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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา และการประกอบธุรกิจของบริษทัในปัจจุบัน 

 
บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต

และจําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาดและนํ /ายาฆ่าเชื /อ ภายใต้ตราสินค้าหลกั “PEERAPAT” รวมทั /งเป็นผู้ นําเข้าและจําหน่าย
เครื8องจักรและอุปกรณ์ที8เกี8ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) ได้แก่ เครื8องล้างภาชนะ
อตัโนมตัิ เครื8องจกัรและอปุกรณ์ทําความสะอาดพื /น สระว่ายนํ /าสําเร็จรูปและอปุกรณ์ที8เกี8ยวข้อง เครื8องทํานํ /าร้อนประหยดั
พลังงาน เป็นต้น โดยผลิตภณัฑ์ที8บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือนําเข้ามาจําหน่าย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ดูรายละเอียด
เพิ8มเติมเกี8ยวกบักลุ่มผลิตภณัฑ์ได้ในหวัข้อ 2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) ประกอบด้วย 
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เช่น นํ /ายาเพื8องานซักผ้า นํ /ายาเพื8อปรับสภาพนํ /า และนํ /ายาซักรีดสูตรเฉพาะสําหรับธุรกิจ

โรงพยาบาล โรงซกัรีด และโรงฆ่าสตัว์ เป็นต้น 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อ เช่น นํ /ายาฆ่าเชื /อทั8วไป นํ /ายาฆ่าเชื /อสําหรับโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและเครื8องดื8ม เป็นต้น 
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว เช่น นํ /ายาล้างจาน นํ /ายาช่วยแห้ง เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ ภาชนะ อุปกรณ์ที8เกี8ยวข้องกับ

เครื8องใช้ในครัว เป็นต้น 
4) กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้านและการทําความสะอาดพื /น เช่น นํ /ายาทําความสะอาดพื /น นํ /ายาเคลือบเงาพื /น เครื8องจกัรและ

อปุกรณ์ทําความสะอาดพื /น ผลิตภณัฑ์อปุโภคสําหรับกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
5) กลุ่มผลิตภณัฑ์ที8ใช้ในครัวเรือน เช่น นํ /ายาซกัผ้า นํ /ายาล้างจาน นํ /ายาปรับผ้านุ่ม แอลกอฮอล์ฆ่าเชื /อ ผลิตภณัฑ์อปุโภค

ที8ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
6) กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ายนํ /า เช่น เคมีภณัฑ์สําหรับสระว่ายนํ /า สระว่ายนํ /าสําเร็จรูป อปุกรณ์ที8เกี8ยวข้องกับระบบสระว่าย

นํ /า เป็นต้น 
7) กลุ่มผลิตภณัฑ์เครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน 

นอกจากนี / บริษัทและบริษัทย่อยยงัเป็นผู้ ให้เช่าและผู้ ให้บริการในส่วนที8เกี8ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายนํ /า งานบริการด้านเครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน และงาน
บริการอื8นๆ  

ทั /งนี / บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื8อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อย
แต่ละแห่งจะแบ่งความรับผิดชอบการดําเนินงาน ดงันี / 
1. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (PRAPAT) ดําเนินงานผลิตและจําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาด นําเข้า

เครื8องจักรและอุปกรณ์ด้านครัว การทําความสะอาดสระว่ายนํ /า จําหน่ายและให้บริการดูแลรักษาเครื8องทํานํ /าร้อน
ประหยัดพลังงาน โดยเน้นทําการตลาดแก่ลูกค้าภาคธุรกิจ (Business to Business) เป็นหลัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  

2. บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (TSS) ดําเนินงานให้บริการเช่าและจําหน่ายเครื8องล้างภาชนะแก่กลุ่มลูกค้า
ร้านอาหารและเครื8องดื8มด้วยทีมงานขายที8มีประสบการณ์ โดย TSS จะซื /อนํ /ายาทําความสะอาดภาชนะจากบริษัทเพื8อ
จําหน่ายต่อให้แก่ลกูค้าที8เช่าหรือซื /อเครื8องล้างภาชนะจาก TSS 

3. บริษัท มิสเตอร์พูล จํากดั (MP) ดําเนินงานให้คําปรึกษา จําหน่าย และวางระบบสระว่ายนํ /าและอปุกรณ์ที8เกี8ยวข้อง ซึ8ง
นําเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงจําหน่ายเคมีภัณฑ์ปรับสภาพนํ /า โดยให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มโรงแรม ผู้ พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ (Property Developer) โดย MP จะซื /อนํ /ายาทําความสะอาดจากบริษัทเพื8อจําหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

4. บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จํากัด (CVT) ดําเนินงานจําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาดและนํ /ายาฆ่าเชื /อ สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื8องดื8ม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดย CVT จะซื /อนํ /ายาทําความสะอาดจาก
บริษัทเพื8อจําหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า 

5. บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จํากัด (AL) ดําเนินงานจําหน่ายนํ /ายาซกัรีดสตูรเฉพาะสําหรับกลุ่มธุรกิจอื8นที8ไม่ใช่ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท อาทิ โรงพยาบาล โรงซกัอุตสาหกรรม โรงฆ่าสตัว์ โดย AL จะซื /อนํ /ายาทําความสะอาดจากบริษัท
เพื8อจําหน่ายต่อให้แก่ลกูค้า 

บริษัทสามารถผลิตได้นํ /ายาทําความสะอาดได้ทั /งประเภทนํ /ายา (Liquid Hygiene Cleaning) และผงนํ /ายา 
(Powder Hygiene Cleaning) ปัจจบุนับริษัทมีโรงงานตั /งอยู่ที8ตาํบลทบัคาง อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ มีกําลงัการผลิต 
1,200 ตนัต่อเดือนสําหรับเคมีภณัฑ์ชนิดนํ /า และ 400 ตนัต่อเดือนสําหรับเคมีภณัฑ์ชนิดผง  

ประวตัิความเป็นมาโดยสงัเขป บริษัทได้จดัตั /งขึ /นเมื8อปี 2531 ในชื8อบริษัท พีรพฒัน์ เคมีอุตสาหกรรม จํากดั โดย
คณุสืบพงศ์ เกตนุุติ (“คุณสืบพงศ์ฯ”) ร่วมกับกลุ่มเพื8อนร่วมสถาบนัการศกึษา ซึ8งมีความรู้และประสบการณ์เกี8ยวกบัธุรกิจ
ด้านนํ /ายาทําความสะอาดและฆ่าเชื /อสําหรับภาคอุตสาหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 2.00 ล้านบาท โดยเริ8มต้นจาก
การเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาซกัรีดสําหรับภาคอตุสาหกรรมที8ใช้กับเครื8องซกัผ้าขนาดใหญ่ โดยช่วงแรกเน้นกลุ่มลกูค้า
ประเภทโรงแรมและโรงพยาบาลที8มีการซักรีดผ้าปริมาณมากและใช้เครื8องซกัผ้าขนาดใหญ่ ต่อมาด้วยวิสัยทัศน์ของทีม
ผู้บริหารในการขยายตลาดด้านสินค้าและบริการที8เกี8ยวข้อง บริษัทจึงได้ทําการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์นํ /ายาไปยงักลุ่ม
นํ /ายาทําความสะอาดพื /น นํ /ายาทําความสะอาดสําหรับครัว นําเข้าและจําหน่ายอุปกรณ์ที8เกี8ยวข้องกับสระว่ายนํ /า อาทิ 
ระบบปัk ม ระบบบําบัดสระว่ายนํ /า เป็นต้น นอกจากนี / ยังมีการวิจัยและพัฒนานํ /ายาฆ่าเชื /อสําหรับกลุ่มลูกค้า
ภาคอตุสาหกรรมและโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ8งกลุ่มลกูค้าโรงงานผลิตอาหารและเครื8องดื8ม ซึ8งต้องการการฆ่าเชื /อที8
ถกูสขุอนามยัแต่ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและไม่มีอนัตรายจากการปนเปื/อน  
 จากประสบการณ์และความชํานาญในธุรกิจนํ /ายาทําความสะอาดและนํ /ายาฆ่าเชื /อมานานกว่า 30 ปี ประกอบกบั
ความพร้อมในด้านบคุลากร ทีมช่างและเครื8องมืออปุกรณ์ ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายงานบริการออกแบบ ติดตั /ง ทดสอบ 
ปรับปรุง ซ่อมบํารุง ตลอดจนการแนะนํา ตรวจสอบ วัดผล และให้คําปรึกษาในการใช้นํ /ายาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ประหยดัต้นทุนและพลงังานให้แก่ลกูค้าได้อย่างครบวงจร เช่น บริการให้คําปรึกษาด้านนํ /ายาเพื8อแก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้า
ด้านการซกัรีด-การฆ่าเชื /อ-การทําความสะอาด บริการทดสอบคุณภาพการซกัล้าง-การฆ่าเชื /อ-การทําความสะอาดสินค้า
ภายหลงัการใช้งานนํ /ายา บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน 24 ชั8วโมง บริการบํารุงรักษาเครื8องจกัรอุปกรณ์เป็นสญัญารายปี 
เป็นต้น 

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที8มุ่งเน้นการเป็นผู้ นําเทคโนโลยีทําความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่เข้ามาสู่
อุตสาหกรรมการทําความสะอาดและการอนามัยในประเทศไทย การวิจัยพัฒนานํ /ายาทําความสะอาดและฆ่าเชื /อ
คุณภาพสูงเพื8อทําการตลาดเชิงพาณิชย์กับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม (Business-to-Business: B2B) และกลุ่มลูกค้า
ครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) ควบคู่ไปกับการเสนองานบริการที8ดีและครบวงจรให้กับลูกค้า รวมทั /งการมี
ช่องทางการจดัจําหน่ายที8ครอบคลมุทั8วประเทศ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าจนเป็นที8ยอมรับจากลกูค้าด้าน
นํ /ายากลุ่มทําความสะอาด ฆ่าเชื /อ และซักรีดในประเทศไทย และยังสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจําหน่าย 5 ประเทศ 
ประกอบด้วย กมัพชูา เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และอินโดนีเซีย 
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักในการดาํเนินธุรกจิ 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้ นําตลาดเทคโนโลยีทําความสะอาดในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาโซลูชั8นการทําความสะอาดที8ถูกสุขลักษณะ เพื8อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อม
มุ่งมั8นที8จะขบัเคลื8อนธุรกิจและสงัคมให้เติบโตไปด้วยกนัอย่างยั8งยืน 
 
พันธกิจ 
• สร้าง Corporate Branding & Positioning, Corporate Brand Awareness และ Customer Loyalty ที8แข็งแรงทั8ว

ทั /งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริษัทจะเน้นการทําตลาดผ่านแบรนด์ PEERAPAT เพื8อให้ลูกค้าจดจําและ
สร้างความภักดีในแบรนด์ดังกล่าว รวมทั /งเน้นการสื8อสารกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารกลุ่มบริษัท ผู้จัดการ
ศนูย์ธุรกิจและสาขา ตวัแทนจําหน่ายทั /งในประเทศและตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศ รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลกูค้า
เป้าหมายผ่านการออกงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้านานาชาติ 

• สร้าง Corporate Positioning ในฐานะผู้ นํา “Cleaning Hygiene Solutions” ด้วยการผสานความร่วมมือ “PPG 
Synergy” ภายในกลุ่มพีรพัฒน์ (Peerapat Group : PPG) : บริษัทจะเน้นการนําเสนอสินค้าหลากหลายกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการสงูสดุแก่ลกูค้าแต่ละราย รวมทั /งนําเสนองานบริการต่อเนื8องเพื8อเพิ8ม
โอกาสในการสร้างรายได้ โดยสร้างองค์ความรู้เกี8ยวกบัสินค้าและบริการของทั /งกลุ่มบริษัทผ่านการฝึกอบรมทีมงาน 
และสร้าง Key account เพิ8มเติม 

• ผลักดันการเข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เนต Internet-of-Things (IoT) มาใช้ในการให้บริการลกูค้า 
เพื8อเพิ8มประสิทธิภาพและประสิทธิผล : บริษัทเริ8มต้นพันธกิจนี /โดยการลงทุนระบบโปรแกรม Seiko จากประเทศ
อิตาลี เพื8อนํามาให้บริการแก่ลกูค้า ลกูค้าสามารถควบคุมการใช้งานเครื8องป้อนนํ /ายาผ่านโปรแกรมบนมือถือหรือ
อปุกรณ์ไอที รวมทั /งแสดงสถานะการทํางานและผลการทํางานให้ลกูค้าทราบถึงประสิทธิภาพการทํางานได้ทนัที 

• ผลกัดนัการวิจยั พฒันา และสรรหานวตักรรมสินค้าและบริการใหม่ๆ ทั /งภายในองค์กร และการร่วมมือกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ : บริษัทเน้นจุดเด่นในการแข่งขันผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คณุสมบตัิพิเศษเหมาะสมกับการใช้งานทําความสะอาดและฆ่าเชื /อได้ตามวตัถุประสงค์เฉพาะของลกูค้า การวิจยั
และพฒันาดงักล่าวมีทั /งผ่านความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และสถาบนัการศกึษาในประเทศ 

• ผลักดันการขยายตลาดผ่านช่องทาง Digital Platform ร่วมกับเทคโนโลยี Fintech เพื8อขยายฐานลูกค้ารายย่อย 
SMEs-Small and Medium Enterprises ทั8วประเทศ : บริษัทเริ8มทําการตลาดสําหรับกลุ่มลูกค้า Business-to-
Customer (B2C) ผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ อาทิ Line OA, Shopee, Lazada เป็นต้น 

• ส่งเสริมการสร้างคณุค่าของคนและสงัคม ทั /งการพฒันาบุคลากรในองค์กร ความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้า และการ
เติบโตธุรกิจร่วมกบัสงัคมอย่างยั8งยืน : บริษัทสร้างวฒันธรรมองค์กรให้ทกุภาคส่วนยึดมั8นหลกัในการดําเนินธุรกิจ 

 
หลักในการดาํเนินธุรกิจ 

• Accountability – มีความสํานึกรับผิดชอบ ทั /งต่อองค์กร ลกูค้า ตนเอง และสงัคม 

• Encouragement – ให้กําลงัใจและสนบัสนนุแก่ทกุหน่วยงาน เพื8อสร้างผลสําเร็จขององค์กรโดยรวม 

• Competitiveness – ช่วยกนัเพิ8มขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื8อกําไรสงูสดุอย่างต่อเนื8อง 
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1.3 โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 
  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที8   31   ธันวาคม   2563  เป็นดงันี / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหต:ุ /1 ผู้ ถือหุ้นส่วนที8เหลือของ TSS ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร/พนกังานของ TSS ถือหุ้นร้อยละ 1.71 และกลุ่มผู้สนใจลงทนุ ถือหุ้นร้อยละ 5.90  
 /2 ผู้ ถือหุ้นส่วนที8เหลือของ MP ได้แก่ ผู้บริหาร/พนกังานของ MP (ปัจจบุนัเกษียณอายงุาน) ถือหุ้นร้อยละ 4.00 
 /3 ผู้ ถือหุ้นส่วนที8เหลือของ CVT ได้แก่ Calvatis GMBH ถือหุ้นร้อยละ 20.00 และผู้บริหาร/พนกังานของ CVT ถือหุ้นร้อยละ 10.00 
 /4 ผู้ ถือหุ้นส่วนที8เหลือของ AL ได้แก่ ผู้บริหาร/พนกังานของ AL ถือหุ้นร้อยละ 10.00 
 /5 บริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมีคอล จํากดั เป็นบริษัทของกลุ่มครอบครัวพานชิาภรณ์ ประกอบธุรกิจจําหน่ายเคมีอตุสาหกรรมสําหรับ

ผลิตภณัฑ์สิ8งทอ ซึ8งบริษัทได้เข้าร่วมลงทนุถือหุ้นตั /งแต่ปี 2544 และบนัทึกบญัชีในรายการเงินลงทนุระยะยาวอื8น 
 
บริษัทย่อย 
1) บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จํากดั (“TSS”) 

วนัที8จดทะเบียน : 21 ตลุาคม 2535 
ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว : 15.00 ล้านบาท (มลูค่าที8ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
ที8ตั /งสํานกังาน : 408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการเช่าและจําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอัตโนมตัิ โดยมีรูปแบบการให้เช่าแบบ

เหมารวมค่านํ /ายา หรือการเช่าแบบไม่รวมนํ /ายา 
กรรมการบริษัท : 1) นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ 

2) นายอรรนพ จลุพนัธ์ 
3) นายวีระพงค์ ลือสกลุ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : นายวีระพงค์ ลือสกลุ ลงลายมือชื8อร่วมกบั นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ หรือ นายอรรนพ จลุ
พนัธ์ และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : TSS เป็นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุ้นจํานวน 1,385,923 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 92.39 ของทุนจดทะเบียนของ TSS และมีกรรมการร่วมกันกับ PRAPAT 
ได้แก่ นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ นายอรรนพ จลุพนัธ์ และนายวีระพงค์ ลือสกลุ 

 
 

92.39% 96.00% 90.00% 70.00% 9.99% 

 
 

บจก. พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมีคอล/5   
ทนุจดทะเบียน/ทนุชําระแล้ว  

8.00 ล้านบาท 

 

 

 

บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
ทนุจดทะเบียน 170 ล้านบาท / ทนุชําระแล้ว 170 ล้านบาท 

 
 

บจก. มิสเตอร์ พลู/2 

ทนุจดทะเบียน/ทนุชําระแล้ว  
5.00 ล้านบาท 

 
 

บจก. แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค/3  
ทนุจดทะเบียน/ทนุชําระแล้ว  

10.00 ล้านบาท 

 
 

บจก. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด/4   
ทนุจดทะเบียน/ทนุชําระแล้ว  

2.00 ล้านบาท 

 

 
 

บจก. ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส/1  
ทนุจดทะเบียน/ทนุชําระแล้ว 

 15.00 ล้านบาท 
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2) บริษัท มิสเตอร์ พลู จํากดั (“MP”) 

วนัที8จดทะเบียน : 31 มีนาคม 2538 
ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว : 5.00 ล้านบาท (มลูค่าที8ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
ที8ตั /งสํานกังาน : 408 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ให้คําปรึกษา จําหน่าย วางระบบสระว่ายนํ /านําเข้าจากต่างประเทศ และจําหน่าย

เคมีภณัฑ์ปรับสภาพนํ /า 
กรรมการบริษัท : 1) นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ 

2) นายอรรนพ จลุพนัธ์ 
3) นายวีระพงค์ ลือสกลุ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : กรรมการสองคน ลงลายมือชื8อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : MP เป็นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุ้นจํานวน 48,002 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

96.00 ของทุนจดทะเบียนของ MP และมีกรรมการร่วมกันกับ PRAPAT ได้แก่ นาย
สืบพงศ์ เกตนุตุิ นายอรรนพ จลุพนัธ์ และนายวีระพงค์ ลือสกลุ 

 
3) บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จํากดั (“CVT”) 

วนัที8จดทะเบียน : 18 มกราคม 2543 
ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว : 10.00 ล้านบาท (มลูค่าที8ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
ที8ตั /งสํานกังาน : 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาด และนํ /ายาฆ่าเชื /อ สําหรับโรงงานอาหารและ

เครื8องดื8ม และโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ 
กรรมการบริษัท : 1) นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ 

2) นายอรรนพ จลุพนัธ์ 
3) นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ ลงลายมือชื8อร่วมกบันายสืบพงศ์ เกตุนุติ หรือ นายอรรนพ 
จลุพนัธ์ รวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : CVT เป็นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุ้นจํานวน 70,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนของ CVT และมีกรรมการร่วมกันกับ PRAPAT ได้แก่ 
นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ และนายอรรนพ จลุพนัธ์  
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4) บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จํากดั (“AL”) 

วนัที8จดทะเบียน : 1 พฤษภาคม 2543 
ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว : 2.00 ล้านบาท (มลูค่าที8ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 
ที8ตั /งสํานกังาน : 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายนํ /ายาซกัรีดสตูรเฉพาะสําหรับกลุ่มธุรกิจอื8นที8ไม่ใช่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

อาทิ โรงพยาบาล โรงซกัอตุสาหกรรม โรงฆ่าสตัว์ 
กรรมการบริษัท : 1) นางไพริน ตรีลกัษณวิลยั 

2) นายสืบพงศ์ เกตนุตุิ 
3) นายวีระพงค์ ลือสกลุ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : นางไพริน ตรีลกัษณวิลยั ลงลายมือชื8อร่วมกบันายสืบพงศ์ เกตนุตุิ หรือนายวีระพงค์ 
ลือสกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท : AL เป็นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุ้นจํานวน 179,999 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
90.00 ของทุนจดทะเบียนของ AL และมีกรรมการร่วมกันกับ PRAPAT ได้แก่ นาย
สืบพงศ์ เกตนุตุิ และนายวีระพงค์ ลือสกลุ  

 
เงนิลงทนุระยะยาว 
1) บริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมคีอล จํากดั (“PCK”) 

วนัที8จดทะเบียน : 5 กมุภาพนัธ์ 2536 
ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว : 8.00 ล้านบาท (มลูค่าที8ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) 
ที8ตั /งสํานกังาน : 23 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จําหน่ายเคมีสําหรับอตุสาหกรรมสิ8งทอ 
กรรมการบริษัท : 1) นางสาวกิ8งกาญจน์ ฉวานนท์ 

2) นายกําปั8น พานิชาภรณ์ 
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม : กรรมการหนึ8งคนลงลายมือชื8อ และประทบัตราสําคญัของบริษัท 
ความสมัพนัธ์กบับริษัท : PRAPAT ถือหุ้ นจํานวน 79,996 หุ้ น คิดเป็นในสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของทุนจด

ทะเบียนของ PCK 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ

จําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาดและนํ /ายาฆ่าเชื /อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมทั /งเป็นผู้ นําเข้าและจําหน่าย
เครื8องจกัรและอปุกรณ์ที8เกี8ยวข้องกบัธุรกิจอตุสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) ได้แก่ เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ 
เครื8องจกัรและอุปกรณ์ทําความสะอาดพื /น สระว่ายนํ /าสําเร็จรูปและอปุกรณ์ที8เกี8ยวข้อง เครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน เป็น
ต้น โดยผลิตภณัฑ์ที8บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือนําเข้ามาจําหน่าย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เช่น นํ /ายาเพื8องานซักผ้า นํ /ายาเพื8อปรับสภาพนํ /า นํ /ายาซักรีดสูตรเฉพาะสําหรับธุรกิจ
โรงพยาบาล โรงซกัรีด และโรงฆ่าสตัว์ เป็นต้น 

2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อ เช่น นํ /ายาฆ่าเชื /อทั8วไป นํ /ายาฆ่าเชื /อสําหรับโรงงานอตุสาหกรรมอาหารและเครื8องดื8ม เป็นต้น 
3) กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้านครัว เช่น นํ /ายาล้างจาน นํ /ายาช่วยแห้ง เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ ภาชนะ อปุกรณ์ที8เกี8ยวข้องกบั

เครื8องใช้ในครัว เป็นต้น 
4) กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้านและการทําความสะอาดพื /น เช่น นํ /ายาทําความสะอาดพื /น นํ /ายาเคลือบเงาพื /น เครื8องจกัรและ

อปุกรณ์ทําความสะอาดพื /น ผลิตภณัฑ์อปุโภคสําหรับกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที8ใช้ในครัวเรือน เช่น นํ /ายาซักผ้า นํ /ายาล้างจาน นํ /ายาปรับผ้านุ่ม แอลกอฮอล์ฆ่าเชื /อ ผลิตภัณฑ์

อปุโภคที8ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
6) กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ายนํ /า เช่น เคมีภณัฑ์สําหรับสระว่ายนํ /า สระว่ายนํ /าสําเร็จรูป อุปกรณ์ที8เกี8ยวข้องกับระบบสระ

ว่ายนํ /า เป็นต้น 
7) กลุ่มผลิตภณัฑ์เครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน 

บริษัทและบริษัทย่อยยงัประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการในส่วนที8เกี8ยวข้องกบักลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษัท ได้แก่ การ
ให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายนํ /า งานบริการด้านเครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน และงานบริการอื8นๆ  

บริษัทมีโรงงานตั /งอยู่ที8ตําบลทับคาง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ8งบริษัทได้รับมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001) มาตรฐานระบบการจัดการสิ8งแวดล้อม (ISO 14001) มาตรฐานการจัดการชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั (TIS 18001, OHSAS 18001) มาตรฐานรับรองเกี8ยวกบัสขุลกัษณะและข้อกําหนดการผลิต (Good Manufacturing 
Practice: GMP) และมาตรฐานผลิตภณัฑ์ HALAL สําหรับช่องทางการจดัจําหน่าย บริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้าผ่าน
ทางทีมงานฝ่ายขายของบริษัท ศูนย์ธุรกิจ และสาขา นอกจากนี / บริษัทยงัมีการแต่งตั /งตวัแทนจําหน่ายที8บริษัทเป็นผู้คดัเลือก
ซึ8งปัจจบุนัมีตวัแทนจําหน่ายทั /งหมด 18 ราย ครอบคลมุเขตพื /นที8การขายทั8วทุกภมูิภาคของประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อย
ได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในรูปแบบการ
แต่งตั /งตวัแทนจําหน่ายในแต่ละประเทศที8ขยายเขตพื /นที8การขายเข้าไป ปัจจบุนัมีการแต่งตั /งตวัแทน 10 รายในพื /นที8การขาย � 
ประเทศแล้ว ประกอบด้วย กมัพชูา เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และอินโดนีเซีย  

 
บริษัทได้มีการจดัโครงสร้างกลุ่มบริษัทเพื8อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่ง

จะแบ่งความรับผิดชอบการดําเนินงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดงันี / 
 

ประเภทผลิตภัณฑ์ คําอธิบายผลิตภัณฑ์ บริษัทที6ดาํเนินการ กลุ่มลูกค้า 
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ซักรีด 

นํ /ายาเพื8องานซกัผ้า 
นํ /ายาเพื8อปรับสภาพนํ /า 

นํ /ายาเพื8องานรีดผ้า ปรับผ้านุ่ม 

PRAPAT 

• ผลิตและจําหน่ายนํ /ายา 
• ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท 

• ธุรกิจร้านซกัอบรีด 
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ประเภทผลิตภัณฑ์ คําอธิบายผลิตภัณฑ์ บริษัทที6ดาํเนินการ กลุ่มลูกค้า 

• ลกูค้าครัวเรือน (Household) ประเภท
จําหน่ายปลกีสําหรับใช้ในบ้านเรือน 

นํ /ายาซกัรีดสตูรเฉพาะสาํหรับธุรกิจ
โรงพยาบาล โรงซกัรีด และโรงฆ่า

สตัว์ ซึ8งต้องมีคณุสมบตัิพิเศษ
เพิ8มเติมด้านการฆ่าเชื /อในการซกั 

AL (บริษัทย่อย) 

• จําหน่ายนํ /ายากลุ่มซกัรีดให้แก่ลกูค้า
เฉพาะกลุ่ม 

• ธุรกิจโรงพยาบาล 

• ธุรกิจโรงซกัรีดอตุสาหกรรม 

• ธุรกิจโรงฆ่าสตัว ์

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื Cอ 

นํ /ายาฆ่าเชื /อทั8วไป PRAPAT 

• ผลิตและจําหน่ายนํ /ายา 
• ธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรม 

• ลกูค้าครัวเรือน (Household) ประเภท
จําหน่ายปลกีสําหรับใช้ในบ้านเรือน 
โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่าเซื /อและ
ทําความสะอาดทั8วไป 

นํ /ายาฆ่าเชื /อสําหรับโรงงาน
อตุสาหกรรมผลิตอาหารและ

เครื8องดื8ม 

CVT (บริษัทย่อย) 

• จําหน่ายนํ /ายาภายใต้สตูรผลิตและ
ตราสินค้า “Calgonit” และให้บริการ
ฆ่าเชื /อในโรงงาน 

• ธุรกิจโรงงานผลิตอาหารและเครื8องดื8ม 

• ธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรม 

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านครัว 

นํ /ายาล้างจาน, นํ /ายาช่วยแห้ง, 
นํ /ายาล้างตะกรัน 

เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิตราสินค้า 
STEWARD 

ภาชนะและอปุกรณ์ที8เกี8ยวข้องกบั
เครื8องใช้ในครัว 

PRAPAT 

• ผลิตและจําหน่ายนํ /ายา 

• สั8งผลิตเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิจาก
ต่างประเทศ และนําเข้ามาจําหน่าย 

• จดัจําหน่ายภาชนะและอปุกรณ์ที8
เกี8ยวข้องกบัเครื8องใช้ในครัว 

• ให้บริการบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิโดยทีม 
“ฝ่ายศนูย์รวมช่าง” 

• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

TSS (บริษัทย่อย) 

• จําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ 
• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท * 

• ธุรกิจรับจดัเลี /ยง  

• ธุรกิจร้านอาหารและเครื8องดื8ม Food 
Chain และ Stand Alone 

* เฉพาะกรณีลกูค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทที8ต้องการเช่าเครื8องล้างภาชนะ

อตัโนมตัิจะดําเนินการโดย TSS  
(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์
แ ม่ บ้ าน แ ล ะทํ า
ความสะอาดพื Cน 
(Building Care) 

นํ /ายาทําความสะอาดพื /น 
นํ /ายาฆ่าเชื /อสําหรับงานพื /น 

นํ /ายาเคลือบเงาพื /น 
เครื8องจกัรและอปุกรณ์ทําความ

สะอาดพื /น 
ผลิตภณัฑ์อปุโภคสําหรับกลุ่ม

แม่บ้าน อาทิ ถงุมือทําความสะอาด 

PRAPAT 

• ผลิตและจําหน่ายนํ /ายา 

• จดัจําหน่ายเครื8องจกัรและอปุกรณ์ที8
เกี8ยวข้องกบัการทําความสะอาดพื /น 

• จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์อปุโภคสาํหรับ
กลุ่มแม่บ้าน 

• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

• ธุรกิจโรงงานอตุสาหกรรม 

• ธุรกิจรับจ้างทําความสะอาดอาคาร
สํานกังาน 

• ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

• ลกูค้าครัวเรือน (Home-use) ประเภท
จําหน่ายปลกีสําหรับใช้ทําความ
สะอาดพื /นในบ้านพกั 

(5) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที6 ใช้ในครัวเรือน 

นํ /ายาสาํหรับกลุ่มลกูค้าครัวเรือน 
เช่น นํ /ายาซกัผ้า นํ /ายาล้างจาน 

PRAPAT 

• ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาที8ใช้ใน
• ลกูค้าปลีกรายย่อย 

• พนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที8
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ประเภทผลิตภัณฑ์ คําอธิบายผลิตภัณฑ์ บริษัทที6ดาํเนินการ กลุ่มลูกค้า 
(Home Care) นํ /ายาปรับผ้านุ่ม แอลกอฮอล์ฆ่าเชื /อ 

เป็นต้น 
ผลิตภณัฑ์อปุโภคที8ใช้ในครัวเรือน 
เช่น กระดาษทิชชู่ ถงุขยะ เป็นต้น 

ครัวเรือน ภายใต้ตราสนิค้า “คนมี
นํ /ายา (Solvable Gang)” 

• จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์อปุโภคที8ใช้ใน
ครัวเรือน 

เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มช่องทางการขาย 
Digital 

• กลุ่มสหกรณ์การเกษตร ซึ8งซื /อสินค้า
ไปจําหน่ายต่อให้แก่สมาชิก 

(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์
สระว่ายนํ Cา 

เคมีภณัฑ์สําหรับสระวา่ยนํ /า 
สระว่ายนํ /าสําเร็จรูป 

อปุกรณ์ที8เกี8ยวข้องกบัสระวา่ยนํ /า 
การให้บริการดแูลสระว่ายนํ /า 

PRAPAT 

• ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาสําหรับทํา
ความสะอาดสระว่ายนํ /า 

• นําเข้าคลอรีน ผงกรอง จาก
ต่างประเทศเพื8อจําหน่ายให้ลกูค้า 

• เป็นตวัแทนจําหน่ายสระว่ายนํ /า
สําเร็จรูป ตราสินค้า “Magiline” จาก
ประเทศฝรั8งเศส 

• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

• ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

• สถาบนัการศกึษา 

• ลกูค้ารายย่อยประเภทเจ้าของบ้านพกั
ตากอากาศ, Pool Villa 

อปุกรณ์ อะไหล่ และเคมีภณัฑ์
สําหรับสระว่ายนํ /า 

 

MP (บริษทัย่อย) 

