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สารจากประธานกรรมการบริษัท
สื บเนื่ องจากสถานการณ์โควิดกว่า 2 ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ภาคธุ รกิ จต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่ งออกต่างได้รับผลกระทบทั้งจากการล๊อคดาวน์ ระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน รวมถึงอุตสาหกรรมฟอกหนัง
และผลิตภัณฑ์หนังก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้เผชิ ญปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่ ง
ถือได้วา่ เป็ นความท้าทายและบททดสอบความแข็งแกร่ ง แต่ดว้ ยความความรัก ความสามัคคีมุ่งมัน่ และเสี ยสละ ทําให้
เราผ่านพ้นบททดสอบเหล่านั้นมาได้ ส่ งผลให้พวกเราสามารถประสบความสําเร็ จในการดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่ อง
ยัง่ ยืน และมัน่ คง
แม้วา่ ธุ รกิจฟอกหนังจะยังคงอยูใ่ นภาวะชะลอตัวจากปั จจัยภายนอกทางเศรษฐกิจ ไม่วา่ จะเป็ นการปิ ด
ประเทศในช่ วงการแพร่ ระบาดดของโควิด-19 ค่าขนส่ งระหว่า งประเทศที่ป รั บ ตัวสู ง ขึ้ น ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน รวมถึ งการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ทําให้ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกชะลอตัว แต่บริ ษทั ยัง
มัน่ ใจในด้านคุ ณภาพ การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ารายหลัก การขายและการตลาด ซึ่ งทําให้สินค้าของบริ ษทั
ยังคงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ผผู ้ ลิตสิ นค้าชั้นนําของโลกที่ยงั คงมีคาํ สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และการที่บริ ษทั
สามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ในช่ วงเวลาที่ ท ้า ทายเช่ น นี้ เป็ นผลมาจากการพัฒนาระบบการผลิ ต
ปรับปรุ งเทคโนโลยีให้ทนั สมัย การวางแผนพัฒนาบุคลากร และการขายให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ยังคงรักษามาตรฐานใบรับรองระดับเหรี ยญทอง
(Gold Medal) ด้านสิ่ งแวดล้อมจากองค์กร LEATHER WORKING GROUP (UK) บ่งบอกว่าบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ใส่
ใจในด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อความยัง่ ยืน มีระบบการจัดการภายในด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ที่ ได้มาตรฐานเทียบเท่า
มาตรฐานสากลในระดับสู ง และทางด้านสิ่ งแวดล้อมบริ ษทั ยังได้วางนโยบายจัดการทางสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตาม
แนวทางการประชุม COP26 ซึ่ งเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย การประชุ มภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) จึงมีการปรับกระบวนการจัดซื้ อ
เคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ ปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต เพื่อ
ลดมลภาวะให้เหมาะกับกระแสความยัง่ ยืนของสิ่ งแวดล้อม
ขณะเดียวกันในปี ที่ผา่ นมาสิ นค้าเซฟตี้โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งธุ รกิจที่
สร้างการเติบโตให้กบั บริ ษทั ยังสามารถรักษาระดับการขยายตัวไว้ได้อย่างน่าพอใจ เนื่องจากแพงโกลิน คือ ผูผ้ ลิตและ
จัดจําหน่ายสิ นค้าด้านความปลอดภัย ที่ดาํ เนิ นกิจการต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ทําให้ลูกค้ามัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ
นอกจากผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยส่ วนบุคลคลแล้ว แพงโกลินได้เริ่ มต้นโครงการเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน
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โดยใช้ระบบปฏิ บตั ิ ก ารอัจฉริ ย ะเข้า มามี ส่วนช่ วยในการควบคุ ม คุ ณภาพการผลิ ต เพื่อต่อยอดเป็ นอี กหนึ่ งบริ ก าร
สําหรับลูกค้าได้ในอนาคต
ที่กล่ าวมาทั้งหมดแสดงถึ งพันธะสัญญา ความมุ่งมัน่ และทุ่มเท ในการสร้ างการเติบโตของธุ รกิ จ
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้นโยบายการดําเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั ให้ความสําคัญและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ

สุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการ

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในงบการเงินของบริ ษทั รวมถึง
สารสนเทศ การเปิ ดเผยข้อมูลและการนําเสนอทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2564 โดยงบการเงินดังกล่าวได้
จัดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่ งถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และการ
ใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจําเป็ นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตคือ บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี
จํากัด คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินงานของบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และน่าเชื่อถือ มีความต้องครบถ้วน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วยกรรมการที่เป็ น
อิสระเพื่อทําหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และดูแลรับผิดชอบคุณภาพของข้อมูลในรายงานทางการเงิน สอบทาน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่ งรวมถึงระบบการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจน
พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ดังกล่าว
ได้ปรากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็ นว่าระบบการควบคุ มภายในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่า
พอใจและการตรวจสอบภายในสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ ได้อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิ นของ บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่ อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประเจ้าหน้าที่บริ หาร
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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
1.โครงสร้ างและการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบ
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้รับการอนุมตั ิให้เข้าเป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2537 ประกอบธุ รกิจหลักคือ โรงงานฟอกหนังครบวงจร คือ
เริ่ มตั้งแต่งนําหนังวัวดิบหมักเกลือ นํามาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตที่ตอ้ งอาศัยทักษะความชํานาญ และประสบการณ์
เพื่อให้ได้หนังฟอกสําเร็ จรู ปที่มีคุณภาพสู ง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิ ตรองเท้าหนัง กระเป๋ าหนังผลิตภัณฑ์
เครื่ องหนังทุกประเภทที่ใช้หนังแท้เป็ นส่ วนประกอบ ต่อมาบริ ษทั ฯได้ขยายธุ รกิ จในด้านรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์
นิรภัยผ่านทางบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จํากัด
1.1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่งในวงการฟอกหนังชั้นนํา รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยของโลก
ด้วยศักยภาพ การบริ หารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดส่ งสิ นค้าตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไว้ใจ
ให้กบั ลูกค้าและให้ความสําคัญกับสิ่ งแวดล้อมโดยมีวสิ ัยทัศน์ดงั นี้
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
วิถีชีวติ ด้ านแฟชั่ นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ัดสรรมาเพื่อคุณ”
“Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”

พันธกิจ
• พัฒนาธุ รกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนัง รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยให้กา้ วไปสู่ เพื่อความเป็ นผูน้ าํ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
• สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุ รกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
• จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมี
ความน่าเชื่ อถือและความยืดหยุน่ ต่อลูกค้า
• ดําเนินธุ รกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุ รกิจ พนักงาน ชุมชน และ ดํารงตนเป็ น
พลเมืองที่ดีของทุก ประเทศที่เราดําเนินธุ รกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
สําหรับการดําเนิ นธุ รกิ จในปี 2563 – 2564 บริ ษทั ฯได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยและ เศรษฐกิจโลกอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้หนัง รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์
นิรภัย เพื่อใช้ในการวางแผนดําเนินงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน
3 ด้านได้แก่ดา้ นการจัดซื้ อและปริ มาณสํารอง ด้านการผลิตและคุณภาพ และด้านการขาย และมีการกําหนดเป้ าหมาย
ดังนี้
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• ด้ านการจั ดซื้ อและปริ มาณสํ ารอง: บริ ษทั ฯมีเป้ าหมายในการรั กษาระดับ ปริ มาณหนังกึ่ งสํา เร็ จรู ปใน
ปริ มาณตํ่า เนื่องจากปั จจุบนั ความต้องการหนังในตลาดลดน้อยลง และบริ ษทั ฯวางแผนจะซื้ อหนังมาฟอก
ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตเนื่ องจากยังมีปริ มาณการผลิตคงเหลือในระบบ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคง
วางแผนในการซื้อหนังกึ่งสําเร็ จรู ปจากทาง
ต่างประเทศบางส่ วนในช่ วงเวลาที่หนังขาดแคลนในระบบการผลิต ส่ วนของรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์
นิรภัย บริ ษทั ฯได้มีการกําหนดสิ นค้าคงเหลือขั้นตํ่าเพื่อจะใช้เป็ นตัวกําหนดการสั่งซื้ อของ โดยในปี ที่ผา่ น
มาบริ ษทั ฯได้มีการซื้ อสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เข้ามาในระบบมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาส
ในการขยายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ ตลาด
• ด้ านการผลิตและคุณภาพ : จากแผนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั โดยเน้นในเรื่ องระดับการผลิต
และกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตในอนาคต ทําให้บริ ษทั ฯมีกาลังการผลิตปั จจุบนั 25 ล้านตารางฟุต อย่างไรก็
ตามในสภาวะเศรษฐกิ จ และตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั คาดว่าจะมีการผลิตจริ งที่ประมาณ 20 – 22 ล้าน
ตารางฟุ ต ทั้ง นี้ ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วบริ ษัท ฯได้มี ก ารปรั บ ปรุ งระบบการดํา เนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งรวมถึ งการปรับปรุ งเครื่ องจักรในจุดต่างๆอันจะนํามาซึ่ งการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
และมัน่ คงขององค์กร ส่ วนของรองเท้านิรภัยได้มีการคาดการณ์วา่ จะสามารถ ผลิตได้ในระดับ 600,000 –
800,000 คู่ต่อปี ด้วยโอกาสทางการตลาดที่เติบโตอย่างมากในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งจะเป็ นอีกหนึ่ งจุด
ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจหลักของโลก จากการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ ทางบริ ษทั ฯคาดหวังว่าจะทํา
ให้การขายอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ นั้นจะได้อานิสงค์จากการขยายตลาดในครั้งนี้ดว้ ย
• ด้ านการขาย : บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจาก
ประเทศจีนที่มี ปริ มาณการใช้หนังมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังคงเน้นกลุ่มลูกค้า Brand ในส่ วนของ
ราคาขายนั้นได้มีการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ โดยทางบริ ษทั ฯ สามารถต่อรองราคากับทางคู่
ค้าเพื่อปรับราคาขายให้ได้โดยสามารถอ้างอิงสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลกได้ ในด้านรองเท้านิ รภัย
และอุปกรณ์นิรภัยต่างๆทางบริ ษทั ฯได้มีแผนการณ์ที่จะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มุ่งหวังที่จะเป็ นผูน้ าํ ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV และอยูใ่ นอันดับ Top ของอาเซียน
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว บริ ษทั มีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
• เพิม่ ปริ มาณแหล่งจัดหาหนังกึ่งสําเร็ จรู ปและขั้นตอนในการคัดกรองหนัง เพื่อที่จะได้หนังที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการตรงตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
• กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน และการบริ หารผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกด้านอย่างสมดุ ล การดําเนิ นงานอย่างเป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม บรรษัทภิบาล
และการขยายการ ลงทุน โดยเน้นการลงทุนในธุ รกิจที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์
• การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุ รกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรเนื่ องจากความสามารถขององค์กรเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่ งต่อการนําแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั
ไปสู่ การดําเนินการได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเร่ งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้า นการจัด หาเงิ น ทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น บริ ษ ท
ั ได้วางแผนการจัดหาเงิ นทุ นให้
สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคํานึงถึงการบริ หารการจัดหาเงินและการลงทุนให้สัดส่ วนทางการเงิน
ต่างๆ เช่ น หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่ อถื อให้อยู่ในระดับ
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เดี ยวกับสู ง และบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ นทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ ยน อัตราดอกเบี้ ย และสภาพ
คล่อง ของบริ ษทั ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการบริ หารเงินและบัญชี เพื่อก้าวไปสู่ ระดับโลก
2. การเร่ งพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจยั พัฒนาขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนการเติบโตของบริ ษทั โดยจัดทําแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงาน
สําคัญที่มีผลกระทบต่อเป้ าหมายการเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และส่ วนงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ น
แหล่ ง ในการค้นคว้า วิจยั ขององค์กร รวมถึ งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและ Enterprise
Resource Planning (ERP) เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
3. ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทํางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุ รกิจ
ที่ จะมีการลงทุนและดําเนิ นงานในต่างประเทศ เช่ น การจัดโครงสร้างและโมเดลสําหรับการดําเนิ น
ธุ รกิจในต่างประเทศ
4. ด้านบริ หารจัดการทรั พยากรบุ คคลและการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่ แข่งขันได้ในระดับ
สากล โดยการเตรี ยมจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ าํ รวม
ไปถึง การรักษาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร การกําหนดโครงสร้างและรู ปแบบการทํางานขององค์กรให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อรองรับ
การเติ บ โตของธุ ร กิ จ และเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพขององค์ก รอย่า งยัง่ ยืน ตลอดจนปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมขององค์ก รให้มี ความสอดคล้องกับค่านิ ยม ซึ่ งถื อเป็ นรากฐานที่สําคัญต่ อการพัฒนาและ
เจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ด้านการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนักถึ ง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม
ชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน และความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม และเป็ นองค์กรที่คาํ นึงถึงผลกระทบทาง
สิ่ งแวดล้อม ด้านการใช้น้ าํ การปล่อยของเสี ย และมลภาวะสู่ อากาศ ดิน ซึ่ งได้รับการยอมรับและปกป้ อง
จากทางสังคม ในทุกๆ พื้นที่ปฏิบตั ิการ โดยใช้มาตรวัดผลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรในระดับ
สากล
1.1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญ
1. ในปี 2564 กลุ่มธุ รกิจการผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ป เป็ นกลุ่มธุ รกิจที่ปรับตัวดีข้ ึนเมื่อเทียบกับเมื่อปี ก่อน
เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ ยน และภาพรวมของอุตสาหกรรม อยู่
ในระดับทรงตัวไม่หวือหวามากนัก แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณการใช้หนัง ในตลาดโลกลดลงยังไม่กลับมา
เท่ากับก่อนหน้าวิกฤตดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯยังคงนโยบายและสามารถบริ หารจัดการเรื่ องต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ได้เป็ นอย่างดีทาํ ให้ผลกระทบดังกล่าวอยูว่ งที่จาํ กัด
2. ในปี 2564 กลุ่ มธุ รกิ จการให้บริ การฟอกหนังยังไม่ฟ้ื นตัว เนื่ องจากลู กค้าลดปริ ม าณการสั่งซื้ อหนัง ทําให้
ปริ มาณหนังที่รับจ้างฟอกลดลงอย่างมีนยั สําคัญ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั ได้มีการปรับกําลังการรับจ้าง
ฟอกมาเป็ นการทํา หนัง เพื่ อ ใช้ใ นระบบของกลุ่ ม ธุ รกิ จการผลิ ตและจํา หน่ า ยหนัง สํา เร็ จรู ป แทน ปั จจุ บ ัน
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทําให้หน่วยงานนี้ตอ้ งหยุดดําเนิ นการชัว่ คราวบางส่ วนเพื่อการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย
3. ในปี 2564 กลุ่มธุ รกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เป็ นธุ รกิจที่สามารถทําผลงานได้ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม
ทาง บริ ษทั ฯก็ยงั คงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่นกันทําให้ยอดขายในส่ วนของรองเท้า
นิรภัยตกลง เนื่ องจากกําลังซื้ อในประเทศหายไป อีกทั้งยังมีหลายบริ ษทั ปรับลดพนักงานทําให้ความต้องการ
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ในการใช้รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัยได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ
สามารถขายสิ นค้าในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสําคัญทําให้สามารถ
ชดเชยการขาดหายไปของยอดขายรองเท้านิรภัยได้
4. ในปี 2564 บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่ อ ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัดเพื่อรองรับการลงทุนในธุ รกิจใหม่ของ
บริ ษทั โดยในปี นี้ ได้ดาํ เนิ นการลงทุ นในบริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด ซึ่ งดําเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการผลิ ตและจัด
จําหน่ายรองเท้าแฟชัน่ และบริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์ แคนน์ จํากัด ซึ่ งดําเนินธุ รกิจกัญชาเพื่อการแพทย์
5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้น และ
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ างรายได้
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นธุ รกิ จ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดหน่ ายหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ป โดย
กระบวนการผลิ ต เริ่ มต้นจากการคัดสรรและนํา เข้าหนังวัวหมัก เกลื อที่มี คุณภาพ ซึ่ งส่ วนใหญ่ นาํ เข้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก และมีการนําเข้าสารเคมีที่ใช้สําหรับฟอกหนังที่ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป
และประเทศสหรัฐอเมริ กา หนังดิบ (หนังวัวหมัก เกลือ) และสารเคมี จึงถือเป็ นวัตถุดิบหลักในการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั มีบุคลากรที่มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการฟอกหนัง โดยกระบวนการเริ่ มต้น
จากการฟอกหนัง ย้อมหนัง และตบแต่ง หนัง รวมถึ งการนําเทคโนโลยีที่ ทนั สมัย และ เครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ที่ มี
คุณภาพสู งมาเป็ นส่ วนช่วยในการทํางาน ทําให้กระบวนการผลิตของบริ ษทั มีศกั ยภาพ ทําให้ได้สินค้าที่มี คุณภาพและ
เป็ นที่ยอมรับของลู กค้า สิ นค้าของบริ ษทั ฯ ร้ อยละ 90 ขายให้กบั โรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่น Adidas,
Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นแบรนด์รองเท้าที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง โดยที่กาํ ลัง
การผลิตสู งสุ ดของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขยายธุ รกิจไปยังการรับจ้างฟอกหนังวัว ทําให้บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยาย
กําลังการผลิต และมีการปรับวางเครื่ องจักรใหม่โดยเครื่ องจักรใหม่น้ ีสามารถทําการผลิตได้มากกว่ากําลังผลิตปั จจุบนั
ถึง 2 เท่า ในส่ วนของการฟอกหนังหมูก็เช่นกัน ได้มีการสร้างโรงงาน ใหม่ซ่ ึ งอยูใกล้กบั โรงงานปั จจุบนั เพื่อทําการ
ฟอกหนังหมูเต็มกําลังโดยปั จจุบนั สามารถดําเนินการผลิตได้เต็มกําลัง
นอกจากนั้นบริ ษทั ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จํากัด รวมทั้งการเข้า
ลงนามในสัญญา ที่เกี่ ยวข้อง บริ ษทั แพงโกลิ น เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อกลุ่มเจริ ญสิ น (ผูน้ าํ ธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยาย เครื อข่ายเข้าสู่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิ รภัยในนามของ “บริ ษทั รองเท้าเซฟตี้ จํากัด”
เมื่อวันที่1มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาธุ รกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็ วจึงได้
เพิ่มกําลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็ น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545 ในปี พ.ศ. 2549
ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่ หมวกนิ รภัย ภายใต้แบรนด์ แพงโกลิน โดยได้รับมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 368.
– 2538 ด้วยความมุ่งมัน่ ในการทํางานที่มีประสบการณ์อนั ยาวนานของทีมบริ หารและ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายประกอบกับ
แรงสนับสนุนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ จึงทําให้บริ ษทั เติบโตอย่างเนื่องและยัง่ ยืน จนเมื่อ วันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง “ บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จํากัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อ
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ก้าวสู่ การเป็ นผูผ้ ลิ ตและจําหน่ ายอุป กรณ์ เซฟตี้ อุป กรณ์ นิรภัยส่ วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิ ตภัณฑ์
รองเท้า นิ ร ภัย เสริ ม หั ว เหล็ ก แบรนด์ เ ป็ นบริ ษ ัท แรก ในประเทศไทยที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพISO 9001: 2008 จากองค์กรชั้นนํา Bureau Veritas และ
เป็ นสมาชิ กของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์แบรนด์ท้ งั ยังเป็ นผูน้ าํ
ตลาดในการผลิตและจัดจําหน่าย นอกจากนี้แพงโกลินจะเป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยแล้ว แพงโกลินยังได้รับความเชื่ อมัน่
ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิ ตอุ ปกรณ์ นิรภัยระดับโลกเช่ น Sundstrom , Singing Rock , 3M
ปั จจุบนั แพงโกลินได้จาํ หน่ายให้กบั กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่ ทางการประเทศ อีกทั้งบริ ษทั
ยังมีตวั แทนจําหน่วยอย่างเป็ นในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่ งออกสิ นค้าไปหลายประเทศทัว่ โลก
โครงสร้างรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี สรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทรายได้
ปี 2564
%
ล้านบาท
1,877.65 99.10
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น ๆ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
13.22 0.70
รายได้จากค่าเช่าและบริ การ
0.11 0.01
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ชดเชยภาษีอากร
3.67 0.19
อื่นๆ
รวม
1,894.65 100

ปี 2563
%
ล้านบาท
1,593.55 98.19
11.20
0.09
11.26
6.86
1,622.96

0.69
0.01
0.69
0.42
100

ปี 2562
%
ล้านบาท
2,430.10 97.75
28.54
9.71
0.15
2.61
14.88
2,485.99

1.15
0.39
0.01
0.09
0.61
100

1.2.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั คือหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ปได้แก่ หนังผิวฟอกสําเร็ จรู ป (Full Grain Leather) และ
หนังท้องฟอกสําเร็ จรู ป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อส่ งให้กบั โรงงานรองเท้าทั้งในและ
ต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นหนังประเภท หนังนูบคั ,หนังนํ้ามัน, หนังทําสี ,หนังท้องและหนังกันนํ้า โดยที่บริ ษทั ทําการ
ผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า
ลักษณะการจําหน่ าย หนังวัวฟอกสําเร็ จรู ปทุกชนิ ด มีลกั ษณะเป็ นต้องแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนทํา
การจัดจําหน่ายทุกครั้งหน่ วยของการขายสิ นค้า เป็ นหน่วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสิ นค้าเริ่ มตั้งแต่กระบวนการ
ผลิ ต จนเป็ นหนัง วัว ฟอกสํ า เร็ จ รู ป รวม เวลาทั้ง สิ้ นประมาณ 23 วัน และจะทํา การจัด ส่ ง ให้ ก บลู ก ค้า ทั้ง ในและ
ต่างประเทศเป็ นลําดับต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษัท เป็ นผู ้ผ ลิ ต และจั ด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ทั้งนี้บริ ษทั แบ่งกลุ่มสิ นค้าหลักออกเป็ น 2 กลุ่มสิ นค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มสิ นค้ารองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯผลิตขึ้นเองโดยโรงงานแพง
โกลิน เซฟตี้โปรดักส์ จํากัด แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
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1.1 Premium เป็ นรองเท้านิรภัยที่นอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่ และการใช้งานแล้ว
ยังมีความ สวยงามในรู ปทรงและสี สันรวมทั้งเนื้อวัสดุที่เพิ่มคุณภาพ ราคาอยูใ่ นระดับสู งกว่า Medium และ Standard
ได้แก่รุ่น Harrier, Soft Plus
1.2 Medium เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ให้ความทนทานและเพิ่มความสบายในการสวมใส่ เหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าที่ตอ้ งการ จูงใจพนักงานให้สวมใส่ ราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport
1.3 Starndard เป็ นรองเท้านิรภัยที่ให้ความทนทานเหมาะกับลูกค้าที่ตอ้ งการประหยัดงบ มีปริ มาณการใช้
จํานวน มาก ราคาระดับตํ่าสุ ดใน 3 กลุ่มได้แก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight
2. กลุ่ ม สิ น ค้า อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล (Personal Protective Equipment- PPE) เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ผลิต และซื้ อมา-ขายไป ทั้งจากนําเข้าจากต่างประเทศและหาซื้อภายในประเทศ รวมทั้งเป็ นสิ นค้า
ที่จา้ งผลิต (EM: Original Equipment Manufacturer) ตีแบรนด์ แพงโกลิน(Pangolin)ผลิ ตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็ นอุปกรณ์ที่
บุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานใช้สวมใส่ บนอวัยวะ ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายหรื อหลายส่ วนร่ วมกันในขณะทํางาน เพื่อ
ป้ องกันอันตรายที่อาจเกิ ดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทํางาน เช่น อันตรายจากความร้ อน, แสง, เสี ยง, สารพิษ,
สารเคมี เป็ นต้น โดยสิ นค้าในหมวดอุปกรณ์ นิรภัยส่ วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้ องร่ างกายตั้งแต่
ศรี ษะ จรดเท้า 11 ประเภท ได้แก่
2.1 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า (Head & Face Protection)
2.2 อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยนิ (Hearing Protection)
2.3 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection)
2.4 อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)
2.5 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)
2.6 ชุดป้ องกันร่ างกาย (Safety Clothing)
2.7 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
2.8 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
2.9 เครื่ องมือตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)
2.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน (Workplace Safety)
2.11 ป้ ายความปลอดภัยและงานจราจร (Safety Sign & Traffic)
(2) การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมในปี นี้ปริ มาณการใช้หนังทัว่ โลกยังอยูใ่ นระดับที่ต่าํ ตามสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์
COVID-19 ราคาขายยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนบ้างในบางช่วงทําให้ยอดขายและราคาขายไม่สูงอย่าง
ที่ควรจะเป็ น ถึงแม้วา่ ลูกค้าบางส่ วนจะเริ่ มกลับมาให้ความสนใจ การใช้หนังผิวและหนังท้องเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามทางบริ ษทั ฯสามารถพยายามปรับลดต้นทุนและรักษามาตรฐานของสิ นค้าสําเร็ จรู ปเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่ง
สํ า หรั บ คู่ แ ข่ ง ขัน ในต่ า งประเทศซึ่ งส่ ว นใหญ่ อ ยู ใ นประเทศจี น และเวี ย ดนามภาพรวมยัง ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด จากเมื่อปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิ จโลก ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตส่ วนใหญ่จะ
ลดลงเนื่องจากราคาหนังดิบก็ตาม อย่างไรก็ตามการซื้ อขายที่มีปริ มาณมากๆส่ วนใหญ่จะดําเนินการผ่านแบรนด์สินค้า
ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก หากบริ ษทั ฯยังคงรักษาคุณภาพของสิ นค้าและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็จะทําให้ได้เปรี ยบคู่แข่งเพราะ
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โรงงานตั้ง อยูในพื้ นที่ ที่ค่อนข้างได้เปรี ย บกว่าคู่แข่งขันที่ส่ วนใหญ่ อยู่ใ น ประเทศจีน และความมีเสถี ยรภาพของ
ประเทศไทย ก็ถูกมองว่าดีกว่าหลายประเทศในแถบเอเซี ย
สําหรับคู่แข่งขันในประเทศก็ยงั ไม่ค่อยเป็ นปั ญหามากนักเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้ เพราะกําลังการผลิ ตของ
โรงงานฟอกหนังในประเทศ ส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทําธุ รกิ จส่ วนใหญ่ขายให้กบลูกค้าในประเทศ จึงใช้วตั ถุดิบ
ส่ วนใหญ่ม าจากในประเทศ หรื อซื้ อจากประเทศในแถบเอเซี ย ซึ่ ง คุ ณภาพของสิ นค้า เมื่ อ ทํา เสร็ จแล้วไม่ค่อยได้
มาตรฐานสากล และราคาค่อนข้างตํ่าซึ่ งจะเหมาะสมกบลูกค้าที่สั่งในจํานวนหรื อปริ มาณที่ไม่มากนัก ทางบริ ษทั จึง
ไม่ได้มุ่งเน้น หรื อขายให้กบั ลูกค้าในประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มลูกค้าที่ทางบริ ษทั ฯยังคงให้ความสําคัญ คือ
ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Puma, Van, Skechers, Lacoste และอื่นๆโดย
ในปี นี้ บริ ษทั ได้ลูกค้า แบรนด์ Oboz เพิ่มขึ้นมา ซึ่ งเป็ นแบรนด์รองเท้าระดับกลางที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง โดย
ที่สัดส่ วนของการจําหน่ายยังคงเป็ นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20%
สําหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตยังคงอยู่ในอัตราที่สูงต่อเนื่ อง
จากปี ก่อนเนื่ องจากแบรนด์รองเท้าส่ วนใหญ่เริ่ มให้ความสนใจในการใช้ผา้ เนื่ องจากมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าให้ยอด
ปริ มาณการใช้หนังอาจจะมีแนวโน้มลดลง และลดระยะเวลาการส่ งมอบสั้นลง อีกทั้งจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและ
COVID-19 ทําให้ความต้องการในภาพรวมหายไป ส่ งผลให้การแข่งขันยิ่งทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตาม
ทางบริ ษทั ฯได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดงั กล่าวโดยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพน่ าเชื่อถือและตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า, ลงทุนเครื่ องจักรและจัดวาง Lay Out เครื่ องจักรใหม่เพื่อให้ได้การผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถลดต้นทุนในการผลิต ทําให้คุณภาพของสิ นค้า,การส่ งมอบ และราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
สํา หรั บ ธุ ร กิ จ ผลิ ตภัณ ฑ์ ร องเท้า นิ รภัย และอุ ป กรณ์ นิร ภัย ได้รั บ ผลกระทบ COVID-19 และเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ทําให้ ภาพรวมของยอดขายนั้นใกล้เคียงกับปี ก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็ น 4 ช่องทาง
ซึ่งมีสัดส่ วนตามยอดขายดังนี้
1. ขาย ในประเทศ
2. ขายโชว์รูมสาขา
3. ขายต่างประเทศ
4. ขายธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade)
โดยช่องทางการขายที่สามารถ ทําอัตราการเติบโตของยอดขายได้สูงสุ ด คือต่างประเทศในกลุ่มขายสิ นค้า Safety Shoe
จากตลาดพม่า รองลงมาเป็ นช่องทางขายใน ประเทศ ซึ่ งการเติบโตดังกล่าวจะมาจากเป้ าหมายการเน้นหาลูกค้าใหม่
และการรักษาและเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม 5 กลุ่ม ลูกค้าที่มียอดขายเยอะในปี นี้ จะเป็ นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
พื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด ระยอง ซึ่ งยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิ ดจากการเพิ่ม
พนักงานขายให้เน้นเข้าถึงลูกค้ามากขี้นในพื้นที่ดงั กล่าว กลุ่มลูกค้าแบ่งตามประเภท ธุ รกิจอันดับหนึ่ ง มาจากกลุ่มซื้ อ
มาขายไปและตัวแทนจําหน่าย ลําดับรองลงมาอีก 4 ลําดับ จะเป็ น ยานยนต์ ผลิตวัสดุก่อสร้าง อาหารและเกษตร และ
โลหะ 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 จากการเน้นการขายนอกเหนื อจากขายเพียงอุปกรณ์เป็ นการนําเสนอพร้อม
การขายแบบบริ การ แก้ปัญหา ( Solution & Service) ได้แก่ารขายพร้อมสํารวจติดตั้งSafety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์
เครื่ องตรวจวัดแก๊สระยะยาว 4 ปี (INET), การขายสํารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กนั ตกทั้งบนบันไดและแนวระนาบ, การ
ติดตั้งระบบตรวจจับแก๊สแบบติดกับที่ (Fixed System) การสาธิตการอบรมการใช้งานทั้งก่อนและหลังการขายและการ
จัดอบรมสัมมนา ทําให้เกิดการรับรู ้ในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริ การของแพงโกลินมากขึ้น
กลุ่มสิ นค้าอีกกลุ่มที่เน้นทําตลาดคือ กุล่มสิ นค้า OEM ภายใต้ แบรนด์ PANGOLIN ซึ่ งได้เน้นหนักให้ทีมขายต้องเน้น
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นําเสนอโดยมีสินค้าเด่ นในปี นี้ คือสิ นค้าในกลุ่ มถุงมือ 2 ประเภทที่สามารถทําตลาดได้ดีในกลุ่มลูกค้าประกอบยาน
ยนต์ คือถุงมืองานทัว่ ไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกันบาด กลุ่มถุงมือ Pango Family
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ต้งั ของโรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอก
หนัง กม 34 จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัด ชลบุรี ดังนี้
โรงงาน
สถานที่ต้งั
พื้นที่ใช้สอย
ลักษณะ
(ตารางเมตร) กรรมสิ ทธิ์
1. สํานักงานใหญ่
700 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.
480
เจ้าของ
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
2. โรงงานแห่งที่ 1
700/1 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่
9,760
เจ้าของ
(ตกแต่งหนังสําเร็ จรู ป) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
3. โรงงานแห่งที่ 2
628 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่
6,400
เจ้าของ
(ฟอก,ย้อมหนังวัว)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
4. โรงงานแห่งที่ 3
750 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่
350
เจ้าของ
(จัดเก็บสิ นค้า)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5. โรงงานแห่งที่ 4
707 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่
7,780
เจ้าของ
(จัดเก็บเคมีภณั ฑ์)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
6. โรงงานแห่งที่ 5
180 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต. บางปูใหม่
970
เช่าที่ดิน
(ฟอก,ย้อมหนังหมู)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ระยะยาว
8,692
เจ้าของ
199/8 หมู่ 3 ถนนสายพานทอง –
7. โรงานแห่งที่ 6
ผลิตรองเท้านิ รภัยและ หนองกานํ้า ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้าน
อุปกรณ์ความปลอดภัย บึง จังหวัดชลบุรี
ธุรกิจ

หมายเหตุ มูลค่าทางบัญชี และภาระผูกพัน ข้อมูลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
2. กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทธุรกิจ ดังนี้
สําหรับหนังฟอกสําเร็ จ
(หน่วย : ล้านตารางฟุต)
กําลังการผลิต
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
กําลังการผลิตเต็มที่
30.00
30.00
30.00
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
20.22
15.80
23.62
อัตราการใช้กาํ ลังผลิต
67.41%
52.67%
78.72%
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สําหรับรองเท้านิ รภัย
กําลังการผลิต
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
อัตราการใช้กาํ ลังผลิต

ปี 2564
850,000
565,555
66.53

(หน่วย : คู่)
ปี 2563
ปี 2562
850,000
850,000
543,066
601,056
63.89
70.71

นโยบายการผลิตที่สาํ คัญคือ บริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่ งในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของ
โลกด้วยศักยภาพของการบริ หารงานและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตสิ นค้าให้
ได้ตามมาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจที่ดีกบั ลูกค้า ศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า และมาตรฐานสากล เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบหนังที่มีคุณภาพ การวิจยั และพัฒนาสิ นค้าได้คุณภาพตรง
ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการนําเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการ
ผลิตสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ข้อกําหนดระดับสากลที่สาํ คัญ เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าแบรนด์ช้ นั นําต่าง ๆ ของโลก ซึ่ งต้องพึงพอใจกับ
สิ นค้าของบริ ษทั ฯ จึงจะรับประกันได้วา่ สิ นค้าของบริ ษทั มีความเหมาะสมสําหรับการใช้งานกับแบรนด์ระดับโลก
เช่น ข้อกําหนดเรื่ องสุ ขภาพ, ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทางบริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญอยู่
ตลอด จึงจัดตั้งนโยบายและข้อกําหนดต่าง ๆ ขึ้นมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานและมาตรฐานสากล และ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็ นต้น
3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบ คือ หนังวัวดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทําการผลิตสิ นค้า โดยทําการสั่งซื้ อจากผูผ้ ลิตรายใหญ่
ของโลก ซึ่ งเป็ นผู ้เ ลี้ ยงวัว และมี โ รงงานฆ่ า โดยตรง ซึ่ งเป็ นผู ้ผ ลิ ต และจํา หน่ า ยเนื้ อ วัว รายใหญ่ จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เช่น RICH INTERNATIOAL LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, เป็ นต้น ใน
ปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั จึงมองหาแหล่งวัตถุ ดิบที่ช่วยตอบโจทย์ทางธุ รกิจ เพราะเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อ
เป็ นวัตถุดิบสําหรับผลิตรองเท้า ซึ่ งมีคุณสมบัติมากมาย ตามข้อกําหนดของรองเท้าแต่ละรุ่ น (Model Specifications)
ทําให้ตอ้ งใช้หนังวัวดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่ งไม่สามารถหาได้ในประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงวัวในประเทศมีขอ้ จํากัดเรื่ อง
หนังไม่สวย หนังมีความยืดหยุน่ น้อยและรวมไปถึงการซื้ อหนังกึ่งสําเร็ จรู ปมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลด หนัง
เพื่อลดวัตถุดิบวัตถุดิบหนังท้องลง
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มูลค่าและสัดส่ วนการสั่งซื้ อวัตถุดิบระหว่าง ปี 2564 ถึง ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทวัตถุดิบ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
หนังวัวดิบหมักเกลือ 612.09 56.34 223.63 36.97 447.70 31.43
หนังกึ่งสําเร็ จรู ป

51.48

4.74

94.79

15.67

440.30

30.91

เคมีภณั ฑ์

422.79

38.92

286.36

47.36

436.38

37.66

1,086.37

100.00

604.94

100.00

1,424.38 100.00

รวม

มูลค่าสัดส่ วนการซื้ อวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหว่าง ปี 2564 ถึง ปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)
การซื้ อวัตถุดิบ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
จากต่างประเทศ
691.91 63.69 336.50 55.62 903.55
63.44
จากในประเทศ

394.46

36.31

268.44

44.38

520.82

36.56

รวม

1,086.37 100.00

604.94

100.00 1,424.38

100.00

การสั่งซื้ อเคมี ภณ
ั ฑ์ บริ ษ ทั มี ก ารซื้ อเคมี ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศโดยซื้ อจากประเทศอิตาลี ,สิ งคโปร์ ,
สหรัฐอเมริ กา, จีน, เกาหลี เป็ นต้น
(ข) ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการผลิ ต หนัง วัวฟอกสํ า เร็ จรู ป จะมี ข องเสี ย จากการผลิ ตซึ่ ง มี ผลกระทบกับ สิ่ ง แวดล้อ มใน
ขั้นตอนแรก คือ เศษหนังเค็มที่ผา่ นการฟอก หรื อ เรี ยกว่า หนังกาว โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจําหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ น
โรงงานผลิ ตอาหารและของเล่ นสุ นัข ส่ วนเศษหนังสําเร็ จรู ปที่เกิ ดจากการตัดตกแต่งหนัง ซึ่ ง เป็ นชิ้ นงานเล็กๆ ก็
จําหน่ายให้กบั ลูกค้ารายย่อย เพื่อผลิตสิ นค้าเครื่ องหนังแฮนด์เมดประเภทอื่นๆ ส่ วนสําหรับขั้นตอนการฟอกหนัง และ
การย้อมสี หนังจะก่อให้เกิดนํ้าเสี ย ซึ่ งบริ ษทั ได้ใช้ระบบบําบัดนํ้าเสี ยรวม ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ในเขตประกอบการฟอกหนังสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบําบัดนํ้าเสี ยตามปริ มาณของหนังดิบ
ที่นาํ เข้าโรงงานผลิต ส่ วนของเสี ยประเภทอื่นๆ บริ ษทั ได้จา้ งบริ ษทั ภายนอกเป็ นผูเ้ ก็บและนําไปทําลายตามกรรมวิธีที่
ไม่กระทบกับสิ่ งแวดล้อม
การได้รับการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ตั้งแต่ปี 2556 ซี่ งเน้นหนักในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม ก็เป็ นข้อกําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการอย่างจริ งจังในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ขอ้ กําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณี พิพาทอื่นใด
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ น้ ของบริ ษทั เป็ นดังนี้
ลําดับ

