่ ยวกับลูกค้าภายนอกที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ในงบการเงินของบริ ษทั ฯ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : ร้อยละ)
(หน่วย : บาท)
สัดส่ วนต่อรายได้
รายได้
สําหรับปี
สําหรับปี
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกค้าต่างประเทศรายที่หนึ่ง
7.64
13.00
121,726,316.54 315,939,957.48
ลูกค้าต่างประเทศรายที่สอง
7.42
11.44
118,271,199.60 278,045,697.64
รวม
15.06
24.44
239,997,516.14 593,985,655.12
28. เครื่ องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯ มี สถานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่ อ ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงิน
ที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
28.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเป็ นความเสี่ ย งที่มูล ค่า ยุติธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สด
ในอนาคตของเครื่ องมือทางการเงิ นจะมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริ ษทั ฯ เกี่ยวเนื่องกับการซื้ อ
วัตถุดิบและเครื่ องจักร และการขายสิ นค้า เป็ นเงินตราต่างประเทศ

104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
สกุลเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
4,699,364.08
3,765,475.89
3,841,235.51
7,344,214.84
ยูโรโซน
18,339.00
5,100.00
97,256.88
136,425.50
หยวนจีน
43,140.00
30,700.00
ดอลลาร์ ฮ่องกง
101.00
150.00
ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ
2,015.00
180,081.91
ดองเวียดนาม
100,000.00
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั ฯ มีก ารใช้ต ราสารอนุ พ นั ธ์เพื่อ บริ ห ารความเสี่ ย ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
สกุลเงินที่บริ หารความเสี่ ยง
จํานวนเงินที่จะได้รับ(ส่ งมอบ)
สัญญาซื้อ
สัญญาขาย
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา
สัญญาซื้อขาย
เงินต่างประเทศล่วงหน้า
จํานวนเงินตามสัญญา
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
762,938.08
(3,278,449.63)
บาทไทย
(23,261,982.06)
98,915,002.08
มูลค่ายุติธรรม (บาท)
(293,902.55)
418,412.03
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์ที่ใช้ในการบริ หารความ
เสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนวัดมู ลค่าโดยใช้อตั ราที่กาํ หนดโดยสถาบันการเงินคู่สัญญา ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานซึ่งเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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28.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย เป็ นความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดใน
อนาคตของเครื่ องมือทางการเงิ นจะมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่
เปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว
อัตราคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สกุลเงินบาทไทย
สกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

45,678,918.42
51,500,306.35

23,717,697.59 69,396,616.01 0.050 – 0.550
147,470.42
147,470.42
6.00
-

352,047,780.42
258,939,822.99
164,401,000.00
58,971,621.68
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อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

-

51,500,306.35 6.25 – 6.70
352,047,780.42
258,939,822.99
164,401,000.00
58,971,621.68

2.23 – 4.15
1.34 – 4.25
4.25 – 4.85
0.35 – 4.18

หน่วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว
อัตราคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สกุลเงินบาทไทย
สกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

27,023,938.58
21,435,038.11
20,576,204.86

15,329,948.22
327,610.00
-

508,350,938.75
250,291,025.85
60,000,000.00
75,105,000.00
25,915,501.56

126,994.17
-

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

42,353,886.80 0.050 – 0.712
327,610.00
6.00
21,562,032.28
20,576,204.86

508,350,938.75 2.73 – 4.25
250,291,025.85 1.50 – 3.57
60,000,000.00
2.50
75,105,000.00 4.875 – 5.000
25,915,501.56 0.35 – 2.75

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ นใดเพื่ อ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
28.4 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ย งด้า นการให้ สิ น เชื่ อ เป็ นความเสี่ ย งที่ คู่ สั ญ ญาของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ฝ่ ายหนึ่ งจะทําให้เกิ ดผลขาดทุ นทางการเงิ นต่อคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง โดยการที่ไ ม่ส ามารถจ่า ย
ชําระภาระผูกพัน ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯ เกี่ยวเนื่องกับการกระจุกตัวของการให้
สิ นเชื่อและการไม่ได้รับชําระหนี้จากเงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีผลเสี ยหายสู งสุ ดจากการให้สินเชื่อที่อาจ
เกิ ดขึ้นเท่ากับมู ลค่าตามบัญชี ของเงิ นฝากสถาบันการเงิน และลู กหนี้ ที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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18.00
6.25 – 6.70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ดังนี้
กลุ่มสิ นทรัพย์ทาง
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
การเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน การพิจารณาอันดับความน่ าเชื่ อถือของสถาบันการเงินและการให้สินเชื่ อกับ
บริ ษทั ฯ
ลูกหนี้
การพิจารณาคุ ณภาพสิ นเชื่ อของลูกหนี้ จากฐานะการเงินและประสบการณ์การรับ
ชําระหนี้ ในอดีต และการกําหนดให้ลูกค้าบางรายต้องเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต
หรื อจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า
28.5 มูลค่ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และวัน ที่ 1 มกราคม 2563 สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และ
หนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ จดั อยู่ในประเภทระยะสั้ น และเงิ นให้กู้ยืม และเงิ นกู้ยืม มีอตั รา
ดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับ อัตราดอกเบี้ย ตลาด ผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ทั ฯ จึง เชื่อ ว่า มูล ค่า ตามบัญชีข อง
สิ นทรัพ ย์ท างการเงินและหนี้ สิ นทางการเงินแสดงมูล ค่า ไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสําคัญ
(หน่วย : บาท)

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม

-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย
69,396,616.01
234,263,620.94
126,485.44
147,470.42
303,934,192.81

69,396,616.01
234,263,620.94
126,485.44
147,470.42
303,934,192.81

มูลค่ายุติธรรม

69,396,616.01
234,263,620.94
126,485.44
147,470.42
303,934,192.81

(หน่วย : บาท)

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

1,614,915.48
1,614,915.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย

662,487,909.76
248,989,867.02
164,401,000.00
58,971,621.68
1,134,850,398.46

662,487,909.76
248,989,867.02
1,614,915.48
164,401,000.00
58,971,621.68
1,136,465,313.94

มูลค่ายุติธรรม

662,487,909.76
248,989,867.02
1,614,915.48
164,401,000.00
58,971,621.68
1,136,465,313.94
(หน่วย : บาท)

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

-
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

42,353,886.80
240,153,573.40
184,319.91
327,610.00
283,019,390.11

42,353,886.80
240,153,573.40
184,319.91
327,610.00
283,019,390.11

42,353,886.80
240,153,573.40
184,319.91
327,610.00
283,019,390.11

21,562,032.28

21,562,032.28

21,562,032.28

779,218,169.46
295,992,796.95
60,000,000.00
75,105,000.00
25,915,501.56
1,257,793,500.25

779,218,169.46
295,992,796.95
60,000,000.00
75,105,000.00
25,915,501.56
1,257,793,500.25

779,218,169.46
295,992,796.95
60,000,000.00
75,105,000.00
25,915,501.56
1,257,793,500.25

28.6 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ลํา ดับ ชั้ น ของมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์
และหนี้ สิ นในงบแสดงฐานะการเงินแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3
สิ นทรัพย์
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แต่มีการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 124,988,568.42
หนีส้ ิ น
หนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
1,614,915.48

-

-

-

1,614,915.48

141,170,000.00

-

รวม

141,170,000.00

1,614,915.48
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3
สิ นทรัพย์
ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แต่มีการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 127,452,206.14

-

-

รวม

141,170,000.00 141,170,000.00

29. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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29.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จํากัด
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จํากัด
บริ ษทั ไทย ไวร์ ริ่ง ซิ สเต็ม จํากัด
บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด
บริ ษทั จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น คอนโดทาวน์ จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด
บริ ษทั วี ที บราเดอร์ จํากัด
บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จํากัด
บริ ษัท สมาร์ ท เซนส์ อิ น ดัส เตรี ยล ดี ไ ซน์
จํากัด
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
คุณณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
คุณธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
คุณไล่ จีเซี ยง
คุณอาทิตย์ เชิญปรี ชา

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุน้ ทางตรง
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยเป็ นกรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น ของ
บริ ษทั ฯ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ฯ และ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและอดีตกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
บุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและอดีตกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
บุคคลที่เกี่ ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและอดีตกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
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29.2 รายการค้าระหว่างกัน
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562

ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

1,149,229.08
12,000.00
23,768,983.60

25,802.50
3,228,482.14
14,202,664.00
-

ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

1,694,781.00
733,685.62
12,000.00
184,275,401.35
1,141,500.00
1,946,327.28
294,460.38
-

1,248,086.65
420,742.32
481,246.72
341,014,181.98
2,582,055.54
6,670,052.00
1,978,354.91
977,383.25

4,500,000.00
180,000.00
337,159.62
148,954.08

3,600,000.00
180,000.00
423,440.45
-

นโยบายการกําหนดราคา

บริษัทร่ วม
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าบริ การ
มูลค่าการซื้อทรัพย์สิน
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่า
มูลค่าการขายทรัพย์สิน
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ซื้ออุปกรณ์
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี
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29.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ลูกหนีก้ ารค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าสิ นค้ า
บริ ษทั ร่ วม
รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

388,805.64
388,805.64

196,113.35
196,113.35

6,525,424.57
6,525,424.57
(6,525,424.57)
-

7,848,458.82
7,848,458.82
(7,848,458.82)
-

185,542.74
17,978.11
203,520.85

180,285.00
2,206.19
182,491.19

62,045,742.79
62,045,742.79

2,512,821.80
83,470,125.09
85,982,946.89

5,880.48
3,617,002.27
3,622,882.75

5,070.00
3,728,843.21
3,733,913.21

-
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52,054.79
52,054.79

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เจ้ าหนีอ้ ื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
41,606.08
122,918.81
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
32,127.71
28,922.73
รวม
73,733.79
151,841.54
เงินลงทุนค้ างจ่ าย
บริ ษทั ร่ วม
99,997.50
รวม
99,997.50
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นปี
60,000,000.00
กูย้ มื เพิ่ม
60,000,000.00
ชําระคืน
(60,000,000.00)
ยอดคงเหลือปลายปี
60,000,000.00
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานค้ างจ่ าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
8,424,680.00
รวม
8,424,680.00
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
36,171,015.00
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
720,000.00
รวม
36,891,015.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงิ นกู้ยืม ระยะสั้ นจากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ทั้ง
จํา นวนเป็ นเงิ น กู ้ย ืม จากกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ในรู ป สัญญากู้เงิ น ระยะเวลา 2 เดื อน อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนครบถ้วนแล้ว
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29.4 ภาระผูกพันระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อที่
ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามหมายเหตุ 31.2
29.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
25,958,290.00
32,216,950.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
421,986.00
500,592.00
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
5,618,439.00
3,080,368.00
เงินชดเชยเกษียณอายุกรณี พิเศษ
2,535,000.00
รวม
31,998,715.00
38,332,910.00
30. ข้ อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสด
30.1 รายการที่มิใช่เงินสด
ประกอบด้วย
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โดยการก่อเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสิ นทรัพย์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีมูลค่าเพิ่มในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
โดยการทําสัญญาเช่า
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เป็ นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
เป็ นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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11,611.21
812.79
2,299,000.00
23,551.40
5,524,047.34

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562

1,927,641.55
100,963.85
965,046.72
7,347,374.00
240,000.00
695,412.00
3,788,340.00

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ่มขึ้นจากการทําสัญญาเช่า
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลงจากการจําหน่าย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
50,850,295.42

(หน่วย : บาท)
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
-

92.00

-

4,499,993.76

-

2,773,008.27

3,569,478.00

30.2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 การเปลี่ ยนแปลงของหนี้ สิ นที่ เกิ ดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
หนี้สินผิดนัดชําระ
21,562,032.28
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
779,218,169.46
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
60,000,000.00
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียน
60,451,000.00
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
14,654,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
10,247,970.43
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
15,667,531.13
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
2,549,712.26
เงินปันผลค้างจ่าย
1,014,050.65
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
2,028,605.40
รวม
967,393,071.61

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงอื่น ยอดคงเหลือปลายปี
จากกระแสเงินสด ของการเปลี่ยนแปลง
ณ วันที่
จากการจัดหาเงิน ของอัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวาคม 2563
เงินตราต่างประเทศ
(21,562,032.28)
(116,276,422.45)
(60,000,000.00)
(10,704,000.00)
100,000,000.00
(19,403,475.30)
(39,888,224.06)
(2,028,605.40)
(169,862,759.49)
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(453,837.25)
(453,837.25)

-

662,487,909.76
-

8,736,000.00
(8,736,000.00)

58,483,000.00
105,918,000.00

28,569,800.03
23,889,795.39
37,950,918.43
12,424.00
90,422,937.85

19,414,295.16
39,557,326.52
612,406.63
1,014,050.65
12,424.00
887,499,412.72

(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2562
หนี้สินผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวม

-

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงอื่น ยอดคงเหลือปลายปี
จากกระแสเงินสด ของการเปลี่ยนแปลง
ณ วันที่
จากการจัดหาเงิน ของอัตราแลกเปลี่ยน
31 ธันวาคม 2562
เงินตราต่างประเทศ
21,562,032.28
21,562,032.28

1,200,386,786.29
-

(399,228,525.94)
60,000,000.00

13,404,000.00
41,108,000.00

(19,407,000.00)
40,000,000.00

10,916,045.67
25,119,296.23
3,653,848.97
1,013,832.65
1,944,738.13
1,297,546,547.94

(11,084,887.06)
(45,844,412.78)
(8,796,667.68)
(1,944,738.13)
(386,306,231.59)
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(505,052.78)
(505,052.78)

(21,435,038.11)
-

779,218,169.46
60,000,000.00

66,454,000.00
(66,454,000.00)

60,451,000.00
14,654,000.00

10,416,811.82
(9,451,765.10)
44,740,276.07
8,796,885.68
2,028,605.40
56,657,808.04

10,247,970.43
15,667,531.13
2,549,712.26
1,014,050.65
2,028,605.40
967,393,071.61

31. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ
มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
31.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นกับสถาบัน
การเงินดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
เงินเบิกเกินบัญชี
ล้านบาท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสต์รีซีต
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
หนังสื อคํ้าประกัน
ล้านบาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ล้านบาท
บัตรเครดิต
ล้านบาท

100.00

(51.50)

48.50

100.00

(20.58)

79.42

1,570.00
3.00

(704.58)
(0.87)

865.42
2.13

1,630.00
3.00

(780.09)
(1.25)

849.91
1.75

15.00

(7.45)

7.55

15.00

(7.59)

7.41

1,090.00

(53.58)

1,036.42

1,090.00

(122.18)

967.82

1.60

(0.17)

1.43

1.60

(0.22)

1.38

31.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อที่
ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สัญญามีระยะเวลา 12 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตรา
ค่าที่ปรึ กษา จํานวนเงิน 0.10 ล้านบาทและจํานวนเงิน 0.60 ล้านบาทต่อเดือน ตามลําดับ
31.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริ การกับกิจการอื่น
จํานวนเงิน 10.86 ล้านบาท และจํานวนเงิน 6.44 ล้านบาท ตามลําดับ
31.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่ าในอนาคตตาม
สัญญาเช่าอาคารซึ่ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
0.22
0.22
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.21
0.43
รวม
0.43
0.65
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31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจะต้องจ่ายรายจ่ายฝ่ ายทุนในอนาคต
กับกิจการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีสาระสําคัญซึ่ งยังไม่ได้รับรู ้ดงั นี้
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาทไทย
1.36
1.36
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
0.02
ล้านยูโร
0.11
32. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษ ทั ฯ ได้มี ก ารจัด ประเภทรายการบัญ ชี บ างรายการใหม่ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การจัด
ประเภทรายการบัญชี ในงวดปั จจุ บ นั ซึ่ ง ไม่มีผลกระทบต่อกํา ไร(ขาดทุน)สําหรับ ปี หรื อส่ วนของผู ้
ถื อหุ ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
ตามที่รายงานไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตามที่รายงานใหม่
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
240,513,212.97
(35,431,448.80)
205,081,764.17
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
187,700,886.20
35,431,448.80
223,132,335.00
33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอ
ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกําไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ ้น และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ น นี้ ไ ด้รั บ อนุ ม ตั ิ ใ ห้อ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษ ทั ซี พ ีแ อล กรุ ๊ ป จํา กัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
______________________________
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคลใดลงนาม
กากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ทั ขอรั บ รองว่า
ข้อมูลดังกล่า วถูกต้องครบถ้วน ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่ นสาคัญผิด หรื อไม่ข าดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิ นและข้อมู ลทางการเงิ นที่ สรุ ป มาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถู กต้อ ง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เ ป็ นสาระสาคัญ ทั้ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดู แลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั ได้
มอบหมายให้ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่ อ
ของ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ”
ชื่อ