• จําหน่ายอปุกรณ์ อะไหล่ และ
เคมีภณัฑ์สําหรับสระวา่ยนํ /า 

• เป็นตวัแทนจําหน่ายอปุกรณ์สําหรับ
สระว่ายนํ /า ระบบปัkมสระว่ายนํ /า ตรา
สินค้า “Pentair” ระบบเกลือ ตรา
สินค้า “Davey”  

(7) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื6 องทํานํ Cาร้อน
ประหยัดพลังงาน 

เครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน 
(Heat Pump) 

การให้บริการบาํรุงรักษา และ
ซ่อมแซม Heat Pump 

PRAPAT 

• สั8งผลิตเครื8องทํานํ /าร้อนประหยดั
พลงังานทั /งจากต่างประเทศและใน
ประเทศไทย เพื8อจําหน่ายภายใต้
เครื8องหมายการค้า “PP Energy” 

• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 

(8) ก ลุ่ ม ง า น
บริการ 

PRAPAT 

• รับจ้างผลิตนํ /ายาภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยรับจ้างผลิตให้แก่ลกูค้าราย
ย่อยที8สั8งผลิตเพื8อนําไปแบ่งบรรจเุพื8อจําหน่ายปลีกอีกทอดหนึ8ง 

• ให้บริการรับเหมาล้างภาชนะในสถานที8สําหรับศนูย์อาหาร โรงอาหารในอาคารสํานกังานหรือสถาบนัการศกึษา และบริษัทมี
รถเคลื8อนที8ให้บริการรับจ้างล้างภาชนะนอกสถานที8 สําหรับงานปาร์ตี / การออกงานจดัเลี /ยงและ catering 

• ให้บริการดแูล และทําความสะอาดสระว่ายนํ /า 

• ให้บริการดแูล ซ่อมแซม และซ่อมบํารุงเครื8องจกัรที8เป็นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท และงานบริการอื8นๆ 
TSS 

• ให้เช่าเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ 
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3.1 โครงสร้างรายได้ 

  
 ในปี 2561-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างรายได้ดงันี /  

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       

กลุ่มผลิตภณัฑ์ซกัรีด 188.41 20.16% 192.29 19.16% 120.78 14.54% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อ 174.73 18.70% 197.36 19.66% 217.64 26.19% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้านครัว 116.86 12.51% 137.87 13.73% 108.43 13.05% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้านและทําความสะอาดพื /น 69.81 7.47% 75.89 7.56% 79.73 9.59% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ที8ใช้ในครัวเรือน 52.01 5.57% 50.05 4.99% 38.28 4.61% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ายนํ /า 141.28 15.12% 141.25 14.07% 95.94 11.55% 
กลุ่มเครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน 17.47 1.87% 20.77 2.07% 6.96 0.84% 

รวมรายได้จากการขาย 760.57 81.40% 815.48 81.24% 667.74 80.36% 
รายได้จากค่าเช่าและบริการ       

กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้านครัว 111.27 11.91% 121.93 12.15% 114.86 13.82% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ายนํ /า 40.35 4.32% 44.15 4.40% 40.04 4.82% 
กลุ่มเครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน 6.85 0.73% 2.53 0.25% 1.55 0.19% 
รายได้บริการอื8น/1 0.27 0.03% 0.82 0.08% 1.21 0.15% 

รวมรายได้จากค่าเช่าและบริการ 158.74 16.99% 169.43 16.88% 157.67 18.98% 
รวมรายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ 919.31 98.38% 984.91 98.12% 825.41 99.34% 

รายได้อื8น/2 15.09/2 1.62% 18.92/2 1.88% 5.52 0.66% 
รายได้รวม 934.40 100.00% 1,003.83 100.00% 830.93 100.00% 

หมายเหต ุ: /1 – รายได้บริการอื8น อาทิ บริการติดตั /ง ซ่อมแซมเครื8องจ่ายนํ /ายาสําหรับเครื8องซกัผ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น  
 /2 – รายได้อื8น ประกอบด้วย กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี8ยน กําไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพย์สิน ดอกเบี /ยรับ ค่าเช่าเครื8องจกัร

อปุกรณ์และการให้บริการแก่ตวัแทนจําหน่าย รายได้บริการของศูนย์รวมช่าง เป็นต้น ทั /งนี / ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการจัด
กลุ่มใหม่ (reclassify) รายการบัญชีรายได้อื8นประเภทค่าเช่าเครื8องจักรอุปกรณ์และการให้บริการแก่ตวัแทนจําหน่าย และรายได้
บริการของศนูย์รวมช่าง ซึ8งเป็นลกัษณะของธุรกิจปกติ ถูกจดักลุ่มให้เป็นรายได้จากการขาย และ/หรือรายได้จากค่าเช่าและบริการ 
ตามลักษณะของรายได้นั /น ทั /งนี / กรณีหากมีการจัดกลุ่มใหม่ของรายการบัญชีรายได้อื8นปี 256� ถึงปี 2562 เพื8อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบปี 2561 ถึงปี 2563 รายได้อื8นที8เกี8ยวข้องกับการขายจะถูกจัดกลุ่มไปรวมบันทึกเป็นรายได้จากการขาย และ
รายได้อื8นที8เกี8ยวข้องกบัการให้บริการจะถกูจดักลุ่มไปรวมบนัทึกเป็นรายได้จากค่าเช่าและบริการ ซึ8งสามารถสรุปตวัเลขได้ดงัตาราง  

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายก่อนปรับปรุง 760.57 81.40% 760.57 81.40% 0.00 0.00% 
รายได้อื8นที8เกี8ยวกบัการขาย 3.91 0.42% 3.91 0.42% 0.00 0.00% 

รายได้จากการขายหลังปรับปรุง 764.48 81.82% 764.48 81.82% 0.00 0.00% 

รายได้จากค่าเช่าและบริการก่อนปรับปรุง 158.74 16.99% 158.74 16.99% 0.00 0.00% 
รายได้อื8นที8เกี8ยวกบัการบริการ 6.95 0.77% 5.50 0.59% 0.00 0.00% 

รายได้จากค่าเช่าและบริการหลังปรับปรุง 148.80 16.45% 164.24 17.58% 0.00 0.00% 
รวมรายได้จากการขาย ค่าเช่า และบริการ หลังปรับปรุง 898.40 99.30% 928.72 99.39% 0.00 0.00% 

รายได้อื8น 6.35 0.70% 5.68 0.61% 0.00 0.00% 
รายได้รวม 904.75 100.00% 934.40 100.00% 0.00 0.00% 
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3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาด ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมทั /ง

เป็นผู้ นําเข้าและจําหน่ายเครื8องจักรและอุปกรณ์ที8เกี8ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) โดย
ผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งได้ ดงันี / 
 
1.2.1 รายได้จากการขาย 

 
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด 
PRAPAT เป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาซักรีดทั /งแบบนํ /ายา (Liquid Hygiene Cleaning) และผงนํ /ายา 

(Powder Hygiene Cleaning) ให้กับลกูค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ภายใต้เครื8องหมายการค้า “PEERAPAT” 
เมื8อลกูค้าซื /อนํ /ายาซกัรีดประเภทนํ /ายา (Liquid Hygiene Cleaning) จากบริษัท ลกูค้าจะได้รับการติดตั /งเครื8องป้อน
นํ /ายาอตัโนมตัิ (Dispenser) โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จา่ย เพื8อใช้ร่วมกบันํ /ายาซกัรีดของบริษัท เนื8องจากนํ /ายาซกัรีดต้อง
ใช้ร่วมกับเครื8องป้อนนํ /ายาเท่านั /น เครื8องป้อนนํ /ายาอัตโนมัติช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้นํ /ายาได้อย่าง
เหมาะสมตามประเภทของเนื /อผ้า โดยสามารถตั /งค่าส่วนผสมได้บนเครื8องป้อนนํ /ายาอตัโนมตัิ ทําให้ได้ประสิทธิภาพ
การซกัที8ดีสมํ8าเสมอ ผ้าที8ได้จึงมีความสะอาด ปลอดภยั นอกจากนี / การใช้เครื8องป้อนนํ /ายาอตัโนมตัิควบคู่กับนํ /ายา
ของบริษัท ยงัช่วยลกูค้าประหยดัต้นทนุในการซกัได้อย่างดี เนื8องจากช่วยลดการสญูเสียนํ /ายาจากการเติมนํ /ายาเกิน
ความจําเป็น ช่วยลดความผิดพลาดของพนกังานซกัผ้า และมีความปลอดภยัเนื8องจากลกูค้าหรือพนกังานของลกูค้า
จะไม่ต้องสัมผัสนํ /ายาโดยตรง เครื8องป้อนนํ /ายาอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Single Washer และ Multi 
Washer โดย Single Washer สามารถจ่ายนํ /ายาไปยงัเครื8องซกัเดยีวเท่านั /น แต่ Multi Washer สามารถจ่ายนํ /ายาไป
ยังเครื8องซักได้หลายเครื8อง เครื8องป้อนนํ /ายาซักรีดของบริษัทมีหลายยี8ห้อ อาทิ Nova Seko และ Dositek ซึ8งเป็น
ผลิตภณัฑ์ของยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี / บริษัทมีการซื /อเครื8องป้อนนํ /ายาอตัโนมตัิยี8ห้อ Combine 
จากตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย เพื8อนํามาติดตั /งให้กบัลกูค้าเช่นกนั 

 
 
 
 
บริษัทได้มีการขยายกลุ่มลกูค้าไปยงักลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงซกัรีด และกลุ่มโรงปศุ

สตัว์ ซึ8งดําเนินการโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จํากดั (AL) เพื8อแบ่งแยกกลุ่มลกูค้าเป้าหมายกนั
อย่างชดัเจน เนื8องจากลกูค้ากลุ่มธุรกิจดงักล่าวมีความจําเป็นต้องใช้นํ /ายาซกัรีดแบบเฉพาะที8มีคุณสมบตัิพิเศษกว่า
นํ /ายาซกัรีดทั8วไปเพื8อทําความสะอาดผ้าที8ปนเปื/อนของเสีย อาทิ คราบเลือด คราบไขมนั คราวปัสสาวะและอจุจาระ 
คราบจากสารคดัหลั8ง เป็นต้น 
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ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ซกัรีด 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT 136.26 72.32% 142.03 73.86% 74.26 61.40% 
AL 52.15 27.68% 50.26 26.14% 46.69 38.60% 
รวมรายได้จากการจาํหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด 188.41 100.00% 192.29 100.00% 120.95 100.00% 

 
นํ /ายาซกัรีดของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงันี / 

1.1)  กลุ่มซกั (Washing Detergent) 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มซักสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผง (Powder Detergent) และชนิดนํ /า (Water 
Detergent) ซึ8งมีสารประกอบทางเคมีสําหรับทําความสะอาดผ้าทุกชนิด ช่วยกําจัดสิ8งสกปรกที8อยู่บนผ้าให้
หลดุออกไปละลายอยู่ในนํ /า นํ /ายาชนิดนํ /าจะละลายนํ /าได้ง่ายจึงมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงคราบฝังลึกง่าย
เหมาะกับการซกัผ้าเด็ก และเสื /อผ้าสําหรับผู้ ที8มีผิวบอบบางแพ้สารเคมีง่าย เนื8องจากผลิตภณัฑ์ชนิดนํ /าไม่ทิ /ง
สารตกค้าง สําหรับนํ /ายาชนิดผงจะมีประสิทธิภาพในการขจดัคราบจากดินได้ดี เช่น คราบดินโคลน และบาง
สตูรมีส่วนผสมของสารฟอกขาวทําให้ผ้าดขูาวสว่างขึ /น 

 
1.2) กลุ่มฟอก 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มฟอกผ้า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคลอรีน บลีช (Chlorine Bleach) มีคุณสมบัติ
ในการฟอกผ้าให้ขาวสว่างสดใส เหมาะกับการซักผ้าขาวโดยเฉพาะ และกลุ่มออกซิเจน บลีช (Oxygen 
Bleach) ทําหน้าที8ในการกําจดัคราบเปื/อนทั8วไป อีกทั /ง ทําให้ผ้าสีสดใส จึงเหมาะกบัการทําความสะอาดผ้าสี 

 
 
 
 

1.3) กลุ่มเสริมด่าง 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมด่างมีคุณสมบัติปรับคุณสมบัติความเป็นด่างทางเคมีของนํ /า ทําให้การซักผ้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ /น โดยการเพิ8มความด่างของนํ /าจะทําให้สิ8งปนเปื/อนบนผ้าสามารถหลดุออกจากเนื /อผ้าได้
ง่ายขึ /น 
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1.4) กลุ่มขจดัไขมนั 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มขจัดไขมันจะมีการ
เพิ8มเติมสารประกอบทางเคมีพิเศษที8ใช้ขจัด
คราบไขมัน และนํ /ามันให้หลุดออกจาก
เนื /อผ้าได้ง่ายขึ /น 
 

1.5) กลุ่มปรับสภาพนํ /า 
 ผลิตภณัฑ์กลุ่มปรับสภาพนํ /าจะมีสารประกอบทางเคมีที8มีคุณสมบัติปรับสภาพของนํ /า เพื8อปรับกรด-
ด่างในนํ /า ทําให้ผ้ามีสภาพเป็นกลาง (pH Balance) ทําให้ไม่ระคายเคือง เมื8อผ้าสมัผสัผิวหลงัการซกั 

  
1.6) กลุ่มปรับผ้านุ่ม 

 ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับผ้านุ่มจะมีการเพิ8มเติมสารประกอบทางเคมีที8มีคุณสมบัติทําให้เนื /อผ้านุ่มขึ /น 
โดยสารปรับผ้านุ่มจะเคลือบลงบนเนื /อผ้า ทําให้ผ้ามีความลื8นขึ /น นุ่มขึ /น และลดความเสียดสีของเนื /อผ้า ทําให้
เวลาสมัผสัจะรู้สกึได้ว่าผ้ามีความหนาและเนื /อผ้าฟขูึ /น นอกจากนี / ผลิตภณัฑ์ปรับผ้านุ่มยงัช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ /น 
และรีดง่ายขึ /น เนื8องจากสารปรับผ้านุ่มมีคุณสมบัติไม่ชอบนํ /า (Hydrophobic) ปัจจุบันบริษัทยังเพิ8มเติม
ส่วนผสมของนํ /าหอมกลิ8นต่างๆ ผสมอยู่ในนํ /ายาปรับผ้านุ่ม ทําให้ผ้ามีกลิ8นหอมสดชื8นมากยิ8งขึ /น 
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2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื Cอ 
 ในการขยายกลุ่มลกูค้าไปยงัภาคโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8ม บริษัทได้จดัตั /งบริษัทย่อย 
คือ บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จํากัด (CVT) โดย CVT จะทําหน้าที8เป็นผู้ลงทนุในเครื8องจกัรและอุปกรณ์ระบบ
ฆ่าเชื /อ เพื8อนําไปติดตั /งในโรงงานของลกูค้าสําหรับสนับสนุนการจําหน่ายนํ /ายาฆ่าเชื /อซึ8งผลิตภายใต้สตูรเคมีและ
เครื8องหมายการค้า “Calgonit” และนํ /ายาฆ่าเชื /อภายใต้สตูรเคมีและเครื8องหมายการค้า “PEERAPAT” ตวัอย่างชื8อ
สินค้าอาทิ express, HI Alk, capitol เป็นต้น ซึ8ง Calgonit เป็นตราสินค้าของบริษัท แคลวาทิส จี เอ็มบีเอช 
(“Calvatis GmbH”) จากประเทศเยอรมนี (ผู้ ร่วมทุนที8ถือหุ้นใน CVT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว) ซึ8ง Calvatis GmbH เป็นผู้ เชี8ยวชาญนํ /ายาฆ่าเชื /อระดับสากล มีเทคโนโลยีที8ทันสมัย และมีเครือข่าย
การตลาดหลายประเทศทั8วโลก CVT มีประสบการณ์และความเชี8ยวชาญในผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมายาวนานมากกว่า 
20 ปี ทําให้ลกูค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8ม ไว้วางใจในผลิตภณัฑ์และการบริการของ CVT 
เป็นอย่างดี ทั /งนี / ลูกค้าจะเลือกซื /อผลิตภัณฑ์ของ Calgonit หรือ PRAPAT ขึ /นอยู่กับลักษณะของการใช้งานของ
ลกูค้า คณุภาพนํ /า ลกัษณะทางกายภาพ และความต้องการของลกูค้า 
 ในส่วนของการผลิตและจําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาดและนํ /ายาฆา่เชื /อทั8วไป ซึ8งจะมีสตูรต่างจากนํ /ายาฆ่า
เชื /อที8 ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื8องดื8ม  จะดําเนินการโดย PRAPAT อาทิ นํ /ายาล้างภาชนะ
เอนกประสงค์ นํ /ายาเสริมประสิทธิภาพการล้าง เป็นต้น ภายใต้เครื8องหมายการค้า “PEERAPAT” โดยกลุ่มลกูค้าที8
ซื /อนํ /ายาฆ่าเชื /อของ PRAPAT จะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8มต้องได้รับ “มาตรฐานการผลิตอาหารเพื8อให้ได้คุณภาพที8ดี” 
(Good Manufacturing Practice; GMP) ซึ8งต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสุขอนามัยของทั /งกระบวนการ
ผลิต ดงันั /น ความสะอาดภายในโรงงานจึงเป็นสิ8งสําคญั อาหารและเครื8องดื8มที8ผลิตออกมาต้องไม่มีเชื /อโรคปะปนอยู่ 
ซึ8งมีผลกระทบต่อความไว้วางใจในสินค้าของผู้บริโภค นํ /ายาฆ่าเชื /อสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครื8องดื8มจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษที8แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื /อทั8วไป โดยต้องมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื /อโรค 
(Disinfectant) และสารทําให้ปราศจากเชื /อ (Sanitizer) 
 

ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ฆา่เชื /อ 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT/1 11.81 6.76% 10.53 5.34% 11.71 5.38% 

CVT/2 162.92 93.24% 186.82 94.66% 205.93 94.62% 
รวมรายได้จากการจาํหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื Cอ 174.73 100.00% 197.36 100.00% 217.64 100.00% 

หมายเหต ุ: /1 - รายได้ในนาม PRAPAT จะเป็นการจําหน่ายให้แก่ลกูค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั /น 
 /� - รายได้ในนาม CVT จะมีทั /งการจําหน่ายนํ /ายาฆ่าเชื /อตราสินค้า Calgonit และตราสินค้า Calgonit 

 
 CVT มีการให้บริการวางระบบอุปกรณ์ทําความสะอาดภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครื8องดื8มหลายประเภท เพื8อสนบัสนนุการจําหน่ายนํ /ายาฆ่าเชื /อให้แก่ลกูค้ากลุ่มดงักล่าว ดงันี / 
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1. ระบบ Central Foam (Central Foam System) 
 ระบบทําความสะอาดด้วยโฟม จะมีการติดตั /ง
ระบบควบคุมและระบบปัkมไว้สําหรับจ่ายนํ /ายาทําความ
สะอาดเข้าไปในแต่ละสายการผลิต โดยนํ /ายาที8จ่ายจากถัง
นํ /ายาจะถูกส่งไปเก็บไว้ในกล่องเก็บโฟม (Foam Box) เมื8อ
ต้องการทําความสะอาด พนกังานจะเปิดวาล์วเพื8อฉีดโฟม 
ลงบนพื /นผิวของอุปกรณ์หรือสายพานการผลิต ข้อดีของ
ระบบ Central Foam คือพนกังานสามารถปรับสดัส่วนการ
ผสมนํ /ายาตามสตูรที8ต้องการได้สะดวก โดยที8ถงัผสมนํ /ายาจะตั /งอยู่ภายนอกอาคารหรือสายการผลิต 

 
2. ระบบ De-Central Foam (De-Central Foam System) 
 ระบบทําความสะอาดด้วยโฟมระบบนี /เหมาะกับ
โรงงานที8ต้องการการทําความสะอาดที8แตกต่างกนัในพื /นที8
แต่ละส่วนของโรงงาน โดยสัดส่วนการผสมนํ /ายาจะ
แตกต่างกันในแต่ละจุดที8ใช้งาน โดยถังนํ /ายาจะตั /งอยู่
ภายในอาคารหรือสายการผลิต 
 
3. ระบบ Mobile Foam (Mobile Foam Device System) 

อปุกรณ์ทําความสะอาดด้วยโฟมซึ8งสามารถเคลื8อนย้ายได้ มีขนาด 20 ลิตร และ 50 ลิตร 
โดยพนักงานสามารถเคลื8อนย้ายไปทําความสะอาดในพื /นที8ที8ต้องการได้สะดวก เหมาะ
กับโรงงานขนาดเล็ก นอกจากนี / ระบบ Mobile Foam มีความปลอดภัยต่อผู้ ใช้งาน 
เนื8องจากไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี8ยวข้อง 

 
 
 
4. ระบบหมอก (Fogging System) 
 ระบบฆ่าเชื /อในอากาศแบบอัตโนมัติซึ8งมี
หวัฉีดกระจายทั /ง 4 ด้าน สามารถฉีดพ่นผลิตภัณฑ์
ได้  180 องศา โดยจะใช้ภายหลังการทําความ
สะอาดและไม่มีคนอยู่ภายในพื /นที8นั /นแล้ว ระบบฆ่า
เชื /อในอากาศจะพ่นละอองหรือหมอกควันจาก
เพดานเพื8อไปแทนที8อากาศในพื /นที8ที8ต้องการทํา
ความสะอาด เพื8อฆ่าเชื /อโรคและขจัดกลิ8น ทําให้
พื /นที8หรือห้องที8ใช้ในการผลิตอาหารและเครื8องดื8มสะอาดพร้อมสําหรับเริ8มการผลิตครั /งถดัไป โดยกระบวนการฆ่าเชื /อ
ในอากาศใช้เวลาประมาณ 3-8 ชั8วโมงต่อครั /ง 
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5. ระบบหล่อลื8น (Lubricant Conveyor System) 
 ระบบพ่นสารหล่อลื8นอตัโนมตัิ โดยจะฉีดนํ /ายาลงบนสายพานลําเลียง  
เพื8อให้สายพานลําเลียงไม่ติดขดั และช่วยฆ่าเชื /อโรค 

 
 
 ทั /งนี / ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อของ PRAPAT และ CVT สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงันี / 
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์โฟม (Foam) 
 การทําความสะอาดด้วยระบบโฟมเป็นวิธีการทําความสะอาดที8เป็นที8ยอมรับและเหมาะสมกับโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8ม โดยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื /อชนิดโฟมจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื /อและขจัดคราบ
ตามเครื8องจกัรและอปุกรณ์ในโรงงาน โดยผลิตภณัฑ์โฟมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี / 
1. ผลิตภัณฑ์โฟมทําความสะอาดชนิดกรด (Acid Foam) มีความเข้มข้นสงู ฟองมาก เหมาะสําหรับขจดัตะกรัน 
และคราบฝังแน่นในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8ม 

 
 

2. ผลิตภัณฑ์โฟมทาํความสะอาดชนิดด่าง (Alkali Foam) ผลิตภณัฑ์โฟมที8ออกแบบมาเพื8อขจดัคราบไขมนั และ
คราบโปรตีนในโรงงานอตุสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8ม 

 
 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์ CIP (Clean in Place) 
 เคมีภณัฑ์ทําความสะอาดโรงงานผลิตอาหารและเครื8องดื8มแบบเปียกด้วยสารละลาย CIP เช่น สารซกัฟอก 
สารทําความสะอาด และนํ /ายาฆ่าเชื /อ ซึ8งการทําความสะอาดด้วยระบบ CIP ไม่ต้องถอดชิ /นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ 
หรือเครื8องจกัร ผลิตภณัฑ์นี /จึงเหมาะกับโรงงานผลิตอาหารและเครื8องดื8มที8เป็นสายการผลิตแบบต่อเนื8องกัน หรือมี
เครื8องจกัรที8เป็นระบบปิด ผลิตภณัฑ์ CIP แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงันี / 
 
1. ผลิตภัณฑ์ CIP ชนิดด่าง ผลิตภณัฑ์กลุ่มนี /ใช้สําหรับขจดัคราบโปรตีน ไขมนัฝังแน่นในระบบหมนุเวียนแบบ CIP 
โดยสามารถล้างออกง่าย 
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2. ผลิตภัณฑ์ CIP ชนิดกรด ผลิตภณัฑ์กลุ่มนี /ใช้สําหรับการขจดัคราบตะกรัน คราบสนิม ในระบบล้างหมนุเวียน
แบบ CIP และการแช่ทําความสะอาด เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื8องดื8ม โดยสามารถ
ตรวจสอบสารตกค้าง และความเข้มข้นของผลิตภณัฑ์ได้อย่างแม่นยํา 

 
 
3. กลุ่มผลิตภณัฑ์สารฆ่าเชื /อ (Disinfectant) 
 ผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อมีส่วนประกอบของสารเคมี ใช้สําหรับทําลายจุลินทรีย์หรือเชื /อโรคบนพื /นผิวอุปกรณ์การ
ผลิตอาหารและเครื8องดื8ม โดยผลิตภณัฑ์สารฆ่าเชื /อของ CVT แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี / 
1. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื Cอกลุ่ม QAC (Quaternary Ammonium Compounds) เป็นผลิตภัณฑ์สารฆ่าเชื /อที8ถูกพัฒนา
เป็นพิเศษ สามารถฆ่าเชื /อได้ทุกสภาวะ แทรกซึมพื /นผิวได้ดี ไม่กัดกร่อนโลหะทุกชนิด และไม่มีผลต่อพลาสติกหรือ
โครงสร้างต่างๆของเครื8องจักร โดยออกฤทธิ�ทําลายแบคทีเรียแกรมบวก (แบคทีเรียที8สร้างกรดแล็กทิก และสร้าง
สปอร์) และแบคทีเรียแกรมลบ (แบคทีเรียที8ทําให้อาหารเน่าเสีย) ได้เป็นอย่างดี 

 
2. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื Cอกลุ่ม PAA (Peracetic Acid) เป็นผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อประสิทธิภาพสงู มีคณุสมบตัิเป็นทั /งสารทํา
ความสะอาดและสารฆ่าเชื /อที8สามารถสมัผัสกับอาหารได้โดยตรง โดยไม่ทิ /งสารตกค้างที8มีผลต่ออาหาร เหมาะกับ
การฆ่าเชื /อในระบบล้างหมนุเวียนแบบ CIP สามารถฆ่าเชื /อแบคทีเรีย เชื /อรา ยีสต์ และเชื /อไวรัสได้ 
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4. กลุ่มผลิตภณัฑ์สารหล่อลื8น (Lubricant) 
 เป็นผลิตภณัฑ์ช่วยหล่อลื8นสายพานลําเลียง และใช้ทําความสะอาดสายพานลําเลียง เพื8อรับประกันกําลัง
การผลิตและความถูกต้องตามหลักอนามัยจากกระบวนการบรรจุหีบห่อในทุกขั /นตอน เป็นการป้องกันไม่ให้มี
สิ8งเจือปนเข้าไปปะปนกับผลิตภณัฑ์อาหารและเครื8องดื8ม สารหล่อลื8นสายพานลําเลียงของ CVT ใช้ได้กับวสัดุบรรจุ
หีบห่อทกุชนิด และเป็นมิตรกบัสิ8งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งสารหล่อลื8นได้เป็น 2 กลุ่ม ดงันี / 
1. กลุ่มสบู่  (Soap base) ผลิตภณัฑ์หล่อลื8นที8ใช้ฉีดบนสายพานลําเลียง เพื8อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสายพาน
กบัขวดหรือบรรจภุณัฑ์ ป้องกนัการเกิดสนิม ป้องกนัเชื /อราและแบคทีเรีย เนื8องจากผลิตภณัฑ์กลุ่มสบู่สามารถละลาย
นํ /าได้ดี จึงไม่เหมาะกบัสายพานพลาสติก เพราะจะทําให้เกิดคราบส่งผลให้สายพานไม่ลื8น 
2. กลุ่มสารหล่อลื6นสังเคราะห์ (Synthetic base) ผลิตภณัฑ์หล่อลื8นที8พ่นลงบนสายพานลําเลียง มีคุณสมบตัิกัน
นํ /า เหมาะกบัสายพานลําเลียงทกุประเภท 
 
5. กลุ่มผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดทั8วไป 
 ใช้ล้างทําความสะอาด ขจัดคราบไขมัน โปรตีน และคราบสกปรกต่างๆ สามารถล้างออกได้ง่ายๆ และไม่
ทําลายสิ8งแวดล้อม เช่น นํ /ายาล้างภาชนะเอนกประสงค์ และนํ /ายาเสริมประสิทธิภาพการล้าง 

 
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว  

 PRAPAT เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาด้านครัว อาทิ นํ /ายาล้างภาชนะ นํ /ายาช่วยแห้ง เป็นต้น รวมทั /งเป็นผู้
นําเข้าและจําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิภายใต้ตราสินค้า “STEWARD” อาทิ เครื8องล้างจาน เครื8องล้างแก้ว 
และอุปกรณ์ที8ใช้ร่วมกับเครื8องล้างภาชนะให้แก่ลูกค้าในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท การนําเสนอเครื8องล้างภาชนะ
อตัโนมตัิให้แก่ลกูค้าเพื8อเป็นการสนบัสนนุการจําหน่ายนํ /ายาด้านครัวของ PRAPAT 
 สําหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอื8นที8ไม่ใช่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท อาทิ กลุ่มร้านอาหารและภัตตาคาร ที8ต้องการ
เครื8องล้างภาชนะอัตโนมัติ บริษัทจะดําเนินการจําหน่ายผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จํากัด 
(TSS) รวมทั /งการให้บริการเช่าเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิให้กบัลกูค้าทกุกลุ่มธุรกิจจะดําเนินการผ่าน TSS แต่เพียงผู้
เดียวเท่านั /น เพื8อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการบริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านกลุ่มลูกค้าและความ
เชี8ยวชาญในผลิตภณัฑ์เฉพาะด้านของบริษัทย่อย 
 เครื8องล้างภาชนะอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมเพื8อครัวยุคใหม่ที8เป็นที8นิยมในกลุ่มลูกค้าธุรกิจภัตตาคาร 
ร้านอาหารและเครื8องดื8ม ทั /งร้านอาหารในโรงแรม ร้าน Food Chain และร้าน Stand Alone เนื8องจากข้อดีต่างๆของ
เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิเมื8อเปรียบเทียบกับการล้างภาชนะแบบใช้มือ อาทิ ประหยดัเวลา ล้างได้ปริมาณมากต่อ
ครั /ง สามารถใช้ร่วมกับนํ /ายาฆ่าเชื /อและนํ /ายาช่วยแห้ง สามารถล้างในนํ /าร้อนอุณหภูมิสงูถึง �� องศาเซลเซียส ถูก
หลกัสขุอนามยัตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสขุกําหนด เป็นต้น ในขณะที8ราคาเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิมีราคา
ค่อนข้างสงู บริษัทจึงเล็งเห็นแนวโน้มความต้องการในรูปแบบการให้เช่าแก่ลกูค้าที8ต้องการฟังก์ชั8นการใช้งานเครื8อง
อตัโนมตัิแต่มีข้อจํากดัเรื8องเงินทนุ ทั /งนี /การให้เช่าเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิจะดําเนินการโดย TSS เท่านั /น 
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ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ด้านครัว 

หมายเหต ุ: /1 - PRAPAT จะเป็นผู้ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ด้านครัวให้แก่ลกูค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั /น 
 /2 - TSS จะเป็นผู้ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านครัวให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มยกเว้นลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท และเป็นผู้ ให้เช่า

เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิให้แก่ลกูค้าทกุกลุ่ม (รวมทั /งลกูค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท) 

 
 รูปแบบธุรกิจที8เกี8ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านครัวของ PRAPAT และ TSS สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 
1. จําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ 
2. จําหน่ายนํ /ายาสําหรับเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ และนํ /ายาด้านครัว 
3. จําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาดและฆ่าเชื /อในครัว 
 
1. จาํหน่ายเครื6องล้างภาชนะอัตโนมัติ 
 ในการจําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ PRAPAT จะนําเข้าผลิตภณัฑ์เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิยี8ห้อที8มี
ชื8อเสียง และเป็นที8ยอมรับจากหลายประเทศทั8วโลก อาทิ ยี8ห้อ Ozti จากประเทศตุรกี ยี8ห้อ Jemi จากประเทศสเปน 
เป็นต้น โดยผ่านรูปแบบการสั8งผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ภายใต้ตราสินค้า “STEWARD” 
ทั /งนี / ในการจําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ PRAPAT และ TSS มีการแบ่งกลุ่มลกูค้าอย่างชดัเจน โดย PRAPAT 
จะจําหน่ายเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิให้แก่ลกูค้าในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเท่านั /น และ TSS จะจําหน่ายเครื8องล้าง
ภาชนะให้แก่ลกูค้าในกลุ่มอื8นๆ ทั /งหมดที8ไม่ใช่กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท รวมถึง TSS จะเป็นผู้ดําเนินการให้เช่าเครื8อง
ล้างภาชนะอตัโนมตัิ เพื8อความชดัเจนในด้านกลุ่มลกูค้าและความเชี8ยวชาญในผลิตภณัฑ์เฉพาะด้านของบริษัทย่อย 
 