ชื่ อบริษัท

สั ดส่ วน
การร่ วมทุน
100%
40%
40%

ความสั มพันธ์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
1.3.2 กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น กลุ่มเจริ ญสิ น และกลุ่มตระกูลเฉิน ในสัดส่ วนร้อยละ 72.77
และ ร้อยละ 15.24 ตามลําดับ (ข้อมูลจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จํากัด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 10
มีนาคม 2565)
1.3.3 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
ในปี 2564 บริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไข ทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริ ษทั ฯ
ได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเค่รงครัดเพื่อความชัดเจนและโป่ รงใสด้วยโดย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับธุ รกิจฟอกหนังของบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มธุ รกิจของกลุ่มเจริ ญสิ น ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ที่มีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ต้งั แต่ตน้ นํ้าจนปลายนํ้า ซึ่ งประกอบด้วยธุรกิจที่ดาํ เนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่าน
บริ ษทั ในกลุ่มเจริ ญสิ น รายการสําคัญในปี 2564 ส่ วนในเรื่ องของการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตกับทาง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน จาก บริ ษทั อีเกิ้ลเคมีคอล อินดัสตรี้ จํากัด ซึ่ งมีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม และ/หรื อ
เท่าเทียมกับธุ รกรรมที่ทาํ กับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis)
บริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.
2.
3.
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ชื่ อบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ไทย ไวร์ ริ่ง ซิ สเต็ม จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชนั่ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด)
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น คอนโดทาวน์ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น เรสซี เด้นท์ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั วี ที บราเดอร์ จํากัด )
บริ ษทั สมาร์ ท เซนส์ อินดัสเตรี ยล ดีไซน์ จํากัดกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนังกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ก.ม. 34 จํากัด
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
คุณณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และกรรมการ
และผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
คุณธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และอดีตกรรมการของบริ ษทั
คุณไล่ จีเซี ยง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และอดีตกรรมการของบริ ษทั
คุณอาทิตย์ เชิญปรี ชา
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และอดีตกรรมการของบริ ษทั
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1.3.4 ผูถ้ ือหุ น้
(1) รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นใหญ๋ ณ วันที่ 10 มีนาคาม 2565
(ก) รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
จํานวนหุ้น (หุ้น)
สั ดส่ วนการถือหุ้น
1.บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จํากัด *
175,937,736
40.00
2.นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
30,127,002
6.85
3.MR. CHEN YU-YU
29,764,350
6.77
4.นายอิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
18,633,749
4.24
5.บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
15,857,995
3.61
6.นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริ ญสิ น
9,401,364
2.14
7. MR. CHEN RUI TENG **
8,835,750
2.01
8. นายธี รวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
7,650,000
1.74
9. นายวุฒิชยั วงษ์เจริ ญสิ น
7,650,000
1.74
10. นายธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
7,419,000
1.69
หมายเหตุ * 1. บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุ รกิจให้เช่าและขายอสังหาริ มทรัพย์ ผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดคือ
กลุ่มครอบครัววงษ์เจริ ญสิ น
** 2. จํานวนหุ น้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่ น บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จํานวน 15,143,205 หุน้
(ข ) กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการหรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
1. กลุ่มเจริ ญสิ น
จํานวนหุ ้น 320,093,276 ร้อยละ 72.77
2. กลุ่มตระกูลเฉิน
จํานวนหุ ้น 67,041,344 ร้อยละ 15.24
1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและชํ าระแล้ว
1.4.1 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 439,844,340 หุ น้ เรี ยกชําระแล้ว 439,844,284 หุ น้ แบ่งเป็ นสามัญ
439,844,284 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1.4.2 บริ ษทั ไม่มีหุน้ ประเภทอื่น ๆ
1.5 การออกหลักทรัพย์ อื่น
1.5.1 บริ ษทั ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
1.6 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริ ษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลประจําปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาล ซึ่ งคณะกรรมการมีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินได้เป็ นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริ ษทั
มีผลกําไรสมควรจะทําเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษมั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลจากการดําเนิ นงานประจําปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับ
คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นเป็ นหลัก และการจ่ายเงินปั นผลนั้น
จะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินงานตามปกติอย่างมีนยั สําคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั อาจจะมีการจ่ายเงินปั นผลน้อยกว่านโยบายที่
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กําหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงิน,สภาพคล่อง และความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรื อขยายกิจการใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ และ/หรื อเห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ถัดจาก
ปี ที่ดาํ เนินการ
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิต่อ เงินปันผลต่ อหุ้น อัตราการจ่ ายปัน
เงินปันผลจ่ าย
หุ้น
ผลต่ อกําไรสุ ทธิ
ล้ านบาท
2560
(0.25)
0.05
20.94
2561
0.03
0.02
67
8.80
2562
(0.37)
2563
0.04
0.02
46.62
8.80
2564*
0.16
0.05
31.25
21.99
* ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอให้จา่ ยเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ ้น และจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิต่อไป
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2. การบริหารจัดการความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามขอบเขตหน้า ที่ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎบัต รคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยในปี 2564 มีการประชุ มการบริ หาร
ความเสี่ ยงรวม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่ องที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. กําหนดทบทวนแผนการบริ หาร และกรอบการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ องค์กรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์และการดําเนิ นงานงานของบริ ษทั ท่ามกลางสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่าบริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา เกี่ ยวกับการดําเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงกับฝ่ ายบริ หารจากทุกหน่ ายงานที่
เกี่ยวข้อง และให้ขอ้ คิด ความเห็นชอบต่อการจัดทํา รายการความเสี่ ยงองค์กร ประจําปี 2564 โดยกําหนดให้สอดคล้อง
กับทิศทางการดําเนินธุ รกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้ าหมายองค์กร
3. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการบริ หารความเสี่ ยงให้กรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงานของ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความเสี่ ยงจนก่อให้เกิ ด
วัฒนธรรมด้านการบริ หารความเสี่ ยง (Risk culture) เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินธุ รกิจได้ตามเป้ าหมาย ที่กาํ หนดไว้
ความเสี่ ยงระดับองค์กร และจัดทําแผนงานพิจารณาแผนการบริ หารความเสี่ ยงประจําปี ที่ฝ่ายบริ หารจากทุกหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้องได้ท าํ การประเมิ น ความเสี่ ย ง และจัดระดับ ความสํา คัญของความเสี่ ย งพร้ อ มทั้ง กํา หนดแนวทางการ
ตอบสนองต่อเพื่อจัดการความเสี่ ยงนั้นเพิ่มเติม (Risk Treatment Plan) เพื่อให้มน่ั ใจว่าความเสี่ ยงต่างๆ จะได้รับการ
บริ หารจัดการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอให้ ความเสี่ ยงดังกล่าวให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4. คณะกรรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีการติดตามการจัดการบริ หารความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิดโดยจัด ให้มี
การประชุ มร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นประจําทุก 6 เดือนเพื่อรับทราบผลการบริ หารความเสี่ ยงรวมทั้งได้มีการ
ทบทวนความเสี่ ยงของบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอว่ามีความเสี่ ยงด้านอื่นใดเพิ่มขึ้นหรื อเปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงจะให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้การบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่าง
แท้จริ ง และรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร ให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบจากการดําเนินงานที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้น
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริ หารความเสี่ ยงที่ดาํ เนิ นไปอย่างเป็ นระบบ
และสอดรั บกับการกํากับดู แลกิ จการที่ดี รวมถึ งการควบคุ มภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุ รกิ จ อีกทั้ง มีการ
ติดตามความเสี่ ยงอย่างใกล้ชิดจะเป็ นส่ วนที่ทาํ ให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดําเนิ นตามแผนธุ รกิ จที่
กําหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริ ษทั เพื่อส่ งมอบให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้
อย่างยัง่ ยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ ยงของบริษัท
ทุกหน่ วยงานต้องจัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ องภายใต้กระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยงที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ วในการสื่ อสารและ
ประมวลผลตลอดจนต้องมีการติดตามและประเมินผลพร้อมปรับแผนการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้การดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ โดย
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1. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ ยงและผลตอบแทนจากการดําเนินงาน เพื่อให้มนั่ ใจถึงการบรรลุตาม
เป้าหมาย การดําเนินงาน ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ภายใต้ความเสี่ ยงในระดับที่
ยอมรับได้
2. กําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณายอมรับได้
3. ส่ งเสริ มให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นหนึ่ งในวัฒนธรรมสําคัญขององค์กรที่จาํ เป็ นต้องดําเนินการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลโดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
4. ความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริ ษทั จะต้องได้รับการจัดการ
อย่างทันการณ์และต่อเนื่อง ดังนี้
- ต้องมีการระบุความเสี่ ยงอย่างครอบครอบคลุมและทันเวลา
- ต้องมีการประเมินความเสี่ ยงในด้านของโอกาสเกิดและผลกระทบ หากความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
- ต้องมีการจัดการความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ท้งั นี้ตอ้ งมีการพิจารณาความเหมาะสม ของ
ต้นทุนและ ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้น
- ต้องมีการติดตามและรายงานความเสี่ ยงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สามารถบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้
เหมาะสมและทันเวลา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีจาํ นวน 4 คน ประกอบด้วย
1. ดร. มงคล เหล่าวรพงษ์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

3. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

4. นางสาวเฉิ น ยุน เวน

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

โดยมี นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการฯ
กระบวนการบริหารความเสี่ ยง
เพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวตั ถุประสงค์ ส่ งเสริ มการบริ หารเชิงรุ กและตระหนักถึงความจํา เป็ นในการชี้บ่ง
และแก้ไขความเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร นอกเหนื อจากแนวทางการควบคุมเพื่อป้ องกัน หรื อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ บริ ษทั ฯ ได้นาํ COSO – ERM 2017 (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy and
Performance) ที่มีการจัดกลุ่มองค์ประกอบของกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงองค์กรเป็ น 5 องค์ประกอบคือ
1. การกํากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)
2. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร (Strategy & Objective Setting)
3. เป้ าหมายผลการดําเนินงาน (Performance)
4. การทบทวนและปรับปรุ ง (Review & Revision)
5. สารสนเทศ การสื่ อสาร และการรายงาน (Information, Communication & Reporting)
มาเป็ นกรอบในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เพื่อให้การดําเนินธุ รกิจเป็ นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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ประเภทความเสี่ ยง
ตลอดปี 2564 บริ ษทั ได้คน้ หาความเสี่ ยงของบริ ษทั ได้ 13 ความเสี่ ยง ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) โดยแบ่งเป็ นความเสี่ ยงใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ
ความ เสี่ ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และ ความเสี่ ยงจากการเสี ยภาษี
3. ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (Operational Risk)
4. ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎ /ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ ยงด้านการทุจริ ต/คอร์ รัปชัน่ ทั้งองค์กร (Corruption Risk)
6. ความเสี่ ยงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสู ง
7. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
8. ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิบตั ิการ
9. ความเสี่ ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน
10. ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
11. ความเสี่ ยงด้าน IT (IT Risk)
12. ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
13. ความเสี่ ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk)
ความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น ได้แบ่งเป็ นความเสี่ ยงที่สาํ คัญๆ ได้ดงั นี้
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1. ความเสี่ ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์และการ
ปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์กร ภาวะการแข่งขัน
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์
ในการบริ หารและควบคุ มความเสี่ ย งทางกลยุท ธ์ บริ ษ ทั จัดให้มี ก ารจัดทําแผนกลยุท ธ์ป ระจํา ปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริ ษทั โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการพิจารณากลัน่ กรองให้
ความเห็นชอบอนุมตั ิแผน นอกจากนี้ได้มีมีกระบวนการติดตามดูแลในทุกลําดับชั้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดําเนินการ
เป็ นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตามแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวนี้ จะมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป
2. ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุก ๆ
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีและบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านการดําเนินงานภายในองค์กร
บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านการดําเนินการ ดังนี้
• การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน มีการจัดทําแผนผังอํานาจดําเนิ นการ
เพื่อใช้เป็ นคู่มือปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ทุกฝ่ ายทราบถึงอํานาจดําเนินการหรื ออํานาจตัดสิ นใจใน
เรื่ องต่างๆ ในทุกระดับ
• จัดให้มีการติดตามดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามนโยบายและแผนที่วางไว้ พนักงานทุกระดับที่
ต้องจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยง และรายงานความคื บหน้าของการบริ หารความเสี่ ยงให้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งใน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการ บริ หารความเสี่ ยง
• จัดให้มีกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจสอบได้ประชุ มร่ วมกันในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อ ปรึ กษาหารื อ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยอาศัยบทเรี ยนในอดีตที่ผ่านมา และการคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดในอนาคต
เพื่อหามาตรการป้ องกันความเสี่ ยงภายในองค์กรไม่ให้มีหรื อให้อยูใ่ นระดับตํ่าที่ยอมรับได้
• จัดให้มีก ารอบรมการบริ หารความเสี่ ยงให้แก่ พ นักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่ม ความรู ้ และ
ประสบการณ์ให้แก่พนักงานได้ตระหนัก และมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล มีความเป็ นอิสระและมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ
• จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงาน และระบบสํารองข้อมูล
เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิ นอันอาจจะเกิดขึ้น ตลอดทั้งมีขอ้ กําหนดระเบียบวิธีปฏิบตั ิอย่างชัดเจนในเรื่ องนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข้อมูล เพื่อป้ องกันการสู ญหายหรื อรั่วไหลของข้อมูล
• จัดให้มีแผนความต่อเนื่ องทางธุ รกิจเพื่อรองรับต่อภาวะฉุ กเฉิ นที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและส่ งผล
กระทบต่อการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั
3. ความเสี่ ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) หมายถึ งความเสี่ ยงเกี่ ยวกับสภาพคล่องทางการเงิ น การ
บริ หารทางการเงินและงบการเงิน เช่น ความเสี่ ยงจากการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ตั้งงบประมาณผิดพลาดและ
ใช้ งบประมาณเกิน รวมทั้งความเสี่ ยงจากความผันผวนของปั จจัยทางการตลาด (Market Risk) และความเสี่ ยงจากการ
ที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน (Credit Risk)
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แนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้านการเงิน บริ ษทั จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถใน
การชําระหนี้ ของลู กค้ามีการทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอและมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์
4. ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่ างๆ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อปฏิบตั ิตามไม่ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบตั ิ ที่
อาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั การลงโทษและค่าปรับ หรื อเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
• กําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และสื่ อสารให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตาม
• กําหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
• ปรั บ ปรุ ง จรรยาบรรณบริ ษ ทั ให้ส อดคล้อ งกับ กฎหมายและระเบี ย บวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่า ง
สมํ่าเสมอ รวมถึง นโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษทั และนโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน
• สื่ อสารเรื่ องการบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการควบคุมที่ดีให้กบั พนักงานทุกระดับ เพื่อป้ องกันการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบและกฎหมาย
• เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา
• บุคลากรมีเจตนาหรื อความตั้งใจที่จะกระทําผิดหรื อทุจริ ต
• มีขอ้ บกพร่ องของวิธีการ / ขั้นตอนการทํางาน
• การวางแผนกับการปฏิบตั ิจริ งไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดทางการ
• มีการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผูป้ ฏิบตั ิงาน
• มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่ อข้อความตามกฎเกณฑ์
• เกิดการตีความผิดพลาด
• การสื่ อสารกฎเกณฑ์ไม่ทวั่ ถึงทุกส่ วนงาน
• ข้อมูลที่เผยแพร่ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายไม่ถูกต้อง
5. การบริหารความเสี่ ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1. กําหนด มาตรการหรื อ กิ จกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการป้ องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อความเสี่ ยง
ด้านการทุจริ ต
2. ระบุ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรในแต่ ล ะตํา แหน่ ง งานในการป้ อ งกัน ตรวจพบ และ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตให้ชดั เจน และเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
3. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ของบุคลากรของบริ ษทั สามารถป้ องกัน ตรวจสอบ และตอบสนอง การ
ทุจริ ตได้อย่างงถูกต้องและทันท่วงทีในกรณี ที่มีความสงสัยหรื อพบการกระทําที่เกี่ยวกับการทุจริ ต
บริ ษ ทั ยึดถื อจริ ย ธรรมและคุ ณธรรมเป็ นหลักสํา คัญในการประกอบธุ รกิ จและจะไม่เพิก เฉยต่อการ
กระทําใด ๆ ที่อาจนําไปสู่ การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทํานั้นเป็ นการเอื้อประโยชน์แก่บริ ษทั ทั้งนี้เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบุคลากรของบริ ษทั จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ บุคลากรของบริ ษทั ทุกคนต้องทําความเข้าใจ
และปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ คู่มือการบริ หารความเสี่ ยงต้านการทุจริ ต นโยบายการกํากับ
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ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุ รกิจ และข้อพึงปฏิบตั ิในการทํางาน รวมทั้ง คู่มือกระบวนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
และนโยบายอื่นๆของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัดโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
6. ความเสี่ ยงจากการแข่ งขันทีค่ ่ อนข้ างสู ง
ธุ รกิจฟอกหนังเป็ นธุ รกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง ดังนั้นความสําเร็ จจึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษทั เป็ นสําคัญ บริ ษทั ต้องแข่งขันกับ ผูป้ ระกอบการทั้ง จากในและต่ างประเทศทั้งในด้านราคาและ
คุณภาพ หากบริ ษทั ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลและต่อเนื่ องในปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ก็จะมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อธุ รกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม จากการที่บริ ษทั มีการเติบโตทั้งทางด้านยอดขาย รายได้ และผลการดําเนิ นงานซึ่ งเป็ นที่น่า
พอใจอย่างต่อเนื่องในระยะเวลายาวนาน ย่อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขันของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี โดย
บริ ษทั มีความได้เปรี ยบในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
- มีฐานการผลิตในธุ รกิจฟอกหนังที่ใหญ่ และครบวงจร ได้มาตรฐานสากลจนได้รับการรับรองระบบจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF 16949 / ISO 9001
- มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ ง ซึ่ งเอื้อต่อการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- มีผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถและประสบการณ์ท้ งั ไทยและต่างชาติ ที่มีความรู ้ความสามารถทั้งในด้านการ
ผลิตและการตลาด
7. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากต้นทุนของการฟอกหนังสําเร็ จ เป็ นประเภทค่าใช้จ่ายที่สําคัญที่สุดของบริ ษทั และต้นทุนหนัง
ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุ ดิบ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริ ษทั ไม่สามารถ
ปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น หรื อชดเชยได้เพียงบางส่ วนเนื่องจากความกดดันจากการ
แข่งขัน หรื อจากภาวะเศรษฐกิจที่ทาํ ให้กาํ ลังซื้ อของผูบ้ ริ โภคอ่อนลงหรื อจากปั จจัยอื่นที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการปรับขึ้น
ของราคาขาย ก็จะส่ งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
วัตถุดิบของบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นหนังเค็มและเคมีต่าง ๆ ซึ่ งราคาและปริ มาณของวัตถุดิบเหล่านี้ที่ออกสู่
ตลาดโลกในขณะใดขณะหนึ่ ง จะผันผวนตามอุปสงค์และอุปทาน โดยเฉพาะปริ มาณผลผลิตซึ่ งอาจได้รับผลกระทบ
จากปั จจัยหลายอย่าง เช่น ฤดู กาลบริ โภคเนื้ อสัตว์ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยในการส่ งของ ภัยธรรมชาติ การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อในสัตว์ เป็ นต้น ซึ่ งล้วนเป็ นปั จจัยที่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษทั
ในกรณี ที่ราคาวัตถุ ดิบมีการเปลี่ ยนแปลงในทางที่เพิ่มสู งขึ้นเนื่ องจากปริ มาณผลผลิตที่ลดลง จะทําให้
บริ ษทั จําเป็ นต้องซื้ อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นและปริ มาณไม่เป็ นไปตามที่บริ ษทั ต้องการ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อผลการดําเนินของบริ ษทั ฯ ในที่สุด
เพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ได้ดาํ เนินมาตรการต่างๆ เพื่อ
ควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ได้แก่
1. มีการประมาณการปริ มาณความต้องการวัตถุดิบจาก Forecast การสัง่ ซื้ อของลูกค้า โดยจําแนกประเภท
ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวมของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้ อวัตถุดิบในปริ มาณ
และภายในกําหนดเวลาตามแผนการขายของบริ ษทั
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2. จากข้อมู ลการประมาณปริ มาณวัตถุดิบที่ตอ้ งการ ทําให้บริ ษทั มีอาํ นาจในการต่อรองราคากับผูผ้ ลิ ต
หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายเนื่องจากการซื้ อเป็ นจํานวนมากและมีการกําหนดการส่ งมอบสิ นค้าที่แน่นอน
3. เพื่ อป้ องกันความเสี่ ย งจากความผันผวนของราคา มี ก ารทํา สัญญาซื้ อล่ วงหน้ากับ ผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ดั
จําหน่าย ที่บริ ษทั เชื่ อถื อล่วงหน้าโดยมี ความผูกพันคู่สัญญาตามกําหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่ น ล่วงหน้า 3 เดือน
และระบุในสัญญาให้ชดั เจนเกี่ยวกับราคา ปริ มาณที่ซ้ือ และกําหนดเวลาส่ งมอบ
4. การจัดซื้ อวัตถุดิบล่วงหน้าสําหรับวัตถุดิบประเภทมี่ราคาสู งขึ้น-ลง ตามฤดูกาลและสามารถจัดเก็บไว้
ในที่เหมาะสมโดยไม่ทาํ ให้เสื่ อมสภาพอย่างมีนยั สําคัญ เพื่อใช้ในฤดูกาลที่ราคาปรับสู งขึ้นมาก
5. มีรายงานการเปรี ยบเทียบอย่างสมํ่าเสมอเกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ที่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อต้นทุนวัตถุดิบรวม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขาย ในกรณี ที่เห็นว่าจําเป็ นและกระทํา
ได้การดําเนิ นมาตรการเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม
8. ความเสี่ ยงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ ายปฏิบัติการ
เนื่องด้วยธุ รกิจของบริ ษทั มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบุคลากรจึงเป็ นกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อน
ธุ รกิจ รวมถึงได้นาํ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสู งขึ้นด้วย ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมี
แผนงานการรับพนักงานใหม่จาํ นวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ หากบริ ษทั ไม่สามารถจัดหาพนักงานใหม่
หรื อทดแทนพนักงานที่ลาออกได้ทนั เวลา อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ได้อย่างมีนยั สําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ให้ความสนใจและมุ่งมัน่ ที่จะแก้ไขประเด็นดังกล่าว เพื่อให้พนักงานทํางานกับ
บริ ษทั ให้นานที่สุด และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งให้ความสําคัญกับการทํางานภายใต้ “ วัฒนธรรมคุณภาพ “ ที่มีการ
ดูแลเอาใจใส่ พนักงานทุกระดับชั้น การให้โอกาสพนักงานที่มีความสามารถเพื่อที่จะเป็ นระดับบริ หารได้ในอนาคต
การดูแลเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็ นธรรม มีการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู ้ความสามารถ รวมถึง
การดู แลพนักงานเหมื อนครอบครั วเดี ยวกัน ด้วยเหตุผลดัง กล่ าว จึ งมี ผูม้ าสมัครเพื่อร่ วมทํา งานกับ บริ ษทั ฯ อย่า ง
ต่อเนื่อง และพนักงานที่เข้ามาใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และสามารถ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานขอองบริ ษทั
บริ ษทั จึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถตาม
คุณสมบัติที่บริ ษทั กําหนดไว้
9. ความเสี่ ยงจากการเพิม่ ขึน้ ของค่ าใช้ จ่ายพนักงาน
ธุ รกิ จฟอกหนัง เป็ นธุ รกิ จที่ จาํ เป็ นต้องมี พนัก งานที่ มีท กั ษะเป็ นจํา นวนมาก โดยเฉพาะพนัก งานใน
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในแง่คุณภาพและปริ มาณ เพื่อที่จะ
ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นค่าใช้จ่ายพนักงานมีความสําคัญในอันดับสองรองจากค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบ
สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริ ษทั นั้น หากมีการปรับอัตราค่าแรงงานในอนาคต และบริ ษทั
ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นหรื อชดเชยได้เพียงบางส่ วน เนื่ องจาก
ความกดดันจากการแข่งขัน หรื อจากภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อกําลังซื้ อของลูกค้า หรื อจากปั จจัยอื่นที่ไม่เอื้ออํานวย
ต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่ งผลกระทบในเชิ งลบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ เพื่อลดความ
เสี่ ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นมาตรการต่างๆเพื่อติดตามควบคุมให้
ค่าใช้จ่ายพนักงานอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมที่สุด ดังนี้
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1. กําหนดและปรับเปลี่ยนจํานวนพนักงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับปริ มาณกําลังการผลิตให้
ทีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด โดยที่ยงั สามารถรักษาระดับคุณภาพของสิ นค้าและปริ มาณตามความต้องการของลูกค้าให้อยู่
ในระดับมาตรฐานที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้
2. ติดตามควบคุมประสิ ทธิ ผลของพนักงานแต่ละคน และของแต่ละหน่วยงานให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ผ่านการวัดผลด้วยเครื่ องชี้วดั ผลการดําเนินงาน (KPI) ตามที่บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันกําหนดขึ้นในแต่ละปี
3. นํา เอาเทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ ม าประยุ ก ต์ใ ช้ใ นแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ซึ่ งนอกจากจะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพในการทํางานให้ดีข้ ึนด้วยโดยมีความรวดเร็ วและแม่นยํายิง่ ขึ้น
4. มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานตลอดจน
เพื่อให้คุณภาพการทํางานเป็ นไปในมาตรฐานเดียวกัน การดําเนินมาตรการเหล่านี้อย่างจริ งจังและต่อเนื่ องประกอบกับ
การปรับขึ้นราคาขายในกรณี ที่เห็นว่าจําเป็ นและกระทําได้ ทําให้บริ ษทั สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลา
ที่ผา่ นมาให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับรายได้ รวมทั้งสามารถลดความสู ญเสี ยจากการที่มีพนักงานเกินความจําเป็ นและ
ลดผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานที่ดอ้ ยประสิ ทธิ ภาพ
10. ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงของการปริวรรตเงินตราต่ างประเทศ
ความผันผวนของค่าเงิ นโดยเฉพาะค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา จะมีผลกระทบโดยตรง
ต่อทั้งรายได้และต้นทุนของบริ ษทั ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว บริ ษทั ได้ดาํ เนินการใน
หลาย ๆ ด้าน ทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ ยน เช่ น นโยบายการเงิ นระหว่าง
ประเทศของประเทศมหาอํานาจ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ ย นโยบายของธนาคารกลางและมาตรการในการกระตุ ้น
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งการบริ หารรายได้และรายจ่ายของบริ ษทั ในส่ วนที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้
สอดคล้องกัน รวมถึงการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย รวมถึงการใช้
เครื่ องมือทางการเงินตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
11. ความเสี่ ยงด้ าน IT (IT Risk)
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นตัวขับเคลื่ อนและมี บทบาทสําคัญเป็ นโครงสร้ างพื้นฐาน ที่ ช่วยเสริ มสร้ าง
ประสิ ทธิภาพในกระบวนการดําเนิ นงานให้รองรับกลยุทธ์ทางธุ รกิจ อีกทั้งยังเป็ นกลไกในการพัฒนาประเทศ บริ ษทั
ได้ตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญและความจําเป็ นของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมี โครงสร้ างและบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม การกําหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชดั เจนเพื่อให้มีการ
ประเมิน และติดตามความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง และเท่าทันกับความเสี่ ยงรู ปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น การขับเคลื่อนธุ รกิจ
โดยคํานึงถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
11.1 ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Transformation)
เทคโนโลยีดิจิทลั ได้เข้า มามี บทบาทอย่า งมากในการดํา เนิ นชี วิตประจําวันและการทําธุ รกิ จ อาทิ การนํา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการให้บริ การขนส่ ง การทําการตลาดและการจําหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งในระยะยาวการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลต่อรู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิจและช่องทางการจัดจําหน่ายแบบเดิมจนทํา
ให้บริ ษทั สู ญเสี ยความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็ นโอกาสในการสร้างธุ รกิจใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
องค์กร ดังนั้นบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อนํามา
พัฒนาการทํางาน ปรับปรุ งและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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• นําเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ซึ่ งก็คือการเชื่ อมโยงเครื่ องจักร คน และระบบวิเคราะห์
ข้อมู ลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ดีและถู กต้อง นําไปสู่ การวิเคราะห์ และตัดสิ นใจที่แม่นยํา ช่ วยทั้งในด้านการ
ตรวจสอบเครื่ องจักร การบํารุ งรักษา การลด downtime และต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน และชิ้นงาน ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพและคุณค่างาน
• เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้าทางออนไลน์เพื่อขยายตลาดและสามารถแข่งขันได้
11.2 ความเสี่ ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินธุ รกิจและวิธีการทํางานที่พ่ ึงพิงเทคโนโลยี่ดิจิทลั มากขึ้น การนํา
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต รวมถึงแนวโน้มการเชื่ อมโยง
ข้อมูลของอุปกรณ์และส่ วนงานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอินเตอร์ เน็ต ส่ งผลให้การดําเนินธุ รกิจมีความเสี่ ยง
ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ มากขึ้น อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูลการพัฒนาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า และ
ข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบทางการเงิน ชื่ อเสี ยงของตราสิ นค้า และความน่ าเชื่ อถื อของบริ ษทั
ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษ ัท ได้ก ํา หนดนโยบายการใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ แผนความปลอดภัย ทางไซเบอร์ ที่
ครอบคลุมการใช้งานและการป้ องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่สําคัญสําหรับบริ ษทั เช่น การจําแนกชั้นความลับและ
การจัดการข้อมู ล แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกวิธีและระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
พนักงานที่ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล รวมถึ งส่ งเสริ มให้มีการสร้างความตระหนักรู ้ ในใช้เทคโนโลยี
ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ องผ่านการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์
11.3 ความเสี่ ยงด้ านชื่ อเสี ยงจากสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
สื่ อสังคมออนไลน์กลายเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้เพื่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับสิ นค้า บริ การและองค์กร ในกรณี ที่ตกเป็ นข่าวเชิ งลบเนื้ อหาดังกล่ าวสามารถแพร่ กระจายได้อย่าง
รวดเร็ วในวงกว้างและอาจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั
• จัดให้มีคณะทํางานเพื่อติดตามดู แลเหตุการณ์ ที่เป็ นความเสี่ ยงต่อชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ บนสื่ อ
สังคมออนไลน์ มีระบบการสื่ อสารทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤติ รวมทั้งมีการซ้อมเพื่อรับมือกับวิกฤติที่
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
• นําเทคโนโลยีดิจิทลั มาวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าต่อสิ นค้า บริ การ และการดําเนินธุ รกิจของ
บริ ษทั เพื่อประเมินความเคลื่อนไหว ความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในเชิงรุ ก
12. ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมควบคู่
กับการพัฒนาธุ รกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้ องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เริ่ มต้นกระบวนการผลิต การออกแบบ การกําหนดวิธีปฏิบตั ิงาน การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การดําเนิ น
กิจกรรมการประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด ตลอดถึงการดําเนินการตามมาตรฐานระบบจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคุณภาพ IATF 16949 / ISO 9001
• ปกป้ องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
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• มุ่งมัน่ ที่จะลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม พร้อมทั้งติดตามและควบคุมการจัดการของเสี ย การจัดการ
สารเคมี ลดการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกจิตสํานึกพนักงานในการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
• มุ่งมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ่ งแวดล้อม รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า
อย่า งเคร่ ง ครั ด เกี่ ย วกับ สารต้องห้า มในผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ ง บริ ษ ัท ผลิ ตสิ น ค้า ตามมาตรฐานของลู ก ค้า และปฏิ บ ตั ิ ตาม
ข้อกําหนดของสารต้องห้ามอย่างเคร่ งครัด
• พัฒนาสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
• ดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง เช่ น การปลู กป่ า เพื่อให้ชุมชนและโรงงาน
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
บริ ษ ทั เชื่ อว่า ความปลอดภัยในการทํา งานสามารถช่ วยเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ป้ องกันการ
หยุดชะงักทางธุ รกิจ และไม่ก่อให้เกิดต้นทุนที่ไม่จาํ เป็ น รวมถึงส่ งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ขององค์กร สิ นค้าและ
บริ การของบริ ษทั ที่เกิดจากความเชื่อมัน่ ของลูกค้า คู่ธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
13. ความเสี่ ยงที่จะเกิดใหม่ (Emerging Risk) ความเสี่ ยงที่จะเกิ ดใหม่เป็ นความสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นจาก
ความเสี่ ยงที่ยงั ไม่ได้ปรากฏขึ้นในปั จจุบนั แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเนื่ องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ความ
เสี่ ยงประเภทนี้เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ยากที่จะระบุได้ มีความถี่ของการเกิดตํ่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่ งผล
กระทบอย่างรุ นแรงความเสี่ ยงที่จะเกิ ดใหม่น้ ี มักจะถู กระบุขน้ มาจากการคาดการณ์ บนพื้นฐานของการศึกษาจาก
หลักฐานที่มีปรากฏอยู่ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดใหม่น้ ี มกั จะเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรื อการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ในบางครั้ งผลกระทบของความเสี่ ยง
ประเภทนี้ อาจจะไม่สามารถระบุได้ในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็ นต้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ ยง
• บริ ษทั ทําการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องความเสี่ ยงที่กาํ ลังจะเกิดใหม่น้ ีและทําการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อทําความเข้าใจและหาวิธีในการจํากัดผลกระทบที่จะมีต่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม
บริ ษทั ได้มีการทบทวน ทุกขั้นตอน กระบวนการ ทํางาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงที่จะเกิดใหม่ได้ถูก
นํามาพิจารณาแล้ว
ความเสี่ ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
1. ความเสี่ ยงจากการแพร่ ระบาดใหญ่ ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วและ
ขยายขอบเขตเป็ นวงกว้างครอบคลุ มทัว่ โลก ความรุ นแรงของการแพร่ ระบาดทําให้จาํ นวนผูต้ ิดเชื้ อและมีผูเ้ สี ยชี วิต
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้รัฐบาลหลายประเทศจําเป็ นเป็ นต้องดําเนิ นมาตรการควบคุมและจํากัดการเดินทางทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด รวมทั้งการปิ ดสถานที่และระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยง
ของการแพร่ เชื้ อ ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จอย่างรุ นแรง เมื่อรวมกับผลกระทบที่เกิ ดจาก มาตรการกีดกันทาง
การค้าในช่วงก่อนหน้า ทําให้เศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่ มชะลอตัว ซึ่ งบริ ษทั มีแผนปฎิบตั ิการและมาตรการที่ได้
ดําเนิ นการแล้ว เช่น การใช้การประชุ มทางไกลผ่านโปรแกรมออนไลน์ในทํางาน และเจรจาธุ รกิจ ในช่วงการทํางาน
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จากที่บา้ น (WFH) การลดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เป็ นต้น เพื่อบริ หารจัดการและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ ยง
ดังกล่าว โดยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้ าหมายผลการดําเนินงานของบริ ษทั นปี นี้มากนัก
2. ความเสี่ ยงจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรื อรู้ จักในชื่ อว่ า
“PDPA” (Personal Data Protection Act)
โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้ ึ นเพื่อคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลที่สื่อถึ งโดยตรงหรื อ
โดยอ้อม ซึ่ งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะถู กนําเอาไปใช้ หรื อถู กเปิ ดเผยไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หากมีผใู ้ ดล่วงละเมิดเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม จะมีมาตรการลงโทษทั้งทางอาญาและ
ทางแพ่ง ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ มี แผนปฏิ บ ัติ และได้ห ามาตรการหรื อเทคโนโลยีม าควบคุ ม ดู แ ลในการประมวลผลข้อ มู ล
(Processing Operation) ครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่การเก็บ (Collect) การเก็บรักษา (Storage) การใช้ (Use) การ
ส่ งต่อหรื อเปิ ดเผย (Transfer) และการลบหรื อทําลาย (Disposal) ที่อาจจะทําให้เกิ ดการสู ญหาย รั่วไหล หรื อละเมิด
ข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของเจ้าของข้อมูล
3. ความเสี่ ยงจากไฟไหม้ และการระเบิดของสารเคมี
จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานเม็ดโฟมและพลาสติกขนาดใหญ่ ที่ต้ งั อยู่ในซอยกิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ
เกิ ดแรงระเบิ ดส่ งให้คลื่ นแรงดันอากาศไปทําลายบ้านเรื อนประชาชนในชุ มชนใกล้เคียงเป็ นวงกว้างนับเป็ นความ
เสี ยหายมหาศาล รวมถึงเกิดความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความต่อเนื่องในการดําเนินธุ รกิจ ชื่อเสี ยงของ
บริ ษทั หรื อต้นทุนที่เพิม่ ขึ้นจากค่าชดเชยความเสี ยหายต่าง ๆ โดยบริ ษทั ได้มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกัน
การเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ว เช่น แผนเตรี ยมพร้อมรับภาวะฉุ กเฉิ น ,แผนเฝ้าติดตามและตรวจวัดสิ่ งแวดล้อม, แผน
ป้องกันระงับอัคคีภยั ฯลฯ
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยัง่ ยืน
3.1 นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้ านความยัง่ ยืน
บริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดทํานโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืน โดยมีแนวการจัดทํานโยบาย ให้สอดคล้อง
ไปกับข้อกําหนดต่าง ๆ ครบทุกมิติ ได้มีนโยบายสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั เดิมเป็ นต้นแบบ และ เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ขององค์การสหประชาชาติ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริ ษทั
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
วิถีชีวติ ด้ านแฟชั่ นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ัดส มาเพื่อคุณ”
“Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products
มุ่งมัน่ ให้แนวคิด นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิดา้ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไปสู่ การปฏิบตั ิและการดําเนิ นงานอย่าง
ทัว่ ถึงในทุกหน่วยงานโดยให้มีความสอดคล้องไปกับหลักการ แนวปฏิบตั ิและมาตรฐานสากล มุ่งสร้างความโปร่ งใส
ในการบริ หารจัดการและความสัมพันธ์ที่เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดําเนินงานภายในหลักการกํากับกิจการที่
ดี ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ ให้ความสําคัญต่อการเคารพ
และป้ องกันสิ ทธิ มนุ ษยชน ขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน การล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนและปฏิบตั ิต่อพนักงอย่างอย่างเท่า
เทียมกัน ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางาน ส่ งเสริ ม,พัฒนาความรู ้และทักษะให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทีการงาน คํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ความสําคัญการจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ
3.2 การจัดการผลกระทบต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ยในห่ วงโซ่ คุณค่ าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจ
การดําเนิ นงานกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและดําเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ อง โดย
คํานึงถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนบริ หารความยัง่ ยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจ ได้แก่ การจัดหา
วัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ การขนส่ งวัตถุดิบจากแหล่งที่จดั ซื้ อ และ กิจกรรมการผลิต ตลอดจน การ
ขนส่ งสิ นค้าให้ถึงมือลูกค้า
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุ รกิจ
อุตสาหกรรม การบริ หารปั จจัย การปฏิบตั ิการ การกระจายสิ นค้า
การตลาด
การบริ การหลัง
การการผลิต
และบริ การ
และการขาย
การขาย
การผลิตทุก
ผลิตหนังฟอก การจัดหาวัตถุดิบ
จัดส่ งให้กบั ลูกค้า การกําหนดราคา การรับประกัน
ให้ได้มาตรฐาน ขั้นตอนตลอดจน
สําเร็ จ,รองเท้า
ได้ตรงตาม
และสิ นค้าและ สิ นค้า คุณภาพ
มีคุณภาพตรง การใช้สารเคมีต่าง กําหนดโดยการ
ของสิ นค้าตรง
นิรภัย,อุปกรณ์
บริ การอย่าง
ๆ เป็ นมิตรกับ
ตามความ
ตามที่ตกลงกัน
นิรภัยส่ วน
เป็ นมิตรกับ
เหมาะสม
สิ่ งแวดล้อม
ต้องการของ
บุคคล
สิ่ งแวดล้อม
การให้ความรู ้ รับข้อร้องเรี ยน
ลูกค้า และเป็ น ตลอดจนควบคุม มุ่งมัน่ ลดการใช้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไข
การผลิตให้มี
มิตรกับ
และการใช้อย่าง ปัญหาสิ นค้า
กาซ์คาร์บอน
คุณภาพ ตาม
สิ่ งแวดล้อม
และบริ การ
ถูกต้อง
การจําหน่ายใน
มาตราฐาน
สิ นค้ามี
ประเทศผ่านศูยน์
กําหนดและ
ฉลากคาร์ บอน
กระจายสิ นค้า
ตรวจสอบความ และจําหน่ายผ่าน
ปลอดภัยใน
ช่องทาง online
ขั้นตอนการผลิต
ทุกขั้นตอน
3.2.2 การวิเคาระห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริ ษทั ได้วเิ คาระห์ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ออกเป็ น 8 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความ
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริ ษทั ในทุกมิติ ผลกระทบด้านความยัง่ ยืนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อบริ ษทั และผลกระทบ
จากการดําเนินของธุรกิจ ต่อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ น้ และนักลงทุน พนักงาน ชุมชนและสังคม
ลูกค้าและ พันธมิตรทางธุ รกิจ หน่วยงานกํากับดูแล คู่แข่งทางการค้า โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่
ละกลุ่มไว้ดว้ ย
บริ ษทั ได้มีวธิ ี การระบุกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยเริ่ มจากระบุประเด็นสําคัญทางธุ รกิจ และประเมินผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ซึ่ งถือเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมัน่
แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ในระยะยาว รวมถึงการดูแลเพื่อให้
มัน่ ในว่า ผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเหมาะสม
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ผู้มีส่วนได้ เสี ยภายนอก
ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
ความเสี่ ยง
ความต้องการ/ความคาดหวัง การตอบสนองความคาดหวังของ
เสี ย
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ลูกค้า
- สิ นค้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้าน
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง กฎหมาย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อมตามที่ลูกค้า
และข้อกําหนดด้านสิ่ งแวดล้อม
ผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม กําหนด
และการประเมินความสอดคล้อง
ผูข้ าย/ผูส้ ่ งมอบ/ - สิ นค้ามีความปลอดภัย - เงื่อนไขการปฏิบตั ิดา้ น
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การสื่ อสาร
ผูร้ ับเหมา
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม และความ
ด้านสิ่ งแวดล้อม และระบบ
ผูบ้ ริ โภค
ปลอดภัย
คุณภาพ
- ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน
- เรื่ องข้อร้องเรี ยน
- ไม่มีมลพิษที่ส่งผลกระทบ
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเฝ้า
ต่อการดําเนิ นชีวติ ประจําวัน
ระวังและตรวจวัดด้าน
สิ่ งแวดล้อม
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การจัดการ
ขยะ
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การ
เตรี ยมพร้อมและตอบสนอง
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ผูร้ ับกําจัดขยะ - ผูร้ ับกําจัดทิง้ ไม่ถูกที่
- คัดแยกขยะให้ถูกต้อง
- -ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การจัดการ
ขยะ
- กําจัดขยะถูกต้องตาม
กฎหมาย
บริ ษทั ตรวจวัด - ไม่มีใบอนุญาตหรื อ
- ตรวจครบตามกฎหมาย
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเฝ้า
ด้านสิ่ งแวดล้อม ใบอนุญาตหมดอายุ
กําหนด
ระวังและตรวจวัดด้าน
สิ่ งแวดล้อม
หน่วยงาน
- การส่ งข้อมูลและรายงาน - จัดส่ งรายตามกําหนดเวลา
- ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การ
ราชการภายนอก ที่ถูกต้อง
ดําเนินการเกี่ยวกับข้อกําหนด
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
ทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ
เกี่ยวข้อง
- การปฏิบตั ิตาม
รวมถึงการประเมินความ
ข้อกําหนดทางกฎหมาย
สอดคล้อง
ต่างๆ
เขตประกอบการ - เรื่ องการปล่อยของเสี ย - ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่างๆที่ - ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง กฎหมาย
อุตสาหกรรม
ต่างๆ
เกี่ยวข้อง
และข้อกําหนดด้านสิ่ งแวดล้อม
ฟอกหนัง
และการประเมินความสอดคล้อง
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ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยภายใน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
ความเสี่ ยง
ความต้องการ/ความคาดหวัง
เสี ย
ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ประธานบริ ษทั / - ข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า - อยากให้กระบวนการทํางาน
- ข้อร้องเรี ยนจากชุมชน ต่างๆเป็ นระบบมากขึ้น และมี
กรรมการ/
การนํามาปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้
- การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