ลายมือชื่อ**

ตาแหน่ง

1. นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

ผูร้ ับมอบอานาจ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั

เลขานุการบริ ษทั
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
กรรมการ / ประธานกรรมการ
นายสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน
ปี 48 ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2543
อายุ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กรรมการ บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
กรรมการ บริ ษทั โฮลีซนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ตาแน่ งในบริษัทอื่น
กรรมการ บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล จากัด )ประเทเไทย(
กรรมการ บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซงเม่า นันวูเว่น จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ดิกนิต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั มิตรนิยม จากัด )แมนวูด(
กรรมการ บริ ษทั มิมิ อันดัสเทรี ยล จากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จากัด
กรรมการ บริ ษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จากัด
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนังไทย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทเไทย
ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและประวัติ หลักสูตรประกาเนียบัตรชั้นสูง การบริ หารเเรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที่ สถาบันพระปกเกล้า 21
การอบรมอื่น
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสูง
รุ่ นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
อบรมหลักสูตร รุ่ นที่ ”ผูป้ ระกอบการแห่งอนาคต“3
Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวิทยากรุ งเทพ
Director Certification Program – Class 46/2004
Finance for Non – Finance – FN 2003
Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012
Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 43/2018
Oxford Program me on Negotiation Batch 2
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

-

14,467,488 หุ ้น (3.289%)

-

พี่ชาย : นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น นายกิ ติชัย วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฏฐกิ ตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
นายภู วสิ ษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2556
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ MBA University of nevada, las vegas
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสู ตรการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ บริ ษทั ยู อาร์ แฟมิลี่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเลิฟมาร์ คส จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอส เค เรี ยวแอสเสท จากัด
กรรมการ บริ ษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั มิราเคล จิ วเวลรี่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ยู อาร์ เซอร์ วิสเซส จากัด
กรรมการ บริ ษทั สมาร์ ท เซ็น อิ นดัสเดรี ยล ดี ไซน์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั อินทิ เกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จากัด
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จากัด
ไม่มี
Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษทั ไทย
Director Certification Program – 88/2007
Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 5/2018
12,337,141 หุ ้น (2.805%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น พี่ชาย : นายกิ ติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฏฐกิ ตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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นายกิติชัย วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2548
45 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2548
ระหว่างศึ กษา ปริ ญญาเอก วิทยาลัยโลจิ สติกส์ และซัพพลายเชน
สาขาวิชา การจัดการโลจิ ตตกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั จิ งดง ซี เอส รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จากัด
กรรมการ บริ ษทั อินทิ เกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด
กรรมการ บริ ษทั วีอาร์ วารา จากัด
กรรมการ บริ ษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จากัด
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สถาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ไม่มี
หลักสู ตรนักอุตสาหกรรมรุ่ นใหม่ Young – FTI สถาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program 64/2007
Director Certification Program – 187/2014
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง สถาบันพระปกเกล้า รุ่ นที่ 14 การบริ หารเศรษฐกิ จ
สาธารณะสาหรับนักบริ หารระหว่างศึ กษาหลักสู ตรBRAIN รุ่ น 3
Business Revelation and Innovation Network สถาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ น
ที่ 23
5,373,002 (1.22%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
พี่ชายนายณัฏฐกิ ตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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นายซื อลุ๋น กัว
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น
ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

นางสาวยูนเวน เฉิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น
ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม 2537
67 ปี
Diploma Shu The Junior College of Technology
2531 – 2532 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บริ ษทั แพนโอเวอร์ ซีส (ไทยแลนด์) จากัด
2519 – 2531 ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ ADI GROUP (Taiwan)
ไม่มี
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program – Class 65/2007
5,366,980 (1.220%)
ไม่มี

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2562
44 ปี
Carnegie Mellon University PA, USA
Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei
ไม่มี
Director Certification Program – 284/2019
ไม่มี
ไม่มี
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นายณัฏฐกิตต์ วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
43 ปี
ปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั มิตรนิ ยม (แมนวูด) จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จากัด
กรรมการ บริ ษทั ดิ กนิ ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น ซุ ปเปอร์ มาร์ ท จากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอสเจ รับเบอร์ ชีท จากัด
กรรมการ บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จากัด
กรรมการ เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จากัด
ไม่มี
ประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง หลักสู ตร ผูน้ ายุคใหม่ในระบบประชาธิ ปไตย
สานักนักบริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า
9,401,364 (2.137%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น นายกิ ติชยั วงษ์เจริ ญ
สิ น
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นายสุ พพัต อ่ องแสงคุณ
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
60 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 12 ตุลาคม 2559
ปริ ญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast
University U.S.A.
ปริ ญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine
University U.S.A.
กงสุ ล (ฝ่ ายการพาณิ ชย์) สถานกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผูอ้ านวยการระดับสู ง กรม
ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิ บดี กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ที่ ปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์
ไม่มี
Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019
Director Certification Program – 234/2017
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ปี 2555
ไม่มี
ไม่มี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
64 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562
รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รป.บ.) จากโรงเรี ยนนายร้อยตารวจ
นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิ จ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-2559 หัวหน้า จเรตารวจ (สบ 8)
2557-2558 จเรตารวจ (สบ 8)
2556-2557 รองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจนครบาล
2550-2556 รองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค 1
ไม่มี
Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
ไม่มี
ไม่มี
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ดร. มงคล เหล่ าวรพงศ์
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น

การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท

กรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2554
52 ปี
ปริ ญญาเอก สาขาบริ หารธุ รกิ จ (การบัญชี )
ปริ ญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 – ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จากัด
2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิ น บริ ษทั บางปะกง เทอร์ มินอล จากัด
(มหาชน)
2556 – 2558 อาจารย์ประจา สาขาบัญชี คณะบริ หารธุ รกิ จและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 - ปั จจุบนั กรรมการอิ สระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.สหกลอิควิปเมนท์
2559- ปั จจุบนั กรรมการอิ สระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการที่ ปรึ กษาการลงทุน
บมจ.แอ็พพลาย ดี บี
2561 - 2562 กรรมการอิสระ
บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
2562 - ปั จจุบนั กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์)
มาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชี พบัญชี
รวม 63.5 ชัว่ โมง ปี 2563
ผูส้ อบบัญชี อนุ ญาต
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004
Director Certification Program (DCP) 88/2007
Audit Committee Program (ACP) 18/2007
หลักสู ตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 03/2008
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 03/201
Chartered Director Class (CDC) 08/2014 หลักสู ตร Boardroom Success through
financing and Investment (BFI) 5/2018

ไม่มี
137

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

ไม่มี

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ลาดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่ อ-สกุล
นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นาย ซือ ลุ๋น กัว
คู่สมรส
บุตร
นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นาย วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นางสาวยุน เวน เฉิ น
คู่สมรส
บุตร
นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
คู่สมรส
บุตร
พลตารวจโทชยุต ธนทวีรัชต์
คู่สมรส
บุตร
ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
คู่สมรส
บุตร

31 ธันวาคม
2562
14,467,488
235,200
5,366,980
12,337,141
1,663,200
5,363,002
3,630
35,739,060
-
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จานวนหุ้น
การซื้อขายระหว่ างปี
ซื้อเพิม่
จาหน่ าย/โอน
10,000
-

31 ธันวาคม
2563
14,467,488
235,200
5,366,980
12,337,141
1,663,200
5,373,002
3,630
28,837,502
-
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ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชีและการเงิน
นายภู วสิ ษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร
47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิ จ MBA University of nevada, las vegas
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสู ตรการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ บริ ษทั ยู อาร์ แฟมิลี่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั เดอะเลิฟมาร์ คส จากัด
กรรมการ บริ ษทั เอส เค เรี ยวแอสเสท จากัด
กรรมการ บริ ษทั แสงบูรพา รับเบอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล (ประเทศไทย) จากัด
กรรมการ บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั มิราเคล จิ วเวลรี่ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ยู อาร์ เซอร์ วิสเซส จากัด
กรรมการ บริ ษทั สมาร์ ท เซ็น อิ นดัสเดรี ยล ดี ไซน์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั อินทิ เกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จากัด
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จากัด
ไม่มี
Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษทั ไทย
Director Certification Program – 88/2007
Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 5/2018
12,337,141 หุ ้น (2.805%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น พี่ชาย : นายกิ ติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฏฐกิ ตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
นายวิเชษฐ์ นิ่มสุ ข
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
51 ปี ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต )สาขาการบัญชี(
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2560 – ปัจจุบนั
2547 - 2559