2. จาํหน่ายเคมีภัณฑ์สําหรับเครื6องล้างภาชนะอัตโนมัติ 
 PRAPAT ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาสําหรับเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ อาทิ นํ /ายาล้างภาชนะ นํ /ายาช่วยแห้ง 
นํ /ายาล้างตะกรัน เป็นต้น สําหรับผลิตภณัฑ์นํ /ายาที8ใช้ร่วมกบัเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิที8 TSS เป็นผู้จําหน่ายหรือให้
เช่าแก่ลกูค้านั /น TSS จะสั8งซื /อมาจาก PRAPAT ทั /งนี /มีการกําหนดเงื8อนไขว่าลกูค้าที8เช่าเครื8องล้างภาชนะอัตโนมัติ
จาก TSS จะต้องใช้เฉพาะนํ /ายายี8ห้อ PEERAPAT เท่านั /น หากทีมงานดูแลหลังการขายพบว่าลกูค้าไม่ได้ใช้นํ /ายา
ยี8ห้อ PEERAPAT ลกูค้าจะถูกยกเลิกสัญญาพร้อมสิทธิต่างๆในสญัญาเช่าและ/หรือสัญญาบริการและบํารุงรักษา
เครื8องรายปีในทันที ในขณะที8ลูกค้าที8ซื /อเครื8องล้างภาชนะอัตโนมัติไปแต่ไม่ได้ใช้นํ /ายายี8ห้อ PEERAPAT จะถูก
ยกเลิกการรับประกนัสินค้าทนัทีแม้วา่จะยงัอยูใ่นระยะเวลาประกนัสินค้าก็ตาม (ระยะเวลารับประกนั 1 ปี ครอบคลมุ
การซ่อมและบํารุงรักษาเครื8อง) พร้อมยกเลิกสิทธิต่างๆในสัญญาซื /อขายและ/หรือสัญญาบริการและบํารุงรักษา
เครื8องรายปีทนัทีเช่นกนั 
 
 
 
 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT/1 74.69 63.92% 75.85 55.01% 46.04 42.46% 
TSS/2 42.17 36.08% 62.03 44.99% 62.39 57.54% 
รวมรายได้จากการจาํหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว 116.86 100.00% 137.87 100.00% 108.43 100.00% 
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3. จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ทาํความสะอาดและฆ่าเชื Cอในครัว 
 PRAPAT ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาทําความสะอาดและฆ่าเชื /อในครัว อาทิ นํ /ายาล้างภาชนะด้วยมือ นํ /ายา
ขจดัคราบไหม้และไขมนั นํ /ายาฆ่าเชื /อพื /นผิวและอปุกรณ์ในครัว เป็นต้น 
 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื6องล้างภาชนะอัตโนมัติของ PRAPAT และ TSS แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี / 
 
1. เครื8องล้างภาชนะขนาดเล็ก (Under Counter) 
 เครื8องล้างภาชนะที8มีฝาเปิดด้านหน้า เหมาะกับการติดตั /งไว้ใต้เคาน์เตอร์ ซึ8งมีประสิทธิภาพในการล้าง
ภาชนะได้ตั /งแต่ประมาณ 400 – 1,440 ชิ /นต่อชั8วโมง เหมาะสําหรับร้านที8รองรับลกูค้าประมาณ 80 ที8นั8ง 

 
 

2. เครื8องล้างภาชนะขนาดกลาง (Hood Type) 
 เครื8องล้างภาชนะที8มีลกัษณะแบบกระโจม มีฝาครอบเปิดปิดในแนวตั /ง ซึ8งมีประสิทธิภาพในการล้างภาชนะ
ได้ประมาณ 600 – 1,380 ชิ /นต่อชั8วโมง เหมาะสําหรับร้านที8รองรับลกูค้าประมาณ 80 - 200 ที8นั8ง 

 
 
 

3. เครื8องล้างภาชนะขนาดใหญ่ (Conveyer Type) 
 เครื8องล้างภาชนะที8มีสายพานลําเลียง ซึ8งมีแบบแทงค์เดียวและหลายแทงค์ มีประสิทธิภาพในการล้าง
ภาชนะได้ประมาณ 1,700 –2,660 ชิ /นต่อชั8วโมง เหมาะสําหรับร้านที8รองรับลกูค้าประมาณ 200 ที8นั8งขึ /นไป 

  
4. เครื8องล้างภาชนะขนาดใหญ่พิเศษ (Fight Type) 
 เครื8องล้างภาชนะที8มีสายพานลําเลียงอตัโนมตัิ มีขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพการล้างที8สงูมากสามารถล้าง
ภาชนะได้ประมาณ 2,600 – 4,000 ชิ /นต่อชั8วโมง เหมาะสําหรับร้านที8รองรับลกูค้า 200 ที8นั8งขึ /นไป 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 
กลุ่มนํ Cายาที6ใช้กับเครื6องล้างภาชนะอัตโนมัติ มี 3 ประเภท ดงันี / 
1. นํ /ายาล้างภาชนะ 
 ใช้ล้างภาชนะทุกประเภท มีคุณสมบัติทําให้สิ8งสกปรกและคราบต่างๆ หลุดออกจากภาชนะ โดยมีทั /งสําหรับ
ล้างภาชนะด้วยมือ และสําหรับเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ 

 
 

2. นํ /ายาช่วยแห้ง 
 นํ /ายาช่วยแห้งเป็นเคมีภัณฑ์ที8ใช้สําหรับเครื8องล้างภาชนะอตัโนมัติเท่านั /น มีคุณสมบัติทําให้ภาชนะแห้งเร็ว 
และช่วยควบคมุคราบตะกรันภายในเครื8องล้างภาชนะ 

 
3. นํ /ายาล้างตะกรัน 
 นํ /ายาล้างตะกรันเป็นเคมีภณัฑ์ที8ใช้กับเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิเท่านั /น ใช้ทําความสะอาด ขจดัคราบฝัง
แน่นต่างๆ 

 
 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

กลุ่มนํ Cายาทาํความสะอาดและฆ่าเชื Cอในครัว มี 3 ประเภท ดงันี / 
1. กลุ่มผลิตภณัฑ์ล้างภาชนะด้วยมือ 
  เป็นนํ /ายาเพื8อการทําความสะอาดคราบไขมนับนภาชนะ จาน ชาม และอปุกรณ์ต่างๆ สําหรับงานครัว 

    
 
 
 
 
2. กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื /อในครัว 
  เป็นนํ /ายาฆ่าเชื /อแบคทีเรีย สําหรับวสัดุอุปกรณ์ เช่น มีด เขียง ตะแกรง หรือพื /น ผิวทั8วไป ผนังในห้องครัว
ห้องอาหาร หรือบริเวณที8ต้องการฆ่าเชื /อ 

 
 
 
 
 
3. กลุ่มผลิตภณัฑ์ทําความสะอาดครบฝังแน่นในครัว 
  เป็นนํ /ายาเพื8อการทําความสะอาดคราบฝั8งแน่น เช่น คราบไหม้บนภาชนะ คราบไหม้ในห้องครัว คราบนํ /าชา
กาแฟ คราบตะกรัน สําหรับห้องครัว 
 
 
 
 

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านและทาํความสะอาดพื Cน (Building Care) 
 PRAPAT ผลิตและจําหน่ายนํ /ายาสําหรับงานแม่บ้านและนํ /ายาทําความสะอาดพื /นทุกประเภท อาทิ พื /น
ห้องทั8วไป พื /นห้องครัว พื /นห้องนํ /า เป็นต้น ซึ8งเป็นนํ /ายาที8มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เป็นที8ยอมรับจากลกูค้าหลาย
ธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น รวมทั /งมีการจดัจําหน่ายเครื8องจกัรและอปุกรณ์
สําหรับการทําความสะอาดพื /นแบบครบวงจร 

ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้านและทําความสะอาดพื /น 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT 69.81 100.00% 75.89 100.00% 79.73 100.00% 
รวมรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

และทาํความสะอาดพื Cน 

116.86 100.00% 137.87 100.00% 79.73 100.00% 

 
 
 
 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

ผลิตภัณฑ์แม่บ้านและทาํความสะอาดพื Cนของ PRAPAT แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี / 
1. นํ /ายาทําความสะอาดพื /น 
1.1 นํ Cายาทําความสะอาดพื Cน-ฆ่าเชื Cอ มีนํ /ายาหลายประเภท มีคุณสมบตัิทําความสะอาด ฆ่าเชื /อ และเคลือบเงา 

มีแบบใช้งานได้ทุกประเภท และแบบแบ่งการใช้งานตามประเภทพื /นผิว อาทิ นํ /ายาทําความสะอาดพื /น

อเนกประสงค์ นํ /ายาทําความสะอาดพื /นฆ่าเชื /อ เป็นต้น 

 

 

 

1.2 นํ Cายาทําความสะอาดห้องนํ Cา-ฆ่าเชื Cอ มีนํ /ายาหลายประเภท มีคุณสมบัติทําความสะอาดพื /น ผนัง ห้องนํ /า 

เครื8องสุขภัณฑ์ แบบล้างประจําวนั และแบบล้างต่อสปัดาห์สําหรับคราบสนิม คราบหนักต่างๆ อาทิ นํ /ายาทํา

ความสะอาดห้องนํ /าแบบล้างประจําวันที8ได้รับการรับรองฉลากเขียว นํ /ายาทําความสะอาดห้องนํ /าแบบกรด 

นํ /ายาทําความสะอาดห้องนํ /าฆ่าเชื /อ เป็นต้น 

 

 

 

 

1.3 นํ Cายาทาํความสะอาดกระจก PEERAPAT มีนํ /ายาแบบพร้อมใช้งาน และแบบเข้มข้นที8ต้องนําไปผสมนํ /าตาม

อตัราส่วนก่อนการใช้งาน 

 

 

 

1.4 นํ Cายาทาํความสะอาดมือและกลุ่มเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื Cอ แบ่งเป็น  

- นํ /ายาทําความสะอาดมือแบบเหลว แบบโฟมฆ่าเชื /อ  

 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

- เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื /อ 

 
2. เครื8องจกัรหรืออปุกรณ์ทําความสะอาดพื /น 
 เครื8องจักรหรืออุปกรณ์ทําความสะอาดพื /นที8 PRAPAT จัดจําหน่ายเพื8อใช้งานควบคู่กับนํ /ายาทําความ
สะอาดพื /นของบริษัท หรือเพื8อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สามารถจัดซื /ออุปกรณ์ได้ครบในที8เดียว 
ประกอบด้วย รถทําความสะอาด เครื8องขดัพื /น เครื8องดดูฝุ่ น และเครื8องฉีดนํ /า เป็นต้น  

 

 

 
3. อปุกรณ์ทําความสะอาด 
 อปุกรณ์ทําความสะอาดที8 PRAPAT จําหน่ายเป็นอุปกรณ์สําหรับงานในส่วนของแผนกแม่บ้าน มีมากกว่า 
200 รายการ อาทิ แผ่นขดัพื /น ฟองนํ /าสําหรับขดั อุปกรณ์ทําความสะอาดกระจก ไม้กวาด ไม้ม็อบ รถเข็น แผ่นยาง 
ถงัขยะ รวมไปถึงกระดาษชําระ 

                                                               
 

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที6ใช้ในครัวเรือน (Home Care) 
 PRAPAT ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) นอกเหนือจากกลุ่ม
ลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรม (Business-to-Business: B2B) เนื8องจากบริษัทมองเห็นว่านํ /ายาของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที8
จําเป็นสําหรับทุกครัวเรือน กอปรกับบริษัทยงัมีกําลงัการผลิตเหลือจากการผลิตเพื8อรองรับการจําหน่ายให้แก่กลุ่มลกูค้า
ธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้ตั /งแผนกวิจัยและพัฒนาเพื8อพัฒนาสูตรนํ /ายาที8เหมาะสมสําหรับกลุ่มลูกค้าครัวเรือน และมี
ปริมาณที8เหมาะสมกับการใช้งานภายในครัวเรือน นํ /ายาที8มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานที8เกี8ยวข้อง ในขณะที8ต้องมีราคาเหมาะสม สามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรมสินค้าอปุโภค 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

 บริษัทจําหน่ายนํ /ายาที8ใช้ในครัวเรือน ภายใต้ตราสินค้า “คนมีนํ /ายา (Solvable Gang)” ซึ8งได้เริ8มจําหน่าย
ตั /งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อาทิ สารซกัฟอก “กรีน แว็กส์” “ออกซี8 แว็กส์” นํ /ายาปรับผ้านุ่ม “โรส”  นํ /ายาล้างจาน “ไชน์นิ8ง” 
นํ /ายาทําความสะอาดพื /นผิว “พิงค์กี /” เป็นต้น รวมทั /งจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับการทําความ
สะอาดต่างๆ อาทิ ผ้าเช็ดอเนกประสงค์ ถุงขยะดํา กระดาษชําระ แอลกอฮอล์แบบนํ /าหรือแบบเจลขนาดพกพา เป็นต้น 
สําหรับช่องทางการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ที8ใช้ในครัวเรือน บริษัทจะจําหน่ายผ่านแผนกทีมขาย Digital ในหลากหลาย
ช่องทางออนไลน์ อาทิเช่น Shopee, Lazada, Facebook, Line@ เป็นต้น ซึ8งทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื /อผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้สะดวกมากขึ /น 
 

 
 

ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์ที8ใช้ในครัวเรือน 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT 52.01 100.00% 50.05 100.00% 38.28 100.00% 
รวมรายได้จากการจาํหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที6ใช้ในครัวเรือน 52.01 100.00% 50.05 100.00% 38.28 100.00% 

 
6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายนํ Cา 

 PRAPAT เป็นผู้จดัจําหน่ายเคมีภัณฑ์สําหรับสระว่ายนํ /า นําเข้าและจําหน่ายสระว่ายนํ /าสําเร็จรูป ภายใต้
ตราสินค้า “Magiline” จากประเทศฝรั8งเศส รวมถึงการให้บริการดูแล บํารุงรักษาสระว่ายนํ /า (Pool service) PRAPAT 
ได้รับแต่งตั /งเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย ซึ8งสินค้าของ Magiline มีนวัตกรรมที8ทันสมัย ดูแลง่าย และใช้เวลา
ก่อสร้างเพียง 2 สัปดาห์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงผู้ รับเหมาก่อสร้างสระนํ /าสําหรับโครงการพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ 
 สําหรับการวางระบบสระว่ายนํ /า จําหน่ายเคมีภณัฑ์และอปุกรณ์สําหรับสระว่ายนํ /าจะดําเนินการโดยบริษัท
ย่อย คือ บริษัท มิสเตอร์พูล จํากัด (MP) ซึ8งเป็นผู้ เชี8ยวชาญด้านธุรกิจสระว่ายนํ /า โดย MP มีทีมงานที8มีความรู้ความ
เชี8ยวชาญด้านสระว่ายนํ /าที8สามารถตอบสนองลกูค้าได้ตั /งแต่การให้คําปรึกษา การจดัหาวสัดอุุปกรณ์และเคมีภณัฑ์ และ
การวางระบบสระว่ายนํ /า ทั /งนี / ในส่วนของการวางระบบและตดิตั /งเครื8องจกัรอปุกรณ์จะมีการจ้างผู้ รับเหมาติดตั /งภายนอก 
โดยมีวิศวกรคุมงานของ MP ทําหน้าที8กํากับดูแลงานติดตั /ง บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ 
เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ รวมไปถึงลกูค้ากลุ่มบ้านเดี8ยวที8มีสระว่ายนํ /า ซึ8ง MP มีประสบการณ์ใน
การดําเนินธุรกิจเกี8ยวกับสระว่ายนํ /ามามากกว่า 25 ปี ปัจจุบัน MP เป็นตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ์ระบบสระว่ายนํ /ายี8ห้อ 
Pentair ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ8งเป็นยี8ห้อที8มีชื8อเสียงทั8วโลก 
 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายกลุ่มผลิตภณัฑ์สระวา่ยนํ /า 

  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT 73.96 52.35% 70.06 49.60% 43.47 45.31% 
MP 67.32 47.65% 71.19 50.40% 52.47 54.69% 
รวมรายได้จากการจาํหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายนํ Cา 141.28 100.00% 141.25 100.00% 95.94 100.00% 

 
ผลิตภัณฑ์สระว่ายนํ Cาของ PRAPAT และ MP แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี / 
1. อปุกรณ์ที8ใช้ในสระว่ายนํ /า 
 MP เป็นผู้จําหน่ายอุปกรณ์ที8ใช้ในสระว่ายนํ /า ซึ8งผลิตภัณฑ์ที8 MP จําหน่าย ประกอบด้วย เครื8องกรอง 
ปัkมสระว่ายนํ /า ระบบเกลือ ไฟสระว่ายนํ /า ท่อนํ /าผุด อุปกรณ์ตกแต่งสระว่ายนํ /า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ MP เป็น
ผลิตภัณฑ์สระว่ายนํ /าที8มีชื8อเสียงจากผู้ ผลิตต่างประเทศ อาทิ Pentair จากประเทศสหรัฐอเมริกา Davey จาก
ประเทศออสเตรเลีย และ Gemas จากประเทศตรุกี ซึ8ง MP ได้รับแต่งตั /งเป็นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื8อง สินค้ากลุ่มนี /มีระยะเวลารับประกัน 1-3 ปี แล้วแต่ประเภทของสินค้าและยี8ห้อของสินค้า ซึ8งการรับประกัน
ครอบคลมุการซ่อมและบํารุงรักษาเครื8องตลอดระยะเวลาประกนั 

 
 
 
2. เคมีภณัฑ์สําหรับสระว่ายนํ /า 
 เคมีภัณฑ์สําหรับสระว่ายนํ /า ประกอบด้วย เคมีภณัฑ์ชนิดพิเศษ และเคมีภัณฑ์ทั8วไป ซึ8งสามารถแบ่ง
ตามวตัถปุระสงค์การใช้งานได้เป็น � กลุ่ม คือ �) ผลิตภณัฑ์ที8ใช้สําหรับฆ่าเชื /อโรค อาทิ คลอรีน เกลือบริสทุธิ� เป็นต้น 
และ �) ผลิตภณัฑ์ใช้สําหรับควบคมุคณุภาพนํ /า อาทิ นํ /ายาปรับสภาพนํ /า เป็นต้น 

 
 

 
3. สระว่ายนํ /าสําเร็จรูป 
 สระว่ายนํ /าสําเร็จรูปจําหน่ายโดย PRAPAT ภายใต้ตราสินค้า “Magiline” จากประเทศฝรั8งเศส ซึ8ง 
PRAPAT ได้รับแต่งตั /งเป็นตวัแทนจําหน่ายในประเทศไทย โดยสระว่ายนํ /าสําเร็จรูป Magiline มีนวตักรรมที8ทนัสมยั 
ดแูลรักษาง่าย และใช้ระยะเวลาก่อสร้างเพียง 2 สปัดาห์เท่านั /น สินค้า Magiline มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี ซึ8งการ
รับประกนัครอบคลมุการซ่อมและบํารุงรักษาเครื8องตลอดระยะเวลาประกนั 
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7) ผลิตภัณฑ์เครื6องทาํนํ Cาร้อนประหยัดพลังงาน 
PRAPAT เป็นผู้จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์เครื8องทํานํ /าร้อนประหยัดพลงังาน (Heat Pump) ภายใต้ตราสินค้า 

“PP ENERGY” ซึ8งเป็นเครื8องทํานํ /าร้อนสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อาทิ กลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น โดยบริษัทสั8งผลิตในลักษณะ OEM จากต่างประเทศ อาทิ 
ประเทศจีน เพื8อนํามาจําหน่ายให้กบัลกูค้า รวมทั /งสั8งผลิตและ/หรือสั8งซื /ออุปกรณ์ประกอบต่างๆจากในประเทศไทย 
นอกจากนี / PRAPAT มีการให้บริการ ให้คําปรึกษา และติดตั /งเครื8องทํานํ /าร้อนแบบครบวงจร โดยทีมงานที8มี
ประสบการณ์ และความชํานาญ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี สินค้า PP ENERGY มี
ระยะเวลารับประกนั 2 ปี ซึ8งการรับประกนัครอบคลมุการซ่อมและบํารุงรักษาเครื8องตลอดระยะเวลาประกนั 

 
ตารางแสดงรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์เครื8องทํานํ /าร้อนประหยดัพลงังาน 

 
 
เครื8องทํานํ /าร้อนเป็นอุปกรณ์ทําความร้อนที8ดึงความร้อนจากอากาศ แล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่นํ /า ทําให้

นํ /ามีอุณหภูมิสงูขึ /นตามความต้องการของผู้ ใช้งาน ซึ8งเครื8องทํานํ /าร้อนเป็นอุปกรณ์ทําความร้อนที8ใช้ทดแทนการใช้
หม้อไอนํ /า หรือ บอยเลอร์ (Boiler) ที8ต้องใช้พลังงานจากเชื /อเพลิงชีวมวลหรือไฟฟ้า ซึ8งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้กับผู้ ใช้งานได้ เครื8องทํานํ /าร้อนเหมาะสําหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
เนื8องจากสามารถผลิตนํ /าร้อน เพื8อการใช้งานในปริมาณมากในช่วงอณุหภมูิที8ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สามารถรักษา
ระดับอุณหภูมิของนํ /าร้อนในระบบให้เสถียรได้ในช่วงอุณหภูมิหนึ8ง ก่อนที8จะเร่งเครื8องทํานํ /าร้อนให้ได้นํ /าร้อนใน
อณุหภมูิที8ต้องการใช้งาน ซึ8งช่วยประหยดัพลงังานได้อีกทางหนึ8ง 

 
 

8) กลุ่มงานบริการ 
PRAPAT มีกลุ่มงานบริการให้แก่ลกูค้าเพื8อเป็นการต่อยอดธุรกิจบนฐานลกูค้าหลกั และสนบัสนนุการขาย

นํ /ายาซึ8งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ผ่านหน่วยงานให้บริการของกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื8อ “ศูนย์รวมช่าง” 
ปัจจบุนัมีรายได้จากการให้บริการทั /งหมด 5 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงันี / 

 
 
 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

PRAPAT 17.47 100.00% 20.77 100.00% 6.96 100.00% 
รวมรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื6 องทํานํ Cาร้อน
ประหยัดพลังงาน 

17.47 100.00% 20.77 100.00% 6.96 100.00% 
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 1. รับจ้างผลิตนํ /ายาภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า (OEM) 
บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตนํ /ายาทําความสะอาด นํ /ายาฆ่าเชื /อ ภายใต้ตราสินค้าของลกูค้า เช่น นํ /ายาทํา

ความสะอาดเอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน เป็นต้น โดยบริษัทจะทําการสอบถามความต้องการของลูกค้า 
คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของนํ /ายาที8ลูกค้าต้องการ จากนั /นจึงพัฒนาสูตรหรือส่วนผสมของนํ /ายาตามที8
ลกูค้าต้องการ รวมทั /งคํานวณค่าใช้จ่ายในการผลิตนํ /ายาดังกล่าว และส่งข้อเสนอให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าตอบรับ
ข้อเสนอ บริษัทจะทําสญัญากับลกูค้าเป็นแบบรายปี โดยมีการระบุจํานวนและการผลิตในเงื8อนไขสญัญา ซึ8งบริษัท
จะมีการกําหนดเงื8อนไขไม่สามารถทําธุรกิจแข่งกับลูกค้าหรือนําสูตรนํ /ายาของลกูค้าไปใช้ทําการตลาดเอง ในการ
รับจ้างผลิต PRAPAT จะกําหนดเงื8อนไขการผลิตในปริมาณมากแบบ Bulk เพื8อจดัส่งไปให้ลกูค้านําไปแบ่งบรรจเุพื8อ
จําหน่าย หรือให้บริการบรรจุสินค้าสําเร็จรูปตามลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ที8ลกูค้าต้องการนําไปจําหน่ายได้ทนัที เช่น 
แบบกระปกุ แบบกระป๋อง แบบถงุ แบบแกลลอน แบบ Re-Fill เป็นต้น 
 

 2. บริการรับเหมาล้างจานภายในศนูย์อาหารและโรงอาหาร 
บริษัทให้บริการรับเหมาล้างจานภายในสถานที8 อาทิ ศูนย์อาหารและโรงอาหาร เพื8อเป็นการสนบัสนุนการ

ขายนํ /ายาและผลิตภณัฑ์หลากหลายกลุ่มในคราวเดียว เช่น กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้านครัว กลุ่มผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด
พื /น กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เป็นต้น บริษัทจะทําสัญญาเป็นรายปีกับศูนย์อาหาร อาทิ ศูนย์อาหารภายใน
ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ศนูย์อาหารภายในห้างสรรพสินค้ามาบญุครอง โรงอาหารในสํานกังานการไฟฟ้า
นครหลวง โรงอาหารในอาคารสํานกังานและสถานศกึษาต่างๆ เป็นต้น ปัจจุบนั บริษัทมีการขยายงานบริการกลุ่มนี /
ให้กว้างขึ /น โดยบริษัทมีรถเคลื8อนที8ให้บริการรับจ้างล้างภาชนะนอกสถานที8 สําหรับงานปาร์ตี / การออกงานจดัเลี /ยง
และ catering ซึ8งปัจจบุนักําลงัเป็นที8นิยมของลกูค้า 

 
 3. ให้บริการดแูล ซ่อมแซม และซ่อมบํารุงเครื8องจกัรที8เป็นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท 

เนื8องจากเครื8องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทส่วนมากเป็นเครื8องจักรและอุปกรณ์หลักที8ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจและสนบัสนุนการขายสินค้าหลกั กล่าวคือนํ /ายาซกัรีด ฆ่าเชื /อและทําความสะอาด นํ /ายาล้างจาน นํ /ายาช่วย
แห้ง เป็นต้น การบํารุงรักษาประสิทธิภาพของเครื8องจกัรอุปกรณ์จึงเป็นสิ8งสําคญั บริษัทจึงมีหน่วยงานให้บริการดแูล 
ซ่อมแซม และซ่อมบํารุงเครื8องจักรที8เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื8อ “ศูนย์รวมช่าง” ซึ8งมีทีมงานช่างที8มี
ประสบการณ์และความเชี8ยวชาญ ทีมช่างผ่านมาตรฐานรับรองช่างไฟฟ้า พร้อมเครื8องมือที8ทนัสมยั ซึ8งจะให้บริการ
แก้ไขปัญหาให้กับลกูค้าผ่านสายด่วน (Hotline) ของบริษัท ครอบคลมุพื /นที8ให้บริการทั8วประเทศไทย ทีมงานจะเข้า
ให้บริการหลงัจากได้รับแจ้งงานซ่อมจากลกูค้าภายใน 24 ชั8วโมงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภายใน 
�� ชั8วโมงสําหรับเขตพื /นที8ต่างจงัหวดั อีกทั /งภายหลงัทีมงานเข้าให้บริการ หน่วยงานบริการจะตรวจสอบคณุภาพงาน
โดยโทรศพัท์ไปสอบถามความพึงพอใจจากลกูค้า ซึ8งที8ผ่านมาบริษัทได้รับการตอบกลบัด้านความพึงพอใจจากลกูค้า
เป็นอย่างดี ทั /งนี / สามารถแบ่งการซ่อมบํารุงได้เป็น 2 ประเภท คือ 
3.1 การซ่อมบาํรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรือการซ่อมบํารุงตามแผนงาน เป็นการซ่อมบํารุงตาม
แผนงาน เพื8อรักษาสภาพการทํางานของเครื8องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื8อง ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ8งอาจจะส่งผลต่อการดําเนินงานของลกูค้า 
3.2 การบาํรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) เป็นการซ่อมบํารุงเครื8องจกัรอปุกรณ์ที8มีความเสียหาย 
ซึ8งไม่สามารถนํามาใช้งานได้ ทีมช่างของศนูย์รวมช่างของบริษัทจะเข้าให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี8ยนอะไหล่อุปกรณ์ 
โดยเก็บค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป 
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 นอกจากนี / บริษัทยงัมีการให้บริการพิเศษอื8นๆ นําเสนอให้แก่ลกูค้า เช่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
สตูรการซกั การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื8องซกั การตรวจสอบด้านสขุอนามยัและเช็คเชื /อ การบริการเกี8ยวกับห้อง
วิจัยและปฏิบัติการ การตรวจสอบคุณภาพของนํ /าที8ใช้และนํ /าในขั /นตอนการซัก รวมถึงจดัอบรมความรู้ด้านความ
ปลอดภยัในการใช้นํ /ายาให้แก่บคุลากรของลกูค้าที8สนใจ 
 
4. ให้เช่าเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิ 
 ในการให้เช่าเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิดําเนินการโดย TSS โดยการให้เช่าแก่ลกูค้าทุกกลุ่มธุรกิจ รูปแบบ
การให้เช่าเครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี / 

4.1 ให้เช่าทั8วไป 
การให้เช่าทั8วไปเป็นการให้เช่าเครื8องล้างภาชนะแบบกําหนดระยะเวลาเช่าแบบปีต่อปี ซึ8งมีทั /งแบบให้เช่า
เครื8องล้างภาชนะอัตโนมัติแบบเหมารวมนํ /ายาตลอดอายุสัญญาเช่า ลูกค้าจะจ่ายค่าเช่าคงที8เป็นราย
เดือนซึ8งมีการบวกเพิ8มเหมารวมราคานํ /ายาไปในค่าเช่าแล้ว ลูกค้าจึงสามารถเรียกให้บริษัทเข้าไปเติม
นํ /ายากี8รอบก็ได้ตลอดอายุสญัญาเช่า และการให้เช่าแบบแยกค่านํ /ายา ซึ8งลกูค้าจะต้องชําระค่าเช่าคงที8
เป็นรายเดือน และซื /อนํ /ายาล้างภาชนะและนํ /ายาช่วยแห้งแยกต่างหาก โดยค่าเช่าเครื8องล้างภาชนะ
อัตโนมัติแบบเหมารวมนํ /ายา จะสูงกว่าค่าเช่าแบบแยกนํ /ายาในอัตราที8 TSS กําหนดไว้ตามขนาดของ
เครื8องล้างภาชนะอตัโนมตัิที8ลกูค้าทําสญัญาเช่า 

4.2 ให้เช่าแบบโอนสิทธิ� 
การให้เช่าแบบโอนสิทธิ�เป็นการให้เช่าที8เมื8อหมดระยะเวลาในสญัญาเช่าแล้ว ลูกค้ามีสิทธิ�ซื /อเครื8องล้าง
ภาชนะในราคาที8ระบไุว้ในสญัญาได้ 
 

5. ให้บริการดแูลและบํารุงรักษาสระว่ายนํ /า 
 PRAPAT มีทีมงานที8มีความรู้ความเชี8ยวชาญด้านสระว่ายนํ /า ที8สามารถตอบสนอง และให้บริการตาม
ความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี ในการบํารุงรักษาสระว่ายนํ /า ดแูลทําความสะอาดสระว่ายนํ /า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแยกตามช่องทางการจาํหน่าย 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ขายโดยตรง 763.65 83.07% 828.81 84.12% 700.95 84.92% 
ขายผา่นตวัแทนจําหน่าย 155.65 16.93% 156.10 15.88% 124.46 15.08% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 919.31 100.00% 984.91 100.00% 825.41 100.00% 