-

-

พนักงาน

- สัมผัสเสี ยงดังในที่
ทํางาน
- สัมผัสสารเคมี
- อันตรายจากการ
ทํางาน

- สภาพแวดล้อมในการทํางาน -

ที่เหมาะสม ปลอดภัย
-

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผูส้ ่ วนได้เสี ย
ระเบียบปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุม
สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ตามที่
ลูกค้ากําหนด
ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การตรวจ
ติดตามภายในระบบการจัดการ
ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การจัดการ
นํ้าใช้
ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การเฝ้า
ระวังและตรวจวัดด้าน
สิ่ งแวดล้อม
ระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ อง การชี้บ่ง
ลักษณะปัญหาสิ่ งแวดล้อมและ
แผนงานด้านสิ่ งแวดล้อม

3.3 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ได้จดั ทํานโยบายสิ่ งแวดล้อม และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ประกาศให้ได้
พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุ กหน่ วยงาน ได้รับทราบและยึดถื อปฏิ บตั ิ ประเมินกระบวนการดําเนิ นธุ รกิ จที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอยูเ่ สมอ บริ ษทั มีนโยบายความปลอดภัย และชี วอนามัย,นโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน, นโยบายการอนุรักษ์การยิน โดยได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั เพื่อยกระดับมาตราฐานความ
เป็ นเลิศในการบริ หารจัดการตามแนวทางนโยบายการพัฒนาธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนไปกับสิ่ งแวดล้อมและสังคม บริ ษทั มี
เป้ าหมายระยะยาว 3 - 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 ที่จะยกระดับการตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อมทั้งองค์กรโดยมีผูท้ วนสอบ
(Third Party ) จาก Leather Working Group ประเทศอังกฤษ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ผูท้ วนสอบระบบฟอกหนังทั้งระบบ โดย
บริ ษทั ได้ยกระดับจากเหรี ยญเงินเมื่อปี 2562 ได้พฒั นายกระดับ เป็ น ระดับเหรี ยญทอง ในปี 2563 ทุกโรงงาน
3.3.2 ผลการดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
1. การบริหารจัดการพลังงาน อุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานสู ง ในรู ปแบบ
พลัง งานความร้ อ น พลัง งานไฟฟ้ า และ พลัง งานไอนํ้า เป็ นต้น บริ ษ ัท จึ ง ตระหนัก ถึ ง การจัด การพลัง งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ในปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ส่ งผลกระทบกับการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั มีผลทํา
ให้การใช้พลังงานต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ และบริ ษทั ได้บริ หารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ติดตั้ง
และบํารุ งรักษาอุปกรณ์ควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้า (VSD) ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าได้ ในรอบปี
ที่ ผ่ า นมา บริ ษ ัท ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายวาด้ว ยการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งาน และ ดํา เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
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ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานโดยมีปริ มาณการใช้งานเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนของกําลังการผลิตที่เริ่ มกลับเข้ามา โดยมี
ปริ มาณการใช้ไฟฟ้าดังนี้
ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
2562
2563
2564
ปริ มาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้
8,780,044
5,467,697
7,353,368
(กิโลวัตต์)
และมีปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิงดังนี้
ประเภทเชื้ อเพลิง
2562
2563
2564
นํ้ามันเชื้ อเพลิง (ลิตร)
46,926
282,697
237,600
ถ่านหิน (ตัน)
1,767.27
691.01
1,094.82
การบริ หารจัดการมลพิษ บริ ษทั คํานึ งถึงผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการ
ดํา เนิ น งานต่ า ง ๆ ซึ่ งมาจากกระบวนการผลิ ต และสารเคมี ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ พนัก งาน รวมถึ ง ชุ ม ชนและ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ บริ ษทั บริ หารจัดการโดยปฏิ บ ตั ตามกฏหมายที่ เกี่ ยวข้องมลพิษ อย่า งเคร่ งครัด โดยมี การ
ตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศ ปี ละ 2 ครั้ง โดยได้ค่าชี้ วดั เป็ นไปตามข้อกําหนดที่เกี่ ยวข้อง และปฏิบตั ิตาม
มาตราการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามมาตราฐานที่กฏหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ครอบคลุมการ
จัดการของเสี ย การควบคุ มคุ ณภาพอาศการบริ หารจัดการนํ้า กําหนดนโยบายในการใช้สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์
จัดทํารายการสารเคมี ด้านความปลอดภัยและความเป็ นพิษของสารเคมี และการสื่ อสารข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยรับทราบ
การเปลีย่ นเปลงการสภาพภูมิอากาศ บริ ษทั ให้ความสําคัญเป็ นอย่างมากในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่ องจากคู่คา้ ของบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในต่างประเทศ ซึ่ งให้ความสําคัญเกี่ ยวกับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากการปล่อยกาซ์เรื อนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้พลังงาน การเกษตร
กรรม การพัฒ นาและการขยายตัว ของภาคอุ ต สาหกรรม การขนส่ ง การตัด ไม้ท ํา ลายป่ ารวมทั้ง การทํา ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในรู ปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็ นสาเหตุสําคัญของการเกิ ดภาวะโลกร้ อน และนับวัน
ปั ญหาดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุ นแรงมากขึ้นจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน สาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน
และนับวันปั ญหาดังกล่าวก็ย่ิงทวีความรุ นแรงมากขึ้นจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน ทําให้ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ตื่นตัวในการดําเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก การจัดทําคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร (Carbon Footprint
for Organization หรื อ Corporate Carbon Footprint: CCF) เป็ นวิธีการประเภทหนึ่ งในการแสดงข้อมูลปริ มาณก๊าซ
เรื อนกระจกที่ ปล่อยจากการดําเนิ นงานขององค์กร อันจะนําไปสู่ การกําหนดแนวทางการบริ หาร จัดการเพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ร่วมกับ องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จดั ทํา
โครงการส่ งเสริ มการจัดทําคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ดังนี้ คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร คือ ปริ มาณก๊าซเรื อน
กระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้ อเพลิง การใช้ไฟฟ้ า การจัดการของเสี ย
และการขนส่ ง วัดออกมาในรู ปตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2563 26 สิ งหาคม 2564 ตลอดจนได้รับการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์ บอนในผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
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โดยมี บริ ษทั เอส จี เอส (ประเทศไทย) เป็ นผูท้ วนสอบ ซึ่ งจะดําเนินการมีการต่ออายุในปี 2565
ในปี 2564 บริ ษทั ได้ร่วมกับ องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) ดําเนินโครงการ
ขึ้นทะเบียนคาร์ บอนฟุตพริ นท์สาํ หรับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั คือ สิ นค้าหนังวัวสําเร็ จ ประเภท Crazy Hores ขนาด 1.8 –
2.0 สี Dark Brown โดยได้รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2564 – 25 สิ งหาคม 2565 โดยมี ผูท้ วนสอบ
จาก องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน)
การบริหารจัดการนํา้ อุตสาหกรรมฟอกหนังที่ใช้น้ าํ ในกระบวนการผลิตเป็ นจํานวนมาก ได้ตระหนังถึง
ความสําคัญของทรัพยากรนํ้า ตลอดจนความเสี่ ยง และผลกระทบที่เกี่ยวกับการนํานํ้าจากแหล่งนํ้ามาใช้กระบวนการ
ผลิ ตใช้ แหล่ งที่ มีของนํ้าและการและการปล่อยนํ้าทิ้ งที่อาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน เพื่อเป็ นกา
รสนันสนุนเป้ าหมายจัดการนํ้าอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 กล่าวคือ ได้รับ
การอนุญาตใช้ทรัพยากรนํ้าสาธารณะและเสี ยค่าใช้จ่ายตามที่กฏหมายกําหนด ตลอดจนติตตั้งเครื่ องวัดหรื อประเมิน
ปริ มาณนํ้าที่ใช้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรนํ้าตามกฏหมาย
การบริหารจัดการขยะและของเสี ย บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสี ย และยึด
กลยุทธ์การจัดการของเสี ยตามหลักที่กฏหมายกําหนด โดยมุ่งเน้น การลดปริ มาณของเสี ยโดยการลดการ (Reduce) การ
นําของเสี ยกลับมาใช้ซ้ าํ (Reuse) และ การนําของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปฎิเสธการใช้สารเคมีที่ไม่เป็ นมิตร
สิ่ งแวดล้อม (Refuse) การใช้ทรัพากรแบบหมุนเวียน (Renewable) ตลอดจนส่ งกําจัดโดยผูไ้ ด้รับอนุ ญาตจากกรม
โรงงานอุตสหกรรม ซึ่ งสามารถนํากลับมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมประเภทอื่นได้ โดยมีปริ มาณของเสี ยใน
รอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาดังนี้
ปริ มาณขยะและของเสี ยจาการดําเนินธุ รกิจ
2562
2563
2564
ปริ มาณขยะและของเสี ยไม่อนั ตราย (กิโลกรัม)
ปริ มาณขยะและของเสี ยอันตราย (กิโลกรัม)
รวม (กิโลกรัม)

524,785
14,411
539,196

310,829
8,422
319,251

422,697
8,346
431,043

ในปี 2563 บริ ษทั ได้เข้าร่ วมโครงการวิจยั มาตราการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน กับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็ นโรงงานนําร่ องในอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อพัฒนาการเปลี่ยนของ
เสี ยมาเป็ นทรัพยากร เป็ นการร่ วมมือกับภาครัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายของบริ ษทั และเป็ นโครงการ
ระยะยาว 3 - 5 ปี
การบริ ห ารจั ด การวั ต ถุ อั น ตราย บริ ษ ัท มี ก ารใช้ว ตั ถุ อ ัน ตรายที่ เ ป็ นสารเคมี เ พื่ อ ใช้ใ นการกิ จ การ
ดําเนินงาน ซึ่ งได้ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535
3.4 การจัดการด้ านความยัง่ ยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสังคม
บริ ษทั กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการจัดการด้านสังคมในการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยมุ่งมัน่ ให้ให้
สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
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และสภาพแวดล้อมในการทํางาน นโยบายคุณภาพ นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การดูแลพนักงาน ลูกค้าและคู่คา้ นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน โดยอ้างอิงหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยธุ รกิจ
และสิ ทธิ มนุษยชน พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
3.4.1 ผลการดําเนินงานด้านสังคม
การรับรองเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการร่ วมเจรจา, การขจัดแรงงานบังคับและการ
เกณฑ์แรงงานในทุกรู ปแบบ , การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้าย, การขจัดการ
เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ บริ ษทั มีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของการเคารพในสิ ทธิ มนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ
ศาสนา สถานภาพทางสังคมหรื อความพิการของพนักงาน ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยให้
ความเป็ นธรรมและความมัน่ คงในการทํางานแก่พนักงานทุกระดับชั้น เปิ ดโอกาสให้แรงงานต่างชาติแรงงานพิการมา
เป็ นบุคลากรส่ วนหนึ่งของบริ ษทั ได้มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในขอบเขตที่สามารถทําได้ โดยใช้โครงสร้างแรงงาน
ตามกฎหมายแรงงานไทย บริ ษทั ไม่มีนโยบายจ้างพนักงานรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นพนักงานประจําของบริ ษทั
ดูแลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
บริ ษทั จัดให้มีการประชุมร่ วมกับ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางาน ตลอดจนสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริ ษทั กับพนักงาน จากการให้ความสําคัญด้านแรงงานสัมพันธ์
ที่ดีแก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
แรงงานกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรมทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ และ
หลักจริ ยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบตั ิเพียงเพราะความแตกต่างทางร่ างกาย เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ การศึกษา และสถานะทางสังคมอื่น ๆ ครอบคลุมถึงสตรี ผูพ้ ิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
โดยเชื่ อว่า ความสําเร็ จของบริ ษทั เกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลทีมีคุณค่าและการร่ วมมือร่ วมใจทํางานเป็ น
ทีม ดังนั้น แรงงานทุกคนของบริ ษทั ต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อ
นําไปสู่ ความก้าวหน้าในอาชี พ เพื่อตอบสนองเป้ าหมายทางธุ รกิจของบริ ษทั และยกระดับคุณภาพชีวติ ของแรงงาน
ต่อไป
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนโดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทั้งภายในและภายนอก โดยบริ ษทั หมัน่ ตรวจตราและดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงาน
เด็ก ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความเป็ นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึ่ งรวมถึงการปฏิบตั ิต่อบุคลากรของบริ ษทั ทุกคนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผวิ ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรื อสถานะอื่น ที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านสิ ทธิ มนุษยชนภายในบริ ษทั และมีการ
กระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากลโดยความรับผิดชอบของธุ รกิจด้านสิ ทธิ
มนุษยชนยังครอบคลุมกลุ่มบริ ษทั และคู่คา้ อีกด้วย
บริ ษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 96 โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการลูกจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งผูแ้ ทนจากฝ่ ายจัดการเพื่อ
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ประสานงานร่ วมกับคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในการกําหนดแนวทางจัดสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์สําหรับลูกจ้าง ซึ่ ง
คณะกรรมการดังกล่าว ร่ วมกันพิจารณาปรับเพิ่มเงินค่าสวัสดิการพื้นฐานในแต่ละปี ตามค่าครองชี พที่เพิ่มสู งขึ้น เพื่อ
เป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบั พนักงาน อาทิ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน รวมถึงการปรับปรุ งร้านอาหารสวัสดิการโดยการ
เพิ่มร้านค้าและประเภทอาหาร เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้แก่พนักงาน และได้ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การ
ตรวจสุ ข ภาพประจํา ปี เพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ นให้ ก ับ พนัก งานบริ ษัท ยัง ได้จ ัด หาสวัส ดิ ก ารที่
นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานมาให้กบั พนักงานอีกด้วย
บริ ษทั ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็ นปั จจัยหนึ่ งแห่งความสําเร็ จ จึงให้ความสําคัญกับการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ไม่วา่ จะเป็ นความปลอดภัยส่ วนบุคคล หรื อความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุ รกิจ โดยในทุกกิจกรรมทีเกิดขึ้นต้องได้รับการประเมินความเสี่ ยงจากผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
อย่างรอบคอบ พร้อมกําหนดมาตรการการควบคุมป้ องกันที่เหมาะสม รวมถึงติดตามการดําเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ป้องกันการสู ญเสี ยหรื อผลกระทบต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกส่ วนที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบตั ิ
1) บริ ษทั ถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
ทุกระดับที่จะร่ วมมือกันปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผูอ้ ื่น
2) เสริ มสร้างให้พนักงานทุกคนมีความรู ้ มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงานเพี่อให้เกิดความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี
3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน และวิธีการปฏิ บตั ิงานที่ปลอดภัย
ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพอนามัยที่ดี
ของพนักงานทุกคน
4) สนับสนุ นและส่ งเสริ มกิ จกรรม ด้า นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิกบั ทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสมที่สุด
5) พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่ งครัด
6) มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตาม
ข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
ในปี 2564 บริ ษทั ได้เก็บสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่างการทํางาน ซึ่ งได้บนั ทึการเกิดอุบตั ิเหตุ
และวิเคราะห์สาเหตุการเกิดและจัดการแผนการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อป้ องกันมิให้เกิดขึ้นอีก โดยเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจําบริ ษทั คิดเป็ นอัตราความถี่ในการเกิดอุบตั ิเหตุ 4.81
การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ
บริ ษทั ส่ งเสริ มการยอมรับความแตกต่างและอยูร่ ่ วมกันอย่างเท่าเทียมเป็ นหลักปฏิบตั ิที่ทาํ ให้มน่ั ใจได้วา่
จะไม่มีการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การรักษาพนักงานให้อยูก่ บั บริ ษทั
การฝึ กอบรม และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิในความแตกต่างด้านอายุ ความทุพพลภาพ เพศ
(รวมถึ งผูท้ ี่ ผ่าตัดแปลงเพศ) สถานการณ์ ติดเชื้ อเอชไอวี/โรคเอดส์ สถานภาพสมรส การสมรสระหว่างบุคคลเพศ
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เดียวกัน การตั้งครรภ์และการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้ อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ รสนิ ยม
ทางเพศ ภู มิหลัง ด้านเศรษฐกิ จและสังคม ความผิดที่เคยกระทํา การเป็ นสมาชิ กหรื อการเข้าร่ วมกิ จกรรมเกี่ ยวกับ
สหภาพแรงงาน รู ปแบบการทํางาน การมีหรื อไม่มีครอบครัว และประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มและปฏิบตั ิตามกฏความเสมอภาคอย่างเคร่ งครัด พยายามหลีกเลี่ยงการเลื อกปฏิบตั ิโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร และตระหนักดีวา่ การกระทําเช่นนั้นเป็ นอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบายความเสมอภาคทาง
โอกาส การมีส่วนร่ วม และสิ ทธิ มนุษยชน
แนวทางปฏิบตั ิ
1) สร้ างความเข้าใจ การเห็ นคุ ณค่า และการปฏิ บตั ิงานด้านความหลากหลายของผูค้ น เพื่อให้เกิ ดความ
ยุติธรรมและการมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในงานของเรา
2) ทําให้มน่ั ใจได้วา่ จะไม่มีการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน การคัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางาน รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ส่ งเสริ มความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทําแบบประเมินผลกระทบ และการคัดกรองความเสมอ
ภาคเชิงนโยบาย การทํางาน และแผนการดําเนินงานด้านความหลากหลาย
4) ปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงานอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และความเคารพ
5) ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ิ และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความเสมอภาคในบริ ษทั
พนักงานทุกคนต้องปฏิ บตั ิตนให้สอดคล้องกับนโยบายการส่ งเสริ มการยอมรับความแตกต่างและอยู่
ร่ วมกันอย่างเท่าเทียม และเราสามารถให้ความมัน่ ใจได้ว่า ลู กค้า พันธมิตร และคู่ค ้าของเรา มีความ
ตระหนัก และปฏิบตั ิตนสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
การจัดให้มีสวัสดิการทางหลักประกันทางสังคม
บริ ษทั มุ่งดูแลพนักงานให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีความก้าวหน้า และความมัน่ คงในอาชีพ โดยได้จดั ให้
มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่ งได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงิน
โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมไปถึงสวัสดิการที่ดีให้กบั พนักงาน อาทิ การ
ให้ซ้ื อสิ นค้าในราคาส่ วนลดพนักงาน ค่า รักษาพยาบาล (OPD) การทําประกันอุ บตั ิ เหตุ ให้กบั พนักงาน การตรวจ
สุ ขภาพประจําปี เงิ นช่ วยเหลื องานศพพนักงานหรื อครอบครัวของพนักงานเสี ยชี วิต การจัดให้สถานพยาบาลจาก
ภายนอกเข้ามาตรวจสุ ขภาพ สําหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานตามจุดที่มีความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ได้สอดส่ องเฝ้าระวังและจัด
ให้พนักงานได้ตรวจสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึ งครบถ้วน หากตรวจพบว่ามีปัญหาทางด้านสุ ขภาพจะมีการส่ งตรวจซํ้าและ
เปลี่ยนงานให้ทนั ที
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรี ยนรู ้ ในทุก
ระดับ และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทํางานให้มีความเป็ นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม โดย
นโยบายต่างๆ ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
1. การจ่ ายค่ าตอบแทนและสวัสดิการแก่ พนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานทั้งในรู ปของเงินเดือนและโบนัสที่เป็ นธรรม
เหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็ นธรรม และจัดให้
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มีสวัสดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม เช่น ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการ
รักษาพยาบาล เป็ นต้น
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งโครงสร้างค่าจ้าง เงินเดือนให้มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันของตลาดแรงงาน
และมีการจ่ายค่าแรงเริ่ มต้นที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของทางราชการ เพื่อให้เกิดขวัญ และกํ า ลั ง ใจในการทํ า งาน
ให้กบั พนักงาน โดยบริ ษทั ได้จดั ทําโครงการ Performance Management System (PMS) โดยการจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญทําการ
สํารวจข้อมูลและให้คาํ แนะนําในการกําหนดโครงสร้าง การจัดการ กําหนดหน้าที่งาน พร้อมกําหนด KPIs เพื่อให้มี
การประเมินผลงานที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน โดยจะนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับระดับและปรับค่าจ้างประจําปี
2. การพัฒนาความรู้ ศักยภาพและการฝึ กอบรม
บริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ศักยภาพ มีทศั นคติที่ดีมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมโดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การ
ดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้สนับสนุ นการพัฒนาองค์กรและ
ทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ การกําหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชดั เจน การ
กําหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมการพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทํางานของพนักงาน โดยการจัด
กลุ่มพนักงานที่เป็ น Talent & Successor เข้าสู่ กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้ อมูลสถิติการฝึ กอบรมประจําปี 2564
รายการ
ปี 2564
ปี 2563
จํานวนหลักสู ตรที่จดั อบรม
53
31
จํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสู ตร
29.41
22
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม/บาท
471,390
210,955
จํานวนอบรมพนักงานทั้งหมด
529
574
จํานวนพนักงานทั้งหมด
1,052
956
% อบรมพนักงาน
50.29
60.04
จํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน
11.14
11.26
บริ ษทั มีนโยบายบริ หารด้านการเสริ มสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วย Q : Quality : ร่ วมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ที่สูงด้วยคุณภาพ D : Delivery : ร่ วมผลิตสิ นค้าสนองความต้องการของลูกค้า ตรงตามประเภท จํานวน และ
เวลาที่กาํ หนด C : Cost : ร่ วมนําเสนอสิ นค้าด้วยต้นทุนและราคาที่สมเหตุสมผลเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยของลูกค้า
การคุม้ ครองสิ ทธิ ทางด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั กําหนดระบบและแนวทางการบริ หารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสําหรับพนักงาน
ทุกคน ที่สอดคล้องตามผลประเมินความเสี่ ยงด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานของสถานประกอบการ
รวมถึงข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุ รกิจ ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานในทุกสถานประกอบการที่รับผิดชอบ เพื่อประเมินความเสี่ ยงและ
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กําหนดมาตรการในการดํา เนิ นงานด้านอาชี วอนามัย และความปลอดภัย ทุกกิ จกรรมทางธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องกับการให้บริ การด้านสุ ขภาพ ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ บริ ษ ทั มี นโยบายที่ จะให้พ นักงานทุ ก คนอยู่ร่วมกันภายใต้ส ภาพแวดล้อมการทํา งานที่ มี
ความสุ ข และยอมรับซึ่ งกันและกัน มีการปฏิ บตั ิต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบซึ่ งกัน
และกัน เคารพสิ ทธิ ของพนักงานตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนและปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ในด้านการดูแลพนักงาน
บริ ษทั มี การบริ หารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากรรวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่ อง มีการกําหนดผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และการจัด
สวัสดิการอย่างเหมาะสม
นโยบายความปลอดภัยและอาชี วอนามัย
บริ ษทั กําหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่
ทํางานที่ดี โดยบริ ษทั มุ่งเน้นการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถและจะเสริ มสร้างให้พนักงาน
มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย อีกทั้ง มีการให้ความรู ้ผา่ นการฝึ กอบรมให้ความรู ้กบั พนักงานเรื่ องดังกล่าวด้วย เช่น
การอบรมการป้ องกันอัคคีภยั การใช้เครื่ องจักรอย่างถูกวิธี กิจกรรมโรงงานสี ขาวเป็ นต้น และส่ งเสริ มให้พนักงานมี
สุ ขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทาํ การใดที่เป็ นผลร้ายต่อสุ ขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ รวมถึงดูแลสถานที่ทาํ งาน
ให้ถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัยอยูเ่ สมอ
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสั งคมมาตรการเกีย่ วกับการป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและความห่ วงใยในความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของพนักงานจึงกําหนดให้มี
มาตรการและแนวทาง โดยแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
• ด้ านทั่วไปสํ าหรั บพนักงาน ได้กาํ หนดแนวทางในการเว้นระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing)
เช่น สลับเวลาพักกลางวัน การเพิ่มฉากกั้นระหว่างการนั่งรับประทานอาหาร เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดจุด
สัมผัสต่างๆ รวมถึงมาตรการจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคน ทั้งที่เดินทางโดยรถส่ วนตัวและ
ก่อนเริ่ มทํางาน อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังแจกหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ให้กบั พนักงาน ติดตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์
ตามจุดต่าง ๆ
• ด้ านที่เกี่ยวกับการทํางาน มีมาตรการให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรื อหน้ากากผ้าก่อน
เข้ามาภายในบริ ษทั รวมไปถึงเวลาทํางาน ยกเลิกกิจกรรมที่เป็ นการรวมตัวของพนักงานทั้งหมด เช่น การประชุ ม การ
อบรม การจัดนิ ทรรศการ เปลี่ ยนเป็ นการประชุ มผ่านเว็บ และplatform ต่างๆ การพ่นยาฆ่าเชื้ อ พื้นที่ทาํ งานทุกจุด
ห้องนํ้า ห้องประชุม โรงอาหาร และยังได้ติดตั้งฉากกั้นในที่ทาํ งาน
• ด้ านที่เกี่ยวกับผู้ที่เข้ ามาติดต่ อ บริ ษทั กําหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามประวัติการเดินทาง
จากสถานที่เสี่ ยง ขอความร่ วมมือในสวมหน้ากากอนามัยหรื อผ้า ล้างมือก่อนเข้ามาภายในบริ ษทั
นอกจากแนวทางทั้ง 3 ด้านแล้ว ทางบริ ษทั ยังได้แต่งตั้งทีมเฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็ นการยกระดับการสร้างความตระหนัก รู ้ เ ท่ า ทัน และ
เตรี ยมความพร้ อมในการรับมื อ ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อป้ องกันปั ญหา และวางมาตรการป้ องกันควบคุ ม
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อย่างเหมาะสม รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่ อสารกับพนักงานในการรับและส่ งข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง Line เพื่อให้
พนักงานทุกคนได้ติดตามและรับรู ้สถานการณ์ปัจจุบนั ได้ทนั ที
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยบริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานคือกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญยิ่ง
ที่สร้างพลังขับเคลื่ อนให้การประกอบการประสบความสําเร็ จและยังเป็ นผูร้ ่ วมสร้างความเจริ ญเติบโตให้กบั องค์กร
นับตั้งแต่การที่พนักงานก้าวเดินออกจากบ้านหรื อที่พกั เพื่อไปปฏิบตั ิงานที่บริ ษทั
จนกระทั่ง ถึ ง เวลาที่ เ ดิ น ทาง
กลับที่พกั เมื่อเลิกงาน บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัย เป็ น อันดับ หนึ่ ง โดยได้ก าํ หนดเป้ า หมาย “
อุบตั ิภยั เป็ นศูนย์ ” (Zero Accident) เป็ นเป้ าหมายหลักในการดําเนินงานอย่างเคร่ งครัด
1. ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานบริษัท ได้กาํ หนดนโยบายและจัดทํา
แผนงานประจําปี ด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยผูบ้ ริ หาร หัวหน้างานและ
พนักงานทุกระดับชั้นในแต่ละสายงาน ร่ วมมือกันดําเนินการตามนโยบายให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน อันประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ งั คับบัญชาทุ กระดับชั้น เพื่อดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานระบบจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO
14001 และกฎระเบียบความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ดังนี้
• การใช้กิจกรรม 5 ส และกิ จกรรมหยัง่ รู ้ระวังภัย (KIKEN YOSHI TRAINING : KYT) เป็ น
พื้นฐานดําเนินกิจกรรมในงานตามโครงสร้างองค์กร ให้เกิดการแก้ไขปรับปรุ งจุดที่มีความเสี่ ยงที่
อาจก่อให้เกิ ดอันตรายอย่างเคร่ งครัด ถือปฏิบตั ิตามกฏระเบียบและควบคุ มให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่มีมาตรฐานในจุดที่มีความเสี่ ยงอย่างเคร่ งครัด
• ดําเนิ นการปรับปรุ งระบบและป้ องกันอันตรายที่เกิดจากการทํางานของเครื่ องจักร เครื่ องมือ อาทิ
ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันกั้นพื้นที่การทํางานระหว่างผูค้ วบคุมเครื่ องจักรกับเครื่ องจักรแยกจากกัน
รวมทั้งกํากับดูแล ฝึ กฝน สอนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่นาํ เข้ามาใช้งาน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) เพื่อลดความเสี่ ยงตั้งแต่
ระดับปานกลางขึ้นไป รวมถึงความเสี่ ยงทุกระดับในองค์กร โดยกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ดา้ นอา
ชี วอนามัยและความปลอดภัยประจําปี และสื่ อสารให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องนําไปปฏิ บตั ิ เพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนาองค์ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
• กํา หนดให้มี ก ารฝึ กอบรมด้า นความปลอดภัย ให้ก ับ พนัก งานทุ ก คน ทุ ก ระดับ และมี ก ารจัด
นิทรรศการด้านความปลอดภัยเป็ นประจําทุกปี เพื่อปลูกจิตสํานึ กในการทํางานให้แก่พนักงานทุก
คน ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งจัดฝึ กอบรมให้
ความรู ้ดา้ นความปลอดภัยในการทํางานให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงานจริ ง ทั้ง
ด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบตั ิงาน
• บริ ษทั ได้ปรับปรุ งพื้นที่ที่อาจทําให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน และยกระดับการตรวจสอบพื้นที่ทาํ งานให้เกิด
ความปลอดภัยสู งสุ ด ทั้ง ในพื้นที่ สายการผลิ ตและพื้นที่สํานัก งาน- ปรับปรุ งระบบการจราจร
ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ าติดต่อ โดยกําหนดเส้นทางสัญจร
ทางเดินรถ ทางเดินเท้า พื้นที่จดั เก็บเคมี อุปกรณ์การทํางาน (House Keeping)
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•

เสริ มสร้างจิตสํานึ กด้านความปลอดภัยในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการ
จัดกิจกรรมการสื่ อสารด้านความปลอดภัย (Morning and Safety Talk) เป็ นการแบ่งปั นข้อมูลที่
พนักงานสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง ซึ่ งเนื้อหาประกอบไปด้วย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิดา้ นความ
ปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสู งสุ ดในการทํางาน
• บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบตั ิเหตุที่มี
สาเหตุเกี่ ยวเนื่ องกับการทํางานสามารถป้ องกันได้ โดยผลักดันให้มีการทํากิ จกรรมด้านความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบการให้เป็ นศูนย์ ผ่านการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมตามแผนงานการบริ หารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่ วฒั นธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัย
และสุ ขภาพอนามัยที่ดี
• เสริ มสร้างจิตสํานึกด้านอาชีวอนามัยในการทํางานให้แก่พนักงานทุกคนทุกหน่วยงาน โดยการจัด
กิจกรรมการสื่ อสารด้านอาชีวอนามัย (Health Talk) เป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพการทํางานให้คงไว้
ซึ่ งสุ ขภาพกาย ใจ และความเป็ นอยู่ที่ดีในสังคม รวมทั้งเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิ ดการเบี่ยงเบน
ด้านสุ ขภาพที่มีสาเหตุจากการทํางาน
2.ความปลอดภัยนอกเวลาทํางาน นอกจากพนักงานจะเป็ นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้ผล
ประกอบการของบริ ษ ทั ประสบความสําเร็ จแล้วนั้น พนักงานยังถื อได้ว่าเป็ นเสาหลักของครอบครั ว ดังนั้นเรื่ อง
สุ ขภาพที่แข็งแรงของร่ างกายและจิ ตใจจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่พนักงานต้องมี ความพร้อมต่อการทํางานอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทํา งานที่ อยู่ใ นจุ ดงานที่ มี ค วามเสี่ ย งอันไม่ปลอดภัย ในระหว่า งการทํา งาน หรื อแม้กระทัง่
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นจุดงานทัว่ ไป ที่ไม่มีความเสี่ ยงใดๆ ก็ตาม บริ ษทั ได้จดั กิจกรรมส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพสร้าง
จิตสํานึ ก อาทิ โครงการรณรงค์เมาไม่ขบั ในช่วงก่อนเทศกาลที่มีวนั หยุดต่อเนื่องหลายวัน เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม ในการป้ องการการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางกลับภูมิลาํ เนา และกลับมาทํางานโดยสวัสดิ
ภาพ โครงการรณรงค์ให้พนักงานสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่ ผ่านช่องทาง Line Application
การคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลและข้อมูลส่ วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy)
บริ ษ ทั ยึด มัน่ การดํา เนิ น ธุ รกิ จอย่า งมี จ รรยาบรรณ เคารพและปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายที่ บ ัง คับ ใช้ และ
ตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากพนักงานและลูกค้า บริ ษทั เข้าใจดีว่าความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล
ส่ วนบุคคล ดังนั้น บริ ษทั จึงให้ความสําคัญด้านการเคารพสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่ วนบุคคล โดยได้กาํ หนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดําเนินงานของบริ ษทั ด้วยมาตรการที่
เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อให้ได้มนั่ ใจว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของที่บริ ษทั ได้รับจะถูก
นําไปใช้ตรงตามความต้องการและถู กต้องตามกฎหมาย ซึ่ งนโยบายฉบับนี้ ใช้เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่ วนบุคคล
ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ตลอดจนสิ ทธิ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษทั จะเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ นอย่างดีตามมาตรการเชิ งเทคนิ ค (Technical Measure) และ
มาตรการเชิงบริ หารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่ วน
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บุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้ องกันการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล โดยบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ผูร้ ับข้อมูลไปจากบริ ษทั ฯ ใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรื อโดยไม่มีอาํ นาจหรื อโดยไม่ชอบ
และบริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นระยะๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
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4.ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
4.1 วิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายการ
ปี 2564 (ล้านบาท)
ปี 2563 (ล้านบาท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท
รายได้จากการขาย
1,878
1,594
284
ต้นทุนขาย
(1,455)
(1,244)
211
กําไรขั้นต้น
423
350
73
รายได้
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ส่ วนแรกคือการผลิตและจําหน่ ายหนังสําเร็ จรู ปซึ่ งคิดเป็ น
สัดส่ วนที่ร้อยละ 63 ของรายได้รวมของบริ ษทั โดยผลิตภัณฑ์หนังของบริ ษทั สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ หนัง
ผิวและหนังท้อง หน่วยขายเป็ นขนาดพื้นที่คือตารางฟุต ส่ วนที่สองคือการรับจ้างฟอกหนังซึ่ งแบ่งเป็ นการฟอกหนังวัว
และการฟอกหนังหมูคิดเป็ นสัดส่ วนที่ร้อยละ 3 ของรายได้รวมของบริ ษทั และส่ วนสุ ดท้ายคือการผลิตและจําหน่าย
รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย คิดเป็ นร้อยละ 34 ของรายได้รวมของบริ ษทั
4.1.1 การผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ป
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มียอดขายหนังเพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท โดยคิดเป็ น
รายได้ 1,204 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 970 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิ ดจากสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบนั ในตลาดโลกดี ข้ ึ น
ประเทศส่ วนใหญ่ ประชาชนเริ่ มกลับมาดําเนิ นชี วิตตามปกติ ทําให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มสู งขึ้ น แต่อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์โอไมครอน ยังเป็ นเหตุผลสําคัญที่สร้างความไม่แน่ นอนในตลาด โดยในปี นี้ ทาง
บริ ษทั ก็ยงั ดําเนินนโยบายควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่ องทําให้ภาพรวมดูดีข้ ึน
4.1.2 การฟอกหนัง
สําหรับธุ รกิ จการฟอกหนังวัว ในช่ วงสองปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกําลังการ
ผลิต อย่างไรก็ตามในช่วงปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั ทางลูกค้าได้ชะลอการนําเข้าเนื่องจากต้องรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก
เนื่ องจากวิกฤต COVID-19 โดยลู กค้าไม่กล้าสั่งซื้ อหนังดิบ เพราะความต้องการใช้หนังในตลาดโลกลดลงมาก ทาง
ผูบ้ ริ หารเล็งเห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้ส่งั หนังเข้ามาผลิตเพื่อใช้เอง ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุนการผลิตหนัง
สําเร็ จรู ปได้บางส่ วน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและลดภาระต้นทุนระยะสั้น บริ ษทั เห็ นว่ายังควรปิ ด
หน่วยงานรับจ้างฟอกหนังวัวบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราวเพื่อบริ หารจัดการต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สําหรับการรับจ้างฟอกหนังหมูมีทิศทางที่ดีเนื่องจากมีการฟอกส่ งไปเมืองจีนมากขึ้น โดยในปี นี้ สามารถ
ทํายอดได้สูงกว่างบประมาณที่วางไว้ถึงแม้วา่ จะมีสถานการณ์ COVID-19 แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มในระยะยาวยังคง
ต้องเฝ้าจับตาสถานการณ์วกิ ฤตดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
4.1.3 การผลิตและจําหน่ายรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีรายได้จากรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์ นิรภัย 643
ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 613 ล้านบาท) เนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่ งผลให้ยอดขายของรองเท้านิรภัยลดลงมาก
เนื่องจากปี นี้กาํ ลังซื้ อในประเทศหดตัวไป เนื่ องจากมีการปรับลดคนงาน รวมไปถึงนโยบายการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่
อย่างไรก็ตามยอดขายของอุ ปกรณ์ นิรภัยและงานบริ การได้เพิ่มสู งขึ้นมากทําให้สามารถชดเชยการขาดหายไปของ
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ยอดขายรองเท้านิรภัยได้ และทําให้ภาพรวมการขายปรับตัวสู งขึ้นมาก โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ COVID -19
รายได้ อื่น (ค่ าใช้ จ่ายอื่น)
ประเภทรายได้
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น)