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

ไม่มี

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว ระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

-ไม่มี-

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
รองผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

โครงการอบรม " นักบัญชียคุ ใหม่ " รุ่ นที่ 14 นักบัญชีกบั การสร้างมูลค่า
คณะพาณิ ชยเาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ใม่มี-
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รายละเอียดเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั
นางสาวอาจารีย์ ศุภสินวงศ์ ชัย
58 ปี
อายุ
อนุปริ ญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยพณิ ชยการบางนา
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางานตาแน่ งในบริษัทอื่น 2560 – ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษทั
2532 – 2559 ผูจ้ ดั การแผนการเงิน
ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและประวัติ ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย APCG 45/2018
การอบรมอื่น
กระดาษทาการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ปี 2018
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

Assist your BOD in leading throught disruptions with CG Persperctive
Deloittle Touche Tohmastsu Jaiyos Audit Co.Ltd. 2018
การถือครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่ าง
กรรมการ/ผู้บริหาร

17,850 หุน้
ไม่มี

1.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั และติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่ รับผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. สื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานกากับดูแล รวมถึงให้ขอ้ มุลแก่ผสู ้ นใจทัว่ ไป
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
4.4 รายงานประจาปี ของบริ ษทั
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริ ษทั มีบริ ษทั ร่ วม จานวน 1 บริ ษทั ดังนี้
รายชื่อ

บริ ษทั

บริ ษทั ร่ วม

นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น

/, //

/, //

นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

/, //

/, //

หมายเหตุบริ ษทั ร่ วม หมายถึง บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอรค์ ดังนี้ (ILN) จาก
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ของประกาศนี้
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รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
อายุ
48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
หลักสู ตรการอบรม
โครงการ"พัฒนาผูบ้ ริ หาร Mini MBA" รุ่ นที่ 1 ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Business Analysis Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic CFO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Assist your BOD in leading throught disruptions with CG Persperctive
Deloittle Touche Tohmastsu Jaiyos Audit Co.Ltd.
ประกาศนียบัตรหลักสู ตร พัฒนากรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Anti – Courupation The Practical Guide APCG 45/2018
ประสบการณ์ทางาน
2553 – 2559 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน Back Office
บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด
2545 – 2552 ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี -การเงิน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
2539 – 2544 หัวหน้าสานักกรรมการผูจ้ ดั การ.
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
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หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
ชื่อ

นางสาวสุลาภา ไชยพลับ

อายุ

50 ปี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หลักสูตรผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร กรมพัฒนาพลังงานทดเทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โครงการคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์โดยองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
โครงการส่งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน (CSR-DIW)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการขยายผลการส่งเสริ มการจัดทาคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม Carbon
Footprint for Organization : CFO โดย องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)

หลักสูตรการอบรม
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
(1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ที่ดิน, อาคาร, เครื่ องจักร มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 549.50 ล้านบาท ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
1. ที่ดิน จานวน 3 แปลง เนื้อที่ รวม 8.1ไร่
เจ้าของ
จานอง กับ5 ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) มูลค่า 650.00 ล้านบาท
2 อาคาร สานักงานใหญ่ 4 ชั้น เลขที่ 700 หมู่ 6
เจ้าของ
3. โรงงานที่ 1 ประกอบด้วยอาคารโรงงาน (ตกแต่ง
เจ้าของ
หนัง) สูง 4 ชั้น เลขที่ 700/1
4.ที่ดิน จานวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ 10.20 ไร่
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคาร ยูโอบี จากัด
โรงงานที่ 2 (ฟอก, ย้อมหนัง) ประกอบด้วย อาคาร
(มหาชน) มูลค่า 732.45 ล้านบาท
โรงงานเลขที่ 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5.โรงงานแห่งที่ 3 (จัดเก็บสิ นค้า) 750 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท
เจ้าของ
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
6. โรงงานแห่งที่ 4 (จัดเก็บเคมีภณั ฑ์) 707 หมู่ 6 ถ.
เจ้าของ
สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
7. โรงงานแห่งที่ 5 (ผลิตรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ความปลอดภัย) เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ถนนบ้างบึง –หนอง
(มหาชน)
กาน้ า อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วงเงิน 640 ล้านบาท
8. เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทล.361)
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
(มหาชนวงเงิน 7 ล้านบาท
9. เลขที่ 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบ้าน
เจ้าของ
เก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี
10. เลขที่ 90/62 หมุท่ ี่ 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
รากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
(มหาชน) วงเงิน 5.6 ล้านบาท
11. เลขที่ 35/239, 35/240 ถ.สายปลวกแดง-ห้วยปราบ
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
(มหาชน) วงเงิน 5 ล้านบาท
จ.ชลบุรี
12. เลขที่ 61/1, 61/2 หมู่ 6 ถ.สายดอนหัวฬ่อ-บ้านเก่า
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
(มหาชน วงเงิน 7 ล้านบาท
13. เลขที่ 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด ถ.
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
สุขมุ วิท (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
(มหาชน) วงเงิน 4 ล้านบาท
จ.ระยอง
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
14. เลขที่ 333/136-139 โครงการเจริ ญสิ นธานี-บ่อวิน
ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหี บ ทล.331) ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี
15. เลขที่ 99/419-423 โครงการหมู่บา้ นราชพฤกษ์ บาง
นา ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.บางโฉลง อ.บาง
พลี จ.สมุทรปราการ 10540
16. เลขที่ 133/29-30 หมู่ 7 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.
เมืองสมุทรปราการ 10280
17. เลขที่ 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
(คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
18. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
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ภาระผูกพัน
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน) วงเงิน 20.80 ล้านบาท

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

(2) นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ได้กาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจฟอกหนังเป็ นหลัก รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออานวยและเป็ น
ประโยชน์ต่อการทาธุรกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในธุรกิจหลัก โดยมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมูลค่ารวม 40 ล้านบาท
หรื อมีสดั ส่วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 0.18 ของสิ นทรัพย์รวมของงบการเงิน (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิ นข้อ 8 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม) ในส่ วนของการบริ หารบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ควบคุมดูแลบริ ษทั ร่ วม โดยการส่ งกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึ่งผูเ้ ป็ นกรรมการจะต้องผลักดันให้บริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ ดาเนิ นการให้เป็ นผลสาเร็ จใน
เรื่ องสาคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้ าหมาย ให้มีการบริ หารงานที่โปร่ งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปั น
ผลได้ตามเป้ าหมาย และไม่ลงทุนเกินจานวนที่ได้รับอนุมตั ิ

รายงานการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-
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นโยบายและแนวปฏิบัตการกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจตามหลัการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
มุ่งสร้างความเชื่อมัน่ ในทุกด้านให้กบั นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการบริ หารจัดการธุรกิจซึ่ งเป็ นการผลิต
และจาหน่ายหนังฟอกสาเร็ จรู ปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ด้วยการคานึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้นา หลักการกากับกิจการที่ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี
2560 (Corporate Code Policy หรื อ GC Code) ซึ่ งออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากาหนด
เป็ นนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2562 เพื่อสาหรับ
ประกาศใช้ ในปี 2562 โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
หลักการปฏิบตั ิที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ า องค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน
เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล
หลักการปฏิบตั ิที่ 3
หลักการปฏิบตั ิที่ 4
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักการปฏิบตั ิที่ 5
ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบตั ิที่ 6
ดูแลให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบตั ิที่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการปฏิบตั ิที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่ สร้ าง
คุณค่ าให้ กจิ การอย่ างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบัติ 1.1
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ มีตอ้ งการสร้ างคุ ณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการให้มีการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อให้บริ ษทั มีความมัง่ คงในระยะยาว
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึ ง
ครอบคลุมถึง
(1) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ด้วยการดาเนินธุรกิจ
(2) กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน เพื่อเป็ นกรอบให้องค์กรดา เนินไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่วาง
ไว้ตลอดจนให้ความสาคัญในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) มุ่งปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) ยึดมัน่ ในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) มีการติดตามประเมินผลทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดา เนินงานอย่างสม่า เสมอและดูแลการรายงานผลการดาเนินงานเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน
หลักการปฏิบตั ิ 1.2
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในกากับดูแลและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมัง่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสาคัญต่อผลประกอบการของบริ ษทั โดยยึดถือปฏิบตั ิยดึ มัน่ ในกรอบการแข่งขันที่เป็ นไปตาม
กติกาทางการค้ าและจริ ยธรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับของกฎหมาย และหลักของความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลให้กรรมการดารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผูน้ าและเป็ นผูม้ ีบทบาท
ในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้ความเคารพต่อสิ ทธิความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
147