 
รายละเอียดแต่ละช่องทางการจดัจําหน่าย สามารถสรุปได้ดงันี / 

i) ช่องทางการจัดจาํหน่ายของบริษัทโดยตรง ประกอบด้วย ศนูย์ธุรกิจ สาขา และทีมงานฝ่ายขายของบริษัท 
i.i) ศูนย์ธุรกิจ คือ หน่วยขายที8มีขนาดใหญ่ 
โดยจะต้องผ่านเงื8อนไขสําคญัที8บริษทักําหนดไว้ 
คือ มียอดขายมากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน มี
พื /นที8กว้างขวางเพียงพอที8จะจดัทํา Showroom 
วางแสดงและนําเสนอสินค้าของกลุ่ม PRAPAT 
ให้แก่ลูกค้าได้เลือกชม และต้องมีทีมงานช่าง
ประจําศูนย์ของตนเองเพื8ออํานวยความสะดวก
ในการให้บริการแก่ลกูค้าของกลุ่ม PRAPAT ได้
ตามเงื8อนไขที8จะต้องส่งทีมงานช่างไปถึ ง
สถานที8ของลูกค้าภายใน �� ชั8วโมงนับจาก
ได้รับแจ้งจากลกูค้า ปัจจุบนับริษัทมีศูนย์ธุรกิจ
ทั /งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ธุรกิจกรุงเทพมหานคร ศูนย์ธุรกิจจงัหวดัเชียงใหม่ ศูนย์ธุรกิจพทัยา จงัหวดั
ชลบุรี ศูนย์ธุรกิจชะอํา จังหวดัเพชรบุรี ศูนย์ธุรกิจเกาะสมยุ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ จงัหวัด
สงขลา และศูนย์ธุรกิจจังหวดัภูเก็ต โดยผู้จัดการและพนักงานขายประจําศูนย์ธุรกิจ จะได้รับค่าตอบแทนใน
ลกัษณะค่า commission ตามนโยบายการจ่าย commission ของบริษัท 
1.2) สาขา ปัจจุบนัมีจํานวน 1 สาขา คือ สาขาจงัหวดักระบี8 การดําเนินงานของสาขาจะมีลกัษณะคล้ายศูนย์
ธุรกิจขนาดเล็กที8ยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุมตัิปรับระดับเป็นศูนย์ธุรกิจได้ตามเงื8อนไขที8กล่าวไว้ 
โดยผู้จดัการและพนกังานขายประจําสาขา จะได้รับค่าตอบแทนในลกัษณะค่า commission ตามนโยบายการ
จ่าย commission ของบริษัท 
1.3) ทีมงานการตลาดของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัท นอกจากทีมงานการตลาดที8จะดูแลงานขาย
ของศูนย์ธุรกิจ สาขา และตัวแทนจําหน่ายแล้ว บริษัทยังได้เพิ8มช่องทางการจัดจําหน่ายกลุ่ม Business-to-
Cusotmer: B2C ผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-commerce) เพื8อช่วยให้ลูกค้าเลือกซื /อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ /น ผ่านแอพพลิเคชั8น Shopee Lazada และยงัสามารถติดต่อซื /อขายผ่าน Official Line 
ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ8ง ทั /งนี /พนกังานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร
ของ PRAPAT ให้ช่วยสนบัสนุนงานขายผลิตภณัฑ์นํ /ายาและผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทําความสะอาดและฆ่าเชื /อ
ของกลุ่มบริษัทได้ทุกคน โดยพนกังานแต่ละคนสามารถโฆษณาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทาง Online 
ของตนเองได้ เช่น LINE@, Facebook เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที8ใช้ในครัวเรือนเนื8องจากเป็น
สินค้าอปุโภคทั8วไปที8จําเป็นต่อการใช้งานในครัวเรือน ไม่จําเป็นต้องสาธิตวธีิการใช้งานโดยทีมงานฝ่ายขาย และ
ราคาไม่สงูมากนกั โดยหากมีลกูค้าติดต่อสั8งซื /อผลิตภณัฑ์และโอนเงินมายงับริษัทเรียบร้อยแล้ว ฝ่าย Digital จะ
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ทําการจดัส่งผลิตภณัฑ์ไปให้แก่ลกูค้าโดยตรง พนกังานจะได้รับผลตอบแทนในลกัษณะค่า commission ตาม
นโยบายการจ่ายค่า commission ของฝ่าย Digital ทั /งนี /จะต้องไม่กระทบต่อการทํางานปกติของพนักงานท่าน
นั /นๆ ซึ8งบริษัทและบริษัทย่อยจะมีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานโดยตัวชี /วัด 
KPIs ที8กําหนดไว้อย่างสมํ8าเสมอ 
 

j) ตัวแทนจาํหน่ายของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนอดีตพนักงานของกลุ่มบริษัทที8ต้องการแยกตัวออกไปทําธุรกิจของ

ตนเองในภมูิลําเนา แต่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์นํ /ายา ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีทําความสะอาดและฆ่าเชื /อ 
เครื8องจกัรอุปกรณ์ต่างๆ และงานบริการของกลุ่มบริษัท ซึ8งสนใจจะร่วมเติบโตไปกบัธุรกิจของ PRAPAT เพื8อรับ
การแต่งตั /งเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการ ตัวแทนจําหน่ายสามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้
อย่างมีอิสระ แต่มีเงื8อนไขข้อปฏิบตัิและโครงสร้างผลตอบแทนกําหนดไว้อย่างชดัเจนในสญัญาแต่งตั /งตวัแทน
จําหน่ายอย่างเป็นทางการของ PRAPAT โดยตัวแทนจําหน่ายของบริษัทจะได้รับส่วนลดจากการสั8งซื /อสินค้า
แล้วมารับสินค้าหน้าโรงงานหรือสํานักงานของบริษัท และส่วนลดจากการซื /อ batch size ปัจจุบันมีตัวแทน
จําหน่ายทั /งหมด 18 ราย ครอบคลมุทุกภมูิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย ตวัแทนกรุงเทพมหานคร ตวัแทน
จงัหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนจังหวัดเชียงราย ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทน
จงัหวดักาญจนบุรี ตวัแทนจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ตวัแทนจงัหวดัสงขลา ตวัแทนจงัหวดัปทุมธานี ตวัแทนจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนจังหวัดลําปาง ตัวแทนจังหวัดตราด ตัวแทนจังหวัดอุดรธานี 
ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนจังหวดันครราชสีมา ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัวแทนจังหวัด
กระบี8 ทําให้ผลิตภณัฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงลกูค้าโดยตรงได้อย่างกว้างขวางมากขึ /น ลกูค้า
ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อรับบริการต่างๆ และตวัแทนของบริษัทจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว 

สําหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาแต่งตั /งตวัแทนจําหน่ายในประเทศนั /นๆ ซึ8ง
ตวัแทนจําหน่ายในแต่ละประเทศจะทําการตลาด และจําหน่ายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีการ
ส่งทีมงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายเทคนิคไปช่วยฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ กับตัวแทน
จําหน่ายต่างประเทศ เพื8อเพิ8มศกัยภาพในการขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทในแต่ละประเทศ 
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      ปัจจัยความเสียง 

 

ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจยัความเสี%ยง รวมทั &งรายละเอียดข้อมลูอื%นๆ ที%ปรากฏในเอกสารฉบบันี &อย่างรอบคอบก่อน
การตดัสินใจลงทุน ปัจจยัความเสี%ยงที%ระบุไว้ในเอกสารฉบบันี &เป็นปัจจยัที%อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมลูค่าหุ้นของบริษัท
ได้ ซึ%งปัจจยัความเสี%ยงที%ระบไุว้ในเอกสารฉบบันี & อาจไม่เป็นปัจจยัความเสี%ยงทั &งหมดที%มีอยู่ เพราะอาจมีปัจจยัความเสี%ยงอื%นๆ 
ที%บริษัทยงัไม่อาจทราบได้ และอาจมีปัจจยัความเสี%ยงบางประการที%บริษัทเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อบริษัทใน
ขณะนี & แต่ในอนาคตอาจกลายเป็นปัจจยัความเสี%ยงที%อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อรายได้ ผลกําไร ของบริษัทก็ได้ 
ดังนั &น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะปัจจัยความเสี%ยงที%
อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ไม่จํากดัเฉพาะแต่เพียงปัจจยัความเสี%ยงตามที%ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบบันี &เท่านั &น 

 นอกจากนี & ข้อความในลกัษณะการคาดการณ์ในอนาคต การประมาณการ ความประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของบริษัท
ที%ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี & อาทิ “มีแผนการ” “ประสงค์” “ต้องการ” “คาดว่า” “เห็นว่า” “เชื%อว่า” “ประมาณ” “อาจจะ” หรือ
คําหรือข้อความอื%นใดในทํานองเดียวกัน เป็นคําหรือข้อความที%บ่งชี &ถึงสิ%งที%อาจจะเกิดขึ &นในอนาคต ซึ%งมีความไม่แน่นอน และ
ผลที%เกิดขึ &นอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ได้ 
 

3.1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ 

 
1) ความเสียงจากผลกระทบของการเปลียนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

การดําเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยเกี%ยวข้องกับนโยบายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐ
หลายส่วนด้วยกัน อาทิ นํ &ายาทําความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัว ซึ%งมีความจําเป็นต้องขอใบอนญุาตในการผลิตและจําหน่าย
จากหน่วยงานภาครัฐ และกระบวนการผลิตนํ &ายาของบริษัทมีวตัถุดิบหลักได้แก่ เคมีภณัฑ์ ซึ%งมีการจดัหาวตัถุดิบและสินค้า
จากทั &งภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศเพื%อนํามาเข้ากระบวนการผลิตและจําหน่ายต่อ อาทิ แอลกอฮอล์ เคมีภณัฑ์
สําหรับการแต่งกลิ%น เป็นต้น ซึ%งการนําเข้าเคมีภณัฑ์จากต่างประเทศและการใช้เคมีภณัฑ์ในการผลิตต้องดําเนินการอยู่ภายใต้
กฎและระเบียบข้อบงัคบั อาทิ พระราชบญัญัติ วตัถอุนัตราย พ.ศ.ABCB เป็นต้น โดยที%บริษัทและบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้อง
ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ และมีใบอนุญาตอย่างครบถ้วน การเปลี%ยนแปลงของนโยบายภาครัฐส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเกิดความเสี%ยงที%บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถปรับเปลี%ยนตวัเองให้
ทนักบันโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัที%เปลี%ยนแปลงไป  ซึ%งอาจส่งผลถึงการเพิกถอนใบอนญุาตที%สําคญับางรายการ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนกัถึงความเสี%ยงดงักล่าวเป็นอยา่งดี จึงได้ปฏิบตัิตามกฎหมายที%เกี%ยวข้องอย่างเคร่งครัด มี
การขอใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วน ทั &งนี & ด้วยความเชี%ยวชาญของทีมผู้บริหารซึ%งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี &มาอย่าง
ยาวนาน และบริษัทมีแผนกวิจยัและพฒันา ซึ%งมีความรู้ความเข้าใจเกี%ยวกบักฎระเบียบและข้อบงัคบัของเคมีภณัฑ์ที%เกี%ยวข้อง
กบับริษัท บริษัทบริหารความเสี%ยงโดยการติดตามนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ที%อาจมีผลกระทบต่อ
บริษัท นอกจากนี & หากมีความจําเป็น บริษัทสามารถปรึกษากับที%ปรึกษากฎหมายได้ บริษัทจึงมั%นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ
จากความเสี%ยงดงักล่าวต่อการดําเนินงานอย่างมีนยัสําคญั 

 
2) ความเสียงจากการรั วไหลของสูตรการผลิตนํ -ายาทาํความสะอาด 

บริษัทจําหน่ายผลิตภณัฑ์นํ &ายาทําความสะอาดและนํ &ายาฆ่าเชื &อเป็นผลิตภณัฑ์หลกั ซึ%งบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายวิจยั
พัฒนาคิดค้นและออกแบบสูตรการผลิตนํ &ายาทั &งหมด อีกทั &ง บริษัทมีการให้บริการหลังการขาย (After Sales Service) รับ
ปรึกษาปัญหาที%ลกูค้าอาจพบเจอจากการใช้ผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด อาทิ นํ &ายาทําความสะอาดไม่สามารถใช้ร่วมกบัแหล่ง
นํ &าของลูกค้าได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของนํ &ายาทําความสะอาดไม่ดีเท่าที%ควร บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
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ปรับปรุงสตูรของนํ &ายาทําความสะอาดและฆ่าเชื &อเพื%อให้ได้ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดสงูสดุเหมาะสมกบัการใช้งาน
ของลูกค้ารายนั &น จากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทําให้เห็นได้ว่าสูตรการผลิตนํ &ายาเป็นหนึ%งในหัวใจหลักของ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจ จึงทําให้บริษัทมีความเสี%ยงจากการรั%วไหลของสตูรการผลิต กล่าวคือ หากสตูรการผลิตของนํ &ายา
ทําความสะอาดรั%วไหลไปยังบุคคลภายนอกหรือคู่แข่ง อาจทําให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทได้ เนื%องจากอาจทําให้บริษัทมีคู่แข่งเพิ%มขึ &นหรือทําให้ความสามารถในการแข่งขนัของคู่แข่งเพิ%มขึ &น 

ฝ่ายบริหารของบริษัททราบถึงความเสี%ยงดงักล่าว จึงมีมาตรการป้องกนัการรั%วไหลของสตูรการผลิต โดยการแยกการ
ผลิตนํ &ายาทําความสะอาดด้วยการใช้ “สูตร 2 ชั &น” กล่าวคือ บริษัทจะแยกผลิตนํ &ายาหัวเชื &อหรือที%เรียกว่านํ &ายากึ%งสําเร็จรูป 
(pre-mix) แล้วจึงนํานํ &ายากึ%งสําเร็จรูปเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื%อผลิตสินค้าสําเร็จรูปต่อไป กอปรกับบริษัทมีการจํากัดสิทธิ
บคุลากรฝ่ายผลิตที%สามารถเข้าถึงข้อมลูสตูรการผลิตได้ บริษัทจึงคาดว่าสามารถบริหารจดัการความเสี%ยงดงักล่าวได้ และจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

 
3) ความเสียงจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 

ตั &งแต่ช่วงปี 2563 เป็นต้นมาได้เกิดเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ%งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ทําให้ภาครัฐได้มีการออกนโยบายและมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-
19 อาทิ มาตรการ Physical Distancing มาตรการปิดโรงแรมและรีสอร์ทชั%วคราว มาตรการปิดร้านอาหารชั%วคราว มาตรการ
สนับสนุนให้ประชาชนอยู่บ้าน มาตรการจํากัดการเดินทางเข้าประเทศจากชาวต่างชาติ เป็นต้น จึงส่งผลให้ชาวต่างชาติไม่
สามารถเดินทางเข้ามายงัประเทศไทยได้ ซึ%งส่งผลกระทบต่อกลุ่มอตุสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อาทิ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ซึ%งเป็นกลุ่มลกูค้าของบริษัทโดยตรง 

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมสําหรับปี 2563 ลดลงร้อยละ 17.22 เมื%อเทียบกับปี 2562 ทั &งนี &เพื%อ
พิจารณาจากโครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มโรงแรม/รีสอร์ทลดลงร้อยละ 49.83 เมื%อเทียบกบัปี 
2562 อีกทั &งในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากตวัแทนจําหน่ายลดลงร้อยละ 20.38 เมื%อเทียบกับปี 2562 ซึ%งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  อย่างไรก็ดี บริษัทมีกลุ่มลูกค้าซึ%งอยู่ในหลากหลายธุรกิจ (Customer 
Portfolio) นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจที%เกี%ยวข้องกับการท่องเที%ยวที%ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตัวอย่างเช่น กลุ่มโรงงาน
อตุสาหกรรมและอาหารที%ยงัคงเปิดดาํเนินงานได้ตามปกติ และมีการเพิ%มปริมาณการผลิตเพิ%มขึ &นเพื%อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มร้านอาหารประเภท Food Service ที%ยังคงมีการดําเนินธุรกิจผลิตอาหารปรุง
สําเร็จเพื%อจดัส่งไปยงัลกูค้าโดยตรง เป็นต้น ซึ%งจะช่วยประคองผลประกอบการของกลุ่มบริษัทและลดความเสี%ยงจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ โดยจะเห็นได้จาก บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายนํ &ายาฆ่าเชื &อในปี 2563 
เพิ%มขึ &นร้อยละ 10.28 เมื%อเทียบกับปี 2562 ซึ%งเกิดจากแนวโน้มการเปลี%ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าทําให้โรงงาน
อตุสาหกรรมให้ความสําคญัต่อการทําความสะอาดและการฆ่าเชื &อมากขึ &น 

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐเริ%มมีมาตรการการป้องกนัโรคระบาด COVID-19 อาทิ มาตรการสนบัสนนุกระตุ้นการท่องเที%ยว
ในประเทศ ลูกค้าของบริษัทเริ%มมีการสั%งซื &อสินค้าและบริการเพิ%มมากขึ &น เนื%องจากลูกค้าของบริษัทเริ%มกลับมาเปิดกิจการ
บางส่วนแล้ว โดยเฉพาะในเขตที%เน้นการท่องเที%ยวภายในประเทศเป็นหลกั เช่น หวัหิน ชะอํา และพทัยา เป็นต้น ดงัจะเห็นได้
จากยอดรายได้ของศนูย์ธุรกิจในพื &นที%ท่องเที%ยวดงักล่าวเริ%มปรับตวัเพิ%มขึ &นมาตั &งแต่เดือนมถินุายน 2563 ตามลําดบั รวมทั &งการ
กลับมาเปิดให้บริการของร้านอาหารและเครื%องดื%มซึ%งสะท้อนจากการเพิ%มขึ &นของรายได้ค่าเช่าเครื%องล้างภาชนะอัตโนมัติที%
ลูกค้ากลับมาชําระค่าเช่าตามปกติตั &งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นมา และได้รับการติดต่อสั%งซื &อและขอเช่าเครื%องล้าง
ภาชนะอตัโนมตัิเพิ%มขึ &นจากลกูค้าใหม่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการศึกษา และมาตรการนําเข้าวคัซีน COVID-19 
เริ%มฉีดวัคซีน COVID-19 ในปี 2564 จึงส่งผลให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยและช่วยกระตุ้นการ
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ท่องเที%ยวส่งผลในทิศทางที%ดีในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อาทิ ธุรกิจโรงแรม ซึ%งเป็นกลุ่มลกูค้า
ของบริษัทโดยตรง 

 
3.2 ความเสียงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 
1) ความเสียงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีด้านดิจิทลัเข้ามามีบทบาทสําคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัรวมทั &งการสร้างความแตกต่าง
เพื%อก้าวสู่การเป็นผู้ นําตลาดของบริษัทชั &นนํา การเปลี%ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Data Analytic 
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื%อตอบสนองต่อความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขนั ผลิตภณัฑ์ และรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตั &งเป้าหมายเพื%อมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการแสวงหาโอกาสเพื%อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ผ่านการดําเนินงาน ดงันี & 

บริษัทมีหน่วยงานสารสนเทศในการรองรับการปรับเปลี%ยนไปใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology 
Transformation) เพื%อให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัได้อย่างยั%งยืนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการดําเนินงาน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื%อเพิ%มขีดความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่งเสริมการพฒันาฐานข้อมลู (IT/ Data Architecture) และเพิ%มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภยัคกุคามทางไซเบอร์และการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนกังานให้สอดรับต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการปรับเปลี%ยนด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

2) ความเสียงภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
การพึ%งพาเทคโนโลยีดิจิทลัที%มากขึ &น อาจกลายเป็นปัจจยัความเสี%ยงด้านภยัคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) ที%มี

ผลกระทบต่อระบบการผลิตและโครงข่ายปฏิบัติงานที%ต้องเชื%อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ%งส่งผลกระทบต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที%สําคญัของบริษัทและส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ ลกูค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาจทําให้ธุรกิจเกิดการ
หยุดชะงักได้ นอกจากนี & ยังอาจถูกโจรกรรมข้อมูล ทําให้ข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ที%เป็นความลับของบริษัทเกิดการรั%วไหล ส่งผล
กระทบต่อชื%อเสียง ภาพลกัษณ์ และความมั%นใจของผู้มีส่วนได้เสียที%มีต่อบริษัทฯ ภยัคกุคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) 

o Malware – ภยัจากการถกูโจมตด้ีวยมลัแวร์ (โปรแกรมไม่พึงประสงค์) 
o Web Application Attack - ภยัจากการถกูโจมตเีว็บแอพพลิเคชั%น 
o Phishing – ภยัจากการถกูพิชชิ%ง (เป็นเทคนิคในการดงึข้อมลูชั &นที%เป็นความลบั เช่น หมายเลขบตัรเครดิต รหสัผ่าน

ชื%อผู้ใช้โดยการปลอมแปลงเป็นองค์กรที%ถกูกฎหมาย) 
o DDoS (Distributed denial of service) – DDoS - ภยัจากการถกูโจมตเีพื%อขดัขวางการทํางานของระบบ DDoS - 

เป็นการโจมตีโดยทุม่เทข้อมลูใส่เซิร์ฟเวอร์จนโอเวอร์โหลด ทําให้เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือช้าลง จนกระทั%งใช้การไม่ได้ 
o Spam – ภยัจากการได้รับสแปมเมล์ 
o Botnets – ภยัจากการที%อปุกรณ์ในองคก์รตกเป็นเหยื%อของบอทเน็ต (Email bombing and spamming: โจมตีด้วย

อีเมล์จาํนวนมหาศาล ทําให้ทรัพยากรของระบบเครือขา่ยต้องทํางานหนกั จะส่งข้อความที%ไม่มคีวามหมายใด ๆ เพื%อ
ต้องการให้อีเมล์ ชื%อบญัชี หรือเมล์เซิร์ฟเวอร์ล่ม Botnets = private internet-connected computers whose 
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security has been compromised by malware and under the attacker's control as a DDoS attack. Spam 
(Violate) (AUP = the Acceptable Use Policy)) 

o Ransomware – ภยัจากมลัแวร์เรียกค่าไถ ่
o Data Breaches - ภยัจากการที%ข้อมลูขององค์กรรั%วไหล 

สร้างความตระหนกัรู้ด้านความปลอดภยัไซเบอร์ที%เกี%ยวกับภยัคุกคาม เช่น การให้ความรู้เกี%ยวกับวิธีการปฏิบตัิ การ
ป้องกัน และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที%เกี%ยวข้องกบัพนกังานอย่างต่อเนื%อง ทั &งนี & บริษัทได้ทําการติดตั &งระบบป้องกนัการ
บุกรุกจากภายนอก และมีระบบการสํารองข้อมูลระบบการรันสํารองข้อมูลอัตโนมัติในทุกๆ วัน บริษัททําการปลูกฝังให้
พนกังานมีความระมดัระวงัการใช้ระบบสารสนเทศมากขึ &น 

 
3.3 ความเสียงด้านการบริหารจัดการ 

 
1) ความเสียงจากการพึงพิงผู้บริหารของบริษัท  

ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที%ผ่านมา การเติบโตของผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผลมาจาก
ความเชี%ยวชาญและ ประสบการณ์เฉพาะทางด้านเคมีภณัฑ์ทําความสะอาดของผู้บริหารหลกัของบริษัท ซึ%งได้แก่ นายสืบพงศ์ 
เกตุนตุิ นายวีระพงค์ ลือสกลุ และนายอรรนพ จลุพนัธ์ รวมไปถึงผู้บริหารหลกัยงัมีความสมัพนัธ์ทางการค้าที%ดีกบัลกูค้าและคู่
ค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมาโดยตลอด ปัจจบุนักลุ่มผู้บริหารดงักล่าวเป็นผู้มีส่วนสําคญัในการกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของบริษัท อาจทําให้มีความเสี%ยงจากการพึ%งพิงความสามารถในการบริหารจดัการของผู้บริหารตามที%กล่าว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี%ยงจากการพึ%งพิงผู้บริหารของบริษัท จึงได้มีการจดัทําแผนและกระบวนการ
สรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่งที%สําคญั (Succession Plan) เพื%อกําหนดแนวทางการสรรหาผู้ สืบทอดตําแหน่ง โดยกําหนดตําแหน่ง
ที%สําคัญภายในบริษัทที%จะทําให้บริษัทสามารถดําเนินและขยายธุรกิจไปได้อย่างยั%งยืน พร้อมทั &งกําหนดคุณลักษณะและ
ความสามารถที%จําเป็นของตําแหน่งสําคญันั &น เช่น ประธานเจ้าหน้าที%การตลาด ผู้จดัการโรงงาน ผู้จดัการฝ่ายบญัชี ผู้จดัการ
ฝ่ายการเงิน ผู้จดัการฝ่ายขาย ผู้จดัการฝ่ายคณุภาพ เป็นต้น นอกจากนี & ปัจจบุนับริษัทมีโครงสร้างการบริหารจดัการในรูปแบบ
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารที%มีประสบการณ์เกี%ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรง ซึ%ง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและแสดงความคิดเห็นในเรื%องสําคัญของบริษัท ทําให้มีผู้บริหารมืออาชีพที%มีประสบการณ์
เชี%ยวชาญด้านอตุสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการมากขึ &น นอกจากนี & ยงัมีการกระจายอํานาจการบริหารจาก
คณะกรรมการบริษัท ไปยงัคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที%ฝ่ายต่างๆ และผู้จดัการฝ่าย
ต่างๆ ตามโครงสร้างองค์กร รวมถึงยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานในทุกหน่วยงาน เพื%อเป็นการเปิดโอกาสให้
พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอแผนงานที%เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั &งกระจายอํานาจให้ผู้บริหาร
ระดบักลางมีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจต่างๆ มากขึ &น ดงันั &น บริษัทจึงมั%นใจว่าจะได้รับผลกระทบจากความเสี%ยง
ดงักล่าวน้อย  
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4.4 เคร่ืองหมายการค้า 
  
 บริษัท และบริษัทย่อยมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำหลกั (Trademark) และตรำสินค้ำ ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท (Brand Logo) ที่จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำกบักรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ ดงันี ้

ล าดับที่ 
ภาพ

เคร่ืองหมาย
การค้า 

กรรมสิทธิ์ ประเภทสินค้าและบริการ เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

1.  

 
 

บริษัท ผงซกัฟอก ค191606 16 มีนำคม 2566 

2. 
 

 
 

บริษัท ผงซกัฟอก ค212045 15 สิงหำคม 2567 

3. 
 

 
 

บริษัท ผงซกัฟอก ค197775 5 ตลุำคม 2566 

4.  

 

บริษัท บริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองป้อนน ำ้ยำอตัโนมตัิ บ44897 17 พฤศจิกำยน 2571 

5. 
 

บริษัท ผงซกัฟอก น ำ้ยำล้ำงจำน ค307144 17 พฤศจิกำยน 2571 

6. 

 

บริษัท ที่นอน ค398617 2 มิถนุำยน 2566 

7. 

 

บริษัท น ำ้ยำเชด็พืน้ น ำ้ยำสขุภณัฑ์ น ำ้ยำเช็ด
กระจก น ำ้ยำซกัพรม 

191103764 17 ตลุำคม 2570 

8. 

 

บริษัท น ำ้ยำเชด็พืน้ น ำ้ยำสขุภณัฑ์ น ำ้ยำเช็ด
กระจก น ำ้ยำซกัพรม 

ค347813 28 กรกฎำคม 2563 

9. 

 

บริษัท กระดำษทิชชู ่ ค418627 1 กรกฎำคม 2567 

10.  

 
 

บริษัท ผงซกัฟอก น ำ้ยำล้ำงจำน ผงฟอกขำว สำร
ที่เตรียมขึน้เพื่อกำรฟอกขำว สำรฟอกผ้ำ
ขำว สำรท่ีเตรียมขึน้เพื่อท ำควำมสะอำด
ส ำหรับซกัล้ำง น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม สำรปรับ
ผ้ำนุ่ม น ำ้ยำรีดผ้ำ น ำ้ยำรีดผ้ำอดักลีบ 

ขีผึ้ง้ใช้ในงำนซกัรีด น ำ้ยำขจดัรอยด่ำง ผง
ขจดัรอยเปือ้น 

161109025 26 พฤษภำคม 2568 

11.  

 
 

บริษัท ให้บริกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองป้อนน ำ้ยำ
อตัโนมตั ิ

161108873 26 พฤษภำคม 2568 
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ล าดับที่ 
ภาพ

เคร่ืองหมาย
การค้า 

กรรมสิทธิ์ ประเภทสินค้าและบริการ เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

12.  

 
 

บริษัท กำรจดักำรกิจกำรพำณิชย์ กำรจดักำรด้ำน
กำรค้ำ กำรจดักำรด้ำนบริกำรทำงธุรกิจ 
กำรจดักำรตลำด กำรจดักำรทำงกำรค้ำที่

เก่ียวกบักำรขำยส่ง บริหำรธุรกจิ 

171104843 26 สิงหำคม 2568 

13.  

 
 

บริษัท เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนชนดิติดตัง้กบัท่ี เคร่ืองท ำ
น ำ้ร้อนด้วยพลงัแสงอำทิตย์ เคร่ืองท ำน ำ้
ร้อนไฟฟ้ำ เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนชนิดไหล

ต่อเนื่อง แผงเก็บพลงังำนควำมร้อนจำก
แสงอำทิตย์ 

171112355 13 ตลุำคม 2568 

14. 

 

บริษัท น ำ้ยำล้ำงจำน 171115167 8 ตลุำคม 2568 

15. 
 

 
บริษัท ผงซกัฟอก น ำ้ยำล้ำงจำน น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม 

น ำ้ยำซกัผ้ำ ผงฟอกผ้ำขำวและผ้ำสี น ำ้ยำ
รีดผ้ำ น ำ้ยำขจดัครำบไขมนัใช้ในครัวเรือน 
น ำ้ยำเชด็กระจก น ำ้ยำล้ำงห้องน ำ้ น ำ้ยำ

ท ำควำมสะอำดพืน้ 

181102396 14 มิถนุำยน 2569 

16.  

 

บริษัท น ำ้ยำล้ำงจำน น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม น ำ้ยำซกั
ผ้ำ น ำ้ยำซกัผ้ำขำว ผงซกัฟอก น ำ้ยำรีดผ้ำ 
น ำ้ยำรีดผ้ำอดักลีบ น ำ้ยำเชด็กระจก 

น ำ้ยำขดัห้องน ำ้ น ำ้ยำล้ำงห้องน ำ้ น ำ้ยำ
ขดัพืน้ น ำ้ยำท ำควำมสะอำด ผงช ำระล้ำง 

181125867 4 กรกฎำคม 2570 

17. 
 

 

บริษัท หวัเชือ้น ำ้ยำล้ำงจำน หวัเชือ้น ำ้ยำซกัผ้ำ 
หวัเชือ้น ำ้ยำถพูืน้ หวัเชือ้น ำ้ยำปรับผ้ำนุ่ม 

191108056 29 พฤศจิกำยน 2570 

18.  

 
 

บริษัท อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำขอ  
ค ำขอเลขที่ 180133171 

19.  

 
 

บริษัท อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำขอ 
ค ำขอเลขที่ 368541 
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ลําดับที	 
ภาพ

เครื	องหมาย
การค้า 

กรรมสิทธิ� ประเภทสินค้าและบริการ เลขทะเบียน วันที	สิ "นสุด 

20. 