ปี 2564 (ล้านบาท)
(27)
(11)
17
(21)

ปี 2563 (ล้านบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท
(7)
(20)
(2)
(9)
29
(12)
20
(41)

นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริ ษทั ยังมีรายได้อื่นได้แก่ ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนหุ น้ กู้ เงินชดเชยค่าภาษี
อากรมาตรา 19 ทวิ และ กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั นําเข้าวัตถุดิบและส่ งออก
สิ นค้าสําเร็ จรู ปโดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนั้นไม่วา่ จะเป็ นการนําเข้าวัตถุดิบหรื อ
ส่ งออกสิ นค้าสําเร็ จรู ป จะทําให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชําระหนี้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง
ทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้มีการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงกับสถาบัน
การเงินในจุดนี้บางส่ วนไว้เรี ยบร้อยแล้ว สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีรายการรายได้อื่น
(ค่าใช้จ่ายอื่น) ข้างต้นทั้งหมดติดลบ 21 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 20 ล้านบาท) โดยในปี นี้บริ ษทั ฯมีรายการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 27 ล้านบาทและขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนั ธ์ 11 ล้านบาท (พ.ศ. 2563:
ขาดทุน 7 ล้านบาท และขาดทุน 2 ล้านบาท ตามลําดับ) สาเหตุเกิดจากเงินบาทค่อนข้างผันผวนในช่วงปี นี้โดยมีกรอบ
อยูร่ ะหว่าง 29.89 – 33.97 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ แต่อย่างไรก็ตามสองรายการดังกล่าวเป็ นรายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้
เกิดขึ้นจริ ง
ต้ นทุนขาย
ต้นทุนขายของธุ รกิจการผลิ ตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ปประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ
ต้นทุ นวัตถุ ดิบเคมีภณ
ั ฑ์ และต้นทุนอื่น เช่ น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่ อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และ
เครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิ ต เป็ นต้น โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลําดับ โดย
ปั จจุบนั ต้นทุนหนังถัวเฉลี่ ยในระบบอยู่ในระดับใกล้เคียงกับราคาตลาด นอกจากนี้ บริ ษทั สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลในกระบวนการผลิตได้ดว้ ย
ต้นทุนขายของธุ รกิ จการผลิ ตและจําหน่ ายรองเท้านิ รภัยประกอบด้วยต้นทุ นหนัง รองเท้า ต้นทุนพื้ น
รองเท้า และต้นทุ นอื่ น เช่ นเดี ย วกับ การผลิ ตและจํา หน่ า ยหนัง สํา เร็ จรู ป โดยคิ ดเป็ นสั ดส่ วนของต้นทุ นขายรวม
ประมาณร้อยละ 55:20:25 ตามลําดับ สําหรับอุปกรณ์นิรภัยทางบริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการจาก
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น 3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็ นต้น ในส่ วนของ
ต้นทุนการผลิตรองเท้านิรภัยและต้นทุนสิ นค้าอุปกรณ์นิรภัยนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ปกติที่ระดับประมาณ 60%
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กําไรขั้นต้ น
อัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.95 เป็ นร้อยละ 22.50 โดยในปี
นี้บริ ษทั สามารถรักษาระดับการทํากําไรถึงแม้วา่ บริ ษทั จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิ จจากสถานการณ์ COVID-19
และทางบริ ษ ทั ก็ ไ ด้ท าํ การบริ ห ารจัด การต้น ทุ น ตั้ง แต่ ต้น ทางจนจบกระบวนการ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลในการผลิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารซึ่ งส่ งผลให้
ภาพรวมของตัวเลขทางการเงินออกมาดีกว่าที่คาดการณ์
ค่ าใช้ จ่าย
ประเภทรายการ
ปี 2564 (ล้านบาท) ร้อยละ ปี 2563 (ล้านบาท) ร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
153
45
158
46
(5)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
157
46
145
42
12
ต้นทุนทางการเงิน
33
9
40
12
(7)
รวม
343
100
343
100
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั
1 ค่าใช้จ่ายการส่ งสิ นค้าซึ่ งบริ ษทั ได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่คา้ เพื่อขจัดปั ญหาค่าใช้จ่ายซํ้าซ้อน ตลอดจน
บริ หารจัดการจํานวนเที่ยวการขนส่ ง โดยบริ ษทั มีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าและหลีกเลี่ยงการส่ ง
สิ นค้าแบบเร่ งด่วนทางเครื่ องบินเท่าที่จะทําได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง
2 ค่านายหน้า
3 ค่าใช้จ่ายเดินทาง
4 ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริ หาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและ
ตัดจําหน่าย ค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซม เป็ นต้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 8.16 (พ.ศ.
2563: ร้อยละ 9.94) ของรายได้ โดยในปี นี้ ยอดค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 5 ล้านบาท ภาพรวมส่ วนใหญ่เนื่องมาจาก
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออกสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
8.35 (พ.ศ. 2563 ร้อยละ 9.11) ของรายได้ โดยปี นี้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เพิ่มจากเงิ นเดือนและ
ค่าตอบแทนพนักงานที่ปรับลดลงเพื่อช่วยบริ ษทั ในช่วง COVID - 19 ระบาดหนัก
ในปี 2564 สําหรั บบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม ปั จจุบนั เนื่ องจาก
วิกฤตเศรษฐกิจทําให้หน่วยงานนี้ตอ้ งหยุดดําเนิ นการชัว่ คราวเพื่อการบริ หารจัดการค่าใช้จ่าย โดยบริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่ง
ขาดทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเต็มมูลค่าเงินลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตามระหว่างปี 2564 บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย ชื่ อ ซี พี
แอล เวนเจอร์ พลัส จํากัดเพื่อรองรับการลงทุนในธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั โดยในปี นี้ได้ดาํ เนินการลงทุนในบริ ษทั อิทธิ์ 3
ฤทธิ์ จํากัด และบริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์ แคนน์ จํากัด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุน
0.17 ล้านบาท ในบริ ษทั ร่ วม (พ.ศ. 2563: ไม่มีส่วนแบ่งกําไรและขาดทุน)
ต้นทุนทางการเงิ นของบริ ษทั ได้แก่ ดอกเบี้ยจากการทําทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่ งเป็ นเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นมีเงื่อนไขระยะเวลาการชําระหนี้จากสถาบันการเงินซึ่ งเกิดจากการซื้ อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวและหนี้ สินจากสัญญาเช่ าการเงิ น ค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนี ยมโอนเงินระหว่าง
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ธนาคาร บริ ษ ทั มี ตน้ ทุ นทางการเงิ นที่เพิ่มขึ้ นจากมู ลค่าการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบนําเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และอัน
เนื่ องมาจากการขยายปรั บ เปลี่ ย นในส่ วนของแผนกผลิ ตซึ่ งต้องใช้เม็ดเงิ นในการลงทุ น สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 33 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 40 ล้านบาท)
ผลของการดําเนินงานแสดงถึงความสามารถในการหากําไร
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากอนุพนั ธ์และอัตราแลกเปลี่ยน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ (ขาดทุน)

ปี 2564 / ล้ านบาท
1,878
(1,455)
423
17
440
(310)
(38)
(33)
59
10
69

ปี 2563 / ล้ านบาท
1,594
(1,244)
350
29
379
(303)
(9)
(40)
27
(8)
19

กําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) และ กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จํานวน 69 ล้านบาท (พ.ศ. 2563:19 ล้าน
บาท) หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 3.68 (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 1.18) โดยในปี นี้ กาํ ไรเพิ่มขึ้น
เท่ากับ 50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสรุ ปแล้วปั จจัยที่ทาํ ให้ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมานั้น มาจากปั จจัยหลัก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของยอดขายโดยภาพรวมภายหลังจากเหตุการณ์ COVID-19 ผ่านพ้น
ช่ วงวิกฤตแล้ว และการควบคุ ม ค่า ใช้จ่ายในส่ วนของต้นทุ น ค่ าใช้จ่า ยในการขายและค่าบริ หารจัดการต่า งๆ โดย
สามารถรักษาระดับให้อยูใ่ กล้เคียงกับเมื่อปี ก่อนถึงแม้วา่ ยอดขายจะปรับตัวสู งขึ้นมาก
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การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ด้ านฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
ปี 2564 / ล้ านบาท
เงินสด
49
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิและลูกหนี้อื่น
261
สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ
1,320
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
20
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุ ทธิ
125
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
525
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
55
อื่นๆ
84
สิ นทรัพย์ รวม
2,439

ปี 2563 / ล้ านบาท
69
234
986
125
550
76
92
2,132

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 2,439 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 2,132
ล้านบาท) โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือจํานวน 334 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น จํานวน
26 ล้านบาท เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 20 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 10 ล้านบาท ส่ วนรายการที่
ลดลง ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20 ล้านบาทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25 ล้านบาท สิ นทรัพย์สิทธิ การ
ใช้ จํานวน 21 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18 ล้านบาท
ด้ านหนีส้ ิ นและแหล่ งทีม่ าของเงินลงทุน
หนีส้ ิ น
ปี 2564 / ล้ านบาท
ปี 2563 / ล้ านบาท
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
936
721
เจ้าหนี้การค้า
351
249
หนี้สินอื่นๆ
28
21
หนี้สินไม่หมุนเวียน
128
206
หนีส้ ิ นรวม
1,443
1,197
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
996
936
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
2,439
2,132
อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม (เท่า)
0.59
0.56
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
1.45
1.28
หนี้ สินรวมของบริ ษทั สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่ากับ 1,443 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 1,197
ล้านบาท) โดยหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่ งเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นมีเงื่อนไข
ระยะเวลาการชําระหนี้ จากสถาบันการเงิ นเกิ ดจากการซื้ อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน 873ล้านบาท (พ.ศ.
2563: 662 ล้านบาท) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น จํานวน 350 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 249 ล้านบาท) และเงินกูย้ ืมระยะ
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ยาว จํานวน 62 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: 58 ล้านบาท) โดยตามปกติเมื่อบริ ษทั ได้รับชําระหนี้จากลูกหนี้ แล้ว ก็จะทําการ
เลือกชําระเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบกําหนดเพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยอัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม
ของบริ ษทั ฯเท่ากับ 0.59 เท่า (พ.ศ. 2563: 0.56 เท่า)
4.2 สรุ ปข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
ข้อมูลจากงบการเงิน
ปี 2564 / ล้านบาท ปี 2563 / ล้านบาท ปี 2562 / ล้านบาท
สิ นทรัพย์รวม
2,439
2,132
2,321
หนี้สินรวม
1,443
1,197
1,316
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
996
936
915
รายได้จากการขาย
1,878
1,593
2,430
รายได้รวม
1,895
1,623
2,459
กําไรสุ ทธิ
69.06
18.87
(164)
กําไรสุ ทธิ ต่อหุน้ (บาท)
0.16
0.04
(0.37)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ (บาท)
2.26
2.13
2.08
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

ณ 31 ธ.ค.2564

ณ 31 ธ.ค.2563

ณ 31 ธ.ค 2562

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.24
1.30
1.44
อัตรากําไรสุ ทธิ (%)
3.68
1.18
(6.78)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ (%)
6.93
2.02
(18.05)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
2.83
0.88
(7.39)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (เท่า)
1.45
1.28
1.44
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
0.05
0.02
เมื่ อวันที่ 23 กุ ม ภาพันธ์ 2565 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ของบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 1/2565 ได้มีม ติ เสนอให้
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรา 0.05 บาทต่อ
หุน้ และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2563 พิจารณาการอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการ
ดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ ้น
และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
สิ ทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564
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5. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น
5.1 ชื่ อ สถานทีต่ ้ งั ของบริษัท
ชื่อบริ ษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบธุ รกิจหลัก

บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
CPL Group Public Company Limited
ธุ รกิจฟอกหนังสําหรับผลิตรองเท้าและสิ นค้าเครื่ องหนัง
และ ผูผ้ ลิตและจําหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
เลขทะเบียนบริ ษทั
0107537000289
ทุนจดทะเบียน
439,844,340 บาท
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
439,844,284 บาท
จํานวนหุ ้น
439,844,284 หุ น้
มูลค่าหุ น้ ล่ะ
1.00 บาท
ชนิดของหุ น้ ที่จาํ หน่ายแล้ว
หุน้ สามัญ
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
700 หมู่ 6 ถนนสุ ขมุ วิท ตําบล บางปูใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-709-5633-8 โทรสาร 02 – 709-5633
Homepage
www.cpl.co.th
Facebook
CPL Group Public Company Limited
เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-709-5633-8 ต่อ 8110 E-mail : secretary@cpl.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-709-5633-8 ต่อ 8600 E-mail : ir@cpl.co.th
5.2 ชื่ อ สถานทีต่ ้ งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 - 009 9000 โทรสาร 02 – 009 9991
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
นางสาวรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 4387
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขที่ 7881
นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 12261
128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 – 216 -2268 – 9 โทรสาร 02 – 216 - 2286
ที่ปรึ กษากฎหมาย
สํานักงานพายัพ ขําอาจ ทนายความ
49/154 หมู่ 1 ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 081 – 814 -0793
5.3 ข้ อพิพาททางกฏหมาย
ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฏหมายใด ๆ
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ส่ วนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ

6. นโยบายกํากับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมุ่งสร้ างความเชื่ อมัน่ ในทุกด้านให้กบั นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้วยการบริ หารจัดการธุรกิจซึ่งเป็ นการผลิตและจําหน่ายหนังฟอกสําเร็ จรู ปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล ด้วยการ
คํานึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและความยัง่ ยืนทางธุ รกิจ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึง
เห็นสมควรให้นาํ หลักการกํากับกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรื อ GC Code)
ซึ่ งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากําหนดเป็ นนโยบายในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2562 เพื่อสําหรับประกาศ โดยมี
หลักปฏิบตั ิดงั นี้
หลักการปฏิบตั ิที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 2
กํา หนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุ รกิจของกิจการที่เป็ นไปเพื่อ ความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 3
เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
หลักการปฏิบตั ิที่ 4
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
หลักการปฏิบตั ิที่ 5
ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบตั ิที่ 6
ดูแลให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบตั ิที่ 7
รักษาความน่าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการปฏิบตั ิที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งนี้หลักการปฏิบตั ิดงั กล่าวตามเอกสารแนบ 5 และเปิ ดเผยไว้ในทาง website ของบริ ษทั ที่
www.cpl.co.th
6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคณะกรรมการ บริ ษทั กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิไว้ใน
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในหลักการปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
ฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่าในกิจการอย่างย่างยืน
6.1.2 นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั ดําเนินการตามนโยบาย
กํากับดูแลกิจการที่ดี ให้หวั ข้อ หลักการปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งได้จดั ทําแนวทางกฏิบตั ิไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งได้
ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

47

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษทั ได้จดั ทําจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจน
พนักงนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซ้อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบตั ิต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา
ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้อบรมชี้ แจงพนัก งานเพื่ อ ให้ไ ด้รั บ ทราบเรื่ องการปฏิ บ ตั ิ ตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จอย่า งต่ อเนื่ อ ง
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่
สอดส่ องและส่ งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้ปฏิบตั ิตาม บริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ใน เว็ปไซด์บริ ษทั www.cpl.co.th โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 5
6.3 การเปลีย่ นเปลงและพัฒนาการทีส่ ํ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการใน
รอบปี ที่ผ่านมา
6.3.1 ในปี 2563 บริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบายเดิมที่มีอยูแ่ ล้วทุกฉบับ ตลอดจนจัดทํานโยบาและ
แนวทางปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะเข้าร่ วมกับ โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริ ต (Thai Private Sector collective Action Against Corruption: CAC) อาทิเช่น นโยบายต่อต้านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดและนิยามต่าง ๆ ของการเข้าร่ วม และ กําหนดการยืน่ แบบประเมินความ
เสี่ ยงตนเองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ของภาคเอกชนไทยในเดือน มีนาคม 2565
6.3.2 ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบตั ิที่ 7.4 การจัดทํารายงานความยัง่ ยืน บริ ษทั ยังมิได้
จัดทําเป็ นรายงานฉบับเต็มที่มีขอ้ มูลตามข้อกําหนดต่าง ๆ แต่ได้มีการบรรจุขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริ บท
เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั และการทํางานตลอดจนสามารถสอบทานการทํางานต่าง ๆได้
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7.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการ
7.2.1.องค์ประกอบคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนทั้งสิ้ นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่ งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้านธุ รกิจ บัญชี และการเงิน ซึ่ งเกี่ยวข้องและสนับสนุน
ธุ รกิจ ของบริ ษทั โดยบริ ษทั มีคณะกรรมการชุ ดย่อยอีก 4 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ คณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน
คณะกรรมการได้กาํ หนดหน้าที่ของ ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร ไว้
อย่างชัดเจน และมีการป้ องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด
บริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั (Company Secretary) เพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนําด้านกฏหมายและ
กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการ
ประสานงานให้มีปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
7.2.2 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกคนต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
จํากัด (มหาชน) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
คณะกรรมการบริ ษทั มีประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถทางธุ รกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นําเสนอมุมมองที่เป็ นประโยชน์
เกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญ อีกทั้งมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และจริ ยธรรมที่ดีงาม
7.2.3 การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั จัดให้มีการประชุ คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอสําหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 2 เดือน ต่อ
ครั้งและจะมีการประชุ มพิเศษตามความจําเป็ น โดยกําหนดการประชุ มล่วงหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้
กรรมการทุ ก ท่ า นได้ว างแผนและจัด สรรเวลาสํา หรั บ การประชุ ม ได้อ ย่า งเต็ม ที่ กรรมการบริ ษ ัท ทุ ก ท่ า นได้ใ ห้
ความสําคัญกับการประชุม โดยจะเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น บริ ษทั ได้ส่งหนังสื อเชิ ญประชุ มที่กาํ หนด
วาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุ ม
และเอกสารประกอบการประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเปิ ดเผยและเป็ น
อิส ระมี การบันทึ กรายงานการประชุ ม เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และจัดเก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ผ่า นการรั บรองจาก
คณะกรรมการเพื่อให้กรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในบางวาระอาจมีผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วม
ประชุ มด้วยเพื่อให้รายละเอี ยดข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์เพิ่ม เติม ในฐานะผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง และจะได้รับ ทราบนโยบาย
โดยตรงเพื่อให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประธานกรรมการ เป็ นผูพ้ ิจารณาเลื อกเรื่ องเข้าวาระการประชุ มคณะกรรมการและกรรมการทุกท่านมี
ความอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้าสู่ ที่ประชุม
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คณะกรรมการมีสิ ทธิ เข้าถึ งข้อมูลรายละเอี ยดที่จาํ เป็ นเพิ่ม เติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ
เลขานุ การบริ ษทั ผูบ้ ริ หารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่กาํ หนด ในกรณี ที่จาํ เป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษา หรื อผูป้ ระกอบการวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายบริ ษทั
ในการลงมติในที่ประชุ มคณะกรรมการให้ถือมติขา้ งมากเป็ นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ ง
เสี ยโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้าร่ วมประชุ มและไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั ได้เข้าร่ วมประชุมโดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุ มและจัดส่ งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุ มรับรองใน
วาระแรกของการประชุมในครั้งถัดไป รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกใน
การสื บค้นอ้างอิง
7.2.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการปฐมนิ เทศสําหรั บกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายนําเสนอภาพรวม
กิจการบริ ษทั ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
2. ข้อมูลการดําเนินงานและกิจกรรม
3. การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุ รกิจ
4. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม
7.2.5 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 9 คน
รายชื่ อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายซื อลุ๋น กัว
กรรมการ
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
5. นางสาวยูนเวน เฉิ น
กรรมการ
6. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
7. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ,ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
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กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คื อ นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น หรื อ นายกิ ติชยั วงษ์เจริ ญสิ น ลงลายมือชื่ อ
ร่ วมกับ นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น หรื อ นายซื อลุ๋น กัว พร้อมประทับตราบริ ษทั
7.2.6 คณะกรรมการบริ ษทั มีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ เว้น แต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้อง
ได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สําคัญตาม กฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กําหนด เป็ นต้น
2. กําหนด หรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
3 กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดํา เนิ นงานของบริ ษทั และการกํากับดู แลให้ฝ่ายบริ หาร
ดําเนิ นการ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่ น แผนธุ รกิ จ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
อํานาจ การบริ หาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลประกอบการและการปฏิ บ ัติง านของฝ่ ายบริ ห าร โดยมี ค วามตั้ง ใจและความ
ระมัดระวังใน การปฏิบตั ิงาน
7. จัด ให้ มี ร ะบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญ ชี ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้ง ดู แ ลให้ มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล การบริ หารการจัดการความเสี่ ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
9. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
10. กําหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ในเรื่ องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชี ไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี สําหรับ
กรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับคณะกรรมการชุ ดย่อย
7.3.1. คณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริ ษทั 2)
คณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน,
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน และ คณะกรรมการบริ หาร
7.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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ทั้งนี้ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่ อถือของงบการเงินและ มีนางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี
จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขานุการ
7.3.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีจาํ นวน 4 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นางสาวยูน เวน เฉิ น
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
โดยมีนางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวกิจจา เป็ นเลขานุการ
7.3.5 คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุ ดย่อย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อพิจารณาการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ของบริ ษทั ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
ประธานกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
2. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
3. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
โดยมีนายนิธิพงษ์ เตชะมนตรี กุล ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ารบัญชีและการเงิน เป็ นเลขานุการ
7.3.6 คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ หาร มีจาํ นวน 4 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายซื อลุ๋น กัว
กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
4. นางศรี ภา สุ ริยปั ทมาลัย
กรรมการบริ หาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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โดยมีนางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขานุการ
7.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้บริหาร
7.4.1 ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หาร จํานวน 7 คน ดังนี้
รายชื่อผูบ้ ริ หาร
ตําแหน่ง
1. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น*
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายซือลุ๋น กัว*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการตลาด ผลิตภัณฑ์หนัง
3. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิบตั ิการ และผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายสายงานฟอกหนัง ธุ รกิจหนัง
4. นางศรี ภา สุ ริยปั ทมาลัย*
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานผลิตภัณฑ์รองเท้า
และอุปกรณ์นิรภัย
5.นายธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
ผู ้ช่ ว ยรองประธานเจ้ า หน้ า บริ หาร สายงานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นั ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
6.นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรี กุล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั
เลขานุการบริ ษทั
*ผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกตามนิยามของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สําหรับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดเป็ นนโยบายและหลักเกณฑ์
การพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1.จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารให้อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิ
อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจา
กรรรมการแต่ ล ะคน กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น เช่ น เป็ นสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการชุดย่าอย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
2.จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดังสู งเป็ นไปตามหลักการนโยบาย
ที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคนและต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด หรื อคณะกรรมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะ
เป็ นผูป้ ระเมินผลงานกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นประจําทุกปี เพื่อนําไปใช้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับกรรมการและผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมถึงผล
ปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลเงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัถตุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ระยะยาว การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ฯลฯ และ
เสนอผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
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(ก) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จา่ ยต่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 9 ราย เป็ นจํานวน
ทั้งสิ้ น 4.88 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนในรู ปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
และ เงินโบนัสประจําปี
(ข) ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผบู ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 22.54 ล้านบาท
โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ในรู ปแบบ เงินดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ
(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
กรรมการบริ หารได้รับสิ ทธิ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจํานวนที่จ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจน ค่าตรวจ
สุ ขภาพประจําปี และ รถประจําตําแหน่ง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราส่ วน ร้อย
ละ 3 ของเงินเดือน
7.5 ข้ อมูลเกีย่ วกับพนักงาน
7.5.1 จํานวนพนักงาน
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีพนักงาน จํานวนทั้งสิ้ น 1,052 คน โดยแบ่งเป็ น 2 สายงานการผลิตดังนี้
สายงานผลิตหนังฟอกสํ าเร็จ สมุทรปราการ
ข้อมูลพนักงานตามส่ วนงาน (คน)
ปี 2564
สายงานบริ หาร
11
เลขานุการบริ ษทั
1
ฝ่ ายกลยุทธ์ธุรกิจ
1
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
9
ฝ่ ายกํากับนโยบายและระเบียบ
4
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
21
ฝ่ ายขายและการตลาด
16
ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
24
ฝ่ ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
48
ฝ่ ายซ่อมบํารุ ง
25
ฝ่ ายจัดซื้ อ
8
ฝ่ ายวางแผน
17
ฝ่ ายผลิต
325
รวม
510
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
154.87
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ปี 2563
11
1
1
9
4
21
16
24
49
26
8
17
315
502
109.99
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สายงานผลิตรองเท้าและอุปกรณ์ นิรภัย
ข้อมูลพนักงานตามส่ วนงาน (คน)
ปี 2564
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
29
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
30
ฝ่ ายขายและการตลาด
79
ฝ่ ายจัดซื้ อ
7
ฝ่ ายผลิต
285
ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ ง
107
รวม
542
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)
168.66

ปี 2563
4
28
34
78
5
234
82
465
166.67

ข้ อมูลสถิติการฝึ กอบรมประจําปี 2564
รายการ
จํานวนหลักสู ตรที่จดั อบรม
จํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/หลักสู ตร
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม/บาท
จํานวนอบรมพนักงานทั้งหมด
จํานวนพนักงานทั้งหมด
% อบรมพนักงาน
จํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย/คน

ปี 2563
31
22
210,955
574
956
60.04
11.26

ปี 2564
53
29.41
471,390
529
1,052
50.29
11.14

7.5.2 ค่ าตอบแทนของพนักงานบริษัท
ปี 2564 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวม 1,052 คน เป็ นจํานวนเงิน 335.33 ล้านบาท สําหรับปี
2563 บริ ษทั จ่ายให้พนักงานรวม 967 คน จํานวนเงิน 276.66 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่าเบี้ย
ขยัน ค่าวิชาชีพ,เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, เงินประกันสังคม,เงินสมทบกอบทุนทดแทนและเงินรายได้ประเภทอื่น ๆ
บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน โดยบริ ษทั มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั คัดเลือกผูจ้ ดั การกองทุนที่รับปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสําหรับผูล้ งทุน
สถาบัน และเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนที่บริ หารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคํานึ งถึงปั จจัยสิ่ งแวดล้อมสังคมและธรร
มาภิบาลมีการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนอย่างเสรี และเปิ ดเผยแนวทางการคัดเลือกการกองทุนให้สมาชิก
ทราบอันจะนําไปสู่ การบริ หารการลงทุนที่คาํ นึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั ใน
ระยะยาว โดยมีรายละเอียดของจํานวนพนักงานที่เข้าร่ วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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ข้อมูล

สายงานผลิตหนังฟอกสําเร็ จ

จํานวนพนักงานที่เป็ นเข้าร่ วมกองทุน
สัดส่ วนพนักงานเข้าร่ วม PVD/พนักงานทั้งหมด

131
28.88

สายงานผลิตรองเท้า
และอุปกรณ์นิรภัย
198
36.53

7. 6 ข้ อมูลสํ าคัญอื่น ๆ
7.6.1 รายชื่อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
เลขานุ การบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งให้ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั ดํารงตําแหน่งป็ น
เลขานุการตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2560 โดยคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งเป็ นเลาขานุการปรากฏตามเอกสารแนบ 1
บริ ษทั มอบหมายให้ น.ส. วลัยรัตน์ ศิลปะชี วะกิจจา เป็ นผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน และ น.ส. สุ ลาภา ไชยพลับ หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลการ
ปฏิบตั ิงานตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางราชการที่กาํ กับดูแลประกอบธุ รกิจของบริ ษทั โดยรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 3
7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนพันธ์ นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรี กุล ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบญชี และการเงิ น เป็ น
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ 02-709-5633-8 ต่อ 8600 หรื อ email :
ir@cpl.co.th
7.6.3 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา ปี 2562 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดบั เบิ้ลยูดบั เบิ้ลยูพี จํากัด ซึ่ งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั โดย
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน เป็ นจํานวน 1.85 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
ในการประชุ มสํามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา ปี 2563 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด ซึ่ ง
เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั
โดยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน เป็ นจํานวน 1.79 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทน
อื่น
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจํา ปี 2564 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด ซึ่ งเป็ น
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั มี
ความเป็ นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทําหน้าที่สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริ ษทั โดยสําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทน เป็ นจํานวน 1 .64 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น
(2) ค่าบริ การอื่น
บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าบริ การประเภทอื่น ๆ ให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
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8.รายงานผลการดําเนินงานสํ าคัญด้ านการกํากับดูแลกิจการ
8.1 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องกรรมการ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้บริ หารจัดการและกําหนดกลยุทธ์ โดยดําเนินการตามแนวปฏิบตั
ขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ ที่ ไ ด้ก าํ หนดไว้ ตลอดจนการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่อรองรั บ ความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น จาก
สถานการณ์ ของโรคระบาด Covid – 19 ซึ่ งมีผลกระทบกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตั หน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดให้มีการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุ ดย่อย การประเมิน
ตนเอง รายบุคคล และการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริ การ (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
2. คณะกรรมการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการทํางานประจําปี
3. เลขานุการบริ ษทั สรุ ปผลประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
4. คณะกรรมการดําเนินการปรับปรุ งการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
แบบประเมินผลงานคณะกรรมการ มุ่งเน้นการนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการโดยมีเกนฑ์การประเมินผล แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
4 = มีการดําเนินงานในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
3 = มีการดําเนินการในเรื่ องนั้นดี
2 = มีการดําเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
1 = มีการดําเนินการในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0 = ไม่มีการดําเนินการในเรื่ องนั้น
คณะกรรรมการมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองเป็ นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรั บปรุ งแก้ไขต่อไป โดยได้กาํ หนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็ น
บรรทัด ฐานที่ จ ะใช้ เ ปรี ย บเที ย บผลการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ห ลัก เกณฑ์ แบบประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการ
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริ หาร
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน ซึ่ งประกอบด้ว ย
คณะกรรมการอิสระ และ กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร สําหรั บการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดเป็ นนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
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1.จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หารให้อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ น
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากรรรม
การแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น เป็ นสมาชิ กของคณะกรรมการชุ ด
ย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม
2.จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดังสู งเป็ นไปตามหลักการนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
จูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละคนและต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
3. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารทั้งหมด หรื อคณะกรรมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู ้
ประเมิ นผลงานกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นประจํา ทุ ก ปี เพื่อนํา ไปใช้พิจารณากํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับกรรมการและผูบ้ ริ หารตามเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมถึงผล
ปฏิบตั ิงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามวัถตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว การพัฒนาผูบ้ ริ หาร ฯลฯ และ
เสนอผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(1) การสรรหากรรมการอิสระ บริ ษทั กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั และได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ดังนี้
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนัยผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่
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เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ
7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ย วกันและเป็ นการแข่ งขันที่มีนัยกันกับกิ จการของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ0.5 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กันกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด บริ ษทั มีนโยบายให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในระหว่างการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่อ คณะกรรมการ
บริ ษทั ชุดปัจจุบนั เมื่อครบกําหนดตามวาระก็จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ และนําเสนอต่อที่ประชุ มผู ้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี้
1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลโดยให้ผูถ้ ือหุ ้น
ลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ตนมีอยูเ่ ลือกบุคคที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเท่า
จํานวนที่จะถึงเลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลื อกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นชี้ขาด
กรณี ที่ ตาํ แหน่ ง กรรมการว่า งลงเนื่ องจากเหตุ อื่น นอกจากครบวาระออกจากตํา แหน่ ง กรรมการ ให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคล
ซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน ทั้งนี้ มติการ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลือยู่
สําหรับการสรรหาผูม้ าดํารงตําแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ หารจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ความชํานาญและประสบการณ์ ในตํา แหน่ งงาน ที่ เป็ นประโยชน์สูง สุ ดต่อการ
ดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท เข้า ใจธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นอย่า งดี และสามารถบริ ห ารงานให้เ ป็ นไปตามเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุ มตั ิในเบื้องต้น และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
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8.1.2 การเข้าร่ วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคล
การเข้าประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2564
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
การประชุมที่ผา่ นมา
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ สามัญผูถ้ ือหุ น้
1. นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการ
6/6
1/1
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6/6
1/1
3. นายซื อลุ๋น กัว
กรรมการบริ หาร
6/6
1/1
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการบริ หาร
6/6
1/1
5. นางสาวยูนเวน เฉิ น
กรรมการ
6/6
1/1
6. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
5/6
1/1
7. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการอิสระ,
6/6
1/1
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการอิสระ,กรรมการ
6/6
1/1
ตรวจสอบ
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการอิสระ,กรรมการ
6/6
1/1
ตรวจสอบ
การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2564
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
1. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

การประชุมที่ผา่ นมา
4/4
4/4
4/4

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในรอบปี 2564
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
การประชุมที่ผา่ นมา
1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
3. นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น

ประธานกรรมการสรรหารและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ

61

3/3
3/3
3/3

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในรอบปี 2564
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
1. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
3. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
4. นางสาวยูน เวน เฉิ น

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

การประชุมที่ผา่ นมา
1/1
1/1
1/1
1/1

การเข้าประชุมของคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน ในรอบปี 2564
รายชื่อกรรมการ
ตําแหน่ง
การประชุมที่ผา่ นมา
1. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
2. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
3. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
4. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น

ประธานกรรมการ
ที่ปรึ กษาการลงทุน
กรรมการที่ปรึ กษาฯ
กรรมการที่ปรึ กษาฯ
กรรมการที่ปรึ กษาฯ