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
(3) เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีนโยบายจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
(4) เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มีการกากับดูแล
สื่ อสารในให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรี ยมความพร้อม ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิและทบทวนนโยบายอย่างสม่าเสมอ
หลักการปฏิบตั ิ 1.3
หน้าที่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวังและมีความซื่อสัตย์สุจริ ตจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่มีต่อองค์กร โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักการปฏิบตั ิ 1.4
ขอบเขตความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และเป็ นผูก้ าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 2
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบัติ 2.1
จัดการดูแลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั มีเป้ าหมายขององค์กรในการดา เนินงานในกิจการมีความมัง่ คงเป็ นที่น่าเชื่อถือและได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าทัว่ โลก (Global Brand) พัฒนาสิ นค้าใหม่พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ดีเยีย่ ม เพื่อมุ่งมัน่ เป็ นหนึ่ งในธุรกิจหนังฟอกสาเร็ จโดย
มีวสิ ยั ทัศน์ คือ
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ดั สรรมาเพื่อคุณ”
“Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”
ซึ่ งบริ ษทั มีนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการทางานให้รวดเร็ วและถูกต้องโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งมุ่งมัน่ ปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างผลตอบแทนที่น่พอใจ
แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคานึงถึงหลักธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันนา มาสู่ความยัง่ ยืนของกิจการ
หลักการปฏิบัติ 2.2
กากับดู แลให้มน่ั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิ จการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยคณะกรรมการบริ ษทั
กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายที่ดา เนิ นด้วยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นสาคัญ สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต
ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทางาน โดยวิธีพฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้สนับสนุนงานฝ่ ายผลิต
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 3
เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักการปฏิบตั ิ 3.1 ความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีความเหมาะสมเพื่อนา
องค์กรไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
(1) ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู ้ ทักษะประสบการณ์
และความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั คือ ทักษะความรู ้และความเชี่ยวชาญด้านการฟอกหนัง
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระและแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดไว้ คือ บริ ษทั ต้องมีกรรมการอย่าง
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น้อย 5 คน และความไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถ่ินพานักอยูใ่ นประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมในการ
พิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) ด้านการถ่วงดุลอานาจ คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในสัดส่วน 1 ใน 3 ซึ่งถือว่าเป็ นการ
สะท้อนอานาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม
(3.1) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างอิสระ
(3.2) กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจานวน 3 คน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดและมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
(4) ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลกรรมการ
อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตา แหน่งในบริ ษทั จด
ทะเบียนอื่นไว้ในรายงานประจา ปี
หลักการปฏิบตั ิ 3.2
การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นอิสระกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการตัดสิ นใจ
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนด นโยบาย
และการบริ หารงานประจา และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ทักษะความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในการที่จะนาพาองค์กรไปสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งคณะกรรมการ บริ ษทั ได้กาหนด
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไว้ดงั นี้
(1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผูน้ า ของคณะกรรมการบริ ษทั
(1.1) กากับ ติดตาม และดูการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลและส่งเสริ มให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริ ยธรรมและมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี
(1.3) หารื อร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในการกาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมีมาตราการใด การกากับดูแล
ให้เรื่ องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1.4) มีการจัดสรรและควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม สาหรับให้ฝ่ายบริ หารเสนอเรื่ องและเหมาะสมสาหรับกรรมการที่จะ
อภิปรายในประเด็นที่สาคัญอย่างทัว่ ถึงและส่งเสริ มให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(1.5) ให้ความสาคัญในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
(2) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(2.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานตรงกับคณะกรรมการบริ ษทั
(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร
(2.3) มีอานาจในการบริ หารงาน ควบคุม อนุมตั ิ และรับผิดชอบการดา เนินงานตามที่ได้กาหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
การบริ หารงบประมาณ การปฏิบตั ิงาน การลงทุนและการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริ ษทั
(2.4) มีอานาจในการดา เนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2.5) มีอานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับปฏิบตั ิการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน
(2.6) มีอานาจในการอนุมตั ิและจัดการค่าใช้จ่ายในจานวนเงินที่กาหนดไว้ในอานาจอนุมตั ิ ไม่เกินอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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(3) คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่ องสาคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และกลัน่ กรอง
ข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบต่อไป
หลักการปฏิบตั ิ 3.3
กากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีความโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ พิจ ารณาแต่งตั้งหรื ออนุ มตั ิบุคคลที่ มีความเหมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั จึ งได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่ โปร่ งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนด และนา เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทา ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและพิจารณาประวัติบุคคลที่ ทา การสรรหา และ
เสนอความเห็นต่อกรรมการบริ ษทั ก่อนที่นา เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป และได้เปิ ดเผยประวัติกรรมการที่
จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
(3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะมี
การสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ
หลักการปฏิบตั ิ 3.4
การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริ ษทั นาพาองค์กรให้ดา
เนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนใน
เบื้องต้นและนา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม ซึ่ งสามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดี ยวกัน และจะคานึ งถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคานึงถึงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ด้วย
(3) ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผู ้
พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่และค่าตอบแทนตามผลดา เนินงานของบริ ษทั
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจานวนค่าตอบแทนด้วย
หลักการปฏิบตั ิ 3.5
การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการที่เหมาะสม
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการรายงานการดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจา ปี
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพีอ่ มิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานนา
ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ ประโยชน์ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
(4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่จดั ให้มีข้ ึนใน
รอบปี
หลักการปฏิบตั ิ 3.6
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล
เพื่อนา ผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
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คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคลเป็ นประจา ทุกปี โดยใช้
วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและควมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุ งของศูนย์พฒั นากรกากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิ ดเผยไว้ในการประเมินไว้ในรายงานประจาปี ซึ่ งผลการประเมินของคณะกรรมการถูกนาไปใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
หลักการปฏิบัติ 3.7
ส่งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุ นให้กรรมการบริ ษ ัทได้รั บ การเสริ ม สร้ า งทักษะ และความรู ้ สาหรั บ การปฏิ บัติห น้าที่ กรรมการบริ ษ ัท กรณี ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่
ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
บริ ษทั มีนโยบายส่งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุการบริ ษทั ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้จากสถาบันภายนอก เช่น
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) และการจัดอบรมภายในบริ ษทั เพื่อให้มีการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั โดยเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้
อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจา ปี
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 3.8
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และแต่งตั้งเลขานุการ
บริ ษทั เพื่อเป็ นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สาคัญของคณะกรรมการบริ ษทั
(1) คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 6 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณี ที่กรรมการบริ ษทั ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้
เลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการบริ ษทั จะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการบริ ษทั ที่ ไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุมได้รับทราบ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลรายละเอียด
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นโอกาสในการพิจารณาแผนการสื บทอดตาแหน่ง
(3) คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สาคัญและข้อมูลที่จาเป็ นได้ จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, เลขานุการบริ ษทั
และผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จาเป็ น และ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็ นสนับสนุนการ
ดาเนิ นงานของ คณะกรรมการบริ ษทั และได้เปิ ดเผยคุ ณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริ ษทั ไว้ในรายงานประจา ปี
เลขานุการบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4.1
การดา เนิ นสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่จา เป็ นต่อการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้ าหมาย
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่ดาเนิ นการพิจารณาหลักเกณฑ์
ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง
(2) บริ ษทั ได้จดั ทาแนวทางแผนการสื บทอดตาแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริ หารจัดการมีความต่อเนื่องในตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และพนักงานในตา แหน่งสาคัญรับทราบว่า ตนมีหน้าที่ตอ้ งส่ งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาที่บริ ษกั าหนดซึ่ ง
ประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทางาน รายละเอียดของานที่คา้ ง วิธีการติดต่อสื่ อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้
บริ ษทั รับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้บริ ษทั มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตาแหน่งงานที่สาคัญทุก
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ระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนพนักงาน ว่า
การดาเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
(3) คณะกรรมการบริ ษทั มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้รับการอบรมและ
พัฒนา เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4.2
กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคลกรในองค์กร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
บุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักขององค์การและ
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
(1.2) การกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั จะคานึ งถึ งปั จจัยค่าตอบแทนในระดับที่ ใกล้เคี ยงกัน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดา เนินของของบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานกรรมการในเรื่ องดังนี้
(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็ นที่น่าพอใจต่อการบริ หารงาน
โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป้ าหมาย กลยุทธ์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
(2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจาทุกปี
(2.3) อนุมตั ิค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่และปั จจัยอื่น
ประกอบควบคู่กนั ไป
(3) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน และอนุมตั ิ ค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายใประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารเป็ นผู ้
พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4.3
สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริ หารและ
การดาเนินงานของกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของข้อตกลง
ภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบายของกลุ่มบริ ษทั แม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่อ
อานาจในการควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของ คณะกรรมการบริ ษทั และควบคุมดูแลเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4.4 ติดตามและดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของบริ ษทั
โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้ ทักษะ และเป็ นการเพิ่มประสบการณ์ในการทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้นาความรู ้ความสามารถมาพัฒนาตนเอง
และองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสาหรับรองรับ
การเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการเงิน
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5
ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.1
ควรให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่ธุรกิ จควบคู่ไปกันกับการ
สร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับโลก (Global Brand) พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสิ นค้าให้
มีคุณภาพและไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เป็ นสมาชิ กหน่วยงานตรวจสอบระดับสากลของโลกคือ Leather Working
Group ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ด้านสิ่ งแวดล้อมทุกระบบ ตลอดจน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้าน
โรงงานฟอกหนังรายแรกของประเทศไทย
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หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.2
ฝ่ ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมและสะท้อนอยูใ่ นแผนการดา
เนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มน่ั ใจว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลักและแผนกลยุทธ์
ของกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามนโยบายแบบนี้ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยรับทราบ โดยการจัดทานโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล หรื อ GRI (Global Reporting
Initiative) โดยมีแนวทางการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
1) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) หรื อ
แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรื อการคุกคามจากการถูกกระทารุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่น ๆ ของการข่มเหง ทางกาย เพศ
จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้านระเบียบ วินยั หรื อการควบคุม ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labor) โดยการไม่วา่ จ้างบุคคล
อายุต่า กว่า 15 ปี ไม่วา่ ในจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งแบบงานประจา หรื องานนอกเวลา รวมทั้งการทา งานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้างการ
ว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริ ษทั กระทาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่างๆ
ด้วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และ ข้อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับ
งานและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีขอ้ กีดกันเรื่ องเพศ อายุเชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรื อสถานะ
อื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงาน ด้วยทราบดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าและ
เป็ นปั จจัยสู่ความสาเร็ จขององค์กร จึงให้ความสาคัญและดูแลให้พนักงานมีทกั ษะในการทางานและมีความมัน่ คง โดยให้ค่าตอบแทนที่
เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดงานปฐมนิ เทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบ
และเข้าใจถึงสิ ทธิที่พนักงาน พึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
อย่างเคร่ งครัด มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และส่งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจรณา ผลงานเพื่อเลื่อนตา แหน่งในแต่ละปี จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ
หรื อเสี ยชีวติ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย หรื อการถ่าย
โอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ ้ นั ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิด
ทางวินยั เว้นแต่ได้กระทา ไปตามระเบียบบริ ษทั หรื อตามกฎหมาย
2) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม ประพฤติ ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวงหรื อใช้
วิธีอื่นใดที่ ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต
หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริ ษทั ให้ความสาคัญและเอาใจใส่ กบั ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสู งสุ ด โดยมุ่งมัน่ ที่จะให้ลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งด้านคุณภาพและความคุม้ ค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสิ นค้าและบริ การให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยงั มุ่ง
พัฒนาสิ นค้ารวมถึงรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยง่ั ยืนกับลูกค้า ด้วยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็ น
ธรรมและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ทุ่มเท มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้า และบริ การให้มีคุณภาพและ
มีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จากัดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผูบ้ ริ โภค ปฏิบตั ิตาม
สัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และ
ร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรื อเจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพิ่อรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิ ดเผย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นา ข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยการจัดซื้อจัดหาต้องมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส และก่อประโยชน์สูงสุ ด
ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม พนักงานบริ ษทั ต้องจัดซื้อจัดหาสิ นค้าและบริ การโดยคานึงถึง
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ความต้องการความคุม้ ค่าราคา และคุณภาพมีการให้ขอ้ มูลแก่ผคู ้ า้ อย่างเท่าเที ยมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ รวมทั้งมีการ
จัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ในการติดต่อคู่คา้ ให้ผตู ้ ิดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญา การทา
สัญญาและการปฏิบตั ิตาม สัญญาไว้เป็ นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื้ อจัดหาต้อง
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทา ให้คู่คา้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจจนเกินไป ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่ งครัดเมื่อพบว่าไม่
สามารถปฏิ บัติต ามสัญญาหรื อคู่ ค ้า ไม่อ าจปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ ท าให้ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาได้ใ ห้ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึ กษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5) ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่ งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาศิลปะ
วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
อย่างสม่า เสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ต้ งั อยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาเนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ และชุมชน เป้ าหมายที่กาหนดขึ้นอย่าง
เคร่ งครัดเพื่อปรับปรุ งคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและบริ เวณโดยรอบป้ องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับ
ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากร ป้ องกันและควบคุม
สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากาหนดอย่างเคร่ งครัด จะดา เนินตามวัตถุประสงค์
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.3 จัดให้มีก ารกากับดู แลและการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดู แลให้มีการน า
เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดา เนินงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้
กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ ห ารและจัดการด้านความเสี่ ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทารายงานความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นประจา
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็ น
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรในการรักษาความลับ และความพร้อมใช้
ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันไม่ให้มีการนาข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6
ดูแลให้ มรี ะบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.1
บริ ษ ัท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ จ ะท าให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั มีการระบุความ
เสี่ ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริ ษทั ทั้งการประเมินความเสี่ ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และมีวิธีจดั การ
ความเสี่ ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง เป็ นผูก้ าหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั และรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และให้ทุกหน่วยงานทาการทบทวนประเมินความเสี่ ยง ปี ละ 1
ครั้ง เพื่อรวบรวมและสรุ ปรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ ษทั
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ สามารถปฏิ บัติ หน้า ที่ ไ ด้อย่างอิ สระ คณะกรรมการบริ ษทั ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการอิสระท่านหนึ่ งที่ได้รับ
การคัด เลื อ กจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ทาหน้า ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ตามแนวปฏิบตั ิของหลักการกา กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติ ปี ละ 4 ครั้ง และมีวาระ
การดารงตา แหน่งคราวละ 3 ปี และคุณสมบัติตอ้ งมีความเป็ นอิสระ
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หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.3 คณะกรรมการบริ ษทั ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริ ษทั
รวมถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน และการทาธุรกรรมกับผูม้ ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่
สมควร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ภายในเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อมิให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูก
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นและกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ใน
ส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และส่ งสาเนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ให้สานักเลขานุการบริ ษทั จัดเก็บไว้เป็ นข้อมูลสาหรับจัดทารายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุ ปจานวนหุ ้นของ
กรรมการเป็ นรายบุคคลเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบในกรประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
และการประชุมคณะกรรมการในครั้งแรกของปี และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ แบบ 56-1
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยสาหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนตัว
นามาใช้เพื่อการสนับสนุนการดาเนิ นงานหลักของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิกฎหมายกาหนดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทา ที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง รายการได้มาและจาหน่ ายไปซึ่ ง
สิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชั่นและสื่ อสารในทุ กระดับของ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.4
บริ ษทั และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง คณะกรรมการบริ ษทั มีจดั ทานโยบายด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อ
ใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือในเรื่ องความซื่ อสัตย์
ให้แก่บริ ษทั ในการดา เนิ นธุรกิจ มาปรับใช้กบั การบริ หารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรื อการคัดเลือกพนักงาน โดย
พนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทา ความผิดทางวินยั หรื อต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี้ การ
เลื่อนตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการให้ผลตอบแทน บริ ษทั ต้องพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และไม่มีประวัติการกระทา ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อความประพฤติที่ขดั ขวางต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่ อสารนโยบาย
และสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้ าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่และมี
กระบวนการฝึ กอบรมทดสอบความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.5
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในเรื่ องรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดา เนินการกรณี มีการ
ชี้เบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(1) คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อ
ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ ในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิ ดเผยช่องทางรับรองเรื่ องร้องเรี ยนในเว็บไซด์ หรื อรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั พร้อมทั้งเปิ ดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ จากพันธมิตรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างโปร่ งใส
(2) คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการจัดการข้อร้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
กระทา โดยเจตนาสุ จริ ต โดยห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามคาสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ตามคาสัง่ ศาลหรื อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7
รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.1
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและรับผิดชอบให้ก ารจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู ้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจานวนที่เพียงพอ
ให้ส่วนที่เกี่ยวของกับการจัดทา และเปิ ดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริ ษทั คานึงถึงปั จจัยที่
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(1.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
(1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี และ แบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (ManagementDiscussion
and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.2
การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชา ระหนี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงิ นของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอ
ย่างสม่า เสมอ พร้อมทั้งร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ ว หากมีสญ
ั ญาณบ่งชี้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรื อความเห็นสาหรับให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจ
แล้วว่าจะมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดา เนินกิจการหรื อสภาพคล่องทางการเงิน
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.3 การจัดทาแผนและกลไกการแก้ปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปั ญหาทางการเงินคณะกรรมการ
บริ ษทั มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณี ที่กิจการมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา หรื อมี
แนวโน้มมี ปัญหาทางการเงิ น โดยจัดให้มีระบบการบริ ห ารความเสี่ ยงในการดาเนิ นงานทุ กด้านของบริ ษทั โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทาหน้าที่กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งกากับดูแล ทบทวน
และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบตั ิมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้วดั ความเสี่ ยง โดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผล
การปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่กาหนดเพื่อให้มน่ั ใจว่าความเสี่ ยงต่าง ๆ อยูใ่ นกรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจา
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.4
การจัดทารายงานความยัน่ ยืน ตามความเหมาะสมของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ขององค์กร คือ “ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อ
คุณ” หรื อ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles in Leather & SafetyProducts” ได้ถูก
นาไปเชื่อมโยงกับกระบวนการทางานของฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็ นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความยัง่ ยืนให้องค์กร
โดยการดา เนิ นกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยัง่ ยืนที่มีความเหมาะสมกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ซึ่ งยึด
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตั ิต่อพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
เป็ นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทาหน้าที่ตวั อย่างในการติดต่อ สื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุ ้น
และผูม้ ีส่วนได้เสี ย คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายสื่ อสารและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นอย่างเหมาะสม
เท่าเทียมทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงิ นของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิ ศทางและ
สนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.6 ส่งเสริ มให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริ ษทั โดยสม่าเสมอเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 8.1
การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสา คัญของบริ ษทั
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(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและให้ความสาคัญในทุกประเด็นที่สา คัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกา หนดในกฎหมายและประเด็นที่ อาจมี
ผลกระทบต่อทิศทางการดาเนิ นงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจ ารณาและ/หรื อ
อนุมตั ิในเรื่ องสาคัญนั้น ๆ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั มีการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(2.1) เปิ ดโอกาสและกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระกรประชุ มล่วงหน้าก่ อนวันประชุ ม โดย
คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อไม่ ถ้าไม่สมควร จะชี้แจงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไปยังผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาการเสนอวาระเข้ามาและเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
(2.2) เปิ ดโอกาสและกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดารงตา แหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ซึ่ ง
หลักเกณฑ์ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
(3)คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้จดั ทาหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันพร้อมทั้ง
เผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 15 วันก่อนการประชุม และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม สาหรับเอกสารการประชุม
ภาษาอังกฤษ
(5) คณะกรรมการบริ ษท
ั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ งคา ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่ งคา ถามล่วงหน้า