 

TSS เครื"องล้างจานชนิดใช้ไฟฟ้า 
 
 

ค411506 21 เมษายน 2567 

21  

 

 

MP นํ 0ายาปรับสภาพนํ 0า ค212039 5 กรกฎาคม 2567 

22  

 

 

MP รางระบายนํ 0าที"ไม่ได้ทําด้วยโลหะ ค212040 5 กรกฎาคม 2567 

23  

 

 

MP บริการก่อสร้าง ซ่อมแซมสระนํ 0า ดแูล
บํารุงรักษาสระนํ 0า แก้ไขปรับปรุงสระนํ 0า 

บ25797 5 กรกฎาคม 2567 

 

 นอกจากนี 0 บริษัทยังได้จดทะเบียนเครื"องหมายการค้าในต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป.ลาว มาเลย์เซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมาร์ สําหรับการจําหน่ายสินค้าของบริษัทประเภทผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด เช่น 
ผงซักฟอก นํ 0ายาล้างจาน ผงฟอกขาว สารที"เตรียมขึ 0นเพื"อการฟอกขาว สารฟอกผ้าขาว สารที"เตรียมขึ 0นเพื"อทําความสะอาด
สําหรับซกัล้าง นํ 0ายาปรับผ้านุ่ม สารปรับผ้านุ่ม นํ 0ายารีดผ้า นํ 0ายารีดผ้าอดักลีบ ขี 0ผึ 0งใช้ในงานซกัรีด นํ 0ายาขจดัรอยด่าง ผงขจดั
รอยเปื0อน เป็นต้น 

 

4.5 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อย และบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที"มีความเกี"ยวเนื"องหรือใกล้เคียง กับ
ธุรกิจที"บริษัทดําเนินการอยู่ ซึ"งบริษัทมีนโยบายจะไม่ดําเนินการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลกัษณะที"เป็นการถือ
หุ้นไขว้ รวมถึงจะไม่ลงทนุร่วมกบับคุคลที"อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่มีเหตจุําเป็น ซึ"งการลงทนุดงักล่าวต้องไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์
หรือกฎหมายที"เกี"ยวข้องจนทําให้บริษัทขาดคณุสมบตัิในการเป็นบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี 0 บริษัทยงักําหนดขั 0นตอนในการ
เข้าลงทุน โดยจะต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุน หากจําเป็นอาจเสนอให้มีที"ปรึกษาอิสระหรือผู้ เชี"ยวชาญใน
การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้วย ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นอนุมัติการลงทุนตามขอบเขต
อํานาจอนุมตัิของบริษัท ทั 0งนี 0 ในภายหลงัการเข้าลงทุนแล้ว บริษัทจะส่งตวัแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทดงักล่าวโดยเป็นไป
ตามสดัส่วนการถือหุ้น เพื"อให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทาง และนโยบายของบริษัท รวมถึงกํากับ
ดแูลให้บริษัทย่อยและบริษัทเกี"ยวข้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายที"เกี"ยวข้องด้วย 
 ณ วนัที" 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีมลูค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื"น ภายใต้วิธีราคาทุนสทุธิ
จากค่าเผื"อด้อยค่าเงินลงทุน เท่ากับ 33.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.42 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทโดยมีรายละเอียด ดงันี 0 
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บริษัทย่อยและบริษัทเกี	ยวข้อง ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ว 
สัดส่วน 

การลงทนุ 
(%) 

มูลค่าตามบัญชี
ของราคาทุน 
(ล้านบาท) 

1. บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จํากดั 15.00 ล้านบาท 15.00 ล้านบาท 92.40% 14.69 

2. บริษัท มิสเตอร์พลู จํากดั 5.00 ล้านบาท 5.00 ล้านบาท 96.00% 5.67 

3. บริษัท แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค จํากดั 10.00 ล้านบาท 10.00 ล้านบาท 70.00% 7.48 

4. บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จํากดั 2.00 ล้านบาท 2.00 ล้านบาท 90.00% 8.12 

5. บริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมคีอล จํากดั 8.00 ล้านบาท 8.00 ล้านบาท 9.99% 0.79 
รวมมูลค่าเงนิลงทุน 36.76 

หกั ค่าเผื"อการด้อยค่าของเงินลงทนุ/O (2.78) 
รวมมูลค่าเงนิลงทุน-สุทธ ิ 33.98 

หมายเหต ุ: /O - ค่าเผื"อการด้อยค่าของเงินลงทนุดงักล่าว เป็นคา่เผื"อการด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษัท มิสเตอร์พลู จํากดั ซึ"งเกิดขึ 0นในปี 2554 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที" 
1. อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที"อาจมีผลกระทบด้าน

ลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที"มีจํานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที" 31  ธันวาคม  
2563  

2. คดีที"มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัสําคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตวัเลขได้ 

3. คดีที"มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
 

6. ข้อมูลสําคัญอื	น 

 

6.1 ข้อมูลทั	วไปของบริษัทที	ออกหลักทรัพย์ 

ชื"อภาษาไทย : บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
ชื"อภาษาองักฤษ : Peerapat Technology Public Company Limited 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000231 
ชื"อย่อหลกัทรัพย์ : PRAPAT 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนํ 0ายาทําความสะอาดและนํ 0ายาฆ่าเชื 0อ 

ภายใต้ตราสินค้าหลกั “PEERAPAT” รวมทั 0งเป็นผู้ นําเข้าและจําหน่ายเครื"องจกัรและ
อุปกรณ์ที"เกี"ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) โดย
ผลิตภณัฑ์ที"บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือนําเข้ามาจําหน่าย แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภณัฑ์ 
ได้แก่ O) กลุ่มผลิตภณัฑ์ซกัรีด n) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่าเชื 0อ o) กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้านครัว 
p) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านและการทําความสะอาดพื 0น q) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที"ใช้ใน
ครัวเรือน r) กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ายนํ 0า s) กลุ่มผลิตภณัฑ์เครื"องทํานํ 0าร้อนประหยดั
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พลังงาน อีกทั 0งการให้เช่าและให้บริการในส่วนที"เกี"ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายนํ 0า งานบริการ
ด้านเครื"องทํานํ 0าร้อนประหยดัพลงังาน และงานบริการอื"นๆ 

ที"ตั 0งสํานกังานใหญ่ : เลขที" 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ที"ตั 0งโรงงาน : เลขที" 118 หมู่ 4 ซอยวดัสวนสนัติ ตําบลทบัคาง อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ 

76140 

โทรศพัท์ : (66) 2-290-1234 
โทรสาร : (66) 2-290-1249 
เว็บไซต์ (URL) : https://www.peerapat.com 
ทนุจดทะเบียน : 170,000,000 บาท (หนึ"งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) 
ทนุที"ออกและเรียกชําระแล้ว : 170,000,000 บาท (หนึ"งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) 
มลูค่าหุ้นที"ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 

6.2 นิติบุคคลที	บริษัทถือหุ้นตั "งแต่ร้อยละ 10 ขึ "นไปของจาํนวนหุ้นที	จาํหน่ายได้แล้วทั "งหมด 

  
 รายละเอียดข้อมูลสามารถศึกษาเพิ"มเติมในหัวข้อ n.O นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย O.p 
โครงการกลุ่มบริษัท  
 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื	นๆ 

8.3.1 นายทะเบียนหลกัทรัพย์หุ้นสามญั  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั 0น O อาคาร B 
เลขที" {o ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร O|p|| 
โทรศพัท์ : (66) 02 – 009 9000 
โทรสาร : (66) 02 – 009 9991 
TSD Call Center : (66) 02 – 009 9999 
 

8.3.2 ผู้สอบบญัชี  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 

ชั 0น 33 อาคารเลครัชดา เลขที" 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์  (66) 02 – 264 9090  
โทรสาร (66) 02 – 264 0789 
 

8.3.3 ผู้ตรวจสอบภายใน  บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จํากดั 
เลขที"  19 ซอยลาดพร้าว 120 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ (66) 02 – 530 6886 
โทรสาร (66) 02 – 934 0607 
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8.3.4 ที"ปรึกษาการเงิน 
 

 บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั 
เลขที" 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั 0น 10  
ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม O แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ (66) 02 – 264 5678  
โทรสาร (66) 02 – 264 5679 
 

8.3.5 ที"ปรึกษากฎหมาย  บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั"นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จํากดั 
เลขที" 90 อาคารซดีบัเบิลย ูทาวเวอร์ อาคาร B ชั 0น 29 ห้อง 2901 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ (66) 02-168-3270-3 
โทรสาร – 
 

6.4 ข้อมูลสัญญาดาํเนินงานอื	นๆ 

สัญญาเงนิกู้ 
 ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้กับสถาบนัการเงินในประเทศจํานวน 8 แห่ง ทั 0งใน
รูปแบบของวงเงินกู้ ยืมระยะสั 0น วงเงินกู้ ยืมระยะยาว วงเงินสําหรับการทําธุรกรรมต่างประเทศ เช่น วงเงินซื 0อขายเงินตรา
ต่างประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ ทรัสต์รีซีท (T/R) เป็นต้น โดยมีเงื"อนไขการดํารงอัตราส่วนที"สําคัญ คือ บริษัทต้อง

ดํารงอตัราส่วนหนี 0สินต่อส่วนทุนไว้ในอตัราไม่เกิน 2.0 เท่า และต้องดํารงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหนี 0 (DSCR) ไว้ในอตัราไม่
ตํ"ากว่า 1.2 เท่า  

 



   

 
 

  
 
 
 

คู่มือการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
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คณะกรรมการบริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัและให้ความส าคญัอยา่งย่ิงตอ่การก ากบัดูแล
กิจการ โดยไดก้ าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคนน ามาเป็น
หลกัปฏิบติั  ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางบรรษทัภิบาล ท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
1.1 กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย   

  
บริษทัฯไดก้ าหนดบทบาท หน้าท่ี ของคณะกรรมการบริษทัและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นไปตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการแต่ละชุด รวมไปถึงกฎบตัรของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเลขานุการบริษทั ประกอบดว้ย 
1. กฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั 
2. กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
4. กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. กฎบตัรของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
6. กฎบตัรของเลขานุการบริษทั 

 

(1) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1. คณะกรรมการ 

1.2 คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการ และเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ 
มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ และตอ้งมีคุณสมบติั ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายอ่ืน ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ ์
เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองการใช้ขอ้มูลภายในให้เป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู ้
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะไดรั้บสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั และทนัท่วงที โดยบริษทัฯ  
มีนโยบายป้องกนัการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯไปใช ้โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ก่อนท่ีจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจ ากัดจ านวนบุคคลท่ีจะทราบข้อมูลใน
วงจ ากดั และจดัใหมี้การใหค้วามรู้แก่กรรมการและผูบ้ริหาร เพื่อรับทราบภาระหนา้ท่ีท่ีกรรมการและผูบ้ริหาร
ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องตามนิยามของหน่วยงานก ากับท่ี
เก่ียวขอ้ง (กล่าวคือ ใหร้ายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องคู่สมรส บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ี
ตนเองมีอ านาจควบคุมตามนิยามท่ีก าหนดไว)้ รวมทั้งรับทราบบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบั 
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การใชข้อ้มูลภายในและระเบียบการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้สอดคลอ้งกบั
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัทรัพยแ์ละมุ่งเนน้ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ /หรือขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัฯ จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคล
อ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่ตนเองจะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขายโอนหรือรับโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในบริษทัฯ และ/หรือเขา้ท านิติกรรม
อ่ืนใดโดยใช้ความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ขอ้ก าหนดน้ีใหร้วมถึง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ดว้ยผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั
ดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าผิดอยา่งร้ายแรง 

4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) โดยห้าม มิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
เลขานุการคณะอนุกรรมการต่างๆ พนักงานระดับตั้งแต่ผูจ้ ัดการอาวุโสขึ้นไป และบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในกระท าการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี หรือนับแต่วนัท่ีทราบข้อมูลภายใน
ดังกล่าวก่อนข้อมูลสารสนเทศส าคัญถูกเปิดเผย และเป็นเวลา 1 วนัท าการภายหลังข้อมูล
สารสนเทศส าคญันั้นถูกเปิดเผย 

5. กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดับ
ผูจ้ดัการแผนกขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะตอ้งรายงานรายการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. ทุกคร้ัง (ตามรายงานแบบ 59) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ไม่ว่าจะซ้ือ/ขาย/โอน/รับโอน ภายใน 3 วนัท าการตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด และแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์
ทุกคร้ัง ในการน้ีผูมี้หนา้ท่ีดงักล่าวอาจจะแจง้ใหป้ระธานกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร หรือเลขานุการบริษทัทราบก่อนล่วงหน้า 1 วนัท าการก่อนมีการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลกัทรัพยเ์ช่นวา่นั้นก็ได ้

หากมีการกระท าท่ีฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากจะเป็นความผิดเฉพาะตนตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องแลว้ บริษทัฯ จะด าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรกรณี ได้แก่ การ
ตกัเตือนด้วยวาจา ตกัเตือนด้วยหนังสือ ตดัค่าจ้าง พกังาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
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อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทฯให้
สาธารณชนทราบโดยทนัทีและอย่างทัว่ถึง โดยผ่านส่ือและวิธีการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ รวมถึงผา่นส่ืออ่ืนๆ ของบริษทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลข่าวสารไดเ้ขา้ถึง
ผูถื้อหุน้ และ/หรือนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัท่วงทีและเท่าเทียมกนั 

1.3 การส่ือสารกับคณะกรรมการ 
บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี 

ภาครัฐ หน่วยงาน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถสอบถามรายละเอียด แจง้ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระท า
ผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิด
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ ผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ในการติดต่อส่ือสารกับบริษทัฯ โดย
สามารถส่งจดหมายส่ือสาร แจง้ขอ้มูล หรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษทัฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามกระบวนการท่ีก าหนด ทั้งน้ี ขอ้มูลร้องเรียนและแจง้เบาะแสจะไดรั้บการคุม้ครองและเก็บไวเ้ป็นความลบั 
โดยกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข และจะรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ต่อไป 

 

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอตัราท่ีเทียบไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั 

และสูงเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว ้ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และ
ผูบ้ริหาร จะสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมท่ี
เป็นตวัเงิน รวมถึงค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน และสวสัดิการอ่ืนใด ให้แก่ กรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ย 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ทั้ ง น้ีส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย  และประธานเจ้าหน้า ท่ีบ ริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเขา้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอมติ
เห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมติัเป็นประจ าทุกปี (แลว้แต่กรณี) 

 
 

ส่วนที่ 2 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัและมีความมุ่งมัน่ต่อการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

และบริหารงานโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ รวมทั้งกรณีท่ีบริษทัเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ คณะกรรมการบริษทัจะปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทั 
จดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา เพื่อยกระดบัการก ากบัดูแล
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กิจการของบริษทัฯ ไปสู่แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศในระดบัสากล ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้น 
ผู ้ลงทุน และผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นท่ีจะก ากับดูแลการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดย
สาระส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแบ่งออกเป็น 8 หลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
2.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กจิการ
อย่างยั่งยืน (Establish clear leadership role and Responsibilities of the board) 

1) คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีตอ้ง
ก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติครอบคลุมเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
1.1) การทบทวนและก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายบริษทัทุกๆปี เพื่อให้มีความรวดเร็ว ทนั

ต่อสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี และสร้างความยัง่ยนืในอนาคต 
1.2) การทบทวนกลยุทธ์ท่ีใช ้และนโยบายการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกบัสภาวะปัจจุบนัทุกๆปี 

เพื่อใชใ้นการจดัสรรทรัพยากรของบริษทัใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
1.3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยก าหนดแนว
ทางการปฏิบติัครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
2.1) พัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านึงถึง
ผลกระทบระยะยาว 
2.2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ ส่วนได้
เสีย 
2.3) ในแต่ละปีองค์กรตอ้งสร้างประโยชน์ต่อสังคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเสมอ 
2.4) องคก์รสามาถปรับตวัไดท้นัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงได ้

3) คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้กรรมการบริษทัทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความรับผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และ
ดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4) คณะกรรมการบริษทัตอ้งทบทวนและท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัและมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและฝ่ายจดัการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการท่ีเป็นไปเพือ่ความย่ังยืน (Define objective that 
promote sustainable value creation)  

1) คณะกรรมการบริษทัตอ้งทบทวนเป้าหมายหลกัของกิจการทุกปี โดยมุ่งเน้นความยัง่ยืนและ
สอดคลอ้งกบัการสร้างคุณค่าใหกิ้จการ ลูกคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม 

2) คณะกรรมการบริษทัตอ้งมัน่ใจว่าวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกิจการสอดคลอ้งกบั
การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการโดยมีการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมา
ใชอ้ยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 

 
2.3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen board effectiveness) 

1) คณะกรรมการบริษทัรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัทุกปี 
ทั้ งในเร่ืองขนาด และสัดส่วนกรรมการอิสระ ท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าองค์กรสู่
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้

2) คณะกรรมการบริษทัตอ้งเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า
องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัเอ้ือต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจ
อยา่งมีอิสระ 

3) ในทุกๆ ปี คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีช่องทางในการเสนอช่ือผูเ้ขา้คดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษทั พร้อมทั้งมีกระบวนการคดัสรรท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้ไดค้ณะกรรมการบริษทัท่ีมี
คุณสมบติัสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีก าหนดไว ้

4) บริษทัมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีเป็นตวัเงินไวอ้ย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยเนน้ความยัง่ยืนในระยะยาว และน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ดงัน้ี  
1) มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
คน  
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้บับริษทัได ้
3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเขา้ใจ 
4) เป็นอตัราท่ีเทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

5) คณะกรรมการบริษทัตอ้งก ากบัดูแลให้กรรมการบริษทัทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนา้ท่ีและจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ 

6) คณะกรรมการบริษทัตอ้งก ากบัดูแลให้มีการก าหนดกรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบาย
และการด าเนินงานของบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ใน
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ระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษทัย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนมี
ความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย  

7) คณะกรรมการบริษทัจะท าการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกน าไปใช้ส าหรับการ
พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป โดยรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานอาจประเมินทั้งแบบ
คณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้ว ยตนเอง (self-evaluation) หรือ
คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ 
รวมทั้งเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

8) คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้คณะกรรมการบริษทัและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ 
ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติั
หนา้ท่ีกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

9) คณะกรรมการบริษทัตอ้งด าเนินงานดว้ยความเรียบร้อยและสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็น และมี
เลขานุการบริษทัท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั 

 
2.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure effective CEO and People 
management) 

1) คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้มีการสรรหา และส่งเสริมให้มีการพฒันาประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการ
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย นอกจากน้ี ก าหนดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง 
(succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่ง
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นระยะดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2) คณะกรรมการบริษทัจะด าเนินการให้มีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล
ท่ีเหมาะสม  เพื่อจูงใจให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรอ่ืนๆ ทุก
ระดบัปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบั
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 

3) คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงประเด็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
จากโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถื้อหุ้น  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ
ด าเนินงานของกิจการ โดยคณะกรรมการบริษทัจะก ากบัและดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงภายในกิจการ
ครอบครัว ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบายของกลุ่มบริษทัแม่ (ถา้มี) (แลว้แต่กรณี) เป็นอุปสรรค
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ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ 

4) คณะกรรมการบริษทัตอ้งติดตามดูแลการบริหารงานให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งในเร่ือง ความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ อยูเ่สมอ 

 
2.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture innovation and Responsible 
business)  

1) คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อก่อให้เกิด
มูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2) คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ 
(strategies) ของบริษทัฯบริษทัฯ รวมทั้งดูแลใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อใหส้ามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ 

 
2.6 ดูแลให้ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen effective risk 
management and Internal control)   

1) คณะกรรมการบริษทัจะก ากับดูแลให้บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในท่ีจะท าใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีบริษทัย่อยหรือกิจการ
อ่ืนท่ีบริษทัฯ เขา้ไปลงทุนอย่างมีนยัส าคญั คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลใหบ้ริษทัย่อยและ
กิจการอ่ืนดงักล่าวมีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบับริษทัฯ ดว้ย 

2) คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยไดก้ าหนดขอบเขตและอ านาจ
ในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อช่วยก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

3) คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลและจัดการอย่างใกล้ชิดในเร่ืองความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างบริษทักบัฝ่ายจดัการ หรือผูถื้อหุ้น รวมไปถึงป้องกนัการใช้
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ประโยชน์อนัมิควรไดใ้นทรัพยสิ์น และขอ้มูลและโอกาสของบริษทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผู ้
ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษทัฯในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

4) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท าโนบายการต่อตา้นคอร์รัปชนัและส่ือสารให้ทุกระดบัในองคก์ร
และบุคคลภายนอกไดรั้บทราบและเกิดการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

5) คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้ช่องทางการรับขอ้ติชมจากลูกคา้ รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน 
และด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสท่ีส าคญั และมีการตอบสนองต่อเร่ืองดงักล่าวอย่างมีระบบและ
รวดเร็ว 

 
2.7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure disclosure and Financial integrity)   

1) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายทางบญัชี และก าหนดเวลาในการจดัท ารายงานทางการ
เงินอยา่งเป็นระบบ รวมถึงตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) คณะกรรมการบริษทัตอ้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ
ความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการ โดยก าหนดให้ฝ่ายจดัการมีการติดตามและประเมิน
ฐานะการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 

3) คณะกรรมการบริษทัตอ้งมีการก าหนดแผนส ารองในกรณีท่ีบริษทัประสบปัญหาทางการเงิน 
ทั้งน้ีแผนดงักล่าวตอ้งค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นหลกั 

4) คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม โดย
ประกอบดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ นโยบาย
การต่อตา้นคอร์รัปชนั การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงรวมถึงการปฏิบติัอยา่งเป็น
ธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี อาจ
เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูล ตามแนวทางท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

5) คณะกรรมการบริษทัต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือเป็นผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพนัธ์ท่ีท าหนา้ท่ีในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ 
ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

 6) คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชเ้พื่อการเผยแพร่ขอ้มูล 
                    ท่ีรวดเร็ว เหมาะสม ถูกตอ้ง อาทิเช่น ช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และช่องทางอ่ืนๆในอนาคต 
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2.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure engagement and Communication with 
shareholders)  

1) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดช่องทางให้ผู ้ถือหุ้นได้ร่วมตัดสินใจในกรณีท่ีบริษัทฯ 
ด าเนินการในเร่ืองส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

2) คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอ้ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3) คณะกรรมการบริษทัจะดูแลและกลัน่กรองการเปิดเผยมติท่ีประชุมและการจดัท ารายงานการ
ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น  
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่ส าคัญอืน่ๆ ของบริษัทฯ 
3.1 นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานใชโ้อกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการ
ประกอบธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษทั
จะดูแลให้การท ารายการนั้น มีความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี 
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมติั 

ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูล
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

3.2 นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จดัให้มีศูนยน์กัลงทุนสัมพนัธ์ท าหนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้
และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ขณะเดียวกนัก็ไดจ้ดัให้
ส่วนงานท่ีรับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารการ
ด าเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ ผา่นส่ือต่าง ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึงตรงเวลา และทนัต่อเหตุการณ์ 
 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูล ท่ีไม่ใช่ทางการเงินตาม
ก าหนดเวลา มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น 
เพียงพอสม ่าเสมอ ทนัเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบการท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
(1) การรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis (MD&A)) 

คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการจดัท ารายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้ง
รายปีและรายไตรมาสอยา่งละเอียด 

1. ขอ้มูลทางการเงิน 
 ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งไดใ้ห้การรับรองขอ้มูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็น
อิสระ และคณะกรรมการบริษทัไดอ้ธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัไดพ้ิจารณาแลว้และรับรองว่างบการเงินท่ีเปิดเผยนั้นมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และไดป้ฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

2. ขอ้มูลท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
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 บริษทัฯ จะให้ขอ้มูลอย่างครบถว้น ชัดเจน ทั้งในรายงานประจ าปี และในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 

3.3 นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงอาจด าเนินการให้มีคณะท างานเพื่อ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย ทัว่ทั้งองคก์ร ทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยั
ความเส่ียงต่างๆ โอกาสเกิดและระดบัความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกนัก าหนดมาตรการ บริหาร
ความเส่ียงและผูรั้บผิดชอบ โดยคณะท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีวางไว ้
โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงแลว้รายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

ทั้ งน้ี อาจมีการว่าจ้างผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีเป็นอิสระ เข้ามา
ตรวจสอบระบบอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอดว้ยก็ได ้

3.4 นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายใน เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ าความสะอาด และสุขอนามยั 
และมีการลงทุนในบริษทัย่อยหลายบริษทั การควบคุมและตรวจสอบภายในจึงมุ่งเนน้ให้บริษทัฯ และบริษทั
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงินและการปฏิบติัการ มีการก าหนดบทบาท
หน้าท่ีและอ านาจการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและท างานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการท า
หนา้ท่ีทั้งจากกรรมการ และผูบ้ริหาร ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งแผนกตรวจสอบภายในขึ้นภายในบริษทัฯ 
โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งในบริษทัฯ และบริษทัย่อย นอกจากน้ีแผนก
ตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารของบริษทัฯ เพื่อให้ฝ่ายจดัการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย แกไ้ขปัญหาท่ีเร่งด่วนไดท้นัการ และรับ
การประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้ งน้ี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผูดู้แลและประสานงานระหวา่งผูต้รวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3.5 นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดจริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหง้านต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ทั้งรายงานทาง
การเงินและความคืบหนา้ของการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ ในกรณีท่ีการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
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คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง หรือดูแลให้ฝ่ายบริหารน าเสนอแผนงานเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผล
การปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับสูงลงไปตามล าดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินท่ี
เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจท่ี
เหมาะสม รวมทั้งจดัใหมี้ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

3.6 นโยบายด้านการพนักงาน 
 คณะกรรมการบริษทัจะก าหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และการ
ลงโทษพนกังานดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ และตวัช้ีวดัท่ีเป็นมาตรฐาน และเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายดา้นการพนกังาน 

3.7 นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม 
 บริษทัฯ จะตระหนกั ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รวมถึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คืนก าไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสให้เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได ้บริษทัฯ จะปฏิบติั
และใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบท่ี
ออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 

3.8 วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 คณะกรรมการบริษัทจะถือเป็นหน้าท่ีในการจัดให้บริษัทฯ มีวฒันธรรมองค์กรท่ีเหมาะสมโดย
มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผูน้ าเสนอวฒันธรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์ และดูแลให้มีการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพไปยงัพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารมี
หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
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ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณบริษัท 
 การด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุ้นได้
อยา่งเตม็ท่ี มีศกัยภาพในการแข่งขนั และมีความพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้อยูเ่สมอ กรรมการ
บริษทัจึงมีบทบาท หนา้ท่ี และมีความส าคญัอย่างยิง่ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการเพื่อให้ไดม้า
ซ่ึงความส าเร็จ และน าพาให้บริษทัฯ ประสบความส าเร็จในทุกดา้น ดังนั้น เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานของ
กรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษทัจึงได้ก าหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี 

4.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(1) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบับริษทั ระเบียบ ขอ้ก าหนด และมติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงั 
(2) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการสร้างความเจริญเติบโตของบริษทัฯ อย่าง

ย ัง่ยนื และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 
(3) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญัและตอ้งด าเนินการ

อย่างเต็มความสามารถ มีความเป็นอิสระทั้ งการตัดสินใจ ไม่กระท าการใดท่ีเป็นการขัดแยง้กับ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย อยา่งมีนยัส าคญั ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีกระท ากบับริษทัท่ีตนเป็นกรรมการหรือเป็นผูมี้
อ  านาจควบคุมในบริษทันั้นๆ 

(5) กรรมการและผูบ้ริหารพึงบริหารงานโดยหลีกเล่ียงความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลต่อ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึง 
1. ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 
2. ไม่ใชข้อ้มูลความลบัของบริษทัฯ ในทางท่ีมิชอบ 
3. ไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นในการท าสัญญาของบริษทัฯ 

(6) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานดว้ยความระมดัระวงั ไม่สร้างขอ้ผกูมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหนา้ท่ีของ
ตนภายหลงั 

(7) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท างาน 
(8) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
(9) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่เป็นผูป้ระกอบการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นส าคญั หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็น

กรรมการ หรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการ หรือธุรกิจการคา้ใดอนัมีสภาพอย่างเดียวกนักบับริษทัฯ  และเป็น
การแข่งขนั หรือท าธุรกิจกบับริษทัท่ีตนเองเป็นกรรมการอยู่ไม่ว่ากระท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
ของผูอ่ื้น 

(10) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งไม่กระท าการใดในลกัษณะท่ีมีผลบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
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(11) กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้เยี่ยงวิญญูชนจะพึงกระท าต่อคู่สัญญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั โดยปราศจากอิทธิพลตามท่ีตนมีสถานะ 

4.2 จรรยาบรรณของพนักงาน 
(1) ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความเป็นธรรม ไม่
ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

2. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ อุทิศตนให้แก่งานของบริษทัฯ อย่างเต็มท่ี และพึงปรับปรุง 
แกไ้ข และพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

3. ไม่ใช้อ  านาจหน้าท่ีของตนไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางออ้มแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือ
ผูอ่ื้น 

4. หลีกเล่ียงทั้งโดยตนเอง และครอบครัวในการให้ หรือรับส่ิงของเงิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีทางธุรกิจเก่ียวข้องกับบริษทัฯ นอกจากในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็น
ประเพณีนิยมแต่จะตอ้งไม่มีราคามากเกินสมควร หรือเกินกวา่เหตุ 

5. จดัการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรักษามิให้เส่ือมเสีย หรือสูญหาย
โดยมิชอบไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง 

6. ไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลใด ๆ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และ
ผูอ่ื้นโดยขอ้มูลหรือความลบันั้นยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ 

7. ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใด ๆ ในเร่ืองท่ีอาจมีผลกระทบต่อช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ และการด าเนินงานของบริษทัฯ 

8. ให้ความเอาใจใส่ และช่วยด าเนินการใด ๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความ
สะอาดปลอดภยัและน่าร่ืนรมยอ์ยูเ่สมอ 

         9.          กระท าการปกป้องและรักษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ และผลประโยชน์ใด ๆ ของ บริษทัฯ 
(2) ขอ้พึงปฏิบติัต่อตนเอง 

1. พึงปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความมานะ และอดทน แสวงหาความรู้ และประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ตนเองใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม และความสามารถในการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลยิง่ขึ้น 

2. พึงยึดมัน่ในคุณธรรม และจะตอ้งไม่แสวงหาต าแหน่งความดีความชอบ หรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยแนวทางท่ีมิชอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลอ่ืนใด 

3. หา้มรับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
4. พึงละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติ

ศกัด์ิของตนเอง และ บริษทัฯ เช่น 
⬧ ไม่กระท าตนเป็นคนมีหน้ีสินรุงรัง 
⬧  ไม่หมกมุ่นในการพนนัทุกประเภท 
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⬧  ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือการกระท ากิจการใดอันกระทบกระเทือนต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี หรือช่ือเสียงของตนเอง และบริษทัฯ เป็นตน้ 

5. ไม่เรียก ไม่รับ หรือให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตจากผูม้าติดต่อทั้งในฐานะผูใ้ชบ้ริการ และ
ในเชิงธุรกิจธุรกรรมใด ๆ กบับริษทัฯ 

(3) ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
1. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม การแต่งตั้ ง โยกย้าย รวมทั้ งการให้รางวัล และการลงโทษ

ผู ้ใต้บังคับบัญชา ต้องกระท าด้วยความสุจริต ยุติธรรม และตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนั้น ๆ 

2. ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของผูใ้ตบ้ังคบับัญชา โดยให้โอกาสอย่าง
ต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

3. รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพ 
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษา

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
5. บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงาน หรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้ังคับบัญชาด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ

ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
7. ให้ความมัน่ใจในเร่ืองสวสัดิภาพ และสวสัดิการในการท างาน และเปิดโอกาสให้สามารถแจง้

เร่ืองการท าผิดกฎหมายของบริษทัฯ 
8. ย  ้าให้เขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ และอุดมการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีอยู่ในกรอบของ

จรรยาบรรณ และอุดมการณ์ของบริษทัฯ อยา่งทัว่ถึง 
9. หลีกเล่ียงการรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(4) ขอ้พึงปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
1. รับฟังค าแนะน าของผูบ้ังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติงานข้ามผูบ้ังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไปเป็นผูส้ั่ง รวมทั้งมีสัมมาคารวะ และมีความสุภาพต่อพนักงานท่ีมี
ต าแหน่งงานเหนือตน 

2. เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ ังคับบัญชา หรือ
พนกังานอ่ืนโดยปราศจากขอ้มูลความจริง ไม่แอบอา้งผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน 

3. รักษา และร่วมสร้างสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีในหมู่พนกังานเอาใจใส่อย่างจริงจงั และเคร่งครัด
ต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพประสิทธิภาพ และพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

4. พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานต่อผูร่้วมงาน และปรับตนใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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5. หลีกเล่ียงการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา 

4.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ  มุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงการเจริญเติบโต

ของบริษทัฯ อย่างย ัง่ยืน และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจะด าเนินการอย่างโปร่งใส  
มีระบบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงยดึถือแนวทางปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
(1) สร้างการเจริญเติบโตของบริษทัฯ อยา่งย ัง่ยนื 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุด
โดยรวม 

2. บริหารจดัการบริษทัฯ โดยน าความรู้ และทกัษะการบริหารมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ
ทุกกรณีรวมทั้งการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ จะกระท าดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ 

3. ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
(2) การเปิดเผยขอ้มูล 

1. รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัสม ่าเสมอ 
และครบถว้นตามความเป็นจริง 

2. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและผูอ่ื้นโดยใช้ขอ้มูลภายในใด ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ 

3. ไม่เปิดเผยขอ้มูล หรือความลบัอนัจะน ามาซ่ึงผลเสียของบริษทั ต่อบุคคลใด ๆ 

4.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัลูกค้า  
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ท่ีจะไดรั้บการบริการท่ีดี 

มีคุณภาพ และความพึงพอใจรวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยืน คณะกรรมการบริษทัจึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
(1) มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจ และความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ ให้ได้รับการบริการท่ีดีมีคุณภาพ และ

ความพึงพอใจโดยยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ้นอยา่งต่อเน่ือง และจริงจงั 
(2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการท่ีดีมีคุณภาพอย่างครบถ้วนถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ และ  

ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริงรวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี และยัง่ยนื 
(3) จดัระบบเพื่อให้ลูกคา้ สามารถร้องเรียนเก่ียวกบั การบริการอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจ และ