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคลดังนี้

รายชื่อ
1.นายสุ วชั 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.นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
8.พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์
9.ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2564
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจําปี
รวม
215,000.00
105,000.00
350,000.00
670,000.00
240,000.00
150,000.00
350,000.00
740,000.00
215,000.00
70,000.00
300,000.00
585,000.00
215,000.00
80,000.00
250,000.00
545,000.00
215,000.00
70,000.00
150,000.00
435,000.00
240,000.00
90,000.00
100,000.00
430,000.00
240,000.00
180,000.00
100,000.00
520,000.00
240,000.00
110,000.00
100,000.00
450,000.00
240,000.00
165,000.00
100,000.00
505,000.00
2,060,000.00 1,020,000.00 1,800,000.00 4,880,000.00
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8.1.3 การกํากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการดําเนิ นงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุ รกิ จฟอกหนังเป็ นหลัก รวมถึ ง
ธุรกิจที่เอื้ออํานวยและเป็ นประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในธุ รกิ จหลัก โดยมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มูลค่ารวม 40 ล้านบาทหรื อมีสัดส่ วนเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละ 0.18 ของสิ นทรัพย์รวมของงบ
การเงิน รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในส่ วนของการบริ หารบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควบคุมดูแลบริ ษทั ร่ วม โดยการส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ซึ่ งผูเ้ ป็ น
กรรมการจะต้องผลักดันให้บริ ษทั ร่ วมนั้น ๆ ดําเนินการให้เป็ นผลสําเร็ จในเรื่ องสําคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้ าหมาย ให้
มีการบริ หารงานที่โปร่ งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ตามเป้ าหมาย และ
ไม่ลงทุนเกินจํานวนที่ได้รับอนุมตั ิ สําหรับการลงทุนในบริ ษทั ย่อย คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.997 ทั้งนี้ไปเปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินประจําปี 2564 ในหัวข้อหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการกํากับดุแลกิจการ โดยกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิ จการที่ดี และจรรยาบรรณและจริ ยธรรม ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ได้มีการทบทวนนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC) และ
มีกาํ หนดส่ งข้อมูลเพื่อให้ประเมินตนเองต่อคณะกรรมการแนวร่ วมต่อต้านคอร์ รัปชันของภาคเอกชนไทย ภายในเดือน
มีนาคม 2565
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้แนว
ปฏิบตั ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องทุกหน่วยฝ่ าย กรรมการ, ผูบ้ ริ หาร และ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย หากรายการนั้นเข้าข่าย
เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
รวมทั้ง เปิ ดเผยข้อมู ล รายการที่ เกี่ ย วโยงกันของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนอย่า งเคร่ ง ครัด นอกจากนั้นในแนวปฎิ บ ตั ิ ข อง
กรรมการบริ ษทั ได้มี การกํา หนดแนวทาง สําหรั บกรรมการหากได้รับ รู ้ ขอ้ มู ลที่ ยงั ไม่ไ ด้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะและ
กําหนดให้ มีการรายงานการถื อครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ
(2) การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส โดยได้กาํ หนดนโยบายด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูล ความโปร่ งใส รายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุ รกิจ
และผลประกอบการของบริ ษทั ในแง่ความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสมํ่าเสมอ ให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น นักลงทุน นักวิเคาระห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
กฏหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบที่ เกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยข้อมู ลอย่างโปร่ งใสและเคร่ ง ครั ด เมื่ อกรรมการบริ ษ ทั หรื อ
ผูบ้ ริ หารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในการการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษ ทั ตามข้อกํา หนดของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทางบริ ษทั กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานข้อมูลให้หน่วยงานกํากับดูแล
ทราบตลอดเวลาโดยเคร่ งครั ด การดู แลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้มีมาตราการป้ องกันข้อมูล
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ภายในโดยได้กาํ หนดเป็ นข้อปฏิบตั ิไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจ ในหมวดที่ 1 ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั การรักษา
ข้อมูลอันเป็ นความลับ โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั บริ ษทั ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจหรื อราคาหุ ้น ในส่ วนของกรรมการได้มีการกําหนด
ข้อปฏิบตั ิไว้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิและกําหนดไว้ในข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ โดยกําหนดไว้ดงั นี้
1. กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของ
บริ ษทั ที่มี สาระสําคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2. พนัก งานบริ ษ ัท ทุ ก ระดับ ต้อ งรั ก ษาและปกปิ ดข้อ มู ล ลู ก ค้า และข้อมู ล ทางการค้า ไว้เ ป็ นความลับ
พนักงานบริ ษทั ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ น
ข้อบังคับ โดยกฎหมายให้เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุ มตั ิให้
มีการเปิ ดเผย
3. ห้ามกรรมการผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิ ดเผย หรื อส่ งผ่านข้อมูล หรื อ
ความลับของบริ ษทั ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง เป็ นต้น
4. การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษทั ที่มีอาํ นาจหน้าที่ พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้าที่เปิ ดเผย
ข้อมูล เมื่อถู กถามให้เปิ ดเผยข้อมู ลที่ ตนไม่มีหน้าที่ เปิ ดเผยให้แนะนําผูถ้ ามสอบถามผูท้ ี่ ทาํ หน้าที่ เปิ ดเผยข้อมูลนั้น
เพื่อให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ไม่ให้คาํ แนะนําในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับหน้าที่การงานที่
ได้รับ มอบหมายจากบริ ษทั
6. บริ ษทั จะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้ อ/ขายหลักทรัพย์ในช่ วงเวลาการจัดทํางบการเงินทั้งรายไตร
มาสและรายปี ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั จนกว่าจะมีการประกาศ
ให้ทราบ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงวันที่สามารถทําการซื้ อ/ขายได้ตามปกติ
7. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ให้จดั ทํารายงานการซื้ อขาย นั้นภายใน 3 วันทําการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องตาม หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริ ษทั
(3) การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบายต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษทั มุ่งมัน่ ดําเนิ นธุ รกิจอยํ่างโปร่ งใส ภายใต้หลักธรรมภิบาล ต่อต้านการติดสิ นบน การคอร์ รัปชัน่
และสนับสนุ นให้บุคคลกรทุกระดับให้ความสําคัญ และมีจิตสํานึ กในการต่อต้านการทุจริ ต ได้กาํ หนดนโยบายการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานให้ทุกคน
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยมีกาํ หนดส่ งแบบประเมิน
โครงการแนวปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการการต่อต้านการทุจริ ต ในเดือน มีนาคม 2565
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(4) การแจ้งแบะแส (Whistleblowing)
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยน ในระดับ
บริ หาร ได้แก่ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานในแต่ละระดับ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และช่องทางในระดับกรรมการ
บริ ษ ทั ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษ ทั ได้จดั ทํา ช่ องทางรั บ ข้อร้ องเรี ย น ข้อคิ ดเห็ น
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณ รวมถึ งพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อ
ประพฤติ มิชอบของบุคคลในบริ ษ ทั ทั้งจากพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษ ทั และได้กาํ หนดแนวทางในการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนเป็ นความลับ ซึ่ งจะรับรู ้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ้องเรี ยนบริ ษทั มีช่องทางให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ ง ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น หรื อคําถาม รวมทั้งข้อร้องเรี ยนมายังบริ ษทั ผ่านการส่ งจดหมายปิ ดผนึ กถึงคณะกรรมการ หรื อ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อ อีเมล์ถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริ ษทั มีมาตรการเก็บข้อมูลของผู ้
ร้องเรี ยนที่เป็ นความลับ เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ผูร้ ้องเรี ยน ในที่ผ่านมา ไม่มีขอ้ ร้องเรี ยนใด ๆ แจ้งมายังหน่วยงาน
กํากับนโยบายและระเบียบ
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจาํ นวน 3 คน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ ด้านบัญชี และการเงิ น เพียงพอที่จะทํา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่ อถือของงบการเงินและ มีนางสาววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริ หารความเสี่ ยง และระบบการ ตรวจสอบภายใน
ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมธุ รกิจอย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล
4. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
5. สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอรัปชัน่ ของบริ ษทั
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ ของ
บริ ษทั ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต
7. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้มนั่ ใจว่าสมเหตุผล และเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
9. กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็ นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
10. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผูต้ รวจสอบภายนอกและหรื อหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่ วม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบสอบภายนอกและหรื อหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในและให้ความ
เห็นชอบผลตอบแทนของผูต้ รวจสอบภายนอกและหรื อพนักงานฝ่ ายตรวจสอบภายในซึ่ งพิจารณาโดย
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั
11. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายนอกและ
หรื อฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายบริ หารมีการดําเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
อย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
12. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรื อนําเสนอ
ข้อมูล ร่ วมประชุม หรื อจัดส่ งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจําเป็ น
13. ในกรณี ที่จาํ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคําปรึ กษาจากที่ปรึ กษาภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริ ษทั
14. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครั้งหรื อตามความจําเป็ นเพื่อให้ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมขององค์กรและนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
15. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในด้านต่างๆ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
16. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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8.3 สรุ ปผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่น ๆ
8.3.1 สําหรับจํานวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ปรากฏอยู่
ในหัวข้อ 8.1.2 ข้อมูลของคณะกรรมการชุดย่อย
8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการปฏิบตั ิหน้าที่ในที่ปีผ่านมาดังนี้ มีการประชุ ม
เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 และ การสรรหาและแต่งตั้ง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน จํานวน 3 ครั้ง มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ดงั นี้ โดยแบ่งแยกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหา และ การกําหนด
ค่าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
1. กํา หนดหลัก เกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษ ทั และกรรมการชุ ด ย่อ ย โดยพิจ ารณาความ
เหมาะสมของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลื อก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ
ตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ด้ านการกําหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ดย่อย เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
รายบุ คคล โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุ รกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาํ ชี้แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษทั
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่ เกี่ ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายโดยฝ่ ายบริ หาร
และหน่ วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8.3.3 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ในปี 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ ตาม
รายงาน ข้อ 2 การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
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8.3.4 คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน เพื่อส่ งเสริ มหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดี คณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาการลงทุ น มี หน้า ที่ ก ํา หนดแผนการลงทุ น ของบริ ษ ัท ให้เ ป็ นไปตามวิสัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ของบริ ษ ัท
กลัน่ กรองและกํากับดูแลโครงการลงทุนที่สําคัญ ให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุ ด
ขององค์กร ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่กรณี
8.3.5 คณะกรรมการบริ หาร มีขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุ ประสงค์ขอ้ บังคับ
และมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นก่อนดําเนิ นการ เช่ นเรื่ องที่กฎหมาย
กํา หนดให้ต้องได้รับ มติ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น การทํา รายการเกี่ ย วโยงกันและการซื้ อหรื อขายสิ นทรั พ ย์ที่ สํา คัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนดเป็ นต้นทั้งนี้ขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิ จ ทิศทางและเป้ าหมายทางธุ รกิจโดย
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจโดยมีฝ่าย
บริ หารดําเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูส้ อบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ด้วยความระมัดระวัง และมีค วามรับ ผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้ง ต้องปฏิ บ ตั ิหน้า ที่ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจัด ทํา นโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุ รกิจ และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวนนโยบายการกํา กับ ดู แลกิ จการ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการดํา เนิ นธุ รกิ จ และคู่มื อ
กรรมการ และประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กํา หนดระดับ อํา นาจทางการเงิ นของประธานเจ้า หน้า ที่บ ริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การรวมทั้ง การ
กําหนดนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. พิจารณาอนุ ม ตั ิ และ / หรื อให้ค วามเห็ นชอบต่ อรายการที่ เกี่ ย วโยงของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยให้
เป็ นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมตั ิรายการสําคัญเช่นโครงการลงทุนและการดําเนินการใดๆ ที่กฎหมายกําหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่ อถือได้
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่ างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
บริ ษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระของบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของทุ กหน่ วยงานให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของการควบคุ ม
ภายในของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่ งช่วยให้ฝ่ายบริ หารเกิ ดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยูน่ ้ นั มีการปฏิ บตั ิจริ งอย่าง
สมํ่าเสมอและเป็ นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่ องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดําเนินงานที่มีอยูใ่ ห้มี
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ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในสามารถทํา หน้า ที่ ตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล ได้อย่า งเต็ม ที่
เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใช้แบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของสํานักงาน กลต. เป็ นต้นแบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ด้วย
9.1.1 คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ใ ช้แบบประเมิ นความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ง
บริ หารจัดการความเสี่ ยง ตามแบบที่สํานักงาน กลต. กําหนด สําหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยง ประจําปี 2564 และมีความเห็นว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น เช่ น เดี ย วกับ คณะกรรมการบริ ษ ัท ทั้ง นี้ ตามรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 5
9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นางสาววลัยรัตน์
ศิลป์ ชีวะกิจจา ดํารงตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวย ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นอย่างดี สามารถทําหน้าที่กาํ กับดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ทั้งนี้ การพิจารณา
9.1.4 การอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้อง
ผ่านการอนุมตั ิ (หรื อได้ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2 รายการระหว่ างกัน
ข้อมูลรายละเอียดตามงบการเงิน ประจําปี 2564 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ฯ”)
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ด
วันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ และฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดําเนิ นงานรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ และผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ และกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้
กล่ า วไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่
กําหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสํา หรับ งวดปั จจุบนั ข้า พเจ้า ได้นาํ เรื่ อ ง
เหล่า นี้ ม าพิจ ารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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สิ นค้าคงเหลือ
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 บริ ษทั ฯ แสดงสิ นค้าคงเหลือ
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวนเงิน
1,316.12 ล้านบาท วัตถุดิบหรื อสิ นค้าสําเร็ จรู ปเป็ นสิ นค้าที่มีความผันผวนของราคา ซึ่ งอาจส่ งผลต่อมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เนื่ องด้วยสิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้ว แต่มูล ค่า ใดจะตํ่า กว่า ข้า พเจ้า ให้ค วามสํา คัญ กับ การพิจ ารณาค่า เผื ่อ การลดลงของมูล ค่า สิ น ค้า คงเหลือ
เนื่ อ งจากต้อ งอาศัย ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้า งมากสํา หรับการพิจารณามูลค่า สุ ทธิ ที่จะได้รับ เพื่อนํา มา
เปรี ยบเทียบกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ ในการพิจารณาจํานวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่เหมาะสม
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
• ทําความเข้าใจการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการวัดมูลค่ าของสิ นค้าคงเหลื อ
• ประเมิ นความเหมาะสมของวิธีการคํานวณมูลค่ าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชี
• พิ จารณาความสมเหตุ สมผลของราคาขายภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับกับราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือ
• พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี
• พิ จารณาความเพี ย งพอในการเปิ ดเผยข้อมู ลของบริ ษทั ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ องอื่น

งบการเงินของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อื่นในสํานักงานเดี ยวกันกับข้าพเจ้า ซึ่ งแสดงความเห็ นอย่างไม่ มี
เงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจําปี นั้น ซึ่ งคาด
ว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คื อ การอ่า นและพิ จ ารณาว่า ข้อ มูล อื่ น มีค วามขัด แย้งที่มีส าระสํา คัญ กับงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการหรื อกับ ความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้า พเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที่ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูก ต้อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจําเป็ นเพื่ อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของบริ ษทั ฯ ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ หรื อ
หยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ซ่ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่
ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่ า งสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอ
ไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจ
ของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ นรวม
และงบการเงิ นเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิ งานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็ นของข้า พเจ้า ความเสี ่ ย งที ่ ไ ม่พ บข้อ มูล ที ่ ข ดั ต่ อ
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•

•
•

•

•

ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่า ความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิธี ก าร
ตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่ อวัตถุประสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อความ
มี ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชี สํา หรั บ การดํา เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของ
ผู บ้ ริ ห าร และจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ ได้รั บ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับ
เหตุ การณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่ อความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่ มี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึ งการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบ
บัญ ชี ที่ไ ด้รับจนถึง วัน ที ่ ใ นรายงานของผู ส้ อบบัญ ชี ข องข้า พเจ้า อย่า งไรก็ต าม เหตุก ารณ์ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรื อ กิ จกรรมทางธุ ร กิ จภายในกลุ่มบริ ษ ทั ฯ เพื่ อแสดงความเห็ นต่ อ งบการเงิ นรวม ข้า พเจ้า
รั บ ผิด ชอบต่ อการกํา หนดแนวทาง การควบคุ มดู แ ล และการปฏิ บัติ งานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบ
การควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจน
เรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเ หตุผ ลที่บุค คลภายนอกอาจพิจารณาว่า กระทบต่อความเป็ นอิส ระของข้า พเจ้า และ
มาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนยั สําคัญมากที่ สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(ชลทิชา เลิศวิไล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 12258

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

6
7
8

49,130,408.96
260,607,316.65
1,320,119,457.33
774,984.33
183,739.84
1,630,815,907.11

42,663,388.62
260,607,316.65
1,320,119,457.33
774,965.99
183,739.84
1,624,348,868.43

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

9
10

20,233,720.23
242,181.00
124,988,568.42
524,547,553.23
55,159,782.22
3,809,267.32
70,494,563.13
8,844,799.29
808,320,434.84
2,439,136,341.95

233,720.23
26,499,925.00
242,181.00
124,988,568.42
524,547,553.23
55,159,782.22
3,809,267.32
70,494,563.13
8,844,799.29
814,820,359.84
2,439,169,228.27

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

หมายเหตุ

11
12
13.1
14
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บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

16
17

873,113,481.10
350,788,467.35

873,113,481.10
350,777,332.35

662,487,909.76
248,989,867.02

18
13.2
19

62,485,000.00
17,801,397.08
10,741,203.72
1,314,929,549.25

62,485,000.00
17,801,397.08
10,741,203.72
1,314,918,414.25

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

18
13.2
14
20

44,550,000.00
23,951,020.52
3,114,978.76
56,177,624.90
314,650.00
128,108,274.18
1,443,037,823.43

44,550,000.00
23,951,020.52
3,114,978.76
56,177,624.90
314,650.00
128,108,274.18
1,443,026,688.43

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
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บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

21
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439,844,340.00

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)

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

30,483,074.26
194,284,013.48
(90,019.60)
996,098,518.52
2,439,136,341.95

30,483,074.26
194,328,034.80
(90,019.60)
996,142,539.84
2,439,169,228.27

29,539,593.15
134,956,681.60
(90,019.60)
935,827,705.53
2,132,410,521.54

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและการให้บริการ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที�กําหนดไว้ - สุทธิจากภาษี
รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี

25

10
28.1

28.2

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
1,877,650,252.65
(1,455,134,447.93)
422,515,804.72
16,999,591.67
(153,170,190.18)
(156,753,202.78)
(26,755,287.20)
(10,741,203.72)
(32,907,872.34)
(166,269.77)
59,021,370.40
10,037,407.98
69,058,778.38

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
1,877,650,252.65
1,593,545,715.90
(1,455,134,447.93) (1,243,826,936.04)
422,515,804.72
349,718,779.86
16,997,757.99
29,410,189.37
(153,170,190.18)
(158,392,881.17)
(156,707,347.78)
(145,125,648.22)
(26,755,287.20)
(7,015,835.44)
(10,741,203.72)
(1,614,915.48)
(32,907,872.34)
(39,859,769.51)
(166,269.77)
59,065,391.72
27,119,919.41
10,037,407.98
(8,250,297.29)
69,102,799.70
18,869,622.12

(7,199.71)

(7,199.71)

2,218,406.61

(7,199.71)
(7,199.71)
69,051,578.67

(7,199.71)
(7,199.71)
69,095,599.99

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

0.16

0.16

0.04

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
ส่วนตํ�ากว่าทุน
จากการรวมกิจการ
ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

งบการเงินรวม
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

439,844,284.00

574,095,791.76

(242,518,625.38)

29,539,593.15

134,956,681.60

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น
ในบริษัทร่วม
(90,019.60)

439,844,284.00

574,095,791.76

(242,518,625.38)

943,481.11
943,481.11
30,483,074.26

(8,780,765.68)
69,058,778.38
(7,199.71)
(943,481.11)
59,327,331.88
194,284,013.48

(90,019.60)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

23

23
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รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

935,827,705.53
(8,780,765.68)
69,058,778.38
(7,199.71)
60,270,812.99
996,098,518.52

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
ส่วนตํ�ากว่าทุน
จากการรวมกิจการ
ภายใต้
การควบคุมเดียวกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

ทุนที�ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

439,844,284.00

574,095,791.76

(242,518,625.38)

29,539,593.15

113,868,652.87

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�น
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื�น
ในบริษัทร่วม
(90,019.60)

439,844,284.00

574,095,791.76

(242,518,625.38)

29,539,593.15

18,869,622.12
2,218,406.61
21,088,028.73
134,956,681.60

(90,019.60)

18,869,622.12
2,218,406.61
21,088,028.73
935,827,705.53

439,844,284.00

574,095,791.76

(242,518,625.38)

943,481.11
943,481.11
30,483,074.26

(8,780,765.68)
69,102,799.70
(7,199.71)
(943,481.11)
59,371,353.20
194,328,034.80

(90,019.60)

(8,780,765.68)
69,102,799.70
(7,199.71)
60,314,834.31
996,142,539.84

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563
การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
กําไรสําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
รวมการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

23

23
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รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

914,739,676.80

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี

69,058,778.38

69,102,799.70

18,869,622.12

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

(10,037,407.98)

(10,037,407.98)

8,250,297.29

ค่าเสื�อมราคา

78,151,524.02

78,151,524.02

82,795,165.27

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการเช่า

-

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

1,519,216.22

1,519,216.22

49,605.13
2,135,807.84

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย

-

-

389,522.49

หนี�สูญ

-

-

31,080.10

ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น

8,569,115.45

8,569,115.45

5,444,034.94

ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,437,171.44

3,437,171.44

ขาดทุนจากปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)

10,625,848.26

10,625,848.26

(37,228,627.71)

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์

10,741,203.72

10,741,203.72

1,614,915.48

กําไรจากการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

-

กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้งาน
กําไรจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

(2,036,356.04)

(1,769,269.71)

(1,769,269.71)

(243,153.76)

280,782.92

280,782.92

1,736,055.10

4,711.06

4,711.06

-

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

(786,211.08)

166,269.77

166,269.77

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�น

4,188,756.88

4,188,756.88

(324,631.19)

-

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

4,456,095.49

4,456,095.49

9,528,412.00

รายได้ดอกเบี�ยรับ

(108,738.38)

(106,904.70)

(88,821.92)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

32,907,872.34

32,907,872.34

37,950,918.43

212,191,929.88

212,237,784.88

128,087,634.49

(35,724,164.98)

(35,724,164.98)

(779,641.93)

(344,592,378.45)

(344,592,378.45)

149,641,777.44

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น

(57,254.40)

(57,254.40)

57,834.47

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

(94,710.58)

(94,710.58)

180,139.58

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

374,782.52

374,782.52

(5,733.76)

101,368,707.73

101,357,572.73

(38,322,058.36)

(1,614,915.48)

(1,614,915.48)

-

93,150.00

93,150.00

-

(68,054,853.76)

(68,020,133.76)

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน(เพิ�มขึ�น)ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น
สินค้าคงเหลือ

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น(ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น
หนี�สินสัญญาอนุพันธ์
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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238,859,951.93

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

เงินสดรับดอกเบี�ยรับ

108,738.38

106,904.70

290,277.32

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(774,984.33)

(774,965.99)

(685,118.79)

เงินสดรับจากการรับคืนภาษีเงินได้

-

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

-

661,662.61

(5,151,126.00)

(5,151,126.00)

(5,214,773.00)

(73,872,225.71)

(73,839,321.05)

233,912,000.07

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

(26,499,925.00)

-

(99,997.50)

(99,997.50)

-

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(20,299,992.50)

(299,992.50)

-

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

(11,977,191.14)

(11,977,191.14)

เงินสดจ่ายเจ้าหนี�เงินลงทุนในบริษัทร่วม

(13,870,616.90)

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,836,697.37

1,836,697.37

243,157.76

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์สิทธิการใช้

(1,976,566.00)

(1,976,566.00)

(689,700.00)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น

(1,362,700.00)

(1,362,700.00)

(172,000.00)

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์อื�น

-

-

(23,388,983.60)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื�น

-

-

934,579.44

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(33,879,749.77)

(40,379,674.77)

(36,943,563.30)

18,718,408.37

18,718,408.37

30,924,101.49

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ�มขึ�น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

2,025,352,428.39

2,025,352,428.39

1,731,509,313.11

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

(1,836,520,952.13)

(1,836,520,952.13)

(1,900,271,869.33)

เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(57,366,000.00)

เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

(57,366,000.00)
-

(60,000,000.00)
100,000,000.00
(10,704,000.00)

(21,095,633.07)

(21,095,633.07)

(19,403,475.30)

(12,424.00)

(12,424.00)

(2,028,605.40)

เงินสดจ่ายดอกเบี�ยจ่าย

(32,764,090.59)

(32,764,090.59)

(39,888,224.06)

เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย

(8,779,411.09)

(8,779,411.09)

87,532,325.88

87,532,325.88

(169,862,759.49)

(20,219,649.60)

(26,686,669.94)

27,105,677.28

(46,557.45)

(46,557.45)

(62,948.07)

(20,266,207.05)

(26,733,227.39)

27,042,729.21

69,396,616.01
49,130,408.96

69,396,616.01
42,663,388.62

42,353,886.80
69,396,616.01

เงินสดจ่ายในหนี�สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี�ค่าสินทรัพย์

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

6

82

บริษัท ซีพแี อล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้อมูลบริ ษทั
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศ
ไทยซึ่ งจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของสํานักงานแห่ งใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสุ ขุมวิท ตําบลบางปู
ใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย
บริ ษทั ฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537
บริ ษ ทั ฯ มี การดําเนิ นงานและกิ จกรรมหลักในการประกอบธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมผลิ ตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์หนังสําเร็ จรู ป ให้บริ การฟอกหนัง และผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ กลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบ
ต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่อ าจนํ า มาซึ่ งความไม่ แ น่ น อนและผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมของการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการ
และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทาง
บัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การจัดรายการในงบการเงินเป็ นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับการกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน
2.3 ในการจัดทํางบการเงิ นเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบต่อจํา นวนเงิ นที่
เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิ นทรัพย์และหนี้สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ได้ประมาณการไว้

83

2.4 รายงานทางการเงิ นฉบับภาษาไทยเป็ นรายงานทางการเงิ นฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบับภาษาไทย
3. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
3.1 งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า
“กลุ่ มบริ ษทั ฯ”) บริ ษทั ย่อยเป็ นกิ จการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั ฯ งบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั ฯ นับแต่วนั ที่มีการควบคุ มจนถึ งวันที่การ
ควบคุมสิ้ นสุ ดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริ ษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด

อัตราร้อยละของการถือหุน้

จัดตั้งใน
ประเทศ

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
99.997
ประเทศไทย

ประเภทกิจการ

ดํา เนิ น การหรื อลงทุ น ในธุ ร กิ จ ใหม่
หรื อเข้าหุน้ กับบริ ษทั อื่น

3.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.00 ในการจัดทํางบการเงินรวม บริ ษทั ฯ
คํานวณเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเสมือนหนึ่งถือหุ น้ ร้อยละ 100
3.3 รอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
3.4 ในการจัดทํา งบการเงิ นรวม บริ ษ ทั ฯ ได้ตดั ยอดสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ นคงเหลื อและรายการค้า
ระหว่างกันแล้ว
3.5 นโยบายการบัญชี ข องบริ ษ ัท ย่อยในส่ ว นของรายการบัญ ชี ที่ เ หมื อ นกันใช้นโยบายการบัญ ชี
เช่นเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในงวดปั จจุบนั
ในระหว่ า งปี กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาํ หรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้ มี ข้ ึ น เพื่ อ ให้ มี เ นื้ อ หาเท่ า เที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้
ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินแนวทางการดําเนิ นการและ
พิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิ
5. สรุปนโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
5.1 เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จดั ทํางบการเงิน
เกณฑ์ก ารวัดมูลค่า ที่ใช้จดั ทํางบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์
อื่น ๆ สํ า หรั บ รายการที่ มี ก ารใช้เกณฑ์ก ารวัดมู ล ค่ าอื่ นได้เปิ ดเผยเกณฑ์ก ารวัดมู ลค่ า ที่ ใ ช้ใ น
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5.2 รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงิ นตราต่า งประเทศรับ รู ้ เมื่ อเริ่ ม แรกด้วยการแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทไทย
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนทันที ณ วันที่เกิดรายการ
รายการที่เป็ นตัวเงิ นที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นงวดแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทไทย
โดยใช้อตั ราปิ ด
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินของรายการที่เป็ นตัวเงินหรื อจาก
การแปลงค่าของรายการที่เป็ นตัวเงินรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เกิดรายการ
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
ออมทรัพ ย์และประจําไม่เกิ น 3 เดื อน ที่ ไม่ติดภาระคํ้าประกัน โดยไม่รวมเงิ นเบิกเกิ นบัญชี ซ่ ึ ง
แสดงเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
5.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
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มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการดําเนินธุ รกิจปกติ
หักด้วยต้นทุนที่จาํ เป็ นต้องจ่ายไปในการผลิตสิ นค้านั้นให้เสร็ จจนขายสิ นค้านั้นได้
5.5 เครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม บวก
ด้วยต้นทุนการทํารายการ (ถ้ามี) ในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี้ การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับ
การจัดหาเงิ นที่ มี นัย สํา คัญ กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จะรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นดัง กล่ า วด้ว ยราคาของ
รายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่ องการรับรู ้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุ รกิจของกิจการในการ
จัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ถือ
ครองสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นนั้นเพื่อรั บ กระแสเงิ นสดตามสัญญา และเงื่ อนไขตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมี
การประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง
หรื อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนจะแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้การเปลี่ยนแปลงสุ ทธิ ของมูลค่ายุติธรรมในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของหนีส้ ิ นทางการเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้สินทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สิน
ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผล
กํา ไรและขาดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ นจากการตัด รายการหนี้ สิ นทางการเงิ น และการตัดจํา หน่ า ยตามวิ ธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่าย

86

คํานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่า
ตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ฯ ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อ
หนี้ สินทางการเงิ นที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
บวกหรื อหักด้วยต้นทุ นการทํารายการซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์
ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทํารายการของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสด
ของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หรื อได้มีการโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั
รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีการโอนการ
ควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วา่ จะไม่มีการโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ฯ ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของ
หนี้ สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มี
การเปลี่ ยนหนี้ สินทางการเงิ นที่ มีอยู่ให้เป็ นหนี้ สินใหม่จากผูใ้ ห้กู้รายเดียวกันซึ่ งมีขอ้ 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
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น
สําหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต แต่จะรับรู ้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุน
ด้านเครดิ ตจากประสบการณ์ ในอดี ต ปรับปรุ งด้วยข้อมู ลการคาดการณ์ ไปในอนาคตเกี่ ยวกับ
ลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นจะถู กตัดจําหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิ จการคาดว่าจะไม่ได้รับคืน
กระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ
ในงบแสดงฐานะการเงิ น ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ บงั คับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบ
จํานวนเงินที่รับรู ้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และ
ชําระหนี้สินพร้อมกัน
5.6 ตราสารอนุพนั ธ์
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ คื อ สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า เพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของตราสารอนุ พนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาํ สัญญา
และวัดมู ล ค่ า ในภายหลัง ด้วยมู ล ค่า ยุติธ รรม โดยรั บ รู ้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ า ยุติธ รรมใน
ภายหลังในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงตราสารอนุพนั ธ์เป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็ นหนี้ สินทางการเงิ นเมื่ อมีมูลค่ายุติธรรม
น้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริ ษทั ฯ แสดงตราสารอนุพนั ธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึง
กําหนดชําระภายใน 12 เดื อน เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น และ
แสดงตราสารอนุพนั ธ์อื่นเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อหนี้สินหมุนเวียน
5.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ แสดงด้วยราคาทุ นหักด้วยผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
5.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมแสดงตามวิ ธี ส่ วนได้เสี ยซึ่ งรั บรู ้ เมื่ อเริ่ มแรกด้วยราคาทุ นและ
ปรับปรุ งภายหลังวันที่ได้มาด้วยการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุนหรื อกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษทั ร่ วมตามสัดส่ วนที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมนั้นโดยส่ วนทุนหรื อเงินปั นผล
ที่ได้รับจากบริ ษทั ร่ วมจะถูกนําไปหักจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมนั้น
หากส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวนเงินเท่ากับหรื อสู งกว่าส่ วน
ได้เสี ยของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมนั้น (รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใด ๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของเงินลงทุนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมนั้น) กลุ่มบริ ษทั ฯ จะหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุน
ที่ เกิ นกว่าส่ วนได้เสี ย ของบริ ษ ทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วมนั้น เมื่ อส่ วนได้เสี ยของกลุ่ มบริ ษทั ฯ มี มูลค่ า
ลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว กลุ่มบริ ษทั ฯ จะรับรู ้ ส่วนแบ่งขาดทุนเพิ่มเติมเป็ นหนี้ สินก็ต่อเมื่อมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรื อมีภาระผูกพันจากการอนุมานหรื อได้มีการจ่ายเงินเพื่อชําระภาระผูกพัน
แทนบริ ษทั ร่ วมไปแล้ว หากในเวลาต่อมา บริ ษทั ร่ วมมีกาํ ไร กลุ่มบริ ษทั ฯ จะเริ่ มรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร

88

ของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ อี กครั้ งหลังจากที่ ส่ วนแบ่งกํา ไรมี จาํ นวนเงิ นเท่ ากับ ส่ วนแบ่ง ขาดทุ นที่ ก ลุ่ ม
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้นาํ มารับรู ้
5.9 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดินที่กลุ่มบริ ษทั ฯ ถือครอง
ไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคตและ/หรื อมีไว้เพื่อหาประโยชน์จาก
รายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มมูลค่าของสิ นทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนเมื่อเริ่ มแรกหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ ดิ น อาคารและอุ ป 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 วนหนึ่งของ
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ จะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ
ค่า ซ่ อมแซมและบํา รุ ง รั ก ษารับรู ้ เป็ นค่า ใช้จ่า ยในกํา ไรหรื อขาดทุ นสําหรั บ งวดที่ เกิ ด
รายการ
มูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อจําหน่าย
สิ นทรัพย์หรื อคาดว่า จะไม่ไ ด้รับ ประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สิ นทรัพ ย์หรื อ
การจํา หน่ า ยสิ น ทรัพ ย์ ผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ เกิ ดจากการตัดรายการที่ ดิ น อาคารและอุปกรณ์
คํานวณจากผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) กับมูลค่า
ตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั และรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั
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5.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มาแยกต่างหากจากการซื้ อและมีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้
แน่นอนแสดงในราคาทุ นเมื่อเริ่ มแรกหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและผลขาดทุนการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคิดตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
5.12 สัญญาเช่า
ณ วัน เริ่ ม ต้น ของสั ญ ญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ จะประเมิ น ว่ า สั ญ ญาเป็ นสั ญ ญาเช่ า หรื อ
ประกอบด้วยสัญญาเช่ า หรื อไม่ โดยสั ญญาจะเป็ นสั ญญาเช่ า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า ถ้า
สัญญานั้นมี การให้สิทธิ ในการควบคุ มการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สําหรับช่ วงเวลาหนึ่ งเพื่อการ
แลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ประเมินอายุสัญญาเช่ าตามระยะเวลาที่บอกเลิ กไม่ได้ที่ระบุ ในสัญญาเช่ า
หรื อตามระยะเวลาที่เหลื ออยู่ของสัญญาเช่ าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลื อกในการ
ขยายอายุสัญญาเช่ าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลา
ตามสิ ทธิ เลื อกในการยกเลิ กสัญญาเช่ า หากมี ความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิท ธิ
เลื อกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึ งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
กรณี กลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ ช่า
กลุ่มบริ ษทั ฯ ใช้วิธีการบัญชี เดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่ าทุก
สัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ ม
มีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ
ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วย
การวัดมู ล ค่ า ของหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ป ระกอบด้ว ย
จํานวนเงิ นของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุ นทางตรงเริ่ มแรกที่เกิ ดขึ้น
จํานวนเงิ นที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่ าเริ่ มมีผล
และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์
อ้า งอิ ง จะถู กโอนให้แก่ กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ เมื่ อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ า สิ นทรั พย์สิ ทธิ ก ารใช้จะถู ก คิ ด
ค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
จํา นวนเงิ นที่ ต้องจ่า ยตามสัญญาเช่ า คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัย ของสัญญาเช่ า หรื ออัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของ
หนี้ สินตามสั ญญาเช่ าจะเพิ่ มขึ้ นโดยสะท้อนดอกเบี้ย จากหนี้ สินตามสัญญาเช่ าและลดลงโดย
สะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่ าที่จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตาม
สัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
จํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าที่มีอายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ได้รับการประเมิน ณ ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานว่ามี
ข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่าเกิ ดขึ้ นหรื อไม่ ในกรณี ที่มีข ้อบ่งชี้ จะทําการประมาณมูลค่า ที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิ นสดที่มีสินทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณา
นั้นรวมอยูโ่ ดยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนทันที
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
- มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึ ง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะ
สู งกว่า
- ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่า
จะได้รับจากสิ นทรัพย์จะถู กคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เป็ นอัตราก่อนภาษี
เงินได้ที่สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่มี
ต่อสิ นทรัพย์
- สิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นหน่ วยอิ ส ระแยกจากสิ นทรั พ ย์อื่น ๆ จะ
พิจารณามูล ค่ าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นให้ส อดคล้องกับ หน่ วยสิ นทรัพ ย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดที่
สิ นทรัพย์น้ นั มีความเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากประมาณ
การที่ ใช้ใ นการกํา หนดมูลค่าที่คาดว่า จะได้รับ คืนได้เปลี่ ยนแปลงไปภายหลังจากรั บรู ้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ดแล้ว เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกินกว่า
มู ล ค่า ตามบัญชี ที่ค วรเป็ น (สุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาหรื อค่า ตัดจํา หน่ าย) หากไม่เคยรับ รู ้ ผ ล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์น้ นั มาก่อน
- การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่
เกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามโครงการสมทบเงิ นที่ กาํ หนดไว้สําหรับเงิ นสมทบที่
ต้องจ่ายเป็ นรายเดื อนเข้ากองทุนสํารองเลี้ ยงชี พที่กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พซึ่ งพนักงานรับความเสี่ ยงจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและความเสี่ ยงจากการลงทุนที่เป็ นสาระสําคัญโดยพนักงานจะ
ได้รับผลประโยชน์เมื่ อออกจากงานจากสิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พที่ แยกต่างจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดของกองทุนเท่านั้น
เงิ นสมทบที่ ตอ้ งจ่ายให้โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไร
หรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เกิดรายการ
- โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
กลุ ่ม บริ ษ ทั ฯ มีภ าระผูก พัน ตามโครงการผลประโยชน์ที ่ก าํ หนดไว้สํา หรับ เงิน
ชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ งบริ ษทั ฯ รับความ
เสี่ ย งจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและความเสี่ ยงจากการลงทุนที่
เป็ นสาระสําคัญโดยกลุ่มบริ 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
ค่า ใช้จ่า ยในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดที่เกิดรายการ