และได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั
(6)

หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ได้มีการจัดทา เป็ นทั้งภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ บนเว็บไซด์บริ ษทั

หลักการปฏิบัตทิ ี่ 8.2

ดูแลให้การดา เนิ นเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส และเอื้อต่อการใช้

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดวันเวลาที่ เหมาะสม และเพียงต่อการอภิ ปราย และกาหนดสถานที่ ประชุ มที่ สะดวกต่อการ
เดินทาง
(2) ไม่มีการจากัดโอกาสในการเข้าร่ วมประชุมหรื อสร้างภาระให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น คือไม่มีการกา หนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
ต้องนา เอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กา หนดไว้
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนาเทคโนโลยีมาใช้ในกรประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยการใช้ Barcode
ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยา
(4) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและ
ข้อบังคับบริ ษทั พร้อมทั้งเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาสาหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นและตั้งคาถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
(5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม หรื อแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่ งถือว่าเป็ น
การลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
(6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจา ทุกปี
(7) ก่อนเริ่ มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจานวน สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และของผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ
วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
(8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(9) มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนเสี ยง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
157

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2563
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 8.3
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(2) ส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ดูแลให้รายงานการประชุมมีการบันทึกข้อมูลที่สาคัญดังนี้
(3.1) รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม
(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
(3.3) ประเด็นคาถามคาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับนี้เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) โดยการคานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
ฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้เกิดการประพฤติปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้
การประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบริ ษทั ฯ ได้ถูกพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องโดยการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็ นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทางานของ
พนักงานทุกคน
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน แบ่ งออกเป็ น 10 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อบริษัทฯ
หมวดที่ 2 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
หมวดที่ 3 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
หมวดที่ 5 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
หมวดที่ 6 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
หมวดที่ 7 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตเิ รื่ องทรัพย์ สินทางปัญญาหรื อลิขสิทธิ์
หมวดที่ 8 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
หมวดที่ 9 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัตติ ่ อตนเอง
หมวดที่ 10 ข้ อพึงประพฤติปฏิบตั เิ รื่ องการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
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1. ปฏิบตั ิหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบ เต็มกาลังความสามารถ โดยถือความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และผลประโยชน์
ส่วนรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการทางานให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของธุรกิจ
3. พึงยึดมัน่ ในหลักของความถูกต้องและความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการท่ารายการที่เกี่ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามมาตรการและขั้นตอนการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ กรรมการ
ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันดังกล่าว
4. ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปใช้อย่างเคร่ งครัด ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่ได้รับจากการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุน้ และ/หรื อเพื่อนาไปทา
ธุรกิจที่แข่งขัน หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
5. หลีกเลี่ยงการทางานหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมที่เป็ นการขัดผลประโยชน์ อันนามาซึ่งความ
เสี ยหาย เสี ยประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
6. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรื อดารงตาแหน่งภายนอกบริ ษทั ฯ เช่น เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษา พนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
7. รักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ สอดส่อง ดูแลและระมัดระวังมิให้เอกสาร ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ
เผยแพร่ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งอาจจะทาความเสี ยหาย หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
8. กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการซื้อขายหุน้ และถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดทาแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุกปี รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้ขอ้ ข้อมูลภายในอย่างเคร่ งครัด
9. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯไปใช้เพือ่ ประโยชน์ส่วนตัว
10. มีจิตสานึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
11. ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด

1. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงใช้หลักคุณธรรมในการบริ หารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
2. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการสนับสนุนให้มีการอบรมในทุกระดับ ให้มีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน และความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่รับผิดชอบ
3. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงสร้างและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยและความ สะดวกสบายต่อชีวติ และ
ทรัพย์สิน
4. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปกครองด้วยความเมตตาธรรม สร้างบรรยากาศในการทางานให้มีความอบอุ่น เป็ นกันเอง และผูบ้ งั คับบัญชาพึง
ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
5. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงให้การดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวติ และความปลอดภัย อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และ
เป็ นธรรม
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ผูบ้ งั คับบัญชาพึงคานึงเรื่ องความเป็ นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วย
ความสุจริ ตใจ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงมีสมั มาคารวะ รับฟังคาสัง่ คาแนะนา ของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด หากเกิดเหตุเร่ งด่วน ปั ญหาหรื อสิ่ งที่
อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ต้องรี บรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่างๆ
พนักงานพึงรักษาและเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ความรัก ความสามัคคี ระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่คณะ ส่งเสริ มการทางานเป็ น
ทีม และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
พนักงานพึงทางานโดยการให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน โดยฟังความเห็นของผูอ้ ื่นตามสมควรแก่กรณี ไม่เอาเรื่ องส่วนตัวของผูอ้ ื่นมา
วิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อแอบอ้างเอาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน

1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม การตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ความกระทาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
มีการคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหุน้
2. มุ่งมัน่ สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวของ บริ ษทั ฯ และเพื่อเพิ่มผลประโยชน์
และความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุน้
3. เคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการได้รับข้อมูลที่จาเป็ นโดยเท่าเทียมกัน และเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทาง
การเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1. มุง่ มัน่ ในการพัฒนาและให้บริ การที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความปลอดภัย และเป็ นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่ งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นาความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์
ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และหาทางแก้ไขปั ญหาโดยเร็ ว
3. ไม่เอารัดเอาเปรี ยบลูกค้า หรื อค้ากาไรเกินควร รวมทั้งไม่กาหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทางานที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่วางใจได้ของลูกค้าและจัดให้มีระบบและ
กระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรี ยน
5. รับฟังข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็ นประจา สม่าเสมอ และนามาปรับปรุ งแก้ไขในข้อบกพร่ องต่างๆ ให้ดีข้ ึน

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิในการจัดซื้อ จัดจ้างของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ ไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทาระบบทะเบียนคูค่ า้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการกระบวนการ
จัดหา จัดจ้าง ที่โปร่ งใส มีข้ นั ตอนที่สามารถตรวจสอบได้
2. การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีการเปรี ยบเทียบราคา และสามารถตรวจสอบได้
3. ไม่เรี ยก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ไม่สุจริ ต หรื อที่นอกเหนือจากการค้าปกติในธุรกรรมการค้ากับคู่คา้ อย่าง
เคร่ งครัด
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิตามข้อตกลงด้านการค้ากับคู่คา้
และ/หรื อเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการชาระค่าสิ นค้าและบริ การ และเงื่อนไขตามสัญญาเงินกูย้ มื และสัญญาอื่น
ๆ รวมทั้งมีการจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่ วมกันทบทวน
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และพิจารณาวงเงินสิ นเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กนั ดีระหว่าง
ผูบ้ ริ หารกับสถาบันการเงิน

1. ให้การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันเสรี ที่เป็ น
ธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้
ความลับของบริ ษทั ฯ ตกอยูใ่ นมือของคู่แข่ง
3. ไม่โจมตี และทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรื อใช้วธิ ีอื่นใดที่ไม่ถกู ต้อง
4. ละเว้นการกลัน่ แกล้ง หรื อทาให้คูแ่ ข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม

บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
เรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน

บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบที่จะร่ วมสร้างสรรค์สงั คม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน มีนโยบายการจัดงบประมาณเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อใช้ในกิจกรรม CSRในด้านต่าง ๆ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบของตน และดารงชีวติ ด้วยจิตสานึกที่ดีที่มีต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม และชุมชนอยูเ่ สมอ
2. ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมกันสร้างสรรค์ และร่ วมกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อพัฒนาสังคม สิ่ งแวดล้อมและชุมชน
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่าง
คุม้ ค่า
4. ดาเนินธุรกิจด้วยจิตใจที่คานึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ
5. บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิชุมชน สิ ทธิมนุษยชน และการไม่ละเมิดสิ ทธิชุมชน สิ ทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบตั ิ
รวมถึงมีนโยบายจ้างงานผูพ้ ิการ และไม่กาหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

1. พึงเป็ นผูใ้ ฝ่ ในการศึกษาหาความรู ้ เข้าร่ วมสัมมนา และการอบรมที่เป็ นประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพให้เป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางาน เพื่อการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. ดารงตนให้มีคุณธรรม และจริ ยธรรมที่ดีงาม
3. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง และเกียรติของตนเอง และบริ ษทั ฯ
4. ดาเนินชีวติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ตในทุกเรื่ อง ทั้งเรื่ องส่วนตัวและเรื่ องการงาน
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรม และรับผิดชอบในทุก
โอกาส ต้องปฏิบตั ิตนตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนร่ วมในการคอร์รัปชัน่ ไม่ติดสิ นบน
หรื อรับสิ นบนในทุกรู ปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ อย่าง
สม่าเสมอ หากไม่ปฏิบตั ิตามหรื อพบว่ามีส่วนร่ วมในการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ จะพิจารณาด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการบริ ษทั ผ่านประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทาง E-Mail Address:
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1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานแล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯเล่มนี้เป็ นหลักปฏิบตั ิในการทางานด้วยมาตรฐานสูงสุด

.......................................................................
(.................................................................)
วันที่.........................................................
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน คือ นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท. ชยุต
ธนทวี รัช ต์ และ ดร.มงคล เหล่า วรพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวลัย รั ต น์ ศี ลปชี วกิ จจา ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ต ามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดโครงสร้างและกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ การสอบทานให้
บริ ษทั มีการปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดู แลที่ ดี มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่ เพียงพอ และมีการระบบควบคุมภายในที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยมีขอ้ สรุ ป
ดังต่อไปนี้
1 การสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและประจาปี ก่ อนเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ พิ จารณาอนุ มตั ิ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญกับการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่เป็ นที่ ยอมรั บโดยทัว่ ไป การ
เปิ ดเผยข้อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ โดยเฉพาะรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
2 การสอบทานระบบการควบคุ มภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็ นของผูส้ อบบัญชี ที่ร ายงานว่า ไม่พ บประเด็นปั ญหาหรื อข้อบกพร่ อ งที่ มี
สาระสาคัญซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงินบริ ษทั
สาหรั บงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ส อบทานแผนการตรวจสอบประจาปี การ
ปฏิ บตั ิ งานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้ แนะนาและติ ด ตามแก้ไขในประเด็นที่ มี
นัยสาคัญเพื่อก่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ อานาจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิกบั หลักการกากับกิจการที่ดี และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์
4 ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิ จการ นโยบายประมวลจริ ยธรรมธุ รกิจ นโยบายเผยแพร่ ขอ้ มูล นยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ นโยบายการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิ บตั ิ งาน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
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5

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิที่ดี
6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบี ยบตามที่ คณะกรรมการกากับตลาดทุ น และหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกาหนด
เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพี ยงพอ และเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
7 การพิ จารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้แ ต่ งตั้งและกาหนดค่ า ตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 โดยพิ จารณาและจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ และค่าสอบบัญชี ที่สมเหตุสมผล และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อ
นาเสนอขออนุ มตั ิ ต่ อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี เพื่ อแต่ งตั้ง บริ ษ ทั ซี ดับเบิ้ ลยู ดับเบิ้ ลยู พี จากัด โดย
นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 และ/หรื อ นางสาววราภรณ์ อินทร
ประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12261 และ/หรื อ นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้ อบบัญชีทะเบี ยนเลขที่
12258 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
โดยสรุ ปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ อย่างอิสระ โดยใช้ความรู ้ความสามารถ และความ
ระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่า
เที ยมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่า รายงานทางการเงิ นของบริ ษทั มีความถูกต้อง เชื่ อถือได้ สอดคล้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มี
ความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บัติหน้าที่ เ พื่ อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อย่า งมี คุ ณภาพ อี กทั้งได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่ อการ
ดาเนินงานภายใต้ระบบการกากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ผล โปร่ งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

(นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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