ด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
(4) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบติัได้ ตอ้งรีบแจ้งให้ลูกคา้ 

ทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 
(5) รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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4.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพนัธ์กบัคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหนี ้/ ลูกหนี ้
 บริษทัฯ ค านึงถึงความเสมอภาค และความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 
เจา้หน้ี และลูกหน้ีโดยคู่คา้ เจา้หน้ี และลูกหน้ีของบริษทัฯ พึงปฏิบติัตามกฎหมายและหลกัเกณฑต์่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด และมีจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนั บริษทัฯ จะยดึถือกติกา
ของการแข่งขนัท่ีดี และเป็นธรรมในการกูย้ืมเงินจากเจา้หน้ี การช าระคืน และมีจรรยาบรรณท่ีดีกบัลูกหน้ีจาก
การติดตามเร่งรัดหน้ีสิน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบติัไวด้งัต่อไปน้ี 
(1) ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบ
เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

2. ไม่เรียก ไม่รับ หรือใหผ้ลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบัคู่คา้ 
3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ของบริษทัฯ บนพื้นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทั้งสองฝ่าย กรณีไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขไดจ้ะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใช้
หลกัของความสมเหตุสมผล 

(2) ความสัมพนัธ์กบัคู่แข่ง 
1. ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาทางการแข่งขนัท่ีดี 
2. ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้้ายโดยปราศจากความจริง 
3. บริษทัจะแข่งขนัอย่างเต็มท่ี เป็นอิสระไม่ขึ้นกบัอิทธิพลใด ดว้ยความยุติธรรม โดยใชข้อ้เสนอ

ในการแข่งขนับนพื้นฐานของราคา เง่ือนไขการคา้ คุณภาพสินคา้และการใหบ้ริการ  
(3) ความสัมพนัธ์กบัเจา้หน้ี 

1. ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งการช าระคืน การดูแลหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนท่ีไดจ้ากการกูย้ืมเงินไปในทางท่ีขดักบัวตัถุประสงคใ์น
ขอ้ตกลงท่ีท ากบัผูใ้หกู้ย้มืเงิน 

2. รายงานขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นใหแ้ก่เจา้หน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
3. รายงานเจ้าหน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพนัในสัญญา และร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
(4) ความสัมพนัธ์กบัลูกหน้ี 

1. ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกหน้ีโดยไม่เลือกปฏิบติัในการติดตาม
เร่งรัดหน้ีสิน กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจากบัลูกหน้ีเป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

2. รายงานขอ้มูลลูกหน้ีคา้งช าระท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่ลูกหน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
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3. ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั และเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัท่ีมีต่อลูกหน้ีตามขอ้
ผูกพนัในสัญญา หนงัสือบอกกล่าว ขอ้ตกลงการประนีประนอมยอมความ และการผ่อนผนัการ
ช าระหน้ีสิน 

4.6  จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
บริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นปัจจยัหน่ึงสู่ความส าเร็จ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและ

บรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังาน คณะกรรมการบริษทัจึง
ก าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
(1) ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือเงินโบนสั และสวสัดิการ 
(2) ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
(3) การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอภาค 

สุจริต และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการ
กระท าหรือการปฏิบติัของพนกังานนั้น ๆ 

(4) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังาน
อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

(5) รับฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 
(6) ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
(7) บริหารงานโดยหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหนา้ท่ีการ

งานของพนกังาน 
(8) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
(9) มีช่องทางใหพ้นกังานสามารถแจง้เร่ืองท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือระเบียบได้ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเขา้ใจในเร่ืองจรรยาบรรณ และบทบาทซ่ึงพนักงานสามารถปฏิบัติได้ 

เพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีอยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณอยา่งทัว่ถึงทั้งบริษทัฯ 

4.7 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ ตระหนัก ห่วงใย และเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

รวมถึงใหค้วามส าคญัในเร่ืองการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดแนวทางปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
(1) บริษทัฯ ถือเป็นหน้าท่ี และเป็นนโยบายหลกัในการให้ความส าคญักบักิจกรรมของสังคม และชุมชน 

โดยมุ่งเนน้ให้เกิดการพฒันาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสร้างสรรค ์และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ ชุมชนท่ีดอ้ยโอกาส ให้
เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ พึ่งพาตนเองได ้

(2) คืนก าไรส่วนหน่ึงเพื่อกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 
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(3) ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดขึ้นในหมู่พนกังานทุก
ระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

(4) ส่งเสริมการใช ้และการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5) ปฏิบติั และใหค้วามร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบัดูแล 
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ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัการก ากับดูแลกจิการท่ีดี 
5.1 แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) บริษทัฯ จึงก าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงถือเป็นจรรยาบรรณ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับมติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(2) บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมืองท่ีจะมีผลกระทบต่อการก ากบัดูแล บริหารธุรกิจ

ของบริษทั และวางตวัเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในดา้นการตดัสินใจและการ
กระท า 

(3) ให้อ านาจผูบ้ริหารในการด าเนินงานประจ าวนัของบริษทัฯ อย่างเต็มท่ี โดยไม่เขา้ไปช้ีน าการด าเนินงาน
ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

(4) ไม่มีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีเป็นธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ 
มีแนวทางท่ีชดัเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 

(5) หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปอยา่งเตม็ท่ี และมีประสิทธิภาพ 

(6) บริหารงานดว้ยความรับผิดชอบ และดว้ยความระมดัระวงั และไม่สร้างขอ้ผูกมดัท่ีอาจขดัแยง้กบัหน้าท่ี
ของตนในภายหลงั 

(7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการท างานไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
(8) ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
(9) ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีอาจมีผลใหเ้กิดการบัน่ทอนผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้

บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน 
(10) มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกัน และขจดัการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยถือเป็นเร่ืองท่ีต้องด าเนินการอย่าง

รวดเร็ว และเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยม และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ 
(11) ระวงัในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ (Fiduciary Duties) 4 ประการ ประกอบด้วย การปฏบติัหน้าท่ีดว้ย

ความรับผิดชอบระมัดระวัง  (Duty of Care) การปฏิบัติหน้า ท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเพื่อ รักษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และความมัน่คงของระบบการเงินของประเทศ (Duty 
of Loyalty) การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา  (Duty of 
Disclosure) 
 



 

 

23 
 

5.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและพนักงาน 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างเสถียรภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ และสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู ้

ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ มีคุณลกัษณะดงักล่าวอยา่ง
มัน่คงสืบไป จึงก าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีของผูบ้ริหารและพนกังาน ซ่ึงถือเป็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ และนโยบายของบริษทัฯ และวฒันธรรมองคก์รโดยถือประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั 
(2) รักษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมดัระวงัมิให้เอกสารหรือ

ข่าวสารอนัเป็นความลบัของบริษทัฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง 
(3) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเล่ียงการน าข้อมูลหรือเร่ืองราวของพนักงานทั้งเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการปฏิบติังาน และเร่ืองส่วนตวั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองไปเปิดเผย หรือวิพากษว์ิจารณ์
ในลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พนกังาน หรือภาพลกัษณ์โดยรวมของบริษทัฯ 

(4) ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใด ๆ อนัจะน าไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหายภายในบริษทัฯ หรือต่อ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

(5) รักษาและร่วมสร้างสรรคใ์ห้เกิดความสามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัในหมู่พนกังานช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึง
กนัและกนัในทางท่ีชอบเพื่อประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยรวม 

(6) พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานด้วยความสุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบติังานของผูร่้วมงาน และปรับตนให้สามารถท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนได ้รวมทั้งให้เกียรติผูอ่ื้นโดย
ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

(7) มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการพฒันาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและ บริษทั
ฯ อยูเ่สมอ 

(8) ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบติังาน 
(9) ยึดมัน่ในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเวน้จากอบายมุขทั้งปวง โดยไม่ประพฤติตนในทางท่ีอาจท าให้เส่ือม

เสียช่ือเสียงของตนเอง และบริษทัฯ 
(10) แจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็นการกระท าใด ๆ ท่ีส่อว่าเป็น

การทุจริต หรือประพฤติมิชอบภายในบริษทัฯ 
(11) ช่วยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างาน รวมทั้งการพฒันาองคก์รไปสู่

ความเป็นเลิศ 
(12) หลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ การเล้ียงรับรอง หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูล
ค่าท่ีเหมาะสม หากของขวญัท่ีได้รับอยู่ในรูปของเงินหรือส่ิงของท่ีมีมูลค่าสูงให้รีบแจง้ผูบ้งัคบับัญชา
ตามล าดบัชั้นทราบและ/หรือส่งคืนโดยเร็ว 
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5.3 แนวปฏิบัติท่ีดีเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษทัฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจยัส าคญัและมีคุณค่ายิ่ง น ามาซ่ึงความส าเร็จ ความกา้วหน้า และความ

เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ บริษทัฯ  จึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อน าพาองค์กรไปสู่การพฒันา 
เติบโตสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัท่ีย ัง่ยนื โดยก าหนดแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(1) การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลจะตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของ

บริษทัฯ 
(2) การจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นน าโดยมีความ

ชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งองคก์ร 
(3) มีการคดัสรร และสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการท างานอยา่งมืออาชีพ 
(4) ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตนตามระบบ และ

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ 
(5) พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความสามารถ มีความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ทุ่มเทให้เกิดผล

ส าเร็จของงาน โดยยดึหลกัจริยธรรม และวฒันธรรมขององคก์ร 
(6) การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคนโดย 

1. บริษทัฯ จะพฒันาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพในการท างานในหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผลและให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อการ
พฒันางาน และสืบทอดต าแหน่งงานต่อไป 

3. พนกังานตอ้งเป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ โดยมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
(7) ความกา้วหน้าในอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กบัคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ 

และศกัยภาพของพนกังาน 
(8) บริษทัฯ จะบริหารค่าตอบแทนพนกังานใหเ้ทียบเคียงกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 
(9) บริษทัฯ ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณภาพชีวิตในการท างาน มีความปลอดภยั และอาชีวอนามยัท่ีดี 

5.4 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบัการรายงานทางการบัญชีและการเงิน 
(1) ความถูกตอ้งของการบนัทึกรายการ 

1. การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัหรือขอ้ยกเวน้ในลกัษณะใด 

2. การลงรายการบญัชี และการบนัทึกทางธุรกิจจะตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือน
หรือสร้างรายการเทจ็ ไม่วา่จะเพื่อวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม 

3. บุคลากรทุกระดบัตอ้งด าเนินรายการทางธุรกิจใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนด 
และค าสั่งต่าง ๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจท่ี
ถูกตอ้ง ครบถว้น และให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และทนัเวลา เพื่อให้ผูท่ี้มีหน้าท่ี



 

 

25 
 

เก่ียวขอ้งกบัการบนัทึก การจดัท า และการประเมินรายงานทางการบญัชีและการเงิน สามารถ
บนัทึก และจดัท ารายงานทางการบญัชี และการเงินทุกประเภทของ บริษทัฯ ลงในระบบบญัชี
ของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดท่ีถูกตอ้งและครบถว้น 

(2) รายงานทางการบญัชีและการเงิน 
1. พนักงานทุกคนต้องไม่กระท าการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล

รายการทางธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบญัชี และการเงิน หรือขอ้มูลรายการทางดา้นปฏิบติัการ 
2. พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นความ

รับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
3. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการ จดัเตรียม และ/หรือให้ขอ้มูลรายการทาง

ธุรกิจ 
(3) การปฏิบติัตามกฎหมาย 

1. บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบ ขอ้ก าหนด และค าสั่งเพื่อให้
การจดัท าบญัชีและบนัทึกทางการเงินของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ 

2. บุคลากรทุกระดบัจะตอ้งยึดหลกัความซ่ือสัตย ์ปราศจากอคติ และความซ่ือตรงในการจัดเก็บ
บนัทึกขอ้มูล โดยความซ่ือตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย 
หรือผิดจริยธรรมดว้ย 

5.5 แนวปฏิบัติท่ีดีเกีย่วกบัการควบคุมภายใน 
(1) คณะกรรมการบริษทั 

ก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั และผู ้

ถือหุน้ทราบ 
2. องคป์ระกอบของระบบการควบคุมภายในท่ีส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

⬧ มีสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีดี (Control Environment) เพื่อใหพ้นกังานมีทศันคติ
ท่ีดีต่อการควบคุมภายใน 

⬧ มีกระบวนการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Risk Assessment) เพื่อประเมินความ
เส่ียงท่ีส าคญัในการด าเนินงานขององคก์รท่ีอาจมีผลกระทบต่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย 
หรือผลส าเร็จของงาน 

⬧ มีกิจกรรมการควบคุมท่ีดี (Control Activities) ในทุกหน้าท่ี และทุกระดับอย่าง
เหมาะสม ตามระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้
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⬧ มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลท่ีดี (Information and Communications) อยา่ง
เพียงพอ เช่ือถือได ้ทนัเวลา และส่ือสารอยา่งเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

⬧ มีระบบการติดตามและการประเมินผลท่ีดี (Monitoring and Evaluation) เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสม มีการปฏิบัติจริง รวมทั้ งได้รับการ
ปรับปรุงแกไ้ข ทนัเวลาและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(3) คณะท างานบริหารความเส่ียง 
ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ก ากับดูแลสนับสนุน 
เสนอแนะวิธีป้องกนัใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร 

(4) ผูบ้ริหาร 
น านโยบายท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการบริษทั ไปปฏิบติัใหส้ัมฤทธ์ิผลโดย 
1. ผูบ้ริหารระดบัสูงจดัระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และปลูกฝังใหพ้นกังานมีวินยัมีทศันคติท่ี

ดีในเร่ืองการควบคุมภายใน 
2. ผูบ้ริหารระดบักลางจดัระบบการควบคุมภายในในงานท่ีรับผิดชอบ มีการประเมินผลระบบฯ 

ปรับปรุงระบบฯ และมีการสอบทานและปฏิบติัจริงตามระบบท่ีวางไว ้
3. พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุม

ภายในต่าง ๆ 
4. แผนกตรวจสอบภายใน 

⬧ รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการประเมินผลการควบคุมภายใน และตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามระบบ 

⬧ น าผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยั
ความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

5.6 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบัรายการท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสในต าแหน่งหน้าท่ี

จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติั
ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
(1) หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ย 
(2) ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ ใหท้ ารายการนั้นเสมือนการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้นจะตอ้งไม่มีส่วน
ในการพิจารณาอนุมติั 

(3) ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ตาม
ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานใดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน
อยา่งเคร่งครัด ภายหลงับริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(4) ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุ้นใน
กิจการใด ๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัฯ จะตอ้งแจ้งให้ผูบ้ริหารสูงสุด
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(5) กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษทัหรือองคก์รทางธุรกิจ
อ่ืน ๆ การไปด ารงต าแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์ของบริษทัฯ และการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงใน
บริษทัฯ 

5.7 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบัการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด 
บุคลากรของบริษทัฯ รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลใด ๆ ได ้ดงัน้ี 

(1) ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมายหรือกฎขอ้บงัคบัท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมาย 

(2) ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ไดแ้ก่ 
1. รับจากญาติท่ีใหโ้ดยเสน่หา 
2. รับจากบุคคลอ่ืนมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
3. รับจากการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 

(3) บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมในเร่ืองของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ดงัน้ี 
1. ห้ามบุคลากรทุกระดบั และ/หรือ ครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์

อ่ืนใดจาก ผูรั้บจา้ง ลูกคา้ ผูค้า้/ผูข้าย ผูร่้วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่
วา่ในกรณีใด ซ่ึงอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือ
เป็นผลประโยชน์ท่ีขดักนัได ้

2. บริษัทฯ จะใช้ดุลพินิจในการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนใน
ลกัษณะท่ีไม่เกินสมควร หรือฟุ่ มเฟือย หรือผิดธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 

5.8 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบัการรักษาความลบั 
(1) การรักษาความลบัของบริษทัฯ 

ในการควบคุมดูแลการด าเนินการขอ้มูลข่าวสารลบับริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายทะเบียนขอ้มูลข่าวสารลบั ให้
ดูแลรับผิดชอบการด าเนินการกบัขอ้มูลข่าวสารลบั 

 
(2) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก 

1. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบขอ้มูลท่ีออก
สู่สาธารณชน 
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2. หน่วยงานท่ีก าหนดให้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ ส่วนงานท่ีรับผิดชอบดา้นการให้
ขอ้มูลข่าวสาร และการประชาสัมพนัธ์ โดยใหห้น่วยงานเจา้ของขอ้มูลเป็นผูจ้ดัท ารายละเอียดให้ 

(3) การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก 
1. ตอ้งไม่เปิดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอ่ืนใดภายนอกบริษทัฯ 
2. ขอให้ผูบ้ริหารหรือพนักงานแต่ละท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าท่ีในการตอบค าถาม

เหล่านั้นหรือไม่ หากไม่มีขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ดว้ยความสุภาพ และแนะน า
ใหส้อบถามจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อไป 

5.9 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
(1) คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร (ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) มีหนา้ท่ีตอ้ง

รายงานการถือหลกัทรัพยข์องตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(2) คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัการใช้ขอ้มูลภายใน โดย
ด าเนินการให้มีความเสมอภาค และยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเพื่อเป็นการป้องกนั
การกระท าผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของบริษทัฯ ท่ีได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูล
ภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษทัฯ  จึงห้ามบุคคลดงักล่าวท าการซ้ือขายหุ้นหรือชกัชวนให้
บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายหุน้ของบริษทัฯ ไม่วา่จะดว้ยตนเอง หรือผา่นนายหนา้ 
ในขณะท่ียงัครอบครองขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ และเป็นเวลา 1 วนัท าการภายหลงัขอ้มูล
สารสนเทศส าคญันั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษทัฯ ถือว่าเป็นการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์พื่อเก็ง
ก าไร หรือสร้างความไดเ้ปรียบใหก้บักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัระบบรักษาความปลอดภยัในการท างานเพื่อป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูลรายงานทางการเงินท่ีอาจมีผลเปล่ียนแปลงต่อราคาหุ้นบริษทัฯ  และได้จ ากัดการเขา้ถึงข้อมูล
ภายในท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยใหรั้บรู้เฉพาะผูเ้ก่ียวขอ้ง และท่ีจ าเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหนา้ท่ีของ
เจา้ของขอ้มูลหรือผูค้รอบครองขอ้มูล ท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งก าชบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติั
ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั และปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด 

5.10 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบั ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(1) ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนต้องด าเนินงานโดยมีระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นส่วนหน่ึงของงาน เพื่อช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน 

(2) ผูบ้ริหารและพนกังานจะยึดถือปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภยัในการท างาน นโยบาย 
ข้อก าหนด และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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(3) บริษทัฯ จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุม และป้องกนัความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ  อนัเน่ืองมาจาก
อุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรัพยสิ์นสูญหาย หรือเสียหายการปฏิบติังาน
ไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัต่อ
พนักงาน ทั้งน้ี ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนักงานในการรายงานอุบติัเหตุ อุบติัการณ์ 
โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้

(4) บริษทัฯ จะจดัให้มีแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นท่ีปฏิบติัการ มีแผนจดัการเหตุฉุกเฉิน
และสภาวะวิกฤติขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจดัการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น เพลิง
ไหม ้เป็นตน้ และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอ่ืน ๆ ท่ีอาจท าให้การด าเนินธุรกิจหยุดชะงกั เส่ือมเสีย
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

(5) บริษทัฯ จะจดัใหมี้การฝึกอบรม รณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และเผยแพร่ขอ้มูล
แก่พนกังาน เพื่อใหท้ราบ และเขา้ใจนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบติัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ และทรัพยสิ์น 

(6) บริษทัฯ จะมุ่งส่งเสริม และปลูกฝังจิตส านึกทางดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหเ้ป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวนัของพนกังานอยา่งจริงจงั และต่อเน่ือง 

5.11 แนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
(1) บริษทัฯ ก าหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนิน

ธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานบริษทัฯ ทุก
คนท่ีจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย ค าสั่ง บริษทัฯ และ
ตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการบริหารความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบญัญติัว่าดว้ย การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 

(3) พนกังานบริษทัฯ ทุกคนมีหนา้ท่ีและขอ้ปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
1. มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษทัฯ ท่ีอยู่ในความ

ครอบครอง หรือหน้าท่ีรับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ 
และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

2. มีวินยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ส่ือสารของ บริษทัฯ ไม่ใหส่้งผลกระทบในแง่ลบ
ต่อบริษทัฯ และผูอ่ื้น เช่น ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความ
เสียหายต่อช่ือเสียง และทรัพย์สิน รบกวน หรือก่อความร าคาญต่อการท างานของระบบ
สารสนเทศดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ 
ขอ้ความ หรือเสียงท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่น าไปใชใ้นเชิงธุรกิจส่วนตวั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตนเอง หรือการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
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(4) ตอ้งไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
(5) ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีท่ีต้องการส่งข้อมูลท่ีส าคัญต่อธุรกิจทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

รวมทั้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีส าคญัต่อธุรกิจทางธุรกิจกบั Website ท่ีไม่มีการป้องกนัความปลอดภยัของ
ขอ้มูล 

(6) กรณีท่ีพนักงานขออนุญาตให้ผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็นพนักงานของผูรั้บจ้างบริษทัฯ เขา้ใช้ระบบ
สารสนเทศบริษทัฯ ไดน้ั้น พนกังานผูข้อตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏิบติังานสมทบ ซ่ึงเป็นพนกังาน
ของผูรั้บจา้งบริษทัฯ และตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกบับริษทัฯ 

(7) บริษทัฯ จะเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน 
หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่มีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศบริษทัฯ 

(8) หากบริษทัฯ พบวา่พนกังานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรมปรากฏวา่เป็นจริง จะไดรั้บ
การพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรือโทษกฎหมาย ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

5.12 แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการกระท าผิดและบทลงโทษ 
(1) กรณีเป็นกระท าความผิดลหุโทษ จดัให้มีการสอบสวนเก่ียวกบักระท าความผิดโดยหัวหนา้สายงานและ

เปิดโอกาสให้ผูถู้กกล่าวโทษสามารถท าหนังสือช้ีแจงเก่ียวกับการกระท าความผิดดังกล่าวโดยมีแนว
ทางการปฏิบติัและการลงโทษตามขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ 

(2) กรณีท่ีเป็นการกระท าผิดท่ีมีฐานความผิดตามกฎหมาย เช่น ลกัทรัพย ์ฉ้อโกง ยกัยอก ยกัยา้ย ถ่ายเท เป็น
ตน้  จะจดัให้มีคณะกรรมการสอบสวนเก่ียวกับการกระท าความผิดดังกล่าวโดยให้พิจารณาความผิด
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีรับทราบการกระท าความผิด และเปิดโอกาสใหผู้ถู้กกล่าวโทษสามารถช้ีแจงโดย
วาจาหรือจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการกระท าความผิดดงักล่าวภายในวนัเดียวกนั และบริษทัฯ
จะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และใหอ้อกจากงาน    



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
 
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ผู้สอบบญัชี : คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 

(ผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำมเห็น
โดยผู้สอบบญัชี 

: รำยงำนของผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
ผู้สอบบญัชี : คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 

(ผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำมเห็น
โดยผู้สอบบญัชี 

: รำยงำนของผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
ผู้สอบบญัชี : คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกัด 

(ผู้สอบบญัชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำมเห็น
โดยผู้สอบบญัชี 

: รำยงำนของผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย (กลุ่มกิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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13.2 งบการเงนิ 

 
(1) งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 20.12 2.23% 26.00 2.76% 197.44 17.91% 

เงินลงทนุชัว่ครำว - 0.00% - 0.00%  -    0.00% 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 179.64 19.90% 185.39 19.66% 173.06 15.70% 

สินค้ำคงเหลือ 202.68 22.45% 203.21 21.55% 176.03 15.97% 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 26.21 2.90% 13.98 1.48% 11.88 1.08% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 428.65 47.49% 428.59 45.45% 558.41 50.66% 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 47.55 5.27% 47.88 5.08% 55.77 5.06% 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น - 0.00% - 0.00% 5.00 0.45% 

เงินลงทนุระยะยำวอื่น 0.80 0.09% 0.80 0.08%  -    0.00% 

อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 1.80 0.20% 1.77 0.19% 3.44 0.31% 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 399.21 44.23% 437.97 46.45% 421.79 38.27% 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - 0.00% - 0.00% 23.51 2.13% 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2.06 0.23% 1.61 0.17% 1.18 0.11% 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 10.08 1.12% 17.30 1.84% 25.81 2.34% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 12.52 1.39% 7.00 0.74% 7.36 0.67% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 474.01 52.51% 514.33 54.55% 543.86 49.34% 

รวมสินทรัพย์ 902.66 100.00% 942.92 100.00% 1,102.27 100.00% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 258.39 28.63% 265.23 28.13% 275.57 25.00% 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 142.40 15.78% 140.76 14.93% 98.51 8.94% 

เจ้ำหนีแ้ฟคตอร่ิง 3.29 0.36% 9.84 1.04%  -    0.00% 

รำยได้รับล่วงหน้ำและเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 24.28 2.69% 15.42 1.64% 18.94 1.72% 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

30.95 3.43% 19.78 2.10% 42.55 3.86% 

เงินกู้ยืมระยะยำวอื่นจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

- 0.00% 5.42 0.57% -  0.00% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-63 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 2.70 0.30% 7.11 0.75% 7.86 0.71% 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย 4.58 0.51% 3.03 0.32% 4.20 0.38% 

หนีสิ้นทำงกำรเงินหมนุเวยีนอื่น - 0.00% - 0.00% 7.18 0.65% 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 6.16 0.68% 5.90 0.63% 8.27 0.75% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 472.75 52.37% 472.49 50.11% 463.07 42.01% 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 42.73 4.73% 27.03 2.87% 44.17 4.01% 

เงินกู้ยืมระยะยำวอื่นจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ - 0.00% 3.81 0.40% -  0.00% 

หนีสิ้นตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิ 6.26 0.69% 13.56 1.44% 13.23 1.20% 

เงินประกนั 37.52 4.16% 42.46 4.50% 45.12 4.09% 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตดับญัชี 0.35 0.04% - 0.00%  -    0.00% 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 26.28 2.91% 34.72 3.68% 34.88 3.16% 

หนีสิ้นทำงกำรเงินไม่หมนุเวยีนอืน่ - 0.00% - 0.00% 7.40 0.67% 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 113.14 12.53% 121.59 12.89% 144.8 13.14% 

รวมหนีส้ิน 585.89 64.91% 594.08 63.00% 607.87 55.15% 

ทนุจดทะเบียน 140.00 15.51% 140.00 14.85% 170.00 15.42% 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว 100.00 11.08% 100.00 10.61% 170.00 15.42% 

ส่วนเกินมลูคำ่หุ้น 20.15 2.23% 20.15 2.14% 112.65 10.22% 

ส่วนเกินทนุจำกกำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 16.35 1.81% 16.35 1.73% 16.35 1.48% 

ก ำไรสะสม            

จดัสรรแล้ว – ส ำรองตำมกฎหมำย 14.00 1.55% 14.00 1.48% 14.00 1.27% 

ยงัไม่ได้จดัสรร 152.34 16.88% 187.57 19.89% 163.88 14.87% 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ ถือหุ้น -1.96 -0.22% -7.78 -0.82% -4.42 -0.40% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 300.89 33.33% 330.29 35.03% 472.47 42.86% 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย 15.88 1.76% 18.54 1.97% 21.94 1.99% 

รวมส่วนของเจ้าของ 316.77 35.09% 348.84 37.00% 494.40 44.85% 

รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 902.66 100.00% 942.92 100.00% 1,102.27 100.00% 
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้             

รำยได้จำกกำรขำย 760.57 82.73% 815.48 82.80% 667.74 80.90% 

รำยได้คำ่เชำ่และคำ่บริกำร 158.74 17.27% 169.43 17.20% 157.67 19.10% 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 919.31 100.00% 984.91 100.00% 825.41 100.00% 

ต้นทนุจำกกำรขำย -444.52 -48.35% -462.32 -46.94% -359.40 -43.54% 

ต้นทนุให้เช่ำและบริกำร -77.59 -8.44% -82.55 -8.38% -100.29 -12.15% 

รวมต้นทนุ -522.11 -56.79% -544.87 -55.32% -459.69 -55.55% 

ก าไรขัน้ต้น 397.19 43.21% 440.04 44.68% 365.72 44.31% 

รำยได้อื่น/1 15.09 1.64% 18.92 1.92% 5.52 0.67% 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรจดัจ ำหน่ำย -138.75 -15.09% -147.9 -15.02% -119.50 -14.48% 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร -206.99 -22.52% -229.72 -23.32% -203.20 -24.62% 

ค่ำใช้จำ่ยอื่น - คำ่ชดเชยกำรเลิกจ้ำงงำน  -0.60 -0.07% -1.70 -0.17% -11.60 -1.40% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 65.95 7.17% 79.64 8.09% 36.94 4.47% 

ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน -18.92 -2.06% -20.76 -2.11% -19.55 -2.37% 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 47.03 5.12% 58.89 5.98% 17.38 2.11% 

ค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้นิติบคุคล -10.39 -1.13% -7.29 -0.74% -3.50 -0.42% 

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด 36.64 3.99% 51.6 5.24% 13.88 1.68% 

การแบ่งปันก าไรสุทธ ิ             

     ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 31.21 3.40% 45.23 4.59% 5.86 0.71% 

     ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไมม่อี ำนำจควบคมุของ
บริษัทย่อย 

5.43 0.59% 6.37 0.65% 8.03 0.97% 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 47.03 58.89 17.38 

รายการปรับปรุง       

ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 63.48 72.23 85.64 

ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน     0.23 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ (ลดลง) -0.72 -1.05                   -    

ตดัจ ำหน่ำยหนีส้ญู 1.03 1.51 2.19 

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) 5.61 -0.63 0.82 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดินและอปุกรณ์ 0.48 0.64 0.28 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 0.49 1.79 1.37 

ประมำณกำรรับประกนัคณุภำพสินค้ำเพิ่มขึน้ (ลดลง) -0.51 0.96 -0.13 

ค่ำใช้จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2.32 11.28 15.01 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 0.20 0.07 0.73 

ดอกเบีย้รับ -0.27 -0.38 -0.32 

ค่ำใช้จำ่ยดอกเบีย้ 15.37 18.72 19.55 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงาน       

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น -14.6 -6.26 3.72 

สินค้ำคงเหลือ -27.35 0.10 26.37 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น -2.71 3.77 3.00 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น -4.30 5.52 -0.36 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 37.69 -1.37 -41.73 

รำยได้รับล่วงหน้ำและเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 6.08 -8.85 3.52 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 1.04 -1.22 2.50 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน -2.16 -2.84 -18.09 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น 6.15 4.94 2.66 

เงินสดได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 134.36 157.83 124.33 

หกั ดอกเบีย้จ่ำย -15.28 -19.03 -19.31 

หกั จ่ำยภำษีเงินได้ -10.7 -7.96 -13.02 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 108.37 130.84 92.01 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทนุชัว่ครำว (เพิ่มขึน้) ลดลง 0.37 - - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง 1.41 -0.34 -7.89 

ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ -90.75 -99.55 -75.21 

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน -0.35 -0.53 -0.37 

ซือ้สินทรัพย์จำกกิจกำรภำยใต้กำรควบคมุเดียวกนั - -5.82 - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 2.67 2.77 2.17 

ซือ้อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ - - -1.74 

ดอกเบีย้รับ 0.40 0.38 0.40 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ -86.26 -103.09 -82.64 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกธนำคำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) -24.36 6.84 10.33 

เจ้ำหนีแ้ฟคตอร่ิงเพิ่มขึน้ (ลดลง) -0.67 6.55 -9.84 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร 56.38 3.97 - 

ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกธนำคำร -31.94 -30.82 -29.61 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวอืน่ - 11.00 60.29 

ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวอื่น - -1.78 - 

เงินสดรับจำกกำรท ำสญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน - - 9.07 

ช ำระคืนหนีสิ้นจำกกำรท ำสญัญำขำยและเชำ่กลบัคืน - - -6.10 

ช ำระคืนหนีสิ้นภำยใต้สญัญำเช่ำกำรเงิน -4.11 -3.91 -8.40 

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทนุ - - 162.49 

เงินปันผลจ่ำยให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ -11.00 -10.00 -22.00 