92

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
5.15 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 นอนว่าหลังจากที่จ่ายชําระภาระผูกพันแล้วน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่ นอน แต่
ไม่เกินจํานวนเงินของประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
5.16 การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นไปตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัดโดยจะจัดสรร
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุนสํารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
5.17 การรับรู ้รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้ารับรู ้ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จ
สิ้ นโดยการโอนสิ นค้าหรื อบริ การที่สัญญาว่าจะให้ (นัน่ คือ สิ นทรัพย์) แก่ลูกค้าซึ่ งสิ นทรัพย์ถูก
โอนเมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุ มสิ นทรัพย์น้ นั และวัดมูลค่าตามจํานวนเงินที่เป็ นราคาของรายการ
ตามส่ วนที่ได้ปันให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั
- รายได้จากการขายสิ นค้า
กลุ่ มบริ ษ ทั ฯ มี การเรี ยกเก็บค่าสิ นค้าจากลู กค้าสําหรับ สิ นค้าที่ สัญญาว่า จะให้แก่
ลูกค้าโดยถือเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิซ่ ึ งเสร็ จสิ้ น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีธรรมเนียมปฏิบตั ิทางธุ รกิจในการลดราคาหรื อให้สิทธิ ลูกค้าในการ
คืนสิ นค้า ได้ดว้ ยเหตุผลความไม่พึง พอใจผลิตภัณฑ์ ราคาของรายการจึง ได้รวมสิ่ ง ตอบ
แทนผันแปรจากเงิ นคืน การหักหนี้ หรื อการลดราคาแก่ลูกค้าซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ประมาณการ
จํา นวนเงิน ของสิ ่ ง ตอบแทนผัน แปรโดยใช้วิธี จาํ นวนเงิ นที่ มีค วามเป็ นได้สู ง สุ ดเพื่อรั บ รู ้
หนี้สินเงินคืนและสิ ทธิ ในการได้รับสิ นค้าคืนที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อโอนสิ นค้าแก่ลูกค้า
- รายได้จากการให้บริ การ
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การจากลูกค้าสําหรับบริ การที่สัญญาว่าจะให้แก่
ลู กค้าที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ในการได้รับสิ่ งตอบแทนจากลูกค้าในจํานวนเงินซึ่ งสอดคล้อง
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โดยตรงกับ มูล ค่า ที ่ใ ห้ก บั ลูก ค้า จากผลการปฏิบ ตั ิง านของกลุ ่ม บริ ษ ทั ฯ ที ่เ สร็ จ สิ ้ น ณ
ขณะนั้นโดยถื อเป็ นภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิซ่ ึ งเสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ เมื่อให้บริ การแก่ลูกค้าในจํานวนเงินซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิ ออกใบแจ้งหนี้
- รายได้จากการให้เช่า
รายได้จากการให้เช่ารับรู ้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
- รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
- รายได้เงินปั นผล
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับเงินปันผล
5.18 ต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
- ต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถได้รับ
คืนต้นทุนดังกล่าวในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
- ต้นทุนส่ วนเพิ่มในการได้มาซึ่ งสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถได้รับ
คืนต้นทุนดังกล่าวในระยะเวลา 1 ปี หรื อสั้นกว่า รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดรายการ ตามการผ่อน
ปรนในทางปฏิบตั ิ
5.19 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.20 ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้ประกอบด้วยภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ใน
กําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกิดจากการรวมธุรกิจหรื อเกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไร
(ขาดทุ น )เบ็ด 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 ือหุ น้ เช่นเดียวกัน
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั รับรู ้ตามจํานวนเงินที่ตอ้ งชําระแก่หรื อสามารถขอคืนได้จาก
หน่ วยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐซึ่ งคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมาย
ภาษีอากรโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ตามวิธีหนี้ สินตามงบแสดงฐานะการเงิ นซึ่ งคํานวณจากผล
แตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับ
ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้นโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ ก็ต่อเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
กําไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานให้เท่ากับจํานวนเงินที่มีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้
5.21 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
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
ไม่มีการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดเนื่องจากไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้น
สามัญปรับลด
5.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่า ยุติธ รรม หมายถึง ราคาที่จ ะได้รับ จากการขายสิ น ทรัพ ย์ห รื อ จะจ่า ยเพื ่อ โอน
หนี้ สินในรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ในการวัดมู ลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจะใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิ นที่มีล ักษณะเดี ยวกันหรื อ ไม่ส ามารถหาราคา
เสนอซื ้ อ ขายในตลาดที ่ม ีส ภาพคล่อ งได้จ ะใช้เ ทคนิ ค การประเมิน มูล ค่า ที ่เ หมาะสมใน
สถานการณ์น้ นั และมีขอ้ มูลที่เพียงพอในการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรมที่ ใช้ว ดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ลค่ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์และ
หนี้ สิ นในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมู ล ที่นํามาใช้ในการวัดมู ลค่า
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 อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะประเมิ นความจําเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
ในการจัดทํา งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู ้บ ริ หารของบริ ษ ัท ฯ
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการดัง กล่า วส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลที่แสดงในงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สาํ คัญ ได้แก่
ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้ า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นของลู กหนี้ การค้า ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจาก
ลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิ จที่ คาดการณ์ ไ ว้ข องกลุ่ มลู กค้าที่มี ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตที่ค ล้า ยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้ง นี้
ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริ งในอนาคต
สิ่ งตอบแทนผันแปรจากการขายสิ นค้ า
ในการขายสิ นค้า กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มีธ รรมเนี ย มปฏิ บ ตั ิท างธุ รกิ จในการลดราคาหรื อให้
สิ ท ธิ ลู ก ค้า ในการคืนสิ นค้าได้ดว้ ยเหตุผลความไม่พึงพอใจผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ งการโต้แย้งด้านคุณภาพ
ส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนหลังจากส่ งมอบสิ นค้า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ใช้การเปรี ยบเทียบอัตราการรับคืนสิ นค้าและการให้ส่วนลด
จ่ายที่เกิดขึ้นจากยอดขาย 3 เดือนสุ ดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลารายงานกับการรับคืนสิ นค้า
และการให้ส่วนลดจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานนั้น และอัตราต้นทุนขายของ
สิ นค้าที่รับคืนเป็ นข้อสมมติที่สําคัญในการประมาณการจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนผันแปรจาก
การขายสิ นค้าไปรวมเป็ นราคาของรายการในการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า หนี้ สินเงินคืน
และสิ ทธิ ในการได้รับสิ นค้าคืนที่เกี่ยวข้อง
มูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ าคงเหลือ
ในการขายสิ นค้า กลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มีก ารกํา หนดราคาขายเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศตาม
ราคาตลาดซึ่ งมี ค วามผัน ผวนจากสภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ณ ขณะนั้น

96

ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ใช้ราคาขายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายการขาย
สิ นค้าที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน อัตราต้นทุนในการจัดจําหน่ายต่อยอดขายสําหรับปี
และอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เกิดรายการนั้นเป็ นข้อสมมติที่สําคัญในการ
ประมาณการมูลค่าของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
ค่ า เสื่ อมราคาของที่ดิน อาคารและอุป กรณ์ และสิ นทรั พย์ สิ ทธิ การใช้ และค่ า ตัด จํ าหน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และ
ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะต้องพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชี้ และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
สั ญญาเช่ า
การกําหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
ในการกํา หนดอายุ สั ญ ญาเช่ า ผู ้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ จํา เป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั ฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่าโดยคํานึงถึงข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่ า ดังนั้นจึงใช้อตั รา
ดอกเบี้ยเงิ นกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั ฯ ในการคิดลดหนี้ สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกูย้ ืม
ส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจจะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที่จาํ เป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง
โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และต้องใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์จากการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ กลุ่ม
บริ ษทั ฯ ต้องตั้งข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งเป็ นประมาณการ
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ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอัตราการขึ้นเงินเดือน อัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพ และอัตราการหมุนเวียนของ
พนักงานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และอัตราคิดลดที่
ใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดใน
เวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของการครบกําหนดของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ ซ่ ึ งสะท้อ นถึ ง สภาพการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บ ัน เป็ นอัต ราคิ ด ลด และการ
คาดการณ์ อตั ราการขึ้นเงิ นเดื อน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราทุพพลภาพ และอัตรา
มรณะในมุมมองระยะยาวให้สอดคล้องกับลักษณะภาระผูกพันของโครงการซึ่ งมีระยะเวลายาว
เป็ นข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ในการรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี กลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ต้อ งมี ก ารพิ จ ารณา
จํา นวนเงิ น ที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาํ ไรเพื่อเสี ยภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ท างภาษีจากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ได้ซ่ ึ งจะถู กทบทวนทุ กวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ใช้การประมาณการผลการดําเนิ นงานในอนาคตเป็ นข้อสมมติ
ที่สาํ คัญในการประมาณการมูลค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ในงบการเงิน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
1,439,030.57
1,097,996.92
46,593,381.47
49,130,408.96

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
1,439,030.57
1,495,339.08
1,077,696.92
22,222,358.51
40,146,661.13
45,678,918.42
42,663,388.62
69,396,616.01

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีเงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
กับสถาบันการเงินหลายแห่ง โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 – 0.50 ต่อปี และร้อยละ 0.05 – 0.55 ต่อปี
ตามลําดับ
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7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าในประเทศ
ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า
ลูกหนี้เช็คคืน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

135,672,899.01
116,932,623.76
2,016,551.75
254,622,074.52

135,672,899.01
116,932,623.76
2,016,551.75
254,622,074.52

87,542,959.41
140,337,739.76
5,820,214.77
114,217.15
233,815,131.09

(30,341,218.42)
224,280,856.10
55,900,281.09
(19,573,820.54)
36,326,460.55
260,607,316.65

(30,341,218.42)
224,280,856.10
55,900,281.09
(19,573,820.54)
36,326,460.55
260,607,316.65

(21,772,102.97)
212,043,028.12
41,794,413.36
(19,573,820.54)
22,220,592.82
234,263,620.94
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุได้ดงั นี้

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 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
141,408,644.80
62,313,386.84
13,015,305.77
2,185,480.30
1,913,910.05
10,235,400.25
23,549,946.51
254,622,074.52
(30,341,218.42)
224,280,856.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
รายได้คา้ งรับอื่น
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
3,418,475.33
25,350,188.46
9,600,667.43
8,583,310.24
8,947,639.63
55,900,281.09
(19,573,820.54)
36,326,460.55
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
141,408,644.80
109,539,199.84
62,313,386.84
59,019,440.14
13,015,305.77
12,928,976.13
2,185,480.30
7,852,965.61
1,913,910.05
22,159,437.72
10,235,400.25
9,371,938.22
23,549,946.51
12,943,173.43
254,622,074.52
233,815,131.09
(30,341,218.42)
224,280,856.10

(21,772,102.97)
212,043,028.12

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
3,418,475.33
2,758,004.44
25,350,188.46
31,140,347.25
9,600,667.43
1,654,954.49
8,583,310.24
8,947,639.63
6,241,107.18
55,900,281.09
41,794,413.36
(19,573,820.54)
(19,573,820.54)
36,326,460.55
22,220,592.82

สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น และค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่ามีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่ม
โอนกลับ
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
(41,345,923.51)
(8,569,115.45)
(49,915,038.96)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
(41,345,923.51)
(35,901,888.57)
(8,569,115.45)
(12,554,965.04)
7,110,930.10
(49,915,038.96)
(41,345,923.51)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
497,456,436.01
498,364,420.15
10,830,763.01

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
497,456,436.01
360,114,014.96
498,364,420.15
369,820,426.43
10,830,763.01
11,256,897.39

16,380,946.06
94,770,907.43
99,655,668.74
58,242,163.36
18,884,169.34
48,081,393.94
2,172,682.16
1,344,839,550.20
(24,720,092.87)
1,320,119,457.33

16,380,946.06
94,770,907.43
99,655,668.74
58,242,163.36
18,884,169.34
48,081,393.94
2,172,682.16
1,344,839,550.20
(24,720,092.87)
1,320,119,457.33

8. สิ นค้ าคงเหลือ
ประกอบด้วย

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทหนังผิว
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทหนังท้อง
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ปประเภทอุปกรณ์นิรภัย
ส่ วนบุคคล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สารเคมี
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ ทธิ ในการได้รับสิ นค้าคืน
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
สุ ทธิ
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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

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลงมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
(14,094,244.61)
(44,289,917.58)
33,664,069.32
(24,720,092.87)

ยอดคงเหลือต้นปี
ตั้งเพิ่ม
โอนกลับ
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
(14,094,244.61)
(51,322,872.32)
(44,289,917.58)
(27,326,695.78)
33,664,069.32
64,555,323.49
(24,720,092.87)
(14,094,244.61)

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชน์จากการประกันภัยสิ นค้าคงเหลื อในวงเงินตาม
สัญญาประกันภัย จํานวนเงิน 894.10 ล้านบาท และจํานวนเงิน 1,014.10 ล้านบาท ตามลําดับ ถูกนําไปเป็ น
หลักประกันหนี้สินทุกประเภทกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 15
9. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
9.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
ชื่อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ ศูนย์กระจายสิ นค้า
เน็ตเวอร์ค จํากัด
ประเภทหนัง
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด ซื้อมาขายไป
รองเท้าแฟชัน่
วิจยั พัฒนาพันธุ์พชื
บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์
แคนน์ จํากัด
ที่ใช้ในการผลิตยา
รักษาโรค
รวม

ประเทศที่ ทุนที่ชาํ ระแล้ว
จดทะเบียน
จัดตั้ง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน วิธีส่วนได้เสี ย วิธีส่วนได้เสี ย วิธีส่วนได้เสี ย
และสิ ทธิออกเสี ยง
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ร้อยละ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

ไทย

100,000,000.00

40.00

ไทย

1,000,000.00

40.00

233,720.23

233,720.23

99,997.50

ไทย

25,000,000.00

20.00

20,000,000.00
20,233,720.23

233,720.23

99,997.50
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-

-

-

ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 ของบริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2564 มีมติอนุ มตั ิให้ลงทุนในบริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์ แคนน์ จํากัด จํานวน
เงิ น 40,000,000.00 บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นบางส่ วนแล้ว จํานวนเงิ น
20,000,000.00 บาท โดยได้รับหุน้ ทั้งสิ้ น จํานวน 90,000 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 20 จากจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนใน บริ ษทั อินทิเกรเต็ด
เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด เต็มมูลค่าเงินลงทุนแล้ว
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์ แคนน์
จํากัด เนื่องจากมีมูลค่าไม่เป็ นสาระสําคัญ
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่รับรู ้ ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในบริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
เนื่องจากมีมูลค่าไม่เป็ นสาระสําคัญ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีรายการเคลื่อนไหว
ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรรับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
99,997.50
20,299,992.50
(166,269.77)
20,233,720.23

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
99,997.50
299,992.50
99,997.50
(166,269.77)
233,720.23
99,997.50

9.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสําคัญแสดงดังนี้
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
3,973,077.07
1,421,011.08
(71,734,115.68)
(5,000,000.00)
(71,340,027.53)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
11,061,352.70
6,033,625.53
(75,467,548.43)
(5,176,822.00)
(63,549,392.20)
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บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
1,466,170.79
(881,870.22)
584,300.57

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
241,439.00
(5,000.00)
236,439.00

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์
แคนน์ จํากัด
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
19,625,488.24
217,120.82
(40,000.00)
19,802,609.06

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด

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

บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
2,217,412.77

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
6,378,809.78

สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
-

(7,950,873.33)
200,238.00
(7,750,635.33)

(25,734,850.65)
(1,886,688.00)
(27,621,538.65)

(415,674.63)
(415,674.63)

-

-

สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
12 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
-

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์
แคนน์ จํากัด
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
15 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2,536.94

(13,554.75)
(13,554.75)

-

(215,777.79)
(215,777.79)

-

-

การกระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่
รับรู ้ในงบการเงินรวมแสดงได้ดงั นี้
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด

สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน
(กําไร)ขาดทุนในสิ นทรัพย์ปลายปี
ค่าความนิยม
ส่ วนแบ่งขาดทุนที่ยงั ไม่ได้รับรู้
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
(71,340,027.53)
40.00
(28,536,011.01)
28,536,011.01
-

สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(61,806,942.39)
40.00
(24,722,776.95)
24,722,776.95
-

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด
สําหรับปี
สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
(7,950,873.33)
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
40.00
มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนการลงทุน
(3,180,349.33)
กําไรในสิ นทรัพย์รับรู้ระหว่างปี
ส่ วนแบ่งขาดทุนที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
3,180,349.33
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
-

สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
(25,534,850.65)
40.00
(10,213,940.26)
10,213,940.26
-
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บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
584,300.57
40.00
233,720.23
233,720.23

สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
12 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
40.00
-

บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
(415,674.43)
40.00
(166,269.77)
(166,269.77)

สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
12 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
40.00
-

(หน่วย : บาท)
บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์
แคนน์ จํากัด
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
15 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
20.00
(หน่วย : บาท)
บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์
แคนน์ จํากัด
สําหรับงวดตั้งแต่วนั ที่
15 กันยายน 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
20.00
-

10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ประกอบด้วย
ชื่อกิจการ

บริ ษทั ซีพีแอล เวนเจอร์
พลัส จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ลงทุนในธุรกิจหรื อ
ถือหุน้ บริ ษทั อื่นๆ

ประเทศที่
ทุนที่ชาํ ระแล้ว
จดทะเบียนจัดตั้ง

ไทย

26,500,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน
วิธีราคาทุน
ณ วันที่
และสิ ทธิออกเสี ยง
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ร้อยละ
99.997

26,499,925.00

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
มีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั้ง บริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด เพื่อรองรับการลงทุนในธุ รกิจใหม่ของบริ ษทั
โดยมีทุนจดทะเบียน จํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท และเรี ยกชําระแล้ว จํานวนเงิน 2,500,000.00 บาท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด เมื่อ
วันที่ 23 สิ งหาคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวนเงิน 40,000,000.00 บาท จากเดิม
จํานวนเงิ น 10,000,000.00 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 50,000,000.00 บาท และเรี ยกชําระแล้ว จํานวนเงิ น
26,500,000.00 บาท โดยบริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด ได้ดาํ เนินการเพิ่มทุนและจดทะเบียนการ
เพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2564
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ ไม่มีเงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย

105

-

11. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้ นปี
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่ างปี
ยอดคงเหลือต้นปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ขายสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

124,988,568.42
124,988,568.42

124,988,568.42
124,988,568.42

127,452,206.14
127,452,206.14

124,988,568.42
124,988,568.42

124,988,568.42
124,988,568.42

127,452,206.14
(2,463,637.72)
124,988,568.42

124,988,568.42
124,988,568.42

124,988,568.42
124,988,568.42

124,988,568.42
124,988,568.42

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่บริ ษทั ฯ ถือครองไว้โดยที่ปัจจุบนั ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้งานในอนาคต มีมูลค่ายุติธรรม
จํานวนเงิน 185.36 ล้านบาทและจํานวนเงิน 141.17 ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมจากผลการประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินอิสระตามวิธีราคาตลาดและวิธีราคาทุนตามรายงานลง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นข้อมูลระดับ 3
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12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซื้ อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
ขายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่(รับโอน)โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่ าตามบัญชี

ที่ดิน
อาคาร
และ
และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่ องมือเครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง
และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

สิ นทรัพย์
ระหว่างทาง

-

(หน่วย : บาท)
รวม

98,165,178.96
98,165,178.96

432,850,064.16
(268,092,668.83)
164,757,395.33

653,379,140.87
(390,498,039.77)
262,881,101.10

7,206,054.28
(6,012,067.50)
1,193,986.78

58,114,278.35
(48,545,425.30)
9,568,853.05

73,418,086.67
(62,018,715.72)
11,399,370.95

1,535,000.00
1,535,000.00

98,165,178.96

215,496.07
629,790.84
(17,726,878.04)
147,875,804.20

4,100,079.10
22,823,032.74
(20,763,792.23)
(9,381,869.62)
(35,955,367.99)
(1,736,393.77)
20,703,027.40
9,227,467.37
251,897,284.10

89,600.00
182,162.60
(111,033.74)
(536,815.18)
(5,586.56)
109,518.14
921,832.04

1,301,311.02
389,115.94
(7,640.20)
(601,577.78)
(4,524,067.72)
(37,590.44)
981.37
476,712.71
6,566,097.95

14,987,006.04
(5,961,300.00)
(2,365,196.16)
(11,433,169.45)
5,961,296.00
12,588,007.38

2,003,525.35
(1,412,556.35)
2,125,969.00

4,407,379.60
4,407,379.60

12,117,391.14
37,598,551.81
(26,732,732.43)
(10,094,481.14)
(61,108,325.09)
(13,212,740.22)
26,665,304.77
9,813,698.22
524,547,553.23

98,165,178.96
98,165,178.96

433,695,351.07
(285,819,546.87)
147,875,804.20

650,156,590.86
(398,259,306.76)
251,897,284.10

7,366,783.14
(6,444,951.10)
921,832.04

59,195,487.33
(52,629,389.38)
6,566,097.95

82,443,792.71
(69,855,785.33)
12,588,007.38

2,125,969.00
2,125,969.00

4,407,379.60
4,407,379.60

1,337,556,532.67
(813,008,979.44)
524,547,553.23

1,324,667,803.29
(775,166,917.12)
549,500,886.17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วมีมูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 563.80 ล้านบาท
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ยอดคงเหลือ ต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อสิ นทรัพย์
รับโอน(โอนออก)
ขายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่วนที่(รับโอน)โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

ที่ดิน
อาคาร
และ
และ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

เครื่ องมือเครื่ องใช้

เครื่ องตกแต่ง
และ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้ าง

(หน่วย : บาท)
รวม

98,165,178.96
98,165,178.96

426,582,365.33
(249,687,354.14)
176,895,011.19

651,788,855.57
(364,824,728.72)
286,964,126.85

6,992,681.96
(5,528,308.61)
1,464,373.35

55,492,825.89
(43,869,743.04)
11,623,082.85

74,410,171.60
(60,748,626.94)
13,661,544.66

9,660,458.46
9,660,458.46

1,323,092,537.77
(724,658,761.45)
598,433,776.32

98,165,178.96

28,000.00
6,239,698.83
(18,405,314.69)
164,757,395.33

9,770,272.28
6,622,220.34
(103,000.00)
(14,699,207.32)
(39,696,526.75)
869,126.17
102,999.00
13,051,090.53
262,881,101.10

245,262.32
(31,890.00)
(515,275.51)
31,516.62
1,193,986.78

3,424,088.14
23,551.40
(826,187.08)
(5,414,304.41)
738,622.15
9,568,853.05

83,700.00
(1,075,784.93)
(2,345,870.71)
1,075,781.93
11,399,370.95

414,605.37
(8,540,063.83)
1,535,000.00

13,882,228.11
4,429,106.74
(1,178,784.93)
(15,557,284.40)
(66,377,292.07)
869,126.17
1,178,780.93
13,821,229.30
549,500,886.17

98,165,178.96
98,165,178.96

432,850,064.16
(268,092,668.83)
164,757,395.33

653,379,140.87
(390,498,039.77)
262,881,101.10

7,206,054.28
(6,012,067.50)
1,193,986.78

58,114,278.35
(48,545,425.30)
9,568,853.05

73,418,086.67
(62,018,715.72)
11,399,370.95

1,535,000.00
1,535,000.00

1,324,667,803.29
(775,166,917.12)
549,500,886.17

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วมีมูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวน 533.76 ล้านบาท
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนหนึ่ง มูลค่าตามบัญชี จํานวนเงิน
92.28 ล้านบาท และจํานวนเงิน 157.79 ล้านบาท ตามลําดับ พร้อมผลประโยชน์จากการประกันภัยใน
วงเงินตามสัญญาประกันภัย จํานวนเงิน 724.70 ล้านบาท และจํานวนเงิน 696.70 ล้านบาท ตามลําดับ
ถูกนําไปเป็ นหลักประกันหนี้สินทุกประเภทกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 15
13. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ และหนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
13.1 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น
รับโอน(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

(หน่วย : บาท)
รวม

อาคาร

เครื่ องจักร

ยานพาหนะ

50,850,295.42
(10,536,226.51)
40,314,068.91

36,239,822.71
(7,616,041.17)
28,623,781.54

17,867,316.28
(10,519,663.69)
7,347,652.59

104,957,434.41
(28,671,931.37)
76,285,503.04

(10,536,226.56)
29,777,842.35

(9,966,169.82)
1,337,006.04
(2,599,500.63)
17,395,117.13

5,852,994.99
(14,603,269.56)
11,412,154.36
(2,022,709.64)
7,986,822.74

5,852,994.99
(24,569,439.38)
12,749,160.40
(15,158,436.83)
55,159,782.22

50,850,295.42
(21,072,453.07)
29,777,842.35

26,273,652.89
(8,878,535.76)
17,395,117.13

9,117,041.71
(1,130,218.97)
7,986,822.74

86,240,990.02
(31,081,207.80)
55,159,782.22
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น
รับโอน(โอนออก)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมสําหรับส่ วนที่โอนออก
ค่าเสื่ อมราคาประจําปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี

(หน่วย : บาท)
รวม

อาคาร

เครื่ องจักร

ยานพาหนะ

44,233,308.12
44,233,308.12

36,239,822.71
(4,633,210.53)
31,606,612.18

15,568,316.28
(7,783,571.18)
7,784,745.10

96,041,447.11
(12,416,781.71)
83,624,665.40

6,616,987.30
(10,536,226.51)
40,314,068.91

(2,982,830.64)
28,623,781.54

2,299,000.00
(2,736,092.51)
7,347,652.59

8,915,987.30
(16,255,149.66)
76,285,503.04

50,850,295.42
(10,536,226.51)
40,314,068.91

36,239,822.71
(7,616,041.17)
28,623,781.54

17,867,316.28
(10,519,663.69)
7,347,652.59

104,957,434.41
(28,671,931.37)
76,285,503.04

(10,536,226.56)
29,777,842.35

(9,966,169.82)
1,337,006.04
(2,599,500.63)
17,395,117.13

5,852,994.99
(14,603,269.56)
11,412,154.36
(2,022,709.64)
7,986,822.74

5,852,994.99
(24,569,439.38)
12,749,160.40
(15,158,436.83)
55,159,782.22

50,850,295.42
(21,072,453.07)
29,777,842.35

26,273,652.89
(8,878,535.76)
17,395,117.13

9,117,041.71
(1,130,218.97)
7,986,822.74

86,240,990.02
(31,081,207.80)
55,159,782.22
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13.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
43,046,563.11
(1,294,145.51)
41,752,417.60
(17,801,397.08)
23,951,020.52

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าระยะยาว ดังนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
17,801,397.08
23,951,020.52
41,752,417.60

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
43,046,563.11
61,378,324.81
(1,294,145.51)
(2,406,703.13)
41,752,417.60
58,971,621.68
(17,801,397.08)
23,951,020.52

(19,414,295.16)
39,557,326.52

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
17,801,397.08
19,414,295.16
23,951,020.52
39,557,326.52
41,752,417.60
58,971,621.68

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
15,158,436.83
2,114,123.74
17,272,560.57
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
15,158,436.83
16,255,149.66
2,114,123.74
2,852,703.06
17,272,560.57
19,107,852.72

14. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คํานวณโดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ น
รายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมู ลค่า ตามบัญชี และฐานภาษี ของสิ นทรัพ ย์และหนี้ สินของกลุ่ ม
บริ ษทั ฯ สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การขายที่ให้สิทธิ ในการคืน
หนี้สินเงินคืน
สิ ทธิ ในการได้รับสิ นค้าคืน
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
รวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่รับรู ้ใน
ส่ วนที่รับรู ้ใน
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 2564 กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 2564
สําหรับงวด
เบ็ดเสร็ จอื่น

8,269,184.70
2,818,848.92
-

1,713,823.09
2,125,169.65
687,434.29

-

9,983,007.79
4,944,018.57
687,434.29

2,081,184.16
(2,655,143.30)
322,983.10

(443,209.74)
2,220,606.87
1,825,257.64

-

1,637,974.42
(434,536.43)
2,148,240.74

11,372,731.15
38,162,934.03
60,372,722.76

(139,006.10)
2,129,964.74
10,120,040.44

1,799.93
1,799.93

11,235,524.98
40,292,898.77
70,494,563.13

(3,032,346.30)
(3,032,346.30)

(82,632.46)
(82,632.46)

-

(3,114,978.76)
(3,114,978.76)
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(หน่วย : บาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
การขายที่ให้สิทธิ ในการคืน
หนี้สินเงินคืน
สิ ทธิ ในการได้รับสิ นค้าคืน
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษี
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนที่รับรู ้ใน
ส่ วนที่รับรู ้ใน
กําไร(ขาดทุน) กําไร(ขาดทุน)
สําหรับงวด
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

7,180,377.71
10,264,574.46

1,088,806.99
(7,445,725.54)

-

8,269,184.70
2,818,848.92

2,266,485.16
(854,395.04)
-

(185,301.00)
(1,800,748.26)
322,983.10

-

2,081,184.16
(2,655,143.30)
322,983.10

11,106,738.61
39,003,821.94
68,967,602.84

820,594.20
(840,887.91)
(8,040,278.42)

(2,822,327.43)
(2,822,327.43)

(210,018.87)
(210,018.87)

(554,601.66)
(554,601.66)

-

11,372,731.15
38,162,934.03
60,372,722.76

(3,032,346.30)
(3,032,346.30)

15. สิ นเชื่ อและการคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับวงเงินสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง
ในรู ป วงเงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ทรั สต์รีซีต หนังสื อคํ้าประกัน และ
สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมจํานวนเงิ น 2,692.00 ล้านบาท และจํานวนเงิ น 2,732.00
ล้านบาท ตามลําดับ วงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต จํานวนเงิน 3.00 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และวงเงิน
บัตรเครดิ ต จํานวนเงิ น 1.60 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี วงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นการยก
ผลประโยชน์จากการประกันภัยสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ฯ พร้ อมการยกผลประโยชน์จากการประกันภัย ตามหมายเหตุ 12 และการคํ้าประกันของ
กรรมการของบริ ษทั ฯ
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16. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีต
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
70,218,714.72
235,000,000.00
567,894,766.38
873,113,481.10

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
70,218,714.72
51,500,306.35
235,000,000.00
310,000,000.00
567,894,766.38
300,987,603.41
873,113,481.10
662,487,909.76

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีท้ งั จํานวนเป็ นเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 5.820 – 7.025 ต่อปี และร้อยละ 5.82 – 6.25 ต่อปี ตามลําดับ
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตัว๋ สัญญาใช้เงินทั้งจํานวนเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน อายุ 3 – 6 เดือน
เท่ากันทั้งสองปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.90 – 4.40 ต่อปี และร้อยละ 2.95 – 4.15 ต่อปี ตามลําดับ
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ทรัส ต์รี ซี ต ทั้ง จํา นวนเป็ นทรัส ต์รี ซี ต เพื ่อ สั ่ง ซื ้ อ สิ น ค้า
ต่า งประเทศ อัตราดอกเบี้ย ร้ อยละ 1.50 – 4.25 ต่อปี และร้อยละ 1.34 – 4.25 ต่อปี ตามลําดับ ภายใต้
เงื่ อนไขสัญญาทรั สต์รีซีต บริ ษทั ฯ ได้รับสิ นค้าที่สั่งซื้ อโดยการใช้สินเชื่ อของสถาบันการเงิน ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงมีภาระผูกพันต่อสถาบันการเงินสําหรับค่าสิ นค้าดังกล่าวทั้งที่เก็บไว้หรื อจําหน่ายไป
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิน
เฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิ กเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นมี
หลักประกัน ตามหมายเหตุ 15

114

17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าในประเทศ
เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
รวม
เจ้าหนี้อื่น
รวม

187,386,058.09
42,618,418.66
230,004,476.75
120,783,990.60
350,788,467.35

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย

หนี้สินเงินคืน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินชดเชยเกษียณอายุกรณี พิเศษค้างจ่าย
ผลประโยชน์หลังออกจากงานค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
8,189,872.12
49,416,796.39
22,803,686.43
150,014.00
756,188.38
1,015,405.24
3,494,000.00
34,958,028.04
120,783,990.60
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
187,386,058.09
42,618,418.66
230,004,476.75
120,772,855.60
350,777,332.35

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
8,189,872.12
10,405,920.82
49,416,796.39
37,767,634.38
22,803,686.43
20,231,376.63
150,014.00
12,424.00
756,188.38
612,406.63
1,015,405.24
1,014,050.65
3,494,000.00
3,494,000.00
8,424,680.00
34,946,893.04
21,688,429.66
120,772,855.60
103,650,922.77

18. เงินกู้ยืมระยะยาว
ประกอบด้วย

ส่วนที่หมุนเวียน
ไม่เกิน 1 ปี
รวมส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

62,485,000.00
62,485,000.00

62,485,000.00
62,485,000.00

58,483,000.00
58,483,000.00

44,550,000.00
44,550,000.00
107,035,000.00

44,550,000.00
44,550,000.00
107,035,000.00

105,918,000.00
105,918,000.00
164,401,000.00
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีเงื่อนไขการกูย้ มื ดังนี้

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงินที่ วงเงินรวม
วงเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
40,000,000.00
1
40,000,000.00 40,000,000.00

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
14,654,000.00

2

27,000,000.00

27,000,000.00

27,000,000.00

10,350,000.00

3

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

21,991,000.00

4

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

60,040,000.00

รวม

207,000,000.00

207,000,000.00

207,000,000.00

107,035,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
เงื่อนไขการจ่ายชําระ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
14,654,000.00
18,656,000.00 จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน โดยชําระคืนเงินต้น จํานวนเงิน
667,000.00 บาทต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ ย ร้ อยละ
MLR-1.00 ต่อปี
10,350,000.00
15,750,000.00 จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน โดยชําระคืนเงินต้น จํานวนเงิน
450,000.00 บาทต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ ย ร้ อยละ
MLR-1.00 ต่อปี
21,991,000.00
29,995,000.00 จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน โดยชําระคืนเงินต้น จํานวนเงิน
667,000.00 บาทต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 5 ปี อัตราดอกเบี้ ย ร้ อยละ
MLR-2.15 ต่อปี
60,040,000.00
100,000,000.00 จ่ายชําระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดื อน โดยชําระคืนเงินต้น จํานวนเงิ น
3,330,000.00 บาทต่อเดื อน เป็ นระยะเวลา 2.5 ปี อัตราดอกเบี้ ย ร้อยละ
MLR-1.75 ต่อปี
107,035,000.00
164,401,000.00
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ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และตามงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวมีเงื่อนไขการกูย้ ืมที่สําคัญให้บริ ษทั ฯ ต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการรักษาอัตราส่ วนทางการเงินดังนี้
- อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ณ ทุกสิ้ นปี งบการเงินไม่นอ้ ยกว่า 1.25 เท่า
- อัตราส่ วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไม่เกิน 1.50 เท่า
- อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ มื ระยะยาวมีหลักประกัน ตามหมายเหตุ 15
19. หนีส้ ิ นสั ญญาอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หนี้ สินสัญญาอนุ พนั ธ์เกิ ดจากการทําสัญญาแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่ ง ดังนี้

หนีส้ ิ น
สัญญาอนุพนั ธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

10,741,203.72
10,741,203.72

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

10,741,203.72
10,741,203.72

1,614,915.48
1,614,915.48

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมื อทางการเงิ นที่ไม่ได้มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่ อง (ตราสาร
อนุพนั ธ์ที่มีการซื้ อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็ นทางการ (Over the counter) วัดมูลค่าโดย
ใช้เทคนิ คการประเมินมู ลค่า โดยเทคนิ คการประเมิ นมูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมู ลในตลาดที่
สังเกตได้ที่มีอยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการของบริ ษทั เองมาใช้นอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ น
สาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับ 2
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20. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
รวม

56,177,624.90
56,177,624.90

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
56,177,624.90
56,177,624.90

56,863,655.77
56,863,655.77

20.1 ลักษณะของโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีการดําเนิ นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานซึ่ งเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายที่บริ ษทั ฯ ต้อง
จ่ายเป็ นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยโดยไม่มี
การเตรี ยมเงิ นกองทุ น ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ฯ จึงต้องรับความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในการจ่ายผลประโยชน์ที่ตกลงไว้ให้พนักงาน
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20.2 จํานวนเงินในงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวนเงินในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่ วนที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
จ่ายชําระผลประโยชน์
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
56,863,655.77

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
56,863,655.77
55,533,693.02

3,728,088.14
728,007.35
4,456,095.49

3,728,088.14
728,007.35
4,456,095.49

7,953,435.95
1,574,976.07
9,528,412.02

8,999.64
8,999.64
(5,151,126.00)
56,177,624.90

8,999.64
8,999.64
(5,151,126.00)
56,177,624.90

(2,773,008.27)
(2,773,008.27)
(5,425,441.00)
56,863,655.77

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนข้างต้นแสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและบริ หาร
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
1,942,926.84
2,513,168.65
4,456,095.49
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
1,942,926.84
4,330,923.00
2,513,168.65
5,197,489.00
4,456,095.49
9,528,412.00

ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564 และ 2563 ข้อสมมติ หลักที่ ใช้ในการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

อัตราทุพพลภาพ
อายุเกษียณ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ร้อยละ 1.59 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี
ร้อยละ 100.00
ของตารางมรณะไทย
พื้นฐานปี 2560
ร้อยละ 5.00
ของอัตรามรณะ
60 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ร้อยละ 1.59 ต่อปี
ร้อยละ 1.59 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี ร้อยละ 3.82 – 45.84 ต่อปี
ร้อยละ 100.00
ร้อยละ 100.00
ของตารางมรณะไทย ของตารางมรณะไทย
พื้นฐานปี 2560
พื้นฐานปี 2560
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
ของอัตรามรณะ
ของอัตรามรณะ
60 ปี
60 ปี

20.3 การวิเ คราะห์ค วามอ่อ นไหวของข้อ สมมติ ห ลัก ในการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการ
ประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยสมมติใ ห้ข อ้ สมมติอื่น ๆ คงที ่ซึ่ ง แสดง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ที่เกี่ยวข้องที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผลต่อภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงานสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.00
ลดลงร้อยละ 1.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

(2,201,170.30)
2,057,303.83

(2,201,170.30)
2,057,303.83

(2,208,488.40)
2,060,008.41

3,825,555.91
(4,318,243.07)

3,825,555.91
(4,318,243.07)

3,446,648.43
(3,881,522.73)
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

อัตราหมุนเวียนของพนักงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
ลดลงร้อยละ 20.00
อัตรามรณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.00
ลดลงร้อยละ 20.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(4,773,321.17)
4,776,662.59

(4,773,321.17)
4,776,662.59

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

(514,159.89)
520,916.70

(514,159.89)
520,916.70

(469,674.37)
475,730.42

20.4 การครบกําหนดของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์เท่ากับ จํานวน 10 ปี และจํานวน 11 ปี ตามลําดับ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ฯ ไม่ ไ ด้แ สดงการวิเ คราะห์ ก ารครบกํา หนดของกระแสเงิ น สดจ่ า ยชํา ระ
ผลประโยชน์ซ่ ึ งยังไม่ได้คิดลด แต่ได้แสดงความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักต่าง ๆ แล้ว
21. ทุนเรื อนหุ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทุนเรื อนหุน้ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญปลายปี
ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ ว
หุน้ สามัญต้นปี
หุน้ สามัญปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จํานวนหุน้
จํานวนเงิน มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
บาทต่อหุน้
หุน้
บาท
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

439,844,340.00
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

439,844,284.00
439,844,284.00
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22. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจํา ปี
ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน ทุ นสํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
23. การจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมายและเงินปันผล
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2564 ได้มีมติอนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรสําหรับปี 2563 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 943,481.11 บาท และจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ น้ ละ 0.02 บาท รวมจํานวนเงิน 8,796,885.68 บาท (จ่ายจริ ง
จํานวนเงิน 8,780,765.68 บาท) โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
24. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุ ประสงค์ของกลุ่ มบริ ษ ทั ฯ ในการจัดการส่ วนทุ น คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องและการดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ฯ กํากับดูแลส่ วนทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนซึ่ งคํานวณโดยการหารหนี้ สิน
ตามงบแสดงฐานะการเงินด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเป็ น 1.45:1 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 งบการเงิ นเฉพาะกิจการแสดงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.45:1 และ
1.28:1 ตามลําดับ
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25. รายได้ อื่น
ประกอบด้วย

รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
รายได้เงินชดเชยภาษีอากร
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
108,738.38
13,219,248.48
1,483,334.73
2,188,270.08
16,999,591.67

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
106,904.70
88,821.92
11,199,595.04
13,219,248.48
1,149,229.08
11,260,454.00
1,483,334.73
3,065,720.88
2,188,270.08
2,646,368.45
16,997,757.99
29,410,189.37

26. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั ฯ และพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํา รองเลี้ ย งชี พ ภายใต้
พระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษ ทั ฯ จ่า ยสมทบเข้า กองทุ น และจะจ่า ยให้ก ับ พนักงานในกรณี ที่ ออกจากงานตามข้อบัง คับ ของ
กองทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมกลุ่มบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้เงินสมทบเข้า
กองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน 3.79 ล้านบาท
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริ ษทั ฯ ได้รับรู ้
เงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นค่าใช้จ่าย จํานวนเงิน 3.79 ล้านบาท และจํานวนเงิน 3.82 ล้านบาท ตามลําดับ
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27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและสารเคมีใช้ไป
ขาดทุนจากมูลค่าสิ นค้าคงเหลือลดลง
(โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าเช่าและค่าสาธารณู ปโภค
ขาดทุ น จากการปรั บ ปรุ ง มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
สัญญาอนุพนั ธ์

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(268,731,097.04)
1,072,861,440.29

(268,731,097.04)
1,072,861,440.29

146,881,617.72
848,307,058.18

10,625,848.26
319,305,993.12
28,077,702.06
78,151,524.02
1,519,216.22
8,569,115.45
15,689,235.34
25,613,251.59
72,915,749.57

10,625,848.26
319,305,993.12
28,077,702.06
78,151,524.02
1,519,216.22
8,569,115.45
15,689,235.34
25,613,251.59
72,915,749.57

(37,228,627.71)
264,536,634.93
31,998,715.00
82,795,165.27
2,135,807.84
5,444,034.94
13,372,545.72
22,673,037.65
59,307,471.72

10,741,203.72

10,741,203.72

1,614,915.48
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28. ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้
28.1 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
-

-

10,037,407.98

10,037,407.98

(8,250,297.29)

10,037,407.98

10,037,407.98

(8,250,297.29)

สํา หรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ความสัม พันธ์ ระหว่า ง(ค่ าใช้จ่า ย)
รายได้ภาษีเงินได้กบั กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีในรู ปแบบการกระทบยอดระหว่าง(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษี
เงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้ ร้อยละ 20 แสดงได้ดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงิ นได้ตามอัตราภาษี ที่
ใช้ร้อยละ 20
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่สามารถหักได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราว
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
59,021,370.40
(11,804,274.08)
(7,578,048.63)
637,234.36
18,745,088.35
10,037,407.98
10,037,407.98
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
59,065,391.72
27,119,919.41
(11,813,078.34)
(7,578,048.63)
637,234.36
18,753,892.61
10,037,407.98
10,037,407.98

(5,423,983.88)
6,973,676.32
580,272.30
(2,129,964.74)
(8,250,297.29)
(8,250,297.29)

28.2 (ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จํานวนเงิน
(ค่าใช้จ่าย)รายได้
จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษี

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
รวม

(8,999.64)
(8,999.64)

1,799.93
1,799.93

(7,199.71)
(7,199.71)
(หน่วย : บาท)

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนเงิน (ค่าใช้จ่าย)รายได้ จํานวนเงิน จํานวนเงิน (ค่าใช้จ่าย)รายได้ จํานวนเงิน
ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้ สุ ทธิจากภาษี ก่อนภาษี
ภาษีเงินได้
สุ ทธิจากภาษี
(8,999.64)
(8,999.64)

1,799.93
1,799.93

(7,199.71)
(7,199.71)

2,773,008.27
2,773,008.27

(554,601.66)
(554,601.66)

28.3 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
40,000,000.00
40,000,000.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00

ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ไม่มี
วันสิ้ นสุ ดประโยชน์ทางภาษีภายใต้กฎหมายภาษีอากรปั จจุบนั
กลุ ่ ม บริ ษ ทั ฯ ไม่ไ ด้รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี สํา หรับ ผลแตกต่า ง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ที่เกิดจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมข้างต้นเนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีความตั้งใจ
จะจําหน่ายเงินลงทุนนี้
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2,218,406.61
2,218,406.61

28.4 ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
ปี ที่สิ้นสุ ดประโยชน์ทางภาษี
ปี 2567
รวม

-

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
-

115,406,550.20
115,406,550.20

กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นเนื่องจากบริ ษทั ฯ ยังไม่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีได้
29. ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงานและการจําแนกรายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
29.1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดส่ วนงานที่รายงานจากโครงสร้างระบบการบริ หารจัดการและข้อมูล
ทางการเงินภายในของบริ ษทั ฯ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การซึ่ งเป็ นส่ วนงานดําเนิ นงานที่
ผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ทั ฯ มี ก ารใช้กาํ ไร(ขาดทุ น )ก่ อนภาษี เ งิ น ได้ตามส่ วนงานในการสอบ
ทานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอดังนี้
- ส่ ว นงานอุ ต สาหกรรมฟอกหนัง ซึ่ ง มี ร ายได้จ ากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ห นัง สํา เร็ จ รู ป และ
การให้บริ การฟอกหนัง
- ส่ วนงานอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคลซึ่ งมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล
29.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกําไรหรื อขาดทุนตามส่ วนงาน
รายการระหว่า งส่ ว นงานที ่ ร ายงานกํา หนดราคาตามเกณฑ์ร าคาปกติ ธุ ร กิ จ กับ
บุ คคลภายนอกและได้ตดั ออกจากงบการเงินของกลุ่มบริ 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 อขาดทุนในงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงได้ดงั นี้

(หน่วย : พันบาท)

รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวม
การจําแนกรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ตามเขตทางภูมิศาสตร์
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ส่วนงานที่รายงาน
รายการตัด
อุปกรณ์นิรภัย
บัญชี
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
หนังสําเร็จรู ป ฟอกหนัง
รวม
ส่วนบุคคล

รวม

1,187,679
16,347
1,204,026

47,203
173,428
220,631

1,234,882
189,775
1,424,657

642,768
642,768

1,877,650
(189,775)
(189,775) 1,877,650

211,682
992,344
1,204,026

30,491
190,140
220,631

242,173
1,182,484
1,424,657
146,777
3,165
(33,081)
(89,292)
(27,117)
(11,220)
(20,795)

632,084
10,684
642,768
275,738
13,834
(120,089)
(67,461)
362
479
(12,113)

(46,838) 827,419
(142,937) 1,050,231
(189,775) 1,877,650
422,515
16,999
(153,170)
(156,753)
(26,755)
(10,741)
(32,908)

(31,563)

(166)
90,584

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

-

(166)
59,021
10,038
69,059
79,671
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(หน่วย : พันบาท)

รายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ลูกค้าภายนอก
ระหว่างส่วนงาน
รวม
การจําแนกรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า
ตามเขตทางภูมิศาสตร์
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากสัญญาอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส่วนงานที่รายงาน
รายการตัด
อุตสาหกรรมฟอกหนัง
อุปกรณ์นิรภัย
บัญชี
หนังสําเร็จรู ป ฟอกหนัง
รวม
ส่วนบุคคล

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
16,862
(45,270)
(79,572)
(6,832)
(1,615)
(28,008)
(40,961)

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

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

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

84,981

29.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้
จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของบริ ษทั ฯ
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30. เครื่ องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษัท ฯ มี ส ถานะเปิ ดต่ อ ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ย งจากอัต รา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ฯ จะพิจารณาใช้เครื่ องมือทางการเงิน
ที่เหมาะสมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายที่จะถือหรื อออก
เครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
30.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเป็ นความเสี่ ย งที่ มูล ค่า ยุติธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สด
ในอนาคตของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริ ษทั ฯ เกี่ยวเนื่องกับ
การซื้ อวัตถุดิบและเครื่ องจักร และการขายสิ นค้าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทฯ มี สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ น
ทางการเงินที่เปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโรโซน
หยวนจีน
ดอลลาร์ฮ่องกง
ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ
ดองเวียดนาม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
4,699,364.08
15,650,569.65
3,841,235.51
3,705,158.66
15,650,569.65 3,705,158.66
18,339.00
1,549,592.50
18,339.00
18,339.00
1,549,592.50
97,256.88
43,140.00
37,340.00
37,340.00
101.00
101.00
101.00
228.93
2,015.00
228.93
180,081.91
100,000.00
100,000.00
100,000.00

30.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย เป็ นความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ กระแสเงิ น สดใน
อนาคตของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะมีความผันผวนอันเนื่ องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยตลาด
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่เปิ ดต่อความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว
อัตราคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สกุลเงินบาทไทย
สกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

46,593,381.47
70,218,714.72
297,818,552.85
505,076,213.53
107,035,000.00
-

242,181.00
41,752,417.60

2,537,027.49 49,130,408.96 0.05 - 0.50
242,181.00
6.00
-

70,218,714.72 5.82-7.025
297,818,552.85
505,076,213.53
107,035,000.00
41,752,417.60

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว
อัตราคงที่
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สกุลเงินบาทไทย
สกุลเงินตราต่างประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

40,146,661.13
70,218,714.72
297,818,552.87
505,076,213.51
107,035,000.00
-
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242,181.00
41,752,417.60

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

2.90 -4.40
1.22-2.67
4.25-4.85
0.35-4.18
(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

2,516,727.49 42,663,388.62 0.05 - 0.550
242,181.00
6.00
-

70,218,714.72 5.82-7.025
297,818,552.87
505,076,213.51
107,035,000.00
41,752,417.60

2.90 -4.40
1.22-2.67
4.25-4.85
0.35-4.18

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
อัตราลอยตัว
อัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,678,918.42
23,717,697.59 69,396,616.01 0.050 – 0.550
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
147,470.42
147,470.42
6.00
หนี้สินทางการเงิน
51,500,306.35
51,500,306.35 6.25 – 6.70
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สกุลเงินบาทไทย
352,047,780.42
352,047,780.42 2.23 – 4.15
สกุลเงินตราต่างประเทศ
258,939,822.99
258,939,822.99 1.34 – 4.25
เงินกูย้ ืมระยะยาว
164,401,000.00
- 164,401,000.00 4.25 – 4.85
หนี้สินตามสัญญาเช่า
58,971,621.68
58,971,621.68 0.35 – 4.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินใดเพื่อ
บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
30.4 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 นต่อคู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง โดยการที่ไ ม่ส ามารถจ่า ย
ชํา ระภาระผูก พัน ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ฯ เกี่ยวเนื่ องกับการกระจุกตัวของ
การให้สินเชื่อและการไม่ได้รับชําระหนี้จากเงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีผลเสี ยหายสู งสุ ดจากการให้สินเชื่อที่
อาจเกิดขึ้นเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของเงินฝากสถาบันการเงิน และลูกหนี้ ที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ มบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้
สิ นเชื่อดังนี้
กลุ่มสิ นทรัพย์ทาง
การบริ หารความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
การเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน การพิจารณาอันดับความน่าเชื่ อถือของสถาบันการเงินและการให้สินเชื่ อกับ
บริ ษทั ฯ
ลูกหนี้
การพิจารณาคุ ณภาพสิ นเชื่ อของลู กหนี้ จากฐานะการเงินและประสบการณ์การรับ
ชําระหนี้ ในอดี ต และการกําหนดให้ลูกค้าบางรายต้องเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต
หรื อจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า
30.5 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

-

49,130,408.96
260,240,983.75
183,739.84
242,181.00
309,797,313.55

49,130,408.96
260,240,983.75
183,739.84
242,181.00
309,797,313.55

49,130,408.96
260,240,983.75
183,739.84
242,181.00
309,797,313.55

10,741,203.72
10,741,203.72

873,113,481.10
350,422,134.45
107,035,000.00
41,752,417.60
1,372,323,033.15

873,113,481.10
350,422,134.45
10,741,203.72
107,035,000.00
41,752,417.60
1,383,064,236.87

873,113,481.10
350,422,134.45
10,741,203.72
107,035,000.00
41,752,417.60
1,383,064,236.87

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
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(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินสัญญาอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

-

42,663,388.62
260,240,983.75
183,739.84
242,181.00
303,330,293.21

42,663,388.62
260,240,983.75
183,739.84
242,181.00
303,330,293.21

42,663,388.62
260,240,983.75
183,739.84
242,181.00
303,330,293.21

10,741,203.72
10,741,203.72

873,113,481.10
350,410,999.45
107,035,000.00
41,752,417.60
1,372,311,898.15

873,113,481.10
350,410,999.45
10,741,203.72
107,035,000.00
41,752,417.60
1,383,053,101.87

873,113,481.10
350,410,999.45
10,741,203.72
107,035,000.00
41,752,417.60
1,383,053,101.87

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน

(หน่วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน
-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
รวม
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

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

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

(หน่วย : บาท)

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

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุน

1,614,915.48
1,614,915.48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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

ในระหว่า งปี ปั จ จุบ นั ไม่มีก ารเปลี ่ย นแปลงวิธี ก ารประเมิน มูล ค่า และไม่ม ีก ารโอน
รายการระหว่างลําดับชั้นของมูล ค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพ ย์ท างการเงินและหนี้ สินทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินแบบเกิดขึ้นประจําที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
30.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากสิ นทรัพ ย์ท างการเงินและหนี้ สิ นทางการเงิน ซึ่ ง ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น หนี้ สินตามสัญญาเช่า มีระยะเวลาครบ
กํา หนดระยะสั้ น และเงิน ให้กู ย้ ืม และเงิน กู ย้ ืม มีอ ตั ราดอกเบี้ ย ใกล้เ คีย งกับ อัต ราตลาด ฝ่ าย
บริ ห ารของกลุ ่ม บริ ษ ทั ฯ จึง ประมาณมูล ค่า ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี้ สิ น
ทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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30.7 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 124,988,568.42
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
10,741,203.72

-

10,741,203.72

185,360,000.00
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลระดับ 1 ข้อมูลระดับ 2 ข้อมูลระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน 124,988,568.42
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ตราสารอนุพนั ธ์
1,614,915.48

-
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1,614,915.48

141,170,000.00
-

(หน่วย : บาท)

รวม
185,360,000.00
10,741,203.72
(หน่วย : บาท)

รวม

141,170,000.00
1,614,915.48

31. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
เหล่านั้นซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
31.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ
ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ซี พแี อล เวนเจอร์ พลัส จํากัด
บริ ษทั ย่อยโดยการถือหุน้ ทางตรง
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
บริ ษทั ร่ วมโดยการถือหุ น้ ทางตรง
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ไทย ไวร์ ริ่ง ซิสเต็ม จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชน่ั จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล
นันวูเว่น จํากัด)
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น คอนโดทาวน์ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญสิ น เรสซิ เด้นท์ จํากัด
กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
(เดิมชื่อ บริ ษทั วีที บราเดอร์ จํากัด)
บริ ษทั สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรี ยล ดีไซน์ จํากัด กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
บริ ษทั เขตประกอบการอุ ตสาหกรรมฟอกหนัง กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ก.ม. 34 จํากัด
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยเป็ นกรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น ของ
บริ ษทั ฯ
คุณณัฐจักร์ วงษ์เจริ ญสิ น
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน โดยเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ฯ และ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
คุณธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
คุณไล่ จีเซี ยง
คุณอาทิตย์ เชิญปรี ชา

ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและอดีตกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและอดีตกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและอดีตกรรมการของ
บริ ษทั ฯ

31.2 รายการค้าระหว่างกัน

นโยบายการกําหนดราคา

บริษทั ร่ วม
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าที่ปรึ กษา
มูลค่าการซื้ อสิ นทรัพย์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าบริ การ
กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
มูลค่าการขายทรัพย์สิน
ซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อวัสดุสิ้นเปลือง
ต้นทุนอื่น
มูลค่าการซื้ อทรัพย์สิน
ค่าเช่าบริ การ
ค่าที่ปรึ กษา
บุคคลที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่าที่ปรึ กษา

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563

ราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาต้นทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน

1,276,150.00
1,166,431.44
3,585.04

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

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

1,631,948.45
610,534.32
6,741.00
335,900.00
274,508,003.00
1,740,490.00
22,431,932.69
4,000.00
1,157,865.96
1,250,000.00

1,694,781.00
733,685.62
12,000.00
184,275,401.35
1,141,500.00
16,534,060.38
1,946,327.28
-

3,600,000.00

4,500,000.00

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
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นโยบายการกําหนดราคา

ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
อัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
259,927.24
-

31.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นค้ า
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
180,000.00
337,159.62
148,954.08

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

734,464.01
298,454.78
1,032,918.79

388,805.64
388,805.64

6,525,424.57
338,015.15
6,863,439.72
(6,525,424.57)
338,015.15

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

24,455.89
24,455.89

185,542.74
17,978.11
203,520.85

126,921,929.29
126,921,929.29

62,045,742.79
62,045,742.79

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ผลประโยชน์ พนักงานหลังจากออกงานค้ างจ่ าย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
เงินลงทุนค้ างจ่ าย
บริ ษทั ร่ วม
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ ืมเพิ่ม
ชําระคืน
ยอดคงเหลือปลายปี
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

123,670.52
3,753,867.65
3,877,538.17
28,606.13
800.00
29,406.13

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
5,880.48
3,617,002.27
3,622,882.75
8,424,680.00
8,424,680.00
41,606.08
32,127.71
73,733.79

-

99,997.50
99,997.50

-

60,000,000.00
(60,000,000.00)
-

27,099,016.00
540,000.00
27,639,016.00

36,171,016.00
720,000.00
36,891,016.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งจํานวนเป็ นเงิน
กูย้ ืมจากกรรมการของบริ ษทั ฯ ในรู ปสัญญากูเ้ งิน ระยะเวลา 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.50
ต่อปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระคืนครบถ้วนแล้ว
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31.4 ภาระผูกพันระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
หรื อที่ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามหมายเหตุ 33.2
31.5 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
27,261,900.00
485,984.00
329,818.06
28,077,702.06

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
27,261,900.00
25,958,290.00
485,984.00
329,818.06
28,077,702.06

32. รายการทีไ่ ม่ กระทบกระแสเงินสด
32.1 รายการที่มิใช่เงินสด
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โดยการก่อเจ้าหนี้ค่าสิ นทรัพย์
มูลค่าสิ นทรัพย์ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีมลู ค่าเพิ่มในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
โดยการทําสัญญาเช่า
โอนสิ นค้าคงเหลือเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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140,200.00
9,814.00
1,818.86
11,820,278.98
12,959,244.42

421,986.00
5,618,439.00
31,998,715.00

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563

11,611.21
812.79
2,299,000.00
23,551.40
-

โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์เป็ นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ่มขึ้นจากการทําสัญญาเช่า
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินรับล่วงหน้าค่าทรัพย์สินลดลงจาก
การจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาํ หนดไว้ที่รับรู ้ในกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
เงินปันผลค้างจ่าย

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
5,852,994.99
395,530.67

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563
5,524,047.34
50,850,295.42
92.00

-

4,499,993.76

8,999.64
1,354.59

2,773,008.27
-

32.2 การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การเปลี่ ยนแปลงของหนี้ สิ นที่ เกิ ดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินมีรายการเคลื่อนไหวดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
ของการเปลี่ยนแปลง
จากการจัดหาเงิน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

662,487,909.76

207,549,884.63

58,483,000.00
105,918,000.00

(57,366,000.00)
-

19,414,295.16
39,557,326.52
612,406.63
12,424.00
886,485,362.07

(21,095,633.07)
(32,764,090.59)
(12,424.00)
96,311,736.97
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3,075,686.71
3,075,686.71

-

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

873,113,481.10

61,368,000.00
(61,368,000.00)

62,485,000.00
44,550,000.00

19,482,734.99
(15,606,306.00)
32,907,872.34
150,014.00
36,934,315.33

17,801,397.08
23,951,020.52
756,188.38
150,014.00
1,022,807,101.08

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
หนี้สินผิดนัดชําระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่หมุนเวียน
ส่ วนที่ไม่หมุนเวียน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
รวม

21,562,032.28

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลง
ผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงอื่น
จากกระแสเงินสด
ของการเปลี่ยนแปลง
จากการจัดหาเงิน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
(21,562,032.28)
-

779,218,169.46
60,000,000.00

(116,276,422.45)
(60,000,000.00)

60,451,000.00
14,654,000.00

(10,704,000.00)
100,000,000.00

10,247,970.43
15,667,531.13
2,549,712.26
2,028,605.40
966,379,020.96

(19,403,475.30)
(39,888,224.06)
(2,028,605.40)
(169,862,759.49)

(453,837.25)
(453,837.25)

ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
-

-

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
12,424.00
886,485,362.07

33. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ฯ
มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ม บริ ษทั ฯ มี ภาระผูก พันและหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้ น กับ
สถาบันการเงินดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชี
ล้านบาท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสต์รีซีต
ล้านบาท
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ
100.00

(69.37)

30.63

100.00

(51.50)

48.50

1,527.00
3.00

(770.07)
-

756.93
3.00

1,527.00
3.00

(704.58)
(0.87)

822.42
2.13
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ วงเงินทั้งสิ้น วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ

หนังสื อคํ้าประกัน
ล้านบาท
15.00
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ล้านบาท
1,050.00
บัตรเครดิต
ล้านบาท
5.10

(7.09)

7.91

15.00

(7.45)

7.55

(270.84)

779.16

1,090.00

(53.58)

1,036.42

(0.55)

4.55

1.60

(0.17)

1.43

33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อที่
ปรึ กษากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สัญญามีระยะเวลา 12 เดื อน อัตราค่าที่ปรึ กษา จํานวนเงิ น 0.10
ล้านบาท ต่อเดือน เท่ากันทั้งปี
33.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริ การกับกิจการอื่น
จํานวนเงิน 27.41 ล้านบาท และจํานวนเงิน 10.86 ล้านบาท ตามลําดับ
33.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่ าในอนาคตตาม
สัญญาเช่าเครื่ องใช้สาํ นักงานกับกิจการอื่นดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
0.20
0.01
0.21

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
0.22
0.21
0.43

33.5 ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั ฯ มีภ าระผูก พัน จะต้อ งจ่า ยรายจ่า ยฝ่ ายทุน ใน
อนาคตกับ กิจการอื ่นเพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ ง ที่ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ที่มีสาระสํา คัญซึ่ งยังไม่ได้รับ รู ้
จํานวนเงิน 1.36 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
33.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันจะต้องจ่ายตามหนังสื อสัญญาร่ วมทุนระหว่าง
บริ ษทั ย่อยกับบุคคลอื่นจํานวนเงิน 20.00 ล้านบาท
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34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอ
ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นจากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตรา
0.05 บาทต่อหุ ้น และจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
______________________________
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

การรั บรองความถู กต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทั้งมอบอํานาจ
ให้บุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษ ทั ขอรั บ รอง
ว่า ข้อมูล ดัง กล่ า วถู ก ต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่น สํา คัญ ผิด หรื อไม่ข าดข้อ มูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระ
สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัท ได้จดั ให้มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อให้แ น่ ใ จว่า บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดเผยข้อมู ล ในส่ ว นที ่เ ป็ น
สาระสําคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่า งถู ก ต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง ควบคุ ม ดู แลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสาร
ใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ”
ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1. นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

-ลงนาม-

2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

-ลงนาม-

ผูร้ ับมอบอํานาจ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เลขานุการบริ ษทั
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-ลงนาม-
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
กรรมการ / ประธานกรรมการ
นายสุ วชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิ น
49 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2543
อายุ
ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลาง
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
และขนาดย่อย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กรรมการ บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
กรรมการ บริ ษทั โฮลีซนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ตําแน่ งในบริษัทอื่น
กรรมการ บริ ษทั ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชนั่ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล ประเทศไทย) จํากัด)
กรรมการ บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส เมทัลพาร์ ? จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ดิกนิต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั มิตรนิยม แมนวูด) จํากัด)
กรรมการ บริ ษทั มิมิ อันดัสเทรี ยล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนังไทย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ไม่มี
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับ
นักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ สถาบันพระปกเกล้า 12
ประวัติการอบรมอื่น
หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย สําหรับนัก
บริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
อบรมหลักสู ตร 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
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การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ น 43/2018
Oxford Program me on Negotiation Batch 2
อยู่ระหว่างศึกษา Top Executive Program in Commerce and Trade
(TepCot 14)
6,208,042 หุ ้น (1.411%)
พี่ชาย : นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฏฐกิ ตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น

ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น

การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ าง กรรมการและผู้บริ หาร
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กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
48 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
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ บริ ษทั ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น แคปปิ ลตอล กัด
กรรมการ บริ ษทั เอส เค เรี ยวแอสเสท จํากัด
กรรมการ อีเกิ้ล เคมีคอล อิ นดัสตรี จํากัด
กรรมการ บริ ษทั โฮลี ซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส เมทัลพาร์ ท จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด
กรรมการ บริ ษทั นาว เอนด์ออฟเวสท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อิทธิ์ 3 ฤทธิ์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สมาร์ ท เซ็ น อินดัสเดรี ยล ดีไซน์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อิ นทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเกิ้ล เคมี คอล อิ นดัสตรี จํากัด
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
6,600,000 หุ ้น (1.5015%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น พี่ชาย : นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายณัฏฐกิ ตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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นายกิติชัย วงษ์ เจริ ญสิ น

กรรมการ,กรรมการบริ หาร/กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุ น
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2548
46 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2548
อายุ
(ระหว่างศึกษา) ปริ ญญาเอก หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จดุ ษฏี บณ
ั ฑิ ต
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
สาขาวิชา การจัดการโลจิ ตติ กส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา
ปริ ญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮดิ้ง จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
กรรมการ บริ ษทั แสงบู รพา แพลนเทชั่น จํากัด
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น
กรรมการ บริ ษทั ซี เอสเจ รับเบอร์ ชีท จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อิ นทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด
กรรมการ บริ ษทั บริ ษทั ซี พีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์ แคนน์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั นาว เอ็นออฟเวสท์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั วีอาร์ วารา จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เขตประกอบการอุ ตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จํากัด
รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สถาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
หลักสู ตรนักอุตสาหกรรมรุ่ นใหม่ Young – FTI สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
การอบรบหลักสู ตรกรรมการ
ประเทศไทย
และประวัติการอบรมอื่น
ประกาศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program 64/2007
Director Certification Program – 187/2014
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง สถาบันพระปกเกล้า รุ่ นที่ 14
การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หาร
หลักสู ตร Business Revelation and Innovation Network (BRAIN 3)
สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
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การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

สําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสู ตรการพัฒนาการเมืองและการเลื อกตั้งระดับสู ง รุ่ นที่ 12
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลื อกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการเลื อกตั้ง
(กกต)
5,984,800 (1.361%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
พี่ชายนายณัฏฐกิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
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นายซื อลุ๋น กัว
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น
ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น
การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร
นางสาวยูนเวน เฉิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น
ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น
การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

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

กรรมการ / กรรมการที่ปรึ กษาความเสี่ ยง
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2562
45 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 ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น

ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น

การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
44 ปี
ปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั มิตรนิ ยม (แมนวูด) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ น แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษทั อุ ตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ดิกนิ ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ไฟน์ ฟู๊ ด แฟกเตอร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั แสงบรู พา แพลนเทชั่น จํากัด
กรรมการ บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จํากัด
กรรมการ บริ ษทั นู ร่าดี จํากัด
กรรมการ เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จํากัด
ไม่มี
ประกาศนี ยบัตรชั้นสู ง หลักสู ตร ผูน้ าํ ยุคใหม่ในระบบประชาธิ ปไตย
สํานักนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า
Director Certification Program – Class 303/2021
9,401,364 (2.137%)
น้องชาย : นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น นายกิติชยั
วงษ์เจริ ญสิ น
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นายสุ พพัต อ่ องแสงคุณ
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น

ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น
การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
61 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 าํ นวยการ
ระดับสู ง กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
รองอธิ บดี กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์
ผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์
ข้าราชการบํานาญ รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
ไม่มี
Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019
Director Certification Program – 234/2017
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ปี 2555
ไม่มี
ไม่มี
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พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น

ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น
การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
65 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภาคม 2562
รัฐประศาสนศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รป.บ.) จากโรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
นิ ติศาสตร์ บณ
ั ฑิ ต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิ ต (บริ หารรัฐกิ จ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558-2559 จเรตํารวจ (สบ 8) หัวหน้าจเรตํารวจ
2557-2558 จเรตํารวจ (สบ 8)
2556-2557 รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจนครบาล
2550-2556 รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจภูธรภาค 1
ไม่มี
Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
ไม่มี
ไม่มี
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ดร. มงคล เหล่ าวรพงศ์

อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น

ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น

ตําแหน่ งในบริ ษัทอื่น

การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น ในปี 2564

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวสอบ/ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/กรรมการที่
ปรึ กษาการลงทุน
ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2554
53 ปี
ปรัชญาดุ ษฏีบณ
ั ฑิ ต บริ หารธุ รกิ จ (บัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชี มหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชี บณ
ั ฑิ ต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2564 – ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ควอลิต้ ี แอสชัวรันส์ เซอร์วสิ จํากัด
ปี 2562 – 2564 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
ปี 2560 – 2563 กรรมการ บริ ษทั แอปโซลูทโกรท จํากัด
ปี 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริ ษทั บีจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2558 – 2559 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
ปี 2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง / ประธานกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
บริ ษทั แอ๊พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อิออน ธนสิ นทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
หลักสู ตร Ethical Leadership Program โดย IOD
หลักสู ตร Governance, Stewardship & Sustainability Course โดย ICGN
หลั ก สู ตร การประเมิ น ความเสี่ ยงเพื่ อ ป้ องกั น อุ บ ั ติ ภ ั ย ร้ า ยแรงใน
อุตสาหกรรมเคมีและการจัดการสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อป้ องกัน
นํ้าท่วม โดย สมาคมวิศวกรเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
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การสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี Cyber risk,
Anti-money laundering and counteringthe financial of terrorism และ ร่ าง
กฎหมายฟอกเงิน
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ นที่ผ่านมา

การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ BJC/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 88/2007
Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 18/2007
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ นที่ 03/2008
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่ 15/2012
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่ นที่ 03/2013
Chartered Director Class (CDC) รุ่ นที่ 08/2014
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 5/2018
ไม่มี
ไม่มี
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
ลําดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่ อ-สกุล
นายสุ วชั 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
นายณัฏฐ์กิตต์ วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นางสาวยุน เวน เฉิ น
คู่สมรส
บุตร
นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
คู่สมรส
บุตร
พลตํารวจโทชยุต ธนทวีรัชต์
คู่สมรส
บุตร
ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
คู่สมรส
บุตร

31 ธันวาคม
2563
14,467,488
235,200
5,366,980
12,337,141
1,663,200
5,3673,002
3,630
9,401,364
-
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จํานวนหุ้น
การซื้อขายระหว่างปี
จําหน่ าย/
ซื้อเพิม่
โอน
8,259,446
5,737,141
611,798
-

31 ธันวาคม
2564
6,208,042
235,200
5,366,980
6,600,000
1,663,200
5,984,800
3,630
9,401,364
-

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดสายงานบัญชี และการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น
นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
39 ปี ได้รับการเมื่อตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2564
อายุ
ปริ ญญาโท: บริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ), สาขาผูป้ ระกอบการสากล,
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาตรี : บริ หารธุ รกิจ (หลักสู ตรนานาชาติ), สาขาบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 10305
2549 – 2558 ผูจ้ ดั การอาวุโส
ประสบการณ์ ทาํ งาน
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น
2558 – ปั จจุบนั หุ ้นส่ วน, บริ ษทั สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด
2563 – ปั จจุบนั กรรมการวิชาชี พบัญชี ดา้ นการบัญชี บริ หาร
สภาวิชาชี พบัญชี
ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านบัญชีของสิ นทรัพย์ดิจิทลั จัดโดย ก.ล.ต.
2. แนวปฏิบตั ิและความท้าทายในการจัดทํางบการเงินตาม TFRS จัดโดย ก.ล.ต
ประวัติการอบรมอื่น
3. CFO Certificate รุ่ น 23 (วิทยากรรับเชิ ญและผูส้ ังเกตการณ์) จัดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
4. SME-PO สําหรับ SME และ Startup จัดโดย ก.ล.ต
5. Strategic CFO in capital market program (Certificate Program)
รุ่ นที่ 2/2016 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. CFO in Practice (Certificate Program) รุ่ นที่ 7/2017
จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
7. IR Professional Development Program by TIRC ปี 2018 จัดโดย TIRC
8. Strategic Financial Leadership Program ปี 2019 จัดโดย
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
9. Internal audit’s challenge in value adding จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
10. Business challenge in merger and acquisition จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี
-ใม่มีการถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ าง กรรมการและผู้บริ หาร

169

แบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

ผู้ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
นายวิเชษฐ์ นิ่มสุ ข
52 ปี ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560
อายุ
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ตําแน่ งในบริ ษัทอื่น
ตําแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่น

การถื อครองหุ้นในบริ ษัท
ณ 31 ธันวาคม 2564
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ าง กรรมการและผู้บริ หาร

2560 – ปัจจุบนั
2547 - 2559

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
รองผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

ไม่มี
โครงการอบรม " นักบัญชียคุ ใหม่ " รุ่ นที่ 14 นักบัญชีกบั การสร้างมูลค่า
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรม “แนวโน้ม ทิศทางการทํา M&A ประเด็นสําคัญที่ ตอ้ ง
พิจารณาและ
กลยุทธ์การทํา M&A
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-ใม่มี-
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รายละเอียดเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษทั
นางสาวอาจารีย์ ศุภสิ นวงศ์ ชัย
60 ปี
อายุ
อนุปริ ญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยพณิ ชยการบางนา
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
2560 – ปัจจุบนั เลขานุการบริ ษทั
ประสบการณ์ ทาํ งานตําแน่ งใน
2532 – 2559
ผูจ้ ดั การแผนการเงิน
บริษัทอื่น
ไม่มี
ตําแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย APCG 45/2018
ประวัติการอบรมอื่น
กระดาษทําการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ ปี 2018
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Assist your BOD in leading throught disruptions with CG Persperctive
Deloittle Touche Tohmastsu Jaiyos Audit Co.Ltd. 2018
7,850 หุน้
การถือครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2563
ไม่มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร
1.2 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กาํ หนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1. ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
2. ดู แลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. สื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงให้ขอ้ มุลแก่ผสู ้ นใจทัว่ ไป
4. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้
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4.4 รายงานประจําปี ของบริ ษทั
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
5. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย / บริษัทร่ วม
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริ ษทั มีบริ ษทั ร่ วม จํานวน 2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จํานวน 1 บริ ษทั ดังนี้
รายชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค
จํากัด
บริ ษทั ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จํากัด

บริ ษทั อีเลฟเฟ่ นท์ แคนน์ จํากัด
หมายเหตุ

รายชื่อผูบ้ ริ หาร
นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น

1. / = กรรมการ

บริ ษทั ย่อย

/, //
/, //
/
/

// = กรรมการบริ หาร X = ประธานกรรมการ
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
อายุ
49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
หลักสู ตรการอบรม
โครงการ"พัฒนาผูบ้ ริ หาร Mini MBA" รุ่ นที่ 1 ศูนย์นวัตกรรมทางธุ รกิจ
คณะบริ หารธุ รกิจ 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
ประสบการณ์ทาํ งาน 2553 – 2559 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน Back Office
บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด
2545 – 2552 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี -การเงิน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
2539 – 2544 หัวหน้าสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
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หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ

นางสาวสุ ลาภา ไชยพลับ

อายุ

51 ปี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
หลักสู ตรการอนุรักษ์พลังงาน สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
หลักสู ตรผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร กรมพัฒนาพลังงานทดเทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
โครงการคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์โดยองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน)
โครงการส่ งเสริ มโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
(CSR-DIW) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการขยายผลการส่ งเสริ มการจัดทําคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม
Carbon Footprint for Organization : CFO โดย องค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก
(องค์การมหาชน)

หลักสู ตรการอบรม
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ทรัพย์สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
(1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ที่ดิน, อาคาร, เครื่ องจักร มูลค่าตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 549.50 ล้านบาท ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะ
ภาระผูกพัน
กรรมสิ ทธิ์
1. ที่ดิน จํานวน 3 แปลง เนื้อที่ รวม 8.1ไร่
เจ้าของ
จํานอง กับ5 ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) มูลค่า 650.00 ล้านบาท
2 อาคาร สํานักงานใหญ่ 4 ชั้น เลขที่ 700 หมู่ 6
เจ้าของ
3. โรงงานที่ 1 ประกอบด้วยอาคารโรงงาน
เจ้าของ
(ตกแต่งหนัง) สู ง 4 ชั้น เลขที่ 700/1
เจ้าของ
จํานองกับ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด
4.ที่ดิน จํานวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ 10.20 ไร่
(มหาชน) มูลค่า 732.45 ล้านบาท
โรงงานที่ 2 (ฟอก, ย้อมหนัง) ประกอบด้วย
อาคารโรงงานเลขที่ 628 หมู่ 6 ถ.สุ ขมุ วิท ต.
บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5.โรงงานแห่งที่ 3 (จัดเก็บสิ นค้า) 750 หมู่ 6 ถ.
เจ้าของ
สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10280
เจ้าของ
6. โรงงานแห่งที่ 4 (จัดเก็บเคมีภณั ฑ์) 707 หมู่ 6
ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10280
เจ้าของ
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
7. โรงงานแห่งที่ 5 (ผลิตรองเท้านิรภัยและ
(มหาชน)
อุปกรณ์ความปลอดภัย) เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ถนน
วงเงิน 640 ล้านบาท
บ้างบึง –หนองกานํ้า อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี
8. เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทล.
เจ้าของ
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
361) ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
(มหาชนวงเงิน 7 ล้านบาท
9. เลขที่ 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.
เจ้าของ
สายบ้านเก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บ้านเก่า อ.
พานทอง จ.ชลบุรี
10. เลขที่ 90/62 หมุ่ที่ 6 ถ.พหลโยธิ น (ทล.1) ต.
เจ้าของ
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
(มหาชน) วงเงิน 5.6 ล้านบาท
เจ้าของ
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
11. เลขที่ 35/239, 35/240 ถ.สายปลวกแดง-ห้วย
(มหาชน) วงเงิน 5 ล้านบาท
ปราบ (รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ชลบุรี
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
12. เลขที่ 61/1, 61/2 หมู่ 6 ถ.สายดอนหัวฬ่อบ้านเก่า ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
13. เลขที่ 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด
ถ.สุ ขมุ วิท (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
14. เลขที่ 333/136-139 โครงการเจริ ญสิ นธานี บ่อวิน ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหี บ ทล.331) ต.บ่อ
วิน อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
15. เลขที่ 99/419-423 โครงการหมู่บา้ นราช
พฤกษ์ บางนา ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.
บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
16. เลขที่ 133/29-30 หมู่ 7 ถ.สุ ขมุ วิท ต.บางปู
ใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280
17. เลขที่ 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิ น ต.คลอง
หนึ่ง (คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
18. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ลักษณะ
กรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ

ภาระผูกพัน
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน วงเงิน 7 ล้านบาท
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงิน 4 ล้านบาท