เงินปันผลจ่ำยให้ผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทย่อย -3.26 -3.71 -4.17 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ -18.95 -21.87 162.06 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 3.16 5.88 171.43 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวนัต้นงวด 16.97 20.12 26.00 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดวนัสิน้งวด 20.12 26.00 197.44 
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13.3 อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.91 0.91 1.21 

อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (เท่ำ) 0.42 0.45 0.80 

อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.23 0.28 0.20 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 5.48 5.59 4.71 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 66 65 77 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 3.03 2.83 2.25 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย (วนั) 120 128 162 

อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้(เท่ำ) 6.01 5.42 5.49 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 60 67 66 

ระยะเวลำวงจรเงินสด (CASH CYCLE) (วนั) 126 126 173 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 43.21% 44.68% 44.31% 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 7.17% 8.09% 4.47% 

อตัรำก ำไรอื่น (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร (%) 347.23% 289.28% 1571.47% 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 3.34% 4.51% 0.70% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 10.21% 13.59% 1.39% 

อตัรำผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) 3.61% 4.90% 0.57% 

อตัรำผลตอบแทนสินทรัพย์ถำวร (%) 24.53% 27.94% 20.65% 

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ (เท่ำ) 1.08 1.09 0.81 

อตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของเจ้ำของ (เทำ่) 1.85 1.7 1.23 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เท่ำ) 7.28 7.65 5.88 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) (เท่ำ) 0.77 0.86 0.62 

อตัรำกำรจ่ำยปันผล (%)/1 58.70% 79.37% N.A./2 

หมำยเหตุ: /1 - อตัรำกำรจ่ำยปันผล ค ำนวณจำกเงินปันผลจ่ำยประจ ำปี หำรด้วย ก ำไรสทุธิประจ ำปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) หกัส ำรองตำมกฎหมำยประจ ำปี 
เพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบกับนโยบำยกำรจ่ำยปันผล  โดยที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 วนัที่ 23 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติให้
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 11.00 ล้ำนบำท ที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 วนัที่ 30 เมษำยน 2562 มีมติอนมุติ
ให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 10.00 ล้ำนบำท และที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 วนัที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติ
อนมุติให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 22.00 ล้ำนบำท 

                 /2 -  ปี 2563 ไม่สำมำรถค ำนวณอตัรำกำรจ่ำยปันผลได้ เนื่องจำก งบเฉพำะกิจกำรของบริษัทมีผลขำดทนุสทุธิ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
 กำรวิเครำะห์และอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทงวดบญัชีปี 2561 ถึงปี 2563 อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินซึ่ง
ตรวจสอบและสอบทำนโดยบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด โดยอำจมีกำรจัดหมวดของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำร
ใหม่จำกที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบและฉบบัสอบทำน เพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะส ำหรับกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์
และค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำรในส่วนนีเ้ท่ำนัน้ 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ ภำยใต้ตรำ
สินค้ำหลัก “PEERAPAT” รวมทัง้เป็นผู้น ำเข้ำและจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำร
ให้บริกำร (Hospitality Industry) ได้แก่ เคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท ำควำมสะอำดพืน้ สระว่ำยน ำ้
ส ำเร็จรูปและอปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนประหยดัพลงังำน เป็นต้น โดยผลิตภณัฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือน ำเข้ำมำ
จ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภณัฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ซกัรีด 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ำน
ครัว 4) กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้ำนและกำรท ำควำมสะอำดพืน้ 5) กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน 6) กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ำย
น ำ้ 7) กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนประหยัดพลังงำน รวมถึงกำรให้เช่ำและให้บริกำรในส่วนที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ กำรให้เช่ำและบริกำรด้ำนครัว งำนบริกำรด้ำนสระว่ำยน ำ้ งำนบริกำรด้ำนเคร่ืองท ำน ำ้ร้อน
ประหยดัพลงังำน และงำนบริกำรอื่นๆ  

บริษัทเน้นท ำกำรตลำดกบัลกูค้ำธุรกิจและผู้ประกอบกำรในลกัษณะ Business-to-Business: B2B และถือได้ว่ำ
เป็นผู้น ำเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดในตลำดภำคอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) อำทิ กลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร เป็นต้น ปัจจุบนับริษัทได้เพิ่มกลุ่มสินค้ำและช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้แก่
กลุ่มลูกค้ำครัวเรือนในลักษณะ Business-to-Cusotmer: B2C ผ่ำนระบบตลำดออนไลน์ (e-commerce) เพื่อช่วยให้
ลกูค้ำเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึน้ 
 

14.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 
รายได้ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยละเอียดโครงสร้ำงรำยได้ ในปี 2561-2563 ดงันี ้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย       

กลุ่มผลิตภณัฑ์ซกัรีด 188.41 20.16% 192.29 19.16% 120.78 14.54% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ 174.73 18.70% 197.36 19.66% 217.64 26.19% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัว 116.86 12.51% 137.87 13.73% 108.43 13.05% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้ำนและท ำควำมสะอำดพืน้ 69.81 7.47% 75.89 7.56% 79.73 9.59% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน 52.01 5.57% 50.05 4.99% 38.28 4.61% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ำยน ำ้ 141.28 15.12% 141.25 14.07% 95.94 11.55% 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนประหยดัพลงังำน 17.47 1.87% 20.77 2.07% 6.96 0.84% 

รวมรายได้จากการขาย 760.57 81.40% 815.48 81.24% 667.74 80.36% 
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โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากค่าเช่าและบริการ       

กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัว 111.27 11.91% 121.93 12.15% 114.86 13.82% 
กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ำยน ำ้ 40.35 4.32% 44.15 4.40% 40.04 4.82% 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนประหยดัพลงังำน 6.85 0.73% 2.53 0.25% 1.55 0.19% 
รำยได้บริกำรอื่น/1 0.27 0.03% 0.82 0.08% 1.21 0.15% 

รวมรายได้จากค่าเช่าและบริการ 158.74 16.99% 169.43 16.88% 157.67 18.98% 
รวมรายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ 919.31 98.38% 984.91 98.12% 825.41 99.34% 

รำยได้อื่น/2 15.09/2 1.62% 18.92/2 1.88% 5.52 0.66% 
รายได้รวม 934.40 100.00% 1,003.83 100.00% 830.93 100.00% 

หมำยเหต ุ: /1 – รำยได้บริกำรอ่ืน อำทิ บริกำรติดตัง้ ซ่อมแซม เคร่ืองจ่ำยน ำ้ยำ ส ำหรับเคร่ืองซกัผ้ำขนำดใหญ่ เป็นต้น  
 /2 – รำยได้อ่ืน ประกอบด้วย ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยทรัพย์สิน ดอกเบีย้รับ ค่ำเช่ำ

เคร่ืองจักรอุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ตวัแทนจ ำหน่ำย รำยได้บริกำรของศูนย์รวมช่ำง เป็นต้น  ทัง้นี ้ในปี 2562 และปี 2563 
บริษัทมีกำรจัดกลุ่มใหม่ (reclassify) รำยกำรบัญชีรำยได้อ่ืนประเภทค่ำเช่ำเคร่ืองจักรอุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ตัวแทน
จ ำหน่ำย และรำยได้บริกำรของศูนย์รวมช่ำง ซึ่งเป็นลกัษณะของธุรกิจปกติ ถูกจัดกลุ่มให้เป็นรำยได้จำกกำรขำย และ /หรือ
รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร ตำมลกัษณะของรำยได้นัน้ ทัง้นี ้กรณีหำกมีกำรจดักลุ่มใหม่ของรำยกำรบญัชีรำยได้อ่ืนปี 2562 
เพ่ือประโยชน์ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับปี 2563 รำยได้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยจะถูกจัดกลุ่มไปรวมบันทึกเป็นรำยได้
จำกกำรขำย และรำยได้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกบักำรให้บริกำรจะถกูจดักลุ่มไปรวมบนัทึกเป็นรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร  

 
 รายได้จากการขาย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำและเคร่ืองจกัรท่ีช่วยสนบัสนุนกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำด้ำนกำร
ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ส ำหรับลกูค้ำธุรกิจและผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) ซึ่ง
สำมำรถแบ่งรำยได้จำกกำรขำยออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภณัฑ์หลกั ตำมตำรำงดงันี ้

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท  ร้อยละ  
รายได้จากการขาย 760.57 100.00% 815.48 100.00% 667.74 100.00% 
1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ซกัรีด 188.41 24.77% 192.29 23.58% 120.78 18.09% 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆำ่เชือ้ 174.73 22.97% 197.36 24.20% 217.64 32.59% 
3) กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัว 116.86 15.37% 137.87 16.91% 108.43 16.24% 
4) กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้ำนและท ำควำมสะอำดพืน้ 69.81 9.18% 75.89 9.31% 79.73 11.94% 
5) กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน 52.01 6.84% 50.05 6.14% 38.28 5.73% 
6) กลุ่มผลิตภณัฑ์สระวำ่ยน ำ้ 141.28 18.58% 141.25 17.32% 95.94 14.37% 
7) ผลิตภณัฑ์เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนประหยดัพลงังำน 17.47 2.30% 20.77 2.55% 6.96 1.04% 

 
 ในปี 2561 ปี2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ทัง้ 7 กลุ่ม เท่ำกับ 760.57 ล้ำนบำท 
815.48 ล้ำนบำท และ 667.74 ล้ำนบำท โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่มีสดัส่วนเป็นรำยได้หลกัในปี 2563 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ โดยมีสดัส่วนรำยได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำมำเท่ำกบั ร้อยละ 22.97 - 32.59 ของรำยได้จำกกำรขำย อนัดบั



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

ที่สอง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีดโดยมีสดัส่วนรำยได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำมำเท่ำกับ ร้อยละ 18.09 – 24.77 ของรำยได้
จำกกำรขำย และอนัดบัที่สำม ได้แก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัว โดยมีสดัส่วนรำยได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำมำเท่ำกับ ร้อยละ 
15.37 - 16.91 ของรำยได้จำกกำรขำย ทัง้นี ้รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงในปี 2563 เกิดจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ส่งผลให้
กลุ่มธุรกิจโรงแรม ปิดกิจกำรชัว่ครำวตำมมำตรำกำรปิดเมือง (Lock Down)  
 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้จำกช่วงเดียวกันปีก่อนหน้ำ 54.91 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.22 สำเหตุหลักคือมีกำรเติบโตของภำคธุรกิจอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) ใน
ประเทศไทยสะท้อนจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้เป็น 39.79 ล้ำนคน และลูกค้ำประเภทโรงงำนผลิตอำหำรและ
เคร่ืองดื่มมีกำรลงทุนขยำยโรงงำนจึงได้สญัญำใหม่ในงำนเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้เพิ่มขึน้ นอกเหนือจำกที่ลกูค้ำเดิมที่
บริษัทมีสญัญำอยู่แล้วมีปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้เพิ่มขึน้โดยเฉพำะรำยได้จำกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ซักรีดเพิ่มขึน้ 3.88 ล้ำนบำท กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้เพิ่มขึน้ 22.63 ล้ำนบำท กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้ำนและท ำ
ควำมสะอำดพืน้เพิ่มขึน้ 6.08 ล้ำนบำท  อีกทัง้บริษัทย่อยมีกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิได้จ ำนวนมำกขึน้ตำม
กำรเปิดร้ำนสำขำเพิ่มของลกูค้ำ Food Chain และได้สดัส่วนปริมำณสัง่ซือ้เคร่ืองล้ำงภำชนะจำกร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ รวมทัง้
ผลตอบรับที่ดีของกำรท ำตลำดเคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีขนำดกะทดัรัดและมีฟังก์ชัน่กำรใช้งำนท่ีตอบโจทย์
ลกูค้ำ ประกอบกบัทีมงำนฝ่ำยขำยเร่ิมท ำกำรตลำดผ่ำน website ของบริษัทย่อยเองท ำให้สำมำรถจ ำหน่ำยเคร่ืองล้ำงจำน
ได้เพิ่มขึน้จ ำนวนมำก รำยได้กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัวจึงเพิ่มขึน้โดดเด่นในปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 21.01 ล้ำนบำท 
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 147.74  ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 18.12 ซึ่งสำเหตุหลักเกิดจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค  COVID-19 ท ำให้นักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ
เดินทำงท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมหลำยแห่งปิดท ำกำร และลดกำรสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์เพื่อท ำควำม
สะอำดด้ำนซกัรีด บริษัทจึงมีรำยได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ซกัรีดลดลงจ ำนวน 71.51 ล้ำนบำท ประกอบกับมำตรกำรรัฐบำลปิด
เมือง (Lock down) ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้ำนอำหำรไม่สำมำรถเปิดด ำเนินกิจกำรได้ ส่งผลให้กำรขำยเคร่ืองล้ำงภำชนะ
และรำยได้ผลิตภณัฑ์ด้ำนครัวลดลง 29.44 ล้ำนบำท ประกอบกบัลกูค้ำกลุ่มพฒันำอสงัหำริมทรัพย์มีกำรชะลอกำรลงทุน
จำกผลกระทบของโรค COVID-19 เช่นกนั ส่งผลให้รำยได้กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ำยน ำ้ลดลง 45.31 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม 
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้เพิ่มขึน้จำกกำรท่ีผู้บริโภคมีควำมกงัวลกำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 จึงท ำให้เกิดกำรกักตุนสินค้ำประเภทอำหำรและเคร่ืองดื่ม ส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและ
เคร่ืองดื่มต้องเพิ่มรอบกำรผลิตมำกขึน้ และต้องใช้ผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ของกลุ่มบริษัทเพื่อท ำควำมสะอำดเคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้
ตำมไปด้วย รำยได้กลุ่มนีจ้ึงเพิ่มขึน้ 20.28 ล้ำนบำท ในขณะที่ลกูค้ำมีควำมต้องกำรเจลแอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้และผลิตภณัฑ์
ท ำควำมสะอำดในบ้ำนเพิ่มมำกขึน้ เป็นผลจำกกำรรณรงค์ให้ประชำชนอยู่บ้ำน หยุดเชือ้ เพื่อชำติ ท ำให้บริษัทสำมำรถ
จ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มแม่บ้ำนและท ำควำมสะอำดพืน้ได้เพิ่มขึน้ 3.84 ล้ำนบำท โดยลูกค้ำส่วนใหญ่จะสั่งซือ้ผ่ำนช่องทำง 
Digital Platform 
  
 รายได้จากค่าเช่าและบริการ 

โครงสร้างรายได้กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากค่าเช่าและบริการ 158.74 100.00% 169.43 100.00% 157.67 100.00% 
1) กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัว 111.27 70.10% 121.93 71.96% 114.86 72.85% 
2) กลุ่มผลิตภณัฑ์สระวำ่ยน ำ้ 40.35 25.42% 44.15 26.06% 40.04 25.39% 
3) ผลิตภณัฑ์เคร่ืองท ำน ำ้ร้อนประหยดัพลงังำน 6.85 4.32% 2.53 1.49% 1.55 0.99% 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

โครงสร้างรายได้กลุ่มผลติภัณฑ์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
4) รำยได้บริกำรอื่น 0.27 0.17% 0.82 0.48% 1.21 0.77% 

 
 ในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร เท่ำกับ  158.74 ล้ำนบำท 
169.43 ล้ำนบำท และ 157.67 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรส่วนใหญ่มำจำกกลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัว 
โดยเฉพำะกำรให้เช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิ  
 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรเพิ่มขึน้จ ำนวน 10.69 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
6.73 ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะอัตโนมตัิเพิ่มขึน้ 10.66 ล้ำนบำท จำกกำรท ำตลำดเคร่ืองล้ำงภำชนะ
อตัโนมัติรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีขนำดกะทัดรัดและมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่ตอบโจทย์ลูกค้ำกลุ่ม ร้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มที่เปิดร้ำน
เพิ่มขึน้มำก กำรได้ลูกค้ำเช่ำเพิ่มเติมผ่ำนช่องทำงกำรขำยบน website ของบริษัทย่อยที่เข้ำถึงลูกค้ำโดยเฉพำะกลุ่ม
ร้ำนอำหำร Stand Alone มำกขึน้ กลุ่มผลิตภณัฑ์สระว่ำยน ำ้มีรำยได้เพิ่มขึน้ 3.80 ล้ำนบำท จำกกำรได้รับสญัญำบริกำร
ลกูค้ำใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลกูค้ำโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์และเจ้ำของบ้ำนในโครงกำร แต่รำยได้จำกงำนให้บริกำรดูแล
รักษำ Heat Pump ลดลง 4.32 ล้ำนบำท ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัเนื่องจำกทีมขำยและทีมงำนฝ่ำยช่ำงของศนูย์ธุรกิจภเูก็ต
ซึง่สร้ำงรำยได้งำนบริกำรกลุ่มนีล้ำออกจำกบริษัท ส่งผลให้ไม่มีทีมงำนติดตำมกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ 
  ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรลดลงจ ำนวน 11.76 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 
6.94 ประกอบด้วยกำรลดลงของรำยได้บริกำรกลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัวจ ำนวน 7.07 ล้ำนบำท รำยได้บริกำรกลุ่มผลิตภณัฑ์
สระว่ำยน ำ้จ ำนวน 4.11 ล้ำนบำท และรำยได้จำกงำนให้บริกำรดแูลรักษำ Heat Pump ลดลง 0.98 ล้ำนบำท ซึง่เป็นผลมำ
จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้ลูกค้ำกลุ่มภัตตำคำร ร้ำนอำหำร และโรงแรมปิดด ำเนินกิจกำร
ชัว่ครำว ส่งผลให้กำรใช้บริกำรเคร่ืองล้ำงภำชนะ งำนดูแลสระว่ำยน ำ้และงำนดแูลรักษำด้ำน Heat Pump ลดน้อยลง โดย
ในช่วงไตรมำสที่ 2 ปี 2563 บริษัทย่อยมีมำตรกำรช่วยเหลือลกูค้ำกลุ่มร้ำนอำหำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรปิดร้ำนตำม
ค ำสัง่ของหน่วยงำนภำครัฐ โดยกำรยกเว้นค่ำเช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะให้แก่ลกูค้ำร้ำนอำหำรประมำณ 2 เดือน รำยได้ค่ำเช่ำ
ตำมสญัญำส่วนที่บริษัทยกเว้นให้ลกูค้ำจะถูกบนัทึกรับรู้รำยได้ทำงบัญชีในสดัส่วนที่ลดลงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และ
บนัทึกคู่บัญชีไว้ในรำยกำรรำยได้ที่ยังไม่เรียกช ำระ ซึ่งจะได้รับช ำระภำยหลงัจำกลกูค้ำเร่ิมกลบัมำเปิดด ำเนินธุรกิจและ
จ่ำยค่ำเช่ำในอตัรำตำมสญัญำแล้ว  
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทลกูค้า 
โครงสร้างรายได้แยกตาม 

ประเภทลูกค้า 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ 874.77 95.15% 946.86 96.14% 789.02 95.59% 

โรงงานอตุสาหกรรม 196.85 21.41% 215.64 21.89% 230.18 27.89% 
โรงแรม / รีสอร์ท 193.51 21.05% 199.14 20.22% 99.91 12.10% 
ตวัแทนจ าหน่าย 155.65 16.93% 156.10 15.85% 124.29 15.06% 
ร้านอาหารและภตัตาคาร 97.90 10.65% 131.04 13.30% 119.37 14.46% 
คอนโด / บ้านจดัสรร 42.71 4.65% 48.26 4.90% 40.83 4.95% 
โรงพยาบาล 33.70 3.67% 30.98 3.15% 31.75 3.85% 
อ่ืนๆ 154.45 16.80% 165.69 16.82% 142.7 17.29% 

รายได้จากกลุ่มลูกค้าครัวเรือน 44.54 4.85% 38.05 3.86% 36.39 4.41% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 919.31 100.00% 984.91 100.00% 825.41 100.00% 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 หมำยเหต ุ: ลกูค้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ห้ำงสรรพสินค้ำ หนว่ยงำนรำชกำร อำคำรส ำนกังำน สถำบนักำรศกึษำ สนำมกอล์ฟ โรงภำพยนตร์ โรงซกั 
โรงฆ่ำสตัว์ ฟำร์มเลีย้งสตัว์ และกิจกำรอ่ืนๆ 

 
 กำรวิเครำะห์รำยได้แยกตำมประเภทลูกค้ำโดยเฉล่ียในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดังข้อมูลตำมตำรำง
ข้ำงต้น จะพบว่ำในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำภำคธุรกิจและผู้ประกอบกำร หรือ B2B สูงถึง
ประมำณร้อยละ 95.59 โดยมีรำยได้จำก 3 กลุ่มธุรกิจหลกั คือ กลุ่มธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม และกลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร
และภัตตำคำร (ข้อมลูส ำหรับกลุ่มตัวแทนจ ำหน่ำยสำมำรถท ำกำรตลำดได้กับลกูค้ำทุกกลุ่มธุรกิจในเขตพืน้ที่กำรขำยที่
ตนเองรับผิดชอบอยู่ ดงันัน้จึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำเป็นกลุ่มลกูค้ำธุรกิจใด) ในขณะที่รำยได้จำกกลุ่มลกูค้ำครัวเรือน 
หรือ B2C มีสัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 4.41 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
ประเภทน ำ้ยำซักรีด น ำ้ยำท ำควำมสะอำด เจลแอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้ ที่เป็นแพ็คเล็กเหมำะสมกับกำรใช้งำนในครัวเรือน 
เนื่องจำกเป็นสินค้ำอุปโภคทัว่ไปท่ีจ ำเป็นต่อกำรใช้งำนในบ้ำนเรือน ไม่จ ำเป็นต้องสำธิตวิธีกำรใช้งำนโดยทีมงำนฝ่ำยขำย 
ไม่ต้องใช้ควบคู่กบัเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และมีรำคำไม่สงูมำกนกั 
 ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึน้กับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท และ
กลุ่มธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่งถือเป็นกลุ่มลกูค้ำที่สร้ำงรำยได้หลกัแก่บริษัท 2 ใน 3 กลุ่มลกูค้ำหลกั ผู้บริหำรกลุ่มบริษัทจึงกำร
ออกมำตรกำรช่วยเหลือลกูค้ำและตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้ำและช่วยลดผลกระทบ
จำกรำยได้ที่ลดลงของลกูค้ำให้สำมำรถผ่ำนพ้นในช่วงวิกฤตไปพร้อมกนักบับริษัท โดยมีมำตรกำรดงันี ้

1. กำรยกเว้นค่ำเชำ่เคร่ืองล้ำงภำชนะ 2 เดือน (เมษำยน-พฤษภำคม 2563) ให้แก่ลกูค้ำเฉพำะกลุ่มโรงแรมและ
ร้ำนอำหำรทีถ่กูสัง่ปิดชัว่ครำวตำมค ำสัง่ของหนว่ยงำนภำครัฐ 

2. กำรให้ส่วนลดพิเศษส ำหรับสินค้ำน ำ้ยำ ร้อยละ 2-10 ส ำหรับศนูย์ธุรกิจกรุงเทพ ศนูย์ธุรกิจภเูกต็ ศนูย์ธุรกิจ
ชะอ ำ ศนูย์ธุรกิจหำดใหญ่ และศนูย์ธุรกิจเชียงใหม ่

3. กำรให้ส่วนลดกรณีซือ้เงินสดร้อยละ 3 และยกเว้นดอกเบีย้คำ่ปรับกำรช ำระเกินก ำหนด ส ำหรับกลุ่มตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศ 

4. กำรลดคำ่เช่ำเคร่ืองจ่ำยน ำ้ยำรำยเดือนร้อยละ 50 และกำรให้ส่วนลด (Rebate) เมื่อมยีอดสัง่ซือ้เพิ่มขึน้ 10% 
ส ำหรับช่วงคร่ึงปีหลงั ส ำหรับกลุม่ตวัแทนจ ำหน่ำยตำ่งประเทศ 

5. กำรขยำยเครดิตกำรช ำระคำ่สินค้ำเพิม่ 30 วนั ส ำหรับศนูย์ธุรกจิภเูก็ต ศนูย์ธุรกิจพทัยำ และศนูย์ธุรกิจ
หำดใหญ่ 
รำยได้จำกกำรขำย ค่ำเช่ำและบริกำรส ำหรับลกูค้ำกลุ่มอื่นไม่ได้รับผลกระทบมำกนกัจำกสถำนกำรณ์ COVID-

19 อำทิ ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรมและอำหำรที่ยังคงเปิดด ำเนินงำนได้ตำมปกติ และมีกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิต
เพิ่มขึน้เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มร้ำนอำหำรประเภท Food Service ที่
ยงัคงมีกำรด ำเนินธุรกิจผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จเพื่อจดัส่งไปยังลูกค้ำโดยตรง ลกูค้ำกลุ่มร้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มแบบนั่ง
ทำนในร้ำนเร่ิมกลับมำเปิดด ำเนินธุรกิจได้และจ่ำยค่ำเช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะอัตโนมัติได้เป็นปกติตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 
2563 เป็นต้นมำ รวมทัง้มีรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมัติและกำรได้สญัญำเช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะเพิ่มเติม
จำกลกูค้ำใหม่ อำทิ กลุ่มสถำบนักำรศกึษำ เป็นต้น 

 
 รายได้อื่น 
 รำยได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปล่ียน ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
จ ำหน่ำยทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจะมีกำรขำยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ประกอบอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อำทิ เคร่ืองจ่ำยน ำ้ยำ เนื่องจำก



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

หมดอำยุกำรใช้งำน เคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมัติที่ครบอำยุสญัญำเช่ำ ซึ่งบริษัทมีกำรลงทุนซือ้เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใหม่มำ
ทดแทนอย่ำงสม ่ำเสมอทกุปี ค่ำขนส่ง ดอกเบีย้รับ และรำยได้อื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นในปี 2561 ปี 2562 ปี 
2563 เท่ำกับ 15.09 ล้ำนบำท 18.92 ล้ำนบำท และ 5.52 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.62 ร้อยละ 1.88 และร้อยละ 0.66 
ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 
 
ต้นทุนขายและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ต้นทุนขายและอัตราก าไรขัน้ต้นจากการขาย 

 รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรขำย 760.57 100.00% 815.48 100.00% 667.74 100.00% 
ต้นทนุจำกกำรขำย 444.52 58.45% 462.32 56.69% 359.40 53.82% 
ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 316.05 41.55% 353.16 43.31% 308.34 46.18% 

 
 ต้นทนุสินค้ำที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย ประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดุิบสำรเคมีหลัก ตวัท ำละลำย ภำชนะบรรจ ุค่ำแรงงำน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ส่วนต้นทุนสินค้ำที่สัง่ผลิตหรือน ำเข้ำหรือจดัซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย เช่น ค่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมัติ
และอุปกรณ์ประกอบซึ่งจะรวมค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรน ำเข้ำ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ส ำหรับระบบสระว่ำยน ำ้ 
รวมทัง้ค่ำเส่ือมรำคำของเคร่ืองจ่ำยน ำ้ยำซกัรีด เคร่ืองป้อนน ำ้ยำล้ำงจำนและน ำ้ยำช่วยแห้ง ค่ำเส่ือมรำคำของระบบฆ่ำ
เชือ้ในโรงงำนอตุสำหกรรมที่บริษทัย่อยติดตัง้ให้แก่ลกูค้ำเพื่อสนบัสนนุกำรขำยน ำ้ยำของ PRAPAT เป็นต้น โดยในปี 2561 
ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจำกกำรขำยเท่ำกับ 444.52 ล้ำนบำท 462.32 ล้ำนบำท และ 359.40 
ล้ำนบำท ส่งผลให้มีก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยเท่ำกบั 316.05 ล้ำนบำท 353.16 ล้ำนบำท และ 308.34 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 41.55 ร้อยละ 43.31 และร้อยละ 46.18 ตำมล ำดับ ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้มี
กำรเพิ่มขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ต้นมำโดยตลอดนับตัง้แต่ปี 2561 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของสดัส่วนรำยได้จำกกำรขำยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ PRAPAT ผลิตเองประเภทน ำ้ยำซักรีด น ำ้ยำท ำควำมสะอำด น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ ซึ่งมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นสูงกว่ำ
ผลิตภณัฑ์ที่กลุ่มบริษัทซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย รวมทัง้สำเหตอุื่นๆ ในแต่ละปีที่สำมำรถสรุปแยกรำยปีได้ ดงันี ้
 ปี 2562 มีอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 43.31 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกสำเหตุหลกั คือ กำร
เพิ่มขึน้ของกำรขำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ PRAPAT ผลิตเอง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น ำ้ยำซักรีด กลุ่มผลิตภัณฑ์น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ด้ำนครัวในส่วนท่ีเป็นน ำ้ยำท ำควำมสะอำด กลุ่มผลิตภณัฑ์แม่บ้ำนและท ำควำมสะอำดพืน้ส่วนท่ีเป็นน ำ้ยำ
ท ำควำมสะอำด และกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนส่วนที่เป็นน ำ้ยำท ำควำมสะอำด เป็นต้น ซึ่งมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นสงูกว่ำ
สินค้ำที่ซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย (รำยละเอียดอ้ำงอิงตำมตำรำงโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์) นอกจำกนีย้งัมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไรกลุ่มผลิตภณัฑ์น ำเข้ำมำเพื่อจ ำหน่ำย มีกำรประหยดัต้นทนุค่ำขนส่งในส่วนของกำรน ำเข้ำเคร่ือง
ขดัพืน้และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดพืน้ รวมถึงกำรน ำเข้ำเคร่ืองล้ำงภำชนะเพื่อรองรับกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำเคร่ืองล้ำง
ภำชนะท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงมำกในปี 2562 บริษัทได้รับอำนิสงค์ค่ำเงินบำทเฉล่ียในปี 2562 เมื่อเทียบกบัสกลุเงินดอลล่ำร์สหรัฐ
แข็งค่ำขึน้ประมำณร้อยละ 3.91 กอปรกบัมีกำรลงทนุซือ้เคร่ืองเป่ำถงักลมและถังแกลลอนส ำหรับท ำเป็นบรรจภุณัฑ์ ท ำให้
ต้นทนุค่ำบรรจภุณัฑ์โดยรวมลดลง 
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 46.18 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนซึ่งมีอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยเท่ำกบัร้อยละ 43.31 สำเหตหุลกัเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของสดัส่วนรำยได้กลุ่มผลิตภณัฑ์ฆ่ำเชือ้ซึง่มี
อตัรำก ำไรขัน้ต้นสูงที่สุด รวมทัง้กำรเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑ์เจลแอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้และผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดในบ้ำน
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เพิ่มมำกขึน้จำกผลของโรค COVID-19 (รำยละเอียดอ้ำงอิงตำมตำรำงโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกลุ่มผลิตภณัฑ์) ซึ่งเป็น
กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ PRAPAT ผลิตเองจึงมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่สงูกว่ำสินค้ำที่ซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย ต้นทนุค่ำขนส่งขำเข้ำเคร่ือง
ล้ำงภำชนะต่อหน่วยลดลงจำกกำรสั่งซือ้ในปริมำณมำกเพื่อรองรับกำรขำยและให้เช่ำ  และต้นทุนค่ำบรรจุภัณฑ์ลดลง
เนื่องจำกมีกำรลงทุนซือ้เคร่ืองเป่ำถงักลมและถังแกลลอนท่ีเร่ิมใช้งำนมำตัง้แต่เดือนพฤษภำคม 2562 ตำมที่กล่ำวไว้ก่อน
หน้ำนี ้

ต้นทุนและอัตราก าไรขัน้ต้นจากค่าเช่าและบริการ 

 รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร 158.74 100.00% 169.43 100.00% 157.67 100.00% 

ต้นทนุจำกค่ำเช่ำและบริกำร 77.59 48.88% 82.55 48.72% 100.29 63.61% 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 81.15 51.12% 86.88 51.28% 57.37 36.39% 