เจ้าของ

จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงิน 20.80 ล้านบาท

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

รายงานการประเมินราคาทรั พย์ สิน
-ไม่มี-
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นโยบายและแนวปฏิบัตการกํากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิจตามหลัการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมัน่ ในทุกด้านให้กบั นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการ
บริ หารจัดการธุ รกิจซึ่งเป็ นการผลิตและจําหน่ายหนังฟอกสําเร็ จรู ปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล ด้วยการคํานึ งถึง
ผลประกอบการที่ ดีในระยะยาวและความยัง่ ยืนทางธุ รกิ จ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึ ง
เห็นสมควรให้นาํ หลักการกํากับกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรื อ GC Code)
ซึ่ งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากําหนดเป็ นนโยบายในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2562 เพื่อสําหรับประกาศใช้ ในปี
2562 โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
หลักการปฏิบตั ิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุ รกิจของกิจการที่เป็ นไปเพื่อ ความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
หลักการปฏิบตั ิที่ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งและการบริ หารบุคลากร
หลักการปฏิบตั ิที่ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบตั ิที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบตั ิที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักการปฏิบตั ิที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้
หลักการปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรที่ สร้ าง
คุณค่ าให้ กจิ การอย่ างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบัติ 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ มีตอ้ งการสร้ างคุ ณค่าให้กิจการ
อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกํากับดู แลกิ จการให้มีการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อให้
บริ ษทั มีความมัง่ คงในระยะยาว คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ ง
กํากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึ งครอบคลุมถึง
(1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ด้วยการดําเนินธุรกิจ
(2) กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน เพื่อเป็ นกรอบให้องค์กรดํา เนินไปสู่ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ตลอดจนให้ความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(3) มุ่งปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) ยึดมัน่ ในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) มีการติดตามประเมินผลทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและดูแลการรายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน
หลักการปฏิบัติ 1.2 หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ในกํา กับดู แลและสร้ างคุ ณค่ าให้กิจการอย่างมัง่ คงและ
ยัง่ ยืนในระยะยาว
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(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสําคัญต่อผลประกอบการของบริ ษทั โดยยึดถือปฏิบตั ิยึดมัน่ ในกรอบการ
แข่งขันที่เป็ นไปตามกติกาทางการคํ้าและจริ ยธรรมทางธุ รกิจที่สอดคล้องกับของกฎหมาย และหลักของความโปร่ งใส
และเป็ นธรรม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลให้กรรมการดํารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผูน้ าํ และ
เป็ นผูม้ ีบทบาทในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุ รกิจอยํ่างมีจริ ยธรรม ให้
ความเคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(3) เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่ วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีนโยบาย
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
(4) เพื่อให้การดําเนิ นธุ รกิจสามารถปรับตัวได้ตามปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มี
การกํากับดูแลสื่ อสารในให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรี ยมความพร้อม ของการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีการติดตามผลการปฏิบตั ิและทบทวนนโยบายอยํ่างสมํ่าเสมอ
หลักการปฏิบัติ 1.3 หน้าที่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวังและมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตจากการปฏิบตั ิหน้าที่ที่มี
ต่อองค์กร โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุ มผูถ้ ือ
หุน้
หลักการปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบของตนเอง และเป็ นผูก้ าํ หนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และฝ่ ายบริ หาร ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักการปฏิบัติที่ 2
กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทางธุรกิจของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบัติ 2.1 จัดการดูแลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ทั กํา หนดให้ บ ริ ษ ทั มี เป้ า หมายขององค์ก รในการดํา เนิ นงานในกิ จการมี ค วามมัง่ คงเป็ นที่
น่าเชื่ อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทัว่ โลก (Global Brand) พัฒนาสิ นค้าใหม่พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เพื่อ
มุ่งมัน่ เป็ นหนึ่งในธุ รกิจหนังฟอกสําเร็ จโดยมีวสิ ัยทัศน์ คือ
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่ นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ัดสรรมาเพื่อคุณ”
“Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”
ซึ่ งบริ ษทั มี นโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อปรั บ ปรุ ง และพัฒนากระบวนการทํางานให้รวดเร็ วและถู กต้องโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพ อีกทั้งมุ่งมัน่ ปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างผลตอบแทนที่น่พอใจแก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยคํานึ งถึงหลักธรรมภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม อันนํา มาสู่ ความยัง่ ยืนของกิจการ
หลักการปฏิบัติ 2.2 กํากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เป้ าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายที่ดาํ เนินด้วยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดย
ตลอดและรั ก ษามาตรฐานของคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละมุ่ง ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า เป็ นสํ า คัญ สร้ า ง
ผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทํางาน โดยวิธีพฒั นา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้สนับสนุนงานฝ่ ายผลิต
หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ีประสิ ทธิผล
หลักการปฏิบัติ 3.1 ความรั บผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีความ
เหมาะสมเพื่อนําองค์กรไปสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(1) ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู ้
ทักษะประสบการณ์ และความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั คือ ทักษะความรู ้
และความเชี่ ยวชาญด้านการฟอกหนัง และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความเข้าใจในธุ รกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถให้ความเห็นที่เป็ นอิสระและแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) ด้านโครงสร้ าง คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้ คือ บริ ษทั ต้องมี
กรรมการอย่างน้อย 5 คน และความไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นพํานักอยูใ่ นประเทศ
ไทย เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) ด้านการถ่วงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในสัดส่ วน 1 ใน 3
ซึ่ งถือว่าเป็ นการสะท้อนอํานาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม
(3.1) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างอิสระ
(3.2) กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 คน ซึ่ งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั คือ มีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งกรรมการ
อิสระสามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่าง
อิสระ
(4) ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งรายละเอียด
ข้อมูลกรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่ วนการถือหุ ้น จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และ
การดํารงตํา แหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นไว้ในรายงานประจํา ปี
หลักการปฏิบัติ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นอิสระกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจ
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
กําหนด นโยบายและการบริ หารงานประจํา และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลที่มี
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ความรู ้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ ในการที่จะนําพาองค์กรไปสู่ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งคณะกรรมการ บริ ษทั ได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ไว้ดงั นี้
(1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริ ษทั
(1.1) กํากับ ติดตาม และดูการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลและส่ งเสริ มให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริ ยธรรมและมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1.3) หารื อร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในการกําหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และมีมาตราการ
ใด การกํากับดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1.4) มีการจัดสรรและควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม สําหรับให้ฝ่ายบริ หารเสนอเรื่ องและเหมาะสมสําหรับ
กรรมการที่ จะอภิ ป รายในประเด็ นที่ สํา คัญอยํ่า งทัว่ ถึ ง และส่ ง เสริ ม ให้ก รรมการได้ใ ช้ดุล พินิจที่ รอบคอบและให้
ความเห็นได้อยํ่างอิสระ
(1.5) ให้ความสําคัญในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
(2) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(2.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานตรงกับคณะกรรมการบริ ษทั
(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร
(2.3) มีอาํ นาจในการบริ หารงาน ควบคุม อนุ มตั ิ และรับผิดชอบการดํา เนินงานตามที่ได้กาํ หนดไว้ในแผนและกล
ยุทธ์ทางธุ รกิจ การบริ หารงบประมาณ การปฏิบตั ิงาน การลงทุนและการดําเนิ นการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของ
บริ ษทั
(2.4) มีอาํ นาจในการดํา เนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2.5) มีอาํ นาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับปฏิบตั ิการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน
(2.6) มีอาํ นําจในการอนุ มตั ิและจัดการค่าใช้จ่ายในจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ในอํานาจอนุ มตั ิ ไม่เกินอํานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
(3) คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดย่อย เพื่อให้เรื่ องสําคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
และกลัน่ กรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบต่อไป
หลักการปฏิบัติ 3.3 กํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีความโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กาํ หนดไว้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั จึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลื อกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนด และนํา เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
หรื ออนุมตั ิ
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(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุ มเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทํา ให้คณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและพิจารณาประวัติ
บุคคลที่ทาํ การสรรหา และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริ ษทั ก่อนที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้แต่งตั้งเป็ น
กรรมการต่อไป และได้เปิ ดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจ
(3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คาํ นึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอ
ให้ต่อวาระ
หลักการปฏิบัติ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้า ที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีโครงสร้ า งและอัตรา
ค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้
คณะกรรมการบริ ษทั นําพาองค์กรให้ดาํ เนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่เป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่าตอบแทนในเบื้องต้นและนํา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ซึ่ งสามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้
แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ด้วย
(3) ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่และค่าตอบแทน
ตามผลดํา เนินงานของบริ ษทั
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจํานวนค่าตอบแทนด้วย
หลักการปฏิบัติ 3.5 การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการ
ที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจํา ปี
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพี่อมิให้ผบู ้ ริ หาร
และพนักงานนําข้อมู ลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิ ชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถู กเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
(4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุ มไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่
จัดให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักการปฏิบัติ 3.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรายคณะและแบบ
รายบุคคล เพื่อนํา ผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
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คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคลเป็ น
ประจําทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีกาํ รพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทและควมรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุ งของศูนย์
พัฒนากรกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิ ดเผยไว้ในการประเมินไว้
ในรายงานประจําปี ซึ่ งผลการประเมินของคณะกรรมการถู กนําไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
หลักการปฏิบัติ 3.7 ส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุ รกิจและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ได้รับการเสริ มสร้างทักษะ และความรู ้ สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ
บริ ษทั กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่
บริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้จาก
สถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) และการจัด
อบรมภายในบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั
โดยเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจํา ปี
หลักการปฏิบัติที่ 3.8 ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และแต่งตั้ง
เลขานุการบริ ษทั เพื่อเป็ นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สาํ คัญของคณะกรรมการบริ ษทั
(1) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีประชุ มคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 6 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสื อเชิ ญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุ มก่อนการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณี ที่กรรมการบริ ษทั ไม่สามารถเข้าร่ วม
ประชุ มได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุ การ ทราบก่อนการประชุ มในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการบริ ษทั จะต้องแจ้งผลการ
ประชุมให้กรรมการบริ ษทั ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมได้รับทราบ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูล
รายละเอี ยดเพิ่มเติ มในฐานะที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อเป็ นโอกาสในการพิจารณาแผนการสื บทอด
ตําแหน่ง
(3) คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สําคัญและข้อมูลที่จาํ เป็ นได้ จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร,
เลขานุ การบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่ ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น และเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็ นสนับสนุนการดําเนินงานของ คณะกรรมการบริ ษทั และได้เปิ ดเผยคุณสมบัติ
และประสบการณ์ของเลขานุ การบริ ษทั ไว้ในรายงานประจํา ปี เลขานุการบริ ษทั ได้รับการสนับสนุ นให้มีการพัฒนา
ความรู ้อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
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หลักการปฏิบัติที่ 4.1 การดํา เนิ นสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่จาํ เป็ นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่ดาํ เนินการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(2) บริ ษทั ได้จดั ทําแนวทางแผนการสื บทอดตําแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริ หารจัดการมีความต่อเนื่องในตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และพนักงานในตํา แหน่งสําคัญรับทราบว่า ตนมีหน้าที่ตอ้ งส่ งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาที่บ
ริ ษกั าํ หนดซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของานที่คา้ ง วิธีการติดต่อสื่ อสารเพื่อขอ
ข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริ ษทั รับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้บริ ษทั มีระบบการคัดสรรบุคลากร
ที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตําแหน่งงานที่สาํ คัญทุกระดับอยํ่างเหมาะสมและสามารถทํางานได้อยํ่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนิ นงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่าง
ทันท่วงที
(3) คณะกรรมการบริ ษทั มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้รับการ
อบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
หลักการปฏิบัติที่ 4.2 กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคลกรในองค์กร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้ าหมายหลักขององค์การและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ่งรวมถึง
(1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่ วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
(1.2) การกําหนดนโยบายเกี่ ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั จะคํานึ งถึงปั จจัยค่าตอบแทนในระดับที่
ใกล้เคียงกันอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดํา เนินของของบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธาน
กรรมการในเรื่ องดังนี้
(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็ นที่น่าพอใจ
ต่อการบริ หารงาน โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป้ าหมาย กลยุทธ์และเป้ าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
(2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี
(2.3) อนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่
และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กนั ไป
(3) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมิ นผลงาน และอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอ พร้ อมทั้ง
มอบหมายใประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร
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หลักการปฏิบัติที่ 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
บริ หารและการดําเนิ นงานของกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ ง
อาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
นโยบายของกลุ่มบริ ษทั แม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่ออํานาจในการควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั
จะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ คณะกรรมการบริ ษทั และควบคุมดูแลเปิ ดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักการปฏิบัติที่ 4.4 ติดตามและดู แลการบริ หารและพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล
ซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรที่สําคัญของบริ ษทั โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้ ทักษะ และเป็ นการเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และ
สภาพแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้นาํ ความรู ้ความสามารถมาพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และมี
การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ เพื่อให้พนักงานมีการออมเงิ นอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ พร้ อมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการเงิน
หลักการปฏิบัติที่ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติที่ 5.1 ควรให้ความสําคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิ จควบคู่ไป
กัน กับ การสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้า หรื อ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และมี ค วามรั บ ผิ ด ขอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับโลก
(Global Brand) พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพและไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เป็ น
สมาชิ กหน่ วยงานตรวจสอบระดับสากลของโลกคือ Leather Working Group ซึ่ งต้องผ่านการตรวจสอบตาม
มาตรฐานสากล ด้านสิ่ งแวดล้อมทุกระบบ ตลอดจน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านโรงงานฟอกหนังราย
แรกของประเทศไทย
หลักการปฏิบัติที่ 5.2 ฝ่ ายจัดการประกอบธุ รกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมและสะท้อนอยู่
ในแผนการดํา เนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนิ นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้ าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ของกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามนโยบายแบบนี้ให้ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยรับทราบ โดยการจัดทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยอ้างอิงตามกรอบ
การรายงานตามมาตรฐานสากล หรื อ GRI (Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทางการจัดทํารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
1) การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (forced
labor) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรื อการคุกคามจากการถูกกระทํารุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่น ๆ
ของการข่มเหง ทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้านระเบียบ วินยั หรื อการควบคุม ต่อต้านและไม่ใช้
แรงงานเด็ก (child labor) โดยการไม่วา่ จ้างบุคคลอายุต่าํ กว่า 15 ปี ไม่วา่ ในจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งแบบงานประจํา หรื อ
งานนอกเวลา รวมทั้งการทํา งานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้างการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริ ษทั กระทําอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดาํ รงตําแหน่ งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคํานึงถึง
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คุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และ ข้อกําหนดอื่นๆ ที่จาํ เป็ นกับงานและปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีขอ้ กีดกันเรื่ องเพศ อายุเชื้ อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรื อ
สถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงาน ด้วยทราบดีวา่ พนักงาน
เป็ นทรัพยากรอันมีค่าและเป็ นปั จจัยสู่ ความสําเร็ จขององค์กร จึงให้ความสําคัญและดูแลให้พนักงานมีทกั ษะในการ
ทํางานและมีความมัน่ คง โดยให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ จัดงาน
ปฐมนิ เทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิ ทธิ ที่พนักงาน พึงได้รับตามการ
ว่าจ้างที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด มุ่งพัฒนาและจัด
ให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจรณา ผลงานเพื่อเลื่อนตํา แหน่งในแต่ละปี จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ให้แก่ พนักงานเพื่อสนับสนุ นให้พนักงานออมเงิ นระยะยาวไว้ สําหรับตนเอง และครอบครั วเมื่ อลาออกจากงาน
เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรื อเสี ยชี วิต จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มี
ความปลอดภัยต่อชี วิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี วประวัติ
ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย หรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะ จะทําได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ ้ นั ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทํา ไปตาม
ระเบียบบริ ษทั หรื อตามกฎหมาย
2) การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม ประพฤติ ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูล
หลอกลวงหรื อใช้วธิ ี อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยง
ของคู่แข่งทํางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริ ษทั ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ กบั ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสู งสุ ด โดยมุ่งมัน่ ที่
จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งด้านคุณภาพและความคุม้ ค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสิ นค้าและบริ การให้มี
คุณภาพ นอกจากนี้ยงั มุ่งพัฒนาสิ นค้ารวมถึงรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยง่ั ยืนกับลูกค้า ด้วยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสอง
ฝ่ าย ทุ่มเท มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้า และบริ การให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จาํ กัด
สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสําหรับผูบ้ ริ โภค ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
หรื อเจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้า เพิ่อรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อเป็ นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นาํ ข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยการจัดซื้ อจัดหาต้องมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส และก่อ
ประโยชน์สูงสุ ด ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม พนักงานบริ ษทั ต้องจัดซื้ อ
จัดหาสิ นค้าและบริ การโดยคํานึ งถึงความต้องการความคุ ม้ ค่าราคา และคุณภาพมีการให้ขอ้ มูลแก่ผูค้ า้ อย่างเท่าเทียม
ถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ รวมทั้งมีการจัดซื้ อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ในการติดต่อ
คู่คา้ ให้ผูต้ ิดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญา การทําสัญญาและการปฏิบตั ิตาม สัญญาไว้เป็ นหลักฐาน
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เผือ่ ใช้ตามระยะเวลาที่กาํ หนด จะต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื้ อจัดหาต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้
จนทํา ให้คู่คา้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจจนเกินไป ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่ งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
สั ญ ญาหรื อคู่ ค ้า ไม่ อ าจปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญา หรื อ เหตุ อื่ น ใดที่ ท ํา ให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามสั ญ ญาได้ใ ห้ ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึ กษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
5) ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุ มชนและสังคมโดยรวม สนับสนุ นในด้านการดูแลสิ่ งแวดล้อม การศึกษา
ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ต้งั อยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาํ เนินการเองและร่ วมมือ
กับรัฐ และชุมชน เป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นอย่างเคร่ งครัดเพื่อปรับปรุ งคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและบริ เวณโดยรอบ
ป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดขึ้ นในบุคลากร ป้ องกันและควบคุ มสารต้องห้ามในผลิ ตภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานที่ลูกค้ากําหนดอย่างเคร่ งครัด จะดํา เนินตามวัตถุประสงค์
หลักการปฏิบัติที่ 5.3 จัดให้มีการกํากับดูแลและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้มี
การนํา เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิจและพัฒนาการดํา เนินงาน การ
บริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หารและจัดการด้านความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํารายงานความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นประจํา
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล เพื่อใช้เป็ นมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรในการ
รักษาความลับ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรื อเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้ มีระบบบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักการปฏิบัติที่ 6.1 บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้
บริ ษทั มีการระบุความเสี่ ยง ที่อาจจะส่ งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อบริ ษทั ทั้งการประเมินความเสี่ ยง ผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริ หารความ
เสี่ ยงของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงกลยุทธ์
การบริ หารความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการบริ หารความ
เสี่ ยงกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานผลการ
บริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และให้ทุกหน่วยงานทําการทบทวนประเมินความเสี่ ยง ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อ
รวบรวมและสรุ ปรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ ษทั
หลักการปฏิบัติที่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการ
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อิ ส ระท่ า นหนึ่ งที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ กจากคณะกรรมการบริ ษัท ทํา หน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและ
หน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการกําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามแนวปฏิบตั ิของหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติ ปี ละ 4 ครั้ง และมีวาระการดํารงตํา แหน่ง
คราวละ 3 ปี และคุณสมบัติตอ้ งมีความเป็ นอิสระ
หลักการปฏิบัติที่ 6.3
คณะกรรมการบริ ษทั ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่
อาจเกิ ดขึ้ นในบริ ษ ัท รวมถึ ง การป้ องกันการใช้ป ระโยชน์ อนั มิ ค วรในทรั พ ย์สิ น และการทํา ธุ รกรรมกับ ผูม้ ี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ภายใน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อมิให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน นําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทาง
มิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถู กเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ื อหุ ้นและกําหนดให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รายงานการถื อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในส่ วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และส่ งสําเนารายงานการถือ
หลักทรัพย์ให้สํานักเลขานุ การบริ ษทั จัดเก็บไว้เป็ นข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานการเปลี่ ยนแปลงและสรุ ปจํานวนหุ ้น
ของกรรมการเป็ นรายบุ คคลเพื่อนําเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั ทราบในกรประชุ ม คณะกรรมการ เมื่ อมี ก าร
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุ มคณะกรรมการในครั้งแรกของปี และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
และ แบบ 56-1
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่ วนตัว นํามาใช้เพื่อการสนับสนุ นการดําเนิ นงานหลักของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิกฎหมายกําหนดและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทํา ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่ อง รายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักการปฏิบัติที่ 6.4 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสารในทุก
ระดับของบริ ษทั และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง คณะกรรมการบริ ษทั มีจดั ทํานโยบายด้าน
การต่อต้านคอร์ รัปชั่น เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อ
ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่ อถือในเรื่ องความซื่ อสัตย์ให้แก่บริ ษทั ในการดําเนิ นธุ รกิจ มาปรับใช้กบั การบริ หารทรัพยากร
บุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรื อการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทํา ความผิด
ทางวินยั หรื อต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี้ การเลื่อนตําแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการให้ผลตอบแทน บริ ษทั ต้องพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวัติ
การกระทํา ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อความประพฤติที่ขดั ขวางต่อการปฏิบตั ิตาํ มนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่ อสารนโยบาย
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และสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยการปฐมนิเทศให้แก่
พนักงานใหม่และมีกระบวนการฝึ กอบรมทดสอบความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย
หลักการปฏิบัติที่ 6.5 คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดู แลให้บริ ษทั มี กลไกในเรื่ องรั บเรื่ องร้ องเรี ยนและการ
ดําเนินการกรณี มีการชี้เบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(1) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ ในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิ ดเผยช่องทางรับรองเรื่ องร้องเรี ยนในเว็บ
ไซด์ หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษทั พร้ อมทั้งเปิ ดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ จาก
พันธมิตรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างโปร่ งใส
(2) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการจัดการข้อร้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทํา โดยเจตนาสุ จริ ต โดยห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นการ
เปิ ดเผยตามคําสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสั่งศาลหรื อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทํารายงานทางการเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู ้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จํานวนที่ เพียงพอให้ส่วนที่ เกี่ ยวของกับการจัดทํา และเปิ ดเผยข้อมู ลในการให้ความเห็ นชอบการเปิ ดเผยข้อมู ล
คณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง 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 ซึ่ งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี และ แบบ 56-1 ที่
สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคาํ อธิ บายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายจัดการ (ManagementDiscussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
หลักการปฏิบัติที่ 7.2 การติดตามดู แลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิ นและความสามารถในการชําระ
หนี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิ จการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ ว หากมีสัญญาณบ่งชี้ ปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงิน
(2) คณะกรรมการบริ ษ ทั ดู แลให้มี ก ารเสนอรายการ หรื อความเห็ นสําหรั บ ให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ตั ิ
คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนิ นกิจการหรื อสภาพคล่องทางการเงิน
หลักการปฏิบัติที่ 7.3 การจัดทําแผนและกลไกการแก้ปัญหาทางการเงิ น หากกิ จการประสบปั ญหาทางการเงิ น
คณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุ รกิจด้วยควํามระมัดระวังอยํ่างใกล้ชิด ในกรณี ที่กิจการมี
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แนวโน้มจะประสบปั ญหา หรื อมีแนวโน้มมี ปัญหาทางการเงิ น โดยจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงในการ
ดําเนินงานทุกด้านของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่กาํ หนดนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พร้ อมทั้งกํากับดู แล ทบทวน และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ ยวกับนโยบาย วิธีปฏิ บตั ิ
มาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้ วดั ความเสี่ ยง โดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หาร
ความเสี่ ยงที่กาํ หนดเพื่อให้มน่ั ใจว่าความเสี่ ยงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจํา
หลักการปฏิบัติที่ 7.4 การจัดทํารายงานความยัน่ ยืน ตามความเหมาะสมของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาให้จ ัด ทํา นโยบายความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ การพัฒ นาองค์ก รอย่า งยัง่ ยื น
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่ นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ัดสรรมาเพื่อคุณ”
”Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & SafetyProducts”
ได้ถูกนําไปเชื่ อมโยงกับกระบวนการทํางานของฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็ นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนการ
สร้ างความยัง่ ยืนให้องค์กร โดยการดําเนิ นกิ จการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยัง่ ยืนที่มีความ
เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซึ่ งยึดหลักการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบาย
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ การปฏิบตั ิต่อพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
หลักการปฏิบัติที่ 7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ตวั อย่างในการติดต่อ สื่ อสารระหว่างบริ ษทั
กับผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายสื่ อสารและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
บุคคลภายนอกเป็ นอย่างเหมาะสม เท่าเทียมทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคา
หลักทรัพย์และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงินของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับ
บุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การสื่ อสารและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักการปฏิบัติที่ 7.6 ส่ งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริ ษทั โดยสมํ่าเสมอเพื่อให้
ข้อมูลเป็ นปัจจุบนั
หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักการปฏิบัติที่ 8.1 การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและให้ความสําคัญในทุกประเด็นที่สําคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกําหนดในกฎหมายและ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดําเนิ นงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและ/หรื อ อนุมตั ิในเรื่ องสําคัญนั้น ๆ
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(2) คณะกรรมการบริ ษทั มีการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้

(2.1) เปิ ดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระกรประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม
โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อไม่ ถ้าไม่สมควร
จะชี้แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูถ้ ือหุ น้ ที่ได้ทาํ การเสนอวาระเข้ามาและเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
(2.2) เปิ ดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้จดั ทําหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่มีขอ้ มูลถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
ใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14
วันพร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 15 วันก่อนการประชุ ม และไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุ ม
สําหรับเอกสารการประชุมภาษาอังกฤษ
(5) คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ งคํา ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ งคํา
ถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั
(6) หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทํา เป็ นทั้งภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ บนเว็บไซด์
บริ ษทั
หลักการปฏิบัติที่ 8.2 ดูแลให้การดําเนินเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส และเอื้อ
ต่อการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวันเวลาที่เหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และกําหนดสถานที่ประชุ มที่
สะดวกต่อการเดินทาง
(2) ไม่มีการจํากัดโอกาสในการเข้าร่ วมประชุมหรื อสร้างภาระให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น คือไม่มีการกําหนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะต้องนํา เอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนําเทคโนโลยีมาใช้ในกรประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ถูกต้องแม่นยํา
(4) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทําหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริ ษทั พร้อมทั้งเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาสําหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
แสดงความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
(5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุ มนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม หรื อแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่
ประชุม ซึ่งถือว่าเป็ นการลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
(6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจํา
ทุกปี
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(7) ก่อนเริ่ มการประชุม ที่ประชุ มจะแจ้งจํานวน สัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
(8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(9) มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิ ดเผยผลการ
ลงคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้
ในรายงานการประชุม
หลักการปฏิบัติที่ 8.3 ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดู แลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุ มพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวันถัดไปหลังวัน
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(2) ส่ งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ภํายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้
(3) ดูแลให้รายงานการประชุมมีการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญดังนี้
(3.1) รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่ วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุม
(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
(3.3) ประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

จรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานฉบับนี้ เป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) โดยการคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบปฏิ บตั ิของบริ ษทั ฯ ความมีจริ ยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อให้เกิดการประพฤติ
ปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่ งจะส่ งผลให้การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมของบริ ษ ทั ฯ ได้ถู ก พิจารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง ให้เหมาะสมอย่า งต่อเนื่ องโดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ข้อบังคับการทํางานของพนักงานทุกคน
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน แบ่ งออกเป็ น 10 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อบริษัทฯ
หมวดที่ 2 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
หมวดที่ 3 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อลูกค้ า
หมวดที่ 5 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า
หมวดที่ 6 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
หมวดที่ 7 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่ องทรัพย์ สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
หมวดที่ 8 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อสั งคม สิ่ งแวดล้อม และชุ มชน
หมวดที่ 9 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง
หมวดที่ 10 ข้ อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่ องการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
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1. ปฏิบตั ิหน้าที่การงานด้วยความรับผิดชอบ เต็มกําลังความสามารถ โดยถือความถูกต้อง ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยประยุกต์ใช้ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการ
ทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ และการเคลื่อนไหวของธุ รกิจ
3. พึงยึดมัน่ ในหลักของความถู กต้องและความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงการท่ารายการที่เกี่ ยวโยงที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามมาตรการและขั้นตอนการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ อย่าง
เคร่ งครัด ทั้งนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุ มตั ิรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว
4. ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯไปใช้อย่างเคร่ งครัด ไม่ใช้โอกาสหรื อข้อมูลที่
ได้รับจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการ
ซื้ อขายหุน้ และ/หรื อเพื่อนําไปทําธุรกิจที่แข่งขัน หรื อธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
5. หลีกเลี่ยงการทํางานหรื อประกอบธุ รกิ จส่ วนตัวใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมที่เป็ นการขัดผลประโยชน์ อัน
นํามาซึ่ งความเสี ยหาย เสี ยประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ
6. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่มีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรื อดํารงตําแหน่งภายนอก
บริ ษทั ฯ เช่ น เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ที่ปรึ กษา พนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ตน
7. รั ก ษาข้อ มู ล อันเป็ นความลับ ของบริ ษ ทั ฯ สอดส่ อง ดู แ ลและระมัดระวัง มิ ใ ห้เ อกสาร ข้อมู ล ข่า วสารอันเป็ น
ความลับของบริ ษทั ฯ เผยแพร่ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ งอาจจะทําความเสี ยหาย หรื อเสื่ อมเสี ย
ชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
8. กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รายงานการซื้ อขายหุ ้นและถื อครองหลักทรัพย์ทุกครั้ งที่มีการเปลี่ ยนแปลงต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสี ย โดยจัดทําแบบ
รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุกปี รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การใช้ขอ้ ข้อมูลภายใน
อย่างเคร่ งครัด
9. ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และไม่นาํ ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่ วนตัว
10. มีจิตสํานึกในการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
11. ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด

1. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงใช้หลักคุณธรรมในการบริ หารงานบุคคล รับฟังความคิดเห็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
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2. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยการสนับสนุนให้มีการอบรมในทุกระดับ ให้มีความรู ้ ความสามารถ
ความชํานาญ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน และความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่รับผิดชอบ
3. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงสร้างและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยและความ สะดวกสบายต่อ
ชีวติ และทรัพย์สิน
4. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปกครองด้วยความเมตตาธรรม สร้างบรรยากาศในการทํางานให้มีความอบอุ่น เป็ นกันเอง และ
ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
5. ผูบ้ งั คับบัญชาพึงให้การดู แลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชี วิต และความปลอดภัย อย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียม และเป็ นธรรม
6. ผูบ้ งั คับ บัญชาพึ ง คํา นึ ง เรื่ องความเป็ นธรรมในการแต่ง ตั้ง และโยกย้า ย รวมถึ ง การให้รางวัล และการลงโทษ
พนักงาน กระทําด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงานนั้น
7. ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพึงมีสัมมาคารวะ รับฟั งคําสั่ง คําแนะนํา ของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด หากเกิ ดเหตุเร่ งด่วน
ปั ญหาหรื อสิ่ งที่อาจจะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่บ ริ ษทั ฯ ต้องรี บรายงานให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพื่อ
ป้ องกันความเสี ยหายต่างๆ
8. พนักงานพึ งรั กษาและเสริ ม สร้ า งความสัม พันธ์ อนั ดี ความรั ก ความสามัคคี ระหว่า งบุค คล ระหว่า งหมู่ค ณะ
ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
9. พนักงานพึงทํางานโดยการให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและกัน โดยฟั งความเห็นของผูอ้ ื่นตามสมควรแก่กรณี ไม่เอาเรื่ อง
ส่ วนตัวของผูอ้ ื่นมาวิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อแอบอ้างเอาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน

1. ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม การตัดสิ นใจดํา เนิ นการใดๆ ความกระทําด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง มีการคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้
2. มุ่งมัน่ สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คง เพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวของ บริ ษทั ฯ และเพื่อ
เพิ่มผลประโยชน์และความเชื่อมัน่ ของผูถ้ ือหุน้
3. เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ในการได้รับข้อมูลที่จาํ เป็ นโดยเท่าเทียมกัน และเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทาง
ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

1. มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและให้บริ การที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้า ด้วยความปลอดภัย และ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนด ในราคาที่สมเหตุสมผล สามารถส่ งมอบงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อความ
พึงพอใจสู งสุ ดของลูกค้า
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2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่ งครัด และรักษาความลับของลูกค้า ไม่นาํ ความลับทางการค้า
ไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และ
หาทางแก้ไขปั ญหาโดยเร็ ว
3. ไม่เอารัดเอาเปรี ยบลูกค้า หรื อค้ากําไรเกินควร รวมทั้งไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรม
4. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุ ภาพ ด้วยการทํางานที่รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นที่วางใจได้ของลูกค้าและจัด
ให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรี ยน
5. รับฟังข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็ นประจํา สมํ่าเสมอ และนํามาปรับปรุ งแก้ไขในข้อบกพร่ องต่างๆ
ให้ดีข้ ึน

1. ปฏิบตั ิตามแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิในการจัดซื้ อ จัดจ้างของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่คา้ ไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทําระบบทะเบียนคู่คา้ เพื่อให้เกิดความ
เป็ นธรรมในการกระบวนการจัดหา จัดจ้าง ที่โปร่ งใส มีข้ นั ตอนที่สามารถตรวจสอบได้
2. การเจรจาต่อรองในการจัดซื้ อจัดจ้างจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีการเปรี ยบเทียบราคา และสามารถตรวจสอบ
ได้
3. ไม่เรี ยก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ไม่สุจริ ต หรื อที่นอกเหนื อจากการค้าปกติในธุ รกรรม
การค้ากับคู่คา้ อย่างเคร่ งครัด
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กบั คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ สถาบันการเงินอย่างเคร่ งครัด และมีการปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ด้านการค้ากับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ และเงื่อนไขตาม
สัญญาเงินกูย้ ืม และสัญญาอื่น ๆ รวมทั้งมีการจัดประชุมระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่
สิ น เชื่ อ ของสถาบัน การเงิ น เพื่ อ ร่ ว มกัน ทบทวน และพิ จ ารณาวงเงิ น สิ น เชื่ อ หลัก ประกัน เงื่ อ นไข และ
ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กนั ดีระหว่างผูบ้ ริ หารกับสถาบันการเงิน

1. ให้การสนับสนุนการร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการ
แข่งขันเสรี ที่เป็ นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม และไม่เปิ ดเผยหรื อ
ละเลยให้ความลับของบริ ษทั ฯ ตกอยูใ่ นมือของคู่แข่ง
3. ไม่โจมตี และทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรื อใช้วธิ ี อื่นใดที่ไม่ถูกต้อง
4. ละเว้นการกลัน่ แกล้ง หรื อทําให้คู่แข่งเสี ยโอกาสอย่างไม่เป็ นธรรม
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิ ขสิ ทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบที่จะร่ วมสร้างสรรค์สังคม สิ่ งแวดล้อม และชุมชน มีนโยบายการ
จัดงบประมาณเป็ นประจําทุกปี เพื่อใช้ในกิจกรรม CSRในด้านต่าง ๆ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ในความรั บผิดชอบของตน และดํารงชี วิตด้วยจิตสํานึ กที่ดีที่มีต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม และชุ มชนอยู่
เสมอ
2. ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาและผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาร่ ว มกัน สร้ า งสรรค์ และร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ โครงการเพื่ อ พัฒ นาสั ง คม
สิ่ งแวดล้อมและชุมชน
3. ปฏิ บ ัติ ต นเป็ นตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และส่ งเสริ มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างคุม้ ค่า
4. ดําเนินธุ รกิจด้วยจิตใจที่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเสมอ
5. บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ มนุษยชน และการไม่ละเมิดสิ ทธิ ชุมชน สิ ทธิ มนุษยชน และ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมถึงมีนโยบายจ้างงานผูพ้ ิการ และไม่กาํ หนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

1. พึงเป็ นผูใ้ ฝ่ ในการศึกษาหาความรู ้ เข้าร่ วมสัมมนา และการอบรมที่เป็ นประโยชน์ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้ า ง
ศักยภาพให้เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ และประสบการณ์ ในการทํางาน เพื่อการปฏิ บ ตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล
2. ดํารงตนให้มีคุณธรรม และจริ ยธรรมที่ดีงาม
3. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง และเกียรติของตนเอง และบริ ษทั ฯ
4. ดําเนินชีวติ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ตในทุกเรื่ อง ทั้งเรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องการงาน

บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตนอย่างมีจริ ยธรรม และ
รับผิดชอบในทุกโอกาส ต้องปฏิบตั ิตนตามนโยบายต่อต้านคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนร่ วม
ในการคอร์ รัปชัน่ ไม่ติดสิ นบนหรื อรับสิ นบนในทุกรู ปแบบไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และจัดให้มีการสอบทาน
การปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่ อต้า นคอร์ รั ป ชั่น อย่า งสมํ่า เสมอ หากไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ต ามหรื อพบว่า มี ส่ ว นร่ ว มในการทุ จริ ต
คอร์ รัปชัน่ จะพิจารณาด้วยบทลงโทษระดับสู งสุ ด
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บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ ทาง E-Mail Address:
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สู งสุ ด

1. ข้าพเจ้าได้รับและอ่านข้อความในจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารและพนักงานแล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถื อหลักการในจรรยาบรรณฯเล่มนี้ เป็ นหลักปฏิ บตั ิในการทํางานด้วยมาตรฐาน

.......................................................................
(.................................................................)
วันที่.........................................................
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งขึ้ นตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน คือ นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวลัยรัตน์ ศีลปชี วกิจจา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามกฏบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสําคัญกับการกําหนดโครงสร้างและกระบวนการทํางานที่เป็ นระบบ การ
สอบทานให้บริ ษทั มีการปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลที่ดี มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ และมีการระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยมีขอ้ สรุ ป
ดังต่อไปนี้
1 การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
2 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่ อการดํา เนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับ ความเห็ น ของผูส้ อบบัญชี ที่ รายงานว่า ไม่ พ บประเด็น ปั ญ หาหรื อ
ข้อบกพร่ องที่มีสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินบริ ษทั
สําหรับงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจําปี การ
ปฏิบตั ิงานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้ แนะนําและติดตามแก้ไขในประเด็นที่มี
นัยสําคัญเพื่อก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ
อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิกบั หลักการกํากับ
กิ จ การที่ ดี และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
4 ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริ ยธรรมธุ รกิจ นโยบายเผยแพร่ ขอ้ มูล นยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นโยบายการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการสอบสวนเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปฏิบตั ิงาน และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิ บตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบตั ิที่ดี
6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่ วยงานอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กําหนด เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทาํ กับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
7 การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี ป ระจํา ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาและเสนอต่ อ
คณะกรรมการ บริ ษทั ให้แต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2565 โดยพิจารณาและจาก
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ และค่าสอบบัญชี ที่สมเหตุสมผล และได้เสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนําเสนอขออนุ มตั ิต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี เพื่อแต่งตั้ง บริ ษทั ซี
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด โดย นางสาวชลทิชา เลิ ศวิไล ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 12258 และ/หรื อ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 7881 และ/หรื อ นางสาววราภรณ์
พันธุ์ ภกั ดี นุพงษ์ ผูส้ อบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 12261 และ/หรื อ นางสาววรรญา พุทธเสถี ยร ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2565
โดยสรุ ปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู ้ความสามารถ และ
ความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั มีความถูกต้อง เชื่ อถือได้
สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินงานภายใต้ระบบการกํากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิ ผล โปร่ งใสและเชื่ อถือได้ รวมทั้ง
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

สุ พพัต อ่องแสงคุณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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