 
 ต้นทุนค่ำเช่ำ ประกอบด้วย ค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองล้ำงภำชนะอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งจะรวมค่ำขนส่ง 
ภำษีศุลกำกร และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรน ำเข้ำ ซึ่งจะคิดเฉพำะเคร่ืองล้ำงภำชนะที่บริษัทย่อยน ำไปให้ลกูค้ำเช่ำ และค่ำ
โสหุ้ยที่เก่ียวข้องกบัส่วนงำนให้เช่ำ ต้นทุนค่ำบริกำร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยพนกังำนฝ่ำยที่เก่ียวข้องกบังำน
บริกำร เช่น ฝ่ำยบริกำร ฝ่ำยวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง เป็นต้น ค่ำอะไหล่เคร่ืองจกัร ค่ำวสัดอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้อง และค่ำโสหุ้ย
ที่เก่ียวข้องกับส่วนงำนบริกำร ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีต้นทุนจำกค่ำเช่ำและบริกำรเท่ำกับ 77.59 ล้ำนบำท 
82.55 ล้ำนบำท และ 100.29 ล้ำนบำท ส่งผลให้มีก ำไรขัน้ต้นจำกค่ำเช่ำและบริกำร เท่ำกับ 81.15 ล้ำนบำท 86.88 ล้ำน
บำท และ 57.37 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 51.12 ร้อยละ 51.28 และร้อยละ 36.39 ตำมล ำดบั 
 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกค่ำเช่ำและบริกำรเท่ำกับร้อยละ 36.39 ลดลงจำกปีก่อน 
ซึง่มีอตัรำเท่ำกบัร้อยละ 51.28 เนื่องจำกในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำรยกเว้นค่ำเช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะให้แก่ลกูค้ำตำม
มำตรกำรช่วยเหลือลกูค้ำเฉพำะกลุ่มโรงแรมและร้ำนอำหำรท่ีถูกสัง่ปิดชัว่ครำวตำมค ำสัง่ของหน่วยงำนภำครัฐ บริษัทจึง
ต้องรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำเฉล่ียตำมตวัเลขที่ปรับลดลงตำมหลกัมำตรฐำนกำรบญัชี ในขณะที่บนัทึกต้นทนุค่ำเส่ือมรำคำเคร่ือง
ล้ำงภำชนะอตัโนมตัิเท่ำเดิม และผลกระทบจำกกำรลดลงของรำยได้ที่กระทบมำจำกสถำนกำรณ์  COVID-19 ส่งผลให้ไม่
สำมำรถเข้ำไปให้บริกำรกลุ่มงำนสระว่ำยน ำ้และงำนบ ำรุงรักษำ Heat Pump ได้เนื่องจำกโรงแรมและรีสอร์ทปิด
ด ำเนินกำร บริษัทจึงมีก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้นลดลงดงักล่ำว 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 138.75 
ล้ำนบำท 147.90 ล้ำนบำท และ 119.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.09 ร้อยละ 15.02 และร้อยละ 14.48 
ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยหลกัที่ส ำคญั ได้แก่ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนกังำน จ ำนวนเท่ำกับ 69.90 ล้ำนบำท 76.59 ล้ำนบำท และ 54.81 ล้ำนบำท ซึง่มีสดัส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 50.38 ร้อยละ 51.79 และร้อยละ 45.87 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยรวม ตำมล ำดบั 
(2) ค่ำขนส่ง จ ำนวน 38.52 ล้ำนบำท 43.30 ล้ำนบำท และ 39.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.76 ร้อยละ 
29.28 และร้อยละ 33.01 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยรวม ตำมล ำดบั และ 
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(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์ จ ำนวนเท่ำกับ 30.32 ล้ำนบำท 28.01 ล้ำนบำท และ 25.24 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.86 ร้อยละ 18.94 และร้อยละ 21.12 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยรวม 
ตำมล ำดบั 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 9.15 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนเพิ่มขึน้ประมำณ 6.69 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวน
บุคลำกรที่เก่ียวข้องกับฝ่ำยขำย มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรปรับอัตรำค่ำชดเชยของลูกจ้ำ งตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบบัใหม่ มีค่ำคอมมิชชัน่ฝ่ำยขำยตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ เป็นต้น อีกทัง้ มีกำรปรับ
เพิ่มขึน้ของค่ำขนส่งตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ประมำณ 4.78 ล้ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร  
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย เท่ำกับ 119.50 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้ำประมำณ 28.40 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรลดลงของค่ำคอมมิชชั่นฝ่ำยขำยประมำณ 17.53 ล้ำน
บำท ตำมกำรลดลงของรำยได้ กำรลดลงของค่ำใช้จำ่ยขนส่ง ประมำณ 3.86 ล้ำนบำท กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำร
ขำย ประมำณ 7.01 ล้ำนบำท อำทิ ค่ำจดังำนนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงกำรตลำด ค่ำเดินทำงพนกังำนฝ่ำยขำย เป็นต้น 
ที่ถกูยกเลิกกำรจดังำนและกำรเดินทำงในปีนีเ้นื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 192.79 ล้ำนบำท 206.99 
ล้ำนบำท 229.72 ล้ำนบำท และ 203.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.52 ร้อยละ 23.32 และร้อยละ 24.62 
ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมล ำดบั ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลกั ได้แก่ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำน จ ำนวน 125.64 ล้ำนบำท 136.05 ล้ำนบำท และ 106.02 ล้ำนบำท ซึง่มีสดัส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 36.34 ร้อยละ 36.03 และร้อยละ 32.85 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยรวม ตำมล ำดบั 
(2) ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 20.71 ล้ำนบำท 20.74 ล้ำนบำท และ 25.58 ล้ำนบำท ซึ่งมีสดัส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 5.99 ร้อยละ 5.49 และร้อยละ 7.93 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยรวม ตำมล ำดบั 
(3) ค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณปูโภค จ ำนวน 14.36 ล้ำนบำท 14.40 ล้ำนบำท และ 9.97 ล้ำนบำท ซึ่งมีสดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 
4.15 ร้อยละ 3.81 และร้อยละ 3.09 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยรวม ตำมล ำดับ 
 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำเท่ำกับ 22.73 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.98 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจำกกำรปรับ
อัตรำค่ำชดเชยของลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่  กำรบันทึกผลขำดทุนจำกเงินทดรองจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยกำรเตรียมติดตัง้ Heat Pump ที่ประเทศกมัพชูำ กำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและสวสัดิกำรอนัเนื่องมำจำกกำรเพิ่ม
จ ำนวนบุคลำกรจ ำนวนมำกในปี 2562 เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ อำทิ ฝ่ำยบริกำร ฝ่ำยช่องทำงจ ำหน่ำย ฝ่ำยโลจิสติกส์ 
เป็นต้น และกำรเพิ่มขึน้ของค่ำปรึกษำต่ำงๆ อำทิ ค่ำสอบบญัชี  ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำที่ปรึกษำระบบ IT ค่ำที่ปรึกษำวิศวกรรมเคร่ืองจักร เป็นต้น โดยส่วนหนึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำย
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยในลักษณะที่
เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-time Exepense) 
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อนหน้ำเท่ำกบั 26.52 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงร้อยละ 11.55 บริษัทมีกำรลดลงของเงินเดือนและสวสัดิกำรอนัเนื่องจำกกำรลดจ ำนวน
พนกังำน เท่ำกบั 30.03 ล้ำนบำท บริษัทมีมำตรำกำรให้พนกังำนเกรีษณอำยกุ่อนครบก ำหนดเพื่อรักษำสภำพคล่องกิจกำร
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ในสถำนกำรณ์ COVID-19 และมีค่ำใช้จ่ำยค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำยเพิ่มขึน้เท่ำกบั 4.85 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรเร่ิม
ใช้เมื่อวนัที่ 1 มกรำคม 2563 เร่ืองมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 สินทรัพย์สิทธ์ิกำรใช้  และค่ำใช้จ่ำยหนี ้
สญู เท่ำกบั 2.42 เพิ่มขึน้จำกกำรสถำนกำรณ์โควิด19 ที่ลกูค้ำปิดกิจกำร  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และดอกเบีย้จ่ำยสญัญำ
เช่ำทำงกำรเงิน และค่ำธรรมเนียมธนำคำร โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงิน เท่ำกบั 18.92 ล้ำนบำท 20.76 ล้ำนบำท และ 19.55 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.06 ร้อยละ 2.11 และร้อย
ละ 2.37 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรเงินกู้ยืมระยะยำวเพื่อน ำมำลงทุน
ก่อสร้ำงโชว์รูมวงัมะนำว เงินกู้ เพื่อลงทุนปรับปรุงโรงงำน และเงินกู้หมนุเวียนเพิ่มเติมเพื่อส ำรองเงินสดรองรับสถำนกำรณ์ 
COVID-19 
 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรสทุธิส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทจ ำนวน 5.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไร
สทุธิส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 0.71 ลดลงจำกปีก่อนหน้ำที่มีก ำไรสทุธิส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทจ ำนวน 45.23 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิร้อยละ 4.54 โดยเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท ำให้มีรำยได้ลดลง อตัรำก ำไรขัน้ต้น
จำกกำรค่ำเช่ำและกำรให้บริกำรที่ลดลง โดยเฉพำะอัตรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะอัตโนมัติต ำม
มำตรกำรช่วยเหลือลกูค้ำเฉพำะกลุ่มโรงแรมและร้ำนอำหำรท่ีถกูสัง่ปิดชัว่ครำวตำมค ำสัง่ของหน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มธุรกิจ
ที่เก่ียวข้องกบักำรท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 โดยตรง 

 
14.2  ฐานะการเงนิของบริษทัและบริษัทย่อย 

 
สินทรัพย์ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 902.66 ล้ำน
บำท 942.92 ล้ำนบำท และ 1,102.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั ได้แก่ (1) เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกกำรระดมทุนในตลำดหลกัทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (mai) (2) กำรลงทุนใน ที่ดิน 
อำคำรและอปุกรณ์ ประกอบด้วย กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเก็บวตัถุดิบ กำรลงทนุซือ้เคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิรองรับกำรให้
เช่ำแก่ลูกค้ำ รวมถึงกำรลงทุนในอุปกรณ์จ่ำยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ที่ติดตัง้ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองดื่มจำกกำร
เพิ่มขึน้ของสญัญำจ ำหน่ำยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้  
 ทัง้นี ้บริษัทมีรำยละเอียดสินทรัพย์ที่ส ำคญัดงันี ้
 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียน เท่ำกับ 428.65 
ล้ำนบำท 428.59 ล้ำนบำท และ 558.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.49 ร้อยละ 45.45 และร้อยละ 50.66 
ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคญัดงันี ้
 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ  
20.12 ล้ำนบำท 26.00 ล้ำนบำท และ 197.44 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ กำรเพิ่มขึน้ของเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2563 เกิดจำกกำรขอรับกำรสนบัสนนุวงเงินหมนุเวียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ COVID-19 
เพื่อเสริมสภำพคล่องทำงกำรเงิน และจำกกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือน
ตลุำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ 

 
• ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 
เท่ำกบั 179.64 ล้ำนบำท 185.39 ล้ำนบำท และ 173.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
ลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่น  174.25 177.49 172.87 
ลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  0.32 0.25 0.17 
หกั ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (4.62) (3.57) (9.22) 
ลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นและกิจกำรที่เก่ียวข้อง
กนั – สทุธิ  

 169.95 174.17 163.82 

ลกูหนีอ้ื่น  4.56 0.49 0.32 

ลกูหนีอ้ื่นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน  0.01 0.00 0.00 
รำยได้ที่ยงัไม่เรียกช ำระ  2.20 7.72 7.69 
เงินทดรองจ่ำย  2.92 3.01 1.23 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น – สุทธิ   179.64 185.39 173.06 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นก่อน
หกัค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เท่ำกับ 174.25 ล้ำนบำท 177.49 ล้ำนบำท และ 172.87 ล้ำนบำท โดย ณ สิน้ปี 
2561 มีมลูค่ำลกูหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นเพิ่มขึน้จ ำนวน 13.74 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี
มลูค่ำลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรอื่นลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 12.33 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 และมำตรกำรรัฐบำลปิดเมือง (Lock down) ท ำให้ลกูค้ำไม่สำมำรถเปิดด ำเนินธุรกิจได้ 
ส่งผลให้ลกูค้ำสัง่ซือ้สินค้ำของบริษทัและบริษัทย่อยลดลง กอปรกบันโยบำยกำรติดตำมเก็บหนีอ้ย่ำงใกล้ชิด
มำกยิ่งขึน้เพื่อเตรียมกระแสเงินสดไว้รองรับกำรด ำเนินธุรกิจ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ำรค้ำกิจกำรที่
เก่ียวข้องกัน จ ำนวน 0.32 ล้ำนบำท 0.25 ล้ำนบำท และ 0.17 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกบริษัทที่เก่ียวข้องกนัซือ้
น ำ้ยำจำก PRAPAT เพือ่น ำไปใช้หรือจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลกูค้ำ   
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 
2563 เท่ำกับ 4.62 ล้ำนบำท 3.57 ล้ำนบำท และ 9.22 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมี
นโยบำยกำรพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยจะตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูร้อยละ 100 ส ำหรับลกูหนี ้
กำรค้ำที่เกินก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี และพิจำรณำลกูหนีท้ี่ค้ำงเกินก ำหนดช ำระเป็นรำยกรณี 



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำง
กำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรด้อยค่ำของลกูหนี ้โดยบริษัทได้เปล่ียนแปลงวิธีกำรพิจำรณำ
ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจำกรูปแบบเดิมเป็นกำรรับรู้ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected Credit 
Loss) โดยพิจำรณำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสถำนกำรณ์ในอนำคต บริษัทได้
จ ำแนกกลุ่มลกูหนีจ้ำกประวตัิที่ผ่ำนมำโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มีควำมเส่ียงในกำรผิดนดัช ำระ และกลุ่มที่ไม่
มีควำมเส่ียงในกำรผิดนดัช ำระ และพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมอตัรำควำมเส่ียงของแต่ละกลุ่ม 
โดยเร่ิมตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตัง้แต่วนัแรกที่ลกูค้ำรำยดงักล่ำวเป็นลกูหนีข้องบริษัท โดยผลจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำร
ด้อยค่ำของลกูหนี ้ส่งผลให้ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 เท่ำกับ 8.98 ล้ำน
บำท เพิ่มขึน้ 5.41 ล้ำนบำท จำกค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกับ 3.57 ล้ำน
บำท โดยกำรปรับเพิ่มขึน้ของค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังกล่ำว เป็นกำรเพิ่มขึน้
เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก (One-time Expense) 
ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษัทจะพิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมอตัรำควำมเส่ียง
ของแต่ละกลุ่มลูกหนีท้ี่สะท้อนควำมเส่ียงจำกสถิติกำรค้ำกับแต่ละกลุ่มลูกค้ำในอดีตที่ผ่ำนมำตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัดงักล่ำว ร่วมกบักำรพิจำรณำอำยคุงค้ำงของลกูหนีก้ำรค้ำ 
  

• สินค้ำคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม  ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือ-สทุธิ เท่ำกับ 
202.68 ล้ำนบำท 203.21 ล้ำนบำท และ 176.03 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
   31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 62 % 31 ธ.ค. 63 % 
สินค้ำส ำเร็จรูป   142.59 70.35% 155.04 76.30% 132.29 75.15% 
งำนระหวำ่งท ำ   10.10 4.98% 3.72 1.83% 1.63 0.93% 
วตัถดุิบ   27.13 13.39% 23.20 11.42% 26.52 15.07% 
ภำชนะบรรจแุละหีบห่อ   5.11 2.52% 6.35 3.12% 5.76 3.27% 
วสัดสิุน้เปลือง   5.52 2.72% 5.19 2.55% 6.08 3.45% 
สินค้ำระหวำ่งทำง   12.23 6.03% 9.71 4.78% 3.75 2.13% 
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ    202.68 100.00% 203.21 100.00% 176.03 100.00% 

 
 สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย สินค้ำส ำเร็จรูป  งำนระหว่ำงท ำ วัตถุดิบ ภำชนะบรรจุและหีบห่อ วัสดุ
สิน้เปลือง และสินค้ำระหว่ำงทำง บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำส ำเร็จรูปและวตัถุดิบเป็นส่วนประกอบหลกั
ของสินค้ำคงเหลือ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผ่ือกำรเสื่อมสภำพของสินค้ำคงเหลือโดยพิจำรณำตำม
อำยคุงค้ำงนำนส ำหรับสินค้ำคงเหลือทุกประเภท โดยสินค้ำส ำเร็จรูปประเภทน ำ้ยำจะตัง้ค่ำเผ่ือร้อยละ 100 
หำกอำยุคงค้ำงเกิน 1.5 ปี สินค้ำส ำเร็จรูปประเภทเคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิ เคร่ืองจ่ำยน ำ้ยำและอะไหล่ 
จะตัง้ค่ำเผ่ือร้อยละ 10 หำกอำยุคงค้ำงเกิน 1.5 ปี และทยอยตัง้ค่ำเผ่ือในอตัรำเพิ่มขึน้จนครบร้อยละ 100 
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หำกอำยุคงค้ำงเกิน 5 ปี แต่ส ำหรับวตัถดุิบ ภำชนะบรรจแุละหีบห่อ จะตัง้ค่ำเผ่ือร้อยละ 25 หำกอำยคุงค้ำง
เกิน 2 ปี และทยอยตัง้ค่ำเผ่ือในอตัรำเพิ่มขึน้จนครบร้อยละ 100 หำกอำยคุงค้ำงเกิน 4 ปี 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำส ำเร็จรูปเพิ่มขึน้จ ำนวน 12.45 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกมีกำรสัง่ซือ้สินค้ำส ำเร็จรูปน ำเข้ำมำเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของกลุ่มผลิตภณัฑ์ซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย
ตำมเป้ำหมำยกำรขำยในปีถดัไป โดยเฉพำะผลิตภณัฑ์เคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 176.03 ล้ำนบำท ลดลงจำก 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 27.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 13.40 โดยมีสำเหตุหลักมำ
จำกกำรลดลงของสินค้ำส ำเร็จรูปซึ่งเกิดจำกยอดขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของโรค COVID-19 อีกสำเหตุ
หนึ่งมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของวัตถุดิบที่บริษัทสั่งซือ้มำส ำรองไว้เพื่อรองรับกำรผลิตในอนำคตที่คำดว่ำ
ผลิตภณัฑ์กลุ่มน ำ้ยำฆ่ำเชือ้จะมีกำรสัง่ซือ้จำกลกูค้ำเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกลกูค้ำจะให้ควำมส ำคญักับ
ควำมสะอำดและสขุอนำมยัมำกยิ่งขึน้ 

 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 440.16  
ล้ำนบำท 474.01 ล้ำนบำท 514.33 ล้ำนบำท และ 543.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52.51 ร้อยละ 54.55 และ
ร้อยละ 49.34 ของสินทรัพย์รวม ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคญัดงันี ้
 

• เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝำกที่มีภำระค ำ้ประกัน เท่ำกับ 
47.55 ล้ำนบำท 47.88 ล้ำนบำท และ 55.77 ล้ำนบำท โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นกำรค ำ้ประกนัวงเงินสินเชื่อ
เพื่อใช้ในธุรกิจปกติของบริษัท 

 

• สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่น 
 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำ
ปฏิบัติเป็นครัง้แรก ในกำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 ซึง่มีกำรย้ำยรำยกำรบญัชีเงินลงทุนระยะยำวอื่นจ ำนวน 0.80 ล้ำน
บำท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 มำบันทึกเป็นรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นจ ำนวน 0.80 
ล้ำนบำท ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และใช้วิธีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีมูลค่ำ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 5.00 ล้ำนบำท 

 

• อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน เท่ำกับ 1.80 ล้ำนบำท 1.77 ล้ำนบำท และ 3.44 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุนดังกล่ำวประกอบด้วยที่ดินเปล่ำ และอำคำรชุด ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของ
อสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 เกิดจำกบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำขำยระบบสระ
ว่ำยน ำ้แก่คู่ค้ำรำยหนึ่งมลูค่ำตำมสญัญำรวมประมำณ 17 ล้ำนบำท ซึ่งลกูค้ำขอเงื่อนไขช ำระค่ำสินค้ำร้อย
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ละ 10 ของมลูค่ำงำนตำมสญัญำ เป็นห้องชดุของโครงกำรลกูค้ำจ ำนวน 1 ห้อง รำคำตลำดประมำณ 1.70 
ล้ำนบำท  
 อย่ำงไรก็ตำม กำรรับช ำระค่ำสินค้ำด้วยสินทรัพย์อื่นแทนเงินสดดงักล่ำวได้รับกำรอนุมตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยแล้ว โดยคณะกรรมกำรบริษัทย่อยมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกเป็นลกูค้ำ
รำยใหม่ที่มีศกัยภำพสงู ยอดซือ้ต่อสญัญำมีมลูค่ำสูง ดงันัน้เพื่อให้สำมำรถปิดกำรขำยลกูค้ำรำยใหม่นีไ้ด้ 
และเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย จึงมีมติอนุมัติรับเงื่อนไขกำรช ำระค่ำสินค้ำรูปแบบดังกล่ำว ซึ่งไม่ใช่
นโยบำยกำรท ำกำรค้ำตำมปกติที่เคยปฏิบตัิมำ ทัง้นี ้ในอนำคตบริษัทย่อยจะไม่มีนโยบำยในกำรรับช ำระค่ำ
สินค้ำรูปแบบดงักล่ำวอีกต่อไป 

 

• เงินลงทนุระยะยำวอื่น 
 ณ วนัที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยำวอื่นเท่ำเดิม คือ 0.80 
ล้ำนบำท เป็นเงินลงทุนในบริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมิคอล จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภัณฑ์
ส ำหรับผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียน มำตัง้แต่ปี 2544 โดย
ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้ย้ำยรำยกำรเงินลงทุนระยะยำวอื่นไปบันทึกเป็นรำยกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงินไม่หมนุเวียนอื่นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

 
• ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ 

 ณ วนัที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
เท่ำกบั 399.21 ล้ำนบำท 437.97 ล้ำนบำท และ 421.79 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ในปี 2563 บริษัทและบริษัท 
ลงทนุซือ้เคร่ืองล้ำงภำชนะอตัโนมตัิและอปุกรณ์ส ำหรับรองรับกำรให้เชำ่แก่ลกูค้ำ โกดงัเก็บวตัถดุิบ ก่อสร้ำง
คลงัสินค้ำและจุดรับสินค้ำของแผนกขำย Digital ไม่มีกำรลงทุนเพิ่มที่มีนยัส ำคญั ดงันัน้มลูค่ำที่ดิน อำคำร 
และอปุกรณ์สทุธิจึงลดลงจำกกำรตดัค่ำเส่ือมรำคำทรัพย์สิน 

 
• สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ มำ
ถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก โดยบริษัทรับรู้มลูค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ด้วยจ ำนวนเงินของหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่
เคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมลูค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่คิด
ลดด้วยอัตรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ดังนัน้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจึงบันทึก
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้เท่ำกับ 31.15 ล้ำนบำท และ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีรำยกำรสินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้คงเหลือสทุธิ เท่ำกบั 23.51 ล้ำนบำท มลูค่ำที่ลดลงเกิดจำกกำรรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยตดัจ ำหน่ำยตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 
• สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่ง
ได้แก่ระบบคอมพิวเตอร์ เท่ำกบั 2.06 ล้ำนบำท 1.61 ล้ำนบำท และ 1.18 ล้ำนบำท 
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• สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย สินทรัพย์ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย หรือ รอเรียกคืน เงินมัดจ ำ และ
สินทรัพย์อื่นๆ โดย ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนอื่น เท่ำกบั 12.52 ล้ำนบำท 7.00 ล้ำนบำท และ 7.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
 
หนีส้ิน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวมเท่ำกับ 585.89 ล้ำนบำท 
594.08 ล้ำนบำท และ 607.87 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 64.91 ร้อยละ 63.00 และร้อยละ 55.15 ของหนีสิ้น
และส่วนของเจ้ำของรวม ตำมล ำดบั โดยรำยกำรหนีสิ้นที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั ได้แก่ (1) เงินประกนักำรเช่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำร
ให้เช่ำเคร่ืองล้ำงภำชนะอัตโนมัติ (2) เงินกู้ยืมระยะสัน้ เงินกู้ยืมระยะยำว และหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำร
ลงทนุในอำคำรและอปุกรณ์และส ำหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
 ทัง้นี ้บริษัทมีรำยละเอียดหนีสิ้นท่ีส ำคญัดงันี ้
 
 หนีส้ินหมุนเวียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นหมนุเวียนเท่ำกับ 472.75 ล้ำน
บำท 472.49 ล้ำนบำท และ 463.07 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคญัดงันี ้

• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชแีละเงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในประเทศ เพื่อใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ณ ปี 2563 เท่ำกบั 258.39 
ล้ำนบำท 265.23 ล้ำนบำท และ 275.57 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ได้แก่ 
ตัว๋สัญญำใช้เงิน และหนีท้รัสต์รีซีทส์ เพื่อใช้หมุนเวียนในกำรสั่งซื อ้วตัถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปของบริษัท
และบริษัทย่อย ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินปี 2563 เกิด
จำกกำรท่ีบริษัทมีกำรขอรับกำรสนบัสนนุวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมส ำหรับใช้รองรับสถำนกำรณ์ COVID-19 
 

• เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น
เท่ำกับ 142.40 ล้ำนบำท 140.76 ล้ำนบำท และ 98.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งมีรำยละเอียดตำมตำรำง
ดงันี ้

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรอื่น   97.40 91.62 62.26 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรที่เก่ียวข้องกนั  7.50 7.00 6.69 
เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรอื่น   9.21 7.66 7.38 
เจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั  - - - 
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย   28.29 34.48 22.18 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   142.40 140.76 98.51 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำเพิ่มขึน้เนื่องจำกมีกำรสั่งซือ้สินค้ำ
ส ำเร็จรูปในช่วงปลำยปีดังกล่ำวเพื่อรองรับกำรจ ำหน่ำยและให้เช่ำแก่ลูกค้ำในปีถัดไปตำมเป้ำหมำย
ยอดขำยของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในขณะที่กำรลดลงของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มี
สำเหตหุลกัจำกกำรชะลอกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบและสินค้ำเพื่อจ ำหน่ำยเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
COVID-19 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรที่
เก่ียวข้องกัน เท่ำกับ 7.50 ล้ำนบำท 7.00 ล้ำนบำท และ 6.69 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เกิดจำกบริษัทและ
บริษัทย่อยซือ้วตัถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน อำทิ บริษัท ไดก้ำ จ ำกัด เพื่อน ำมำเป็น
วตัถดุิบบำงส่วนในกำรผลิตสินค้ำ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีอ้ื่น – กิจกำรอื่น 
เท่ำกับ 9.21 ล้ำนบำท 7.66 ล้ำนบำท และ 7.38 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย อำทิ 
เจ้ำหนีก้รมสรรพำกร ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย เป็นต้น  
 
 

• หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 
 หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ประมำณกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ เงิน
ประกันผลงำน และหนีสิ้นอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีหนีสิ้นหมนุเวียนอื่น เท่ำกบั 6.16 ล้ำนบำท 5.90 ล้ำนบำท และ 8.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
 หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นไม่หมุนเวียน เท่ำกับ 113.14 
ล้ำนบำท 121.59 ล้ำนบำท และ 144.80 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคญัดงันี ้

• เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงค้ำงวงเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงินทัง้หมด เท่ำกับ 73.68 ล้ำนบำท 46.81 ล้ำนบำท และ 86.72 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
ทัง้นี ้ส ำหรับสิน้ปี 2562 มีเงินกู้ยืมระยะยำวลดลงเนื่องจำกมีกำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำก
กำรด ำเนินงำน ในขณะที่ปี 2563 มีเงินกู้ระยะยำวเพิ่มขึน้เนื่องจำกบริษัทน ำไปลงทุนก่อสร้ำงคลงัสินค้ำบน
เนือ้ที่ด้ำนหลงัโรงงำนผลิต ก่อสร้ำงโกดงัเก็บวตัถดุิบ และก่อสร้ำงคลงัสินค้ำและจดุรับสินค้ำของแผนกขำย
สินค้ำผ่ำน Digital Platform 
  

• หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  คง
ค้ำงทัง้หมด เท่ำกับ 8.96 ล้ำนบำท 20.67 ล้ำนบำท และ 21.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของ
หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำในปี 2563 เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ืองสญัญำ
เช่ำ มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยบริษัทรับรู้หนีสิ้นตำมสญัญำเช่ำที่เคยจดั
ประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนด้วยมลูค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่คิดลดด้วย
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อตัรำดอกเบีย้เงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจึงบนัทึกหนีสิ้นตำม
สญัญำเช่ำเพิ่มขึน้ 7.87 ล้ำนบำท 

 
ส่วนของเจ้าของ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้ำของ เท่ำกบั 316.77 ล้ำน
บำท 348.84 ล้ำนบำท และ 494.40 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.09 ร้อยละ 37.00 และร้อยละ 44.85 ของหนีสิ้น
และส่วนของเจ้ำของรวม ตำมล ำดับ โดยที่ผ่ำนมำบริษัทมีส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
ก ำไรสะสมในแต่ละช่วงเวลำ โดยมีรำยละเอียดส่วนของเจ้ำของที่ส ำคญัดงันี ้

• ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช ำระแล้ว เท่ำกับ 
100.00 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 200,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  
 ที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 วนัที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 
100.00 ล้ำนบำท เป็น 170.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 140,000,000 หุ้น มลูค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยให้แก่กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม จ ำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 
0.50 บำทเมื่อเดือนเมษำยน 2563 และ (2) เสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไป ผู้ มี
อุปกำระคุณของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 
100,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำย 1.50 บำท มลูค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้รับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเร่ิมซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) เมื่อเดือนตุลำคม 2563 ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนช ำระแล้วจ ำนวน 170.00 
ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 340,000,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 
    
  

• ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญัและส่วนเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ มีมูลค่ำเท่ำกับ 
20.15 ล้ำนบำท 20.15 ล้ำนบำท และ 112.65 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เกิดจำกในปี 2557 บริษัทได้ออกและ
เสนอขำยหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และผู้ลงทนุโดยเฉพำะเจำะจง ในรำคำที่สงู
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ และในปี 2563 บริษัทได้เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น ให้แก่
ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ในรำคำที่สงูกว่ำมลูค่ำที่ตรำไว้  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดย
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-base Payment) มีมลูค่ำเท่ำกันทุกปีเท่ำกับ 16.35 ล้ำนบำท เกิดจำกในปี 2554 
บริษัทได้ออกและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทจ ำนวน 7,497,260 หุ้น ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ในรำคำเท่ำกบัมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท แต่มำตรฐำนบญัชีก ำหนดให้
ต้องมีกำรบนัทึกส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอขำยกับรำคำยตุิธรรม ณ วนัท่ีเสนอขำยหุ้น ESOP ดงักล่ำวเป็น
รำยกำรส่วนเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
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• ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรร 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จ ำนวน 
152.34 ล้ำนบำท 187.57 ล้ำนบำท และ 163.88 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ตวัเลขที่เปล่ียนแปลงในแต่งวดเกิด
จำกก ำไรสุทธิในแต่ละปี โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 และปี 2562 ล้ำนบำท 10 ล้ำนบำท และ 
22 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

 
 
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกับ 1.85 เท่ำ 1.70 เท่ำ และ 1.23 เท่ำ  ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตำมล ำดบั โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วน
หนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เล็กน้อย เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสุทธิและกำรทยอยช ำระเงินกู้ ยืมระยะยำวกับ
สถำบนักำรเงินในปี 2562 ขณะที่ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
ลดลง เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นจำกกำรที่บริษัทได้ระดมทุนผ่ำนกำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนแก่
ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) ทัง้นี ้บริษัทมีเงื่อนไขตำมสญัญำเงินกู้กบัสถำบนักำรเงนิให้ต้องรักษำอตัรำส่วนหนีสิ้นต่อส่วน
ของเจ้ำของไม่ให้เกิน 2.00 เท่ำ  
 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้และภาระผูกพัน 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำกับ 7.28 เท่ำ 
7.65 เท่ำ และ 5.88 เท่ำ ตำมล ำดับ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ 
เนื่องจำกมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกเงินกู้ยืมจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงินที่เพิ่มขึน้ และปี  2563 บริษัท
และบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ลดลง เนื่องจำกมีภำระดอกเบีย้จ่ำยที่เพิ่มขึน้  จำกกำรขอรับกำร
สนบัสนุนสินเชื่อ ทัง้เพื่อกำรลงทนุและใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน ในขณะท่ีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนปรับตวั
ลดลง และฝ่ำยบริหำรเน้นติดตำมดแูลสภำพคล่องทำงกำรเงินอยู่อย่ำงใกล้ชิด 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำกับ 0.58 
เท่ำ 0.77 เท่ำ 0.86 เท่ำ และ 0.63 เท่ำ ตำมล ำดับ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระ
ผูกพันเพิ่มขึน้รวมถึงซือ้สินทรัพย์จำกกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน  เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรลงทุนใน
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ ช ำระคืนหนีต้ัว๋สญัญำใช้เงิน ช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่บริษัทมีกำร
จ่ำยเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 10 ล้ำนบำท ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัลดลง เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนลดลง
จำกปีก่อนหน้ำ ประกอบกบัมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 22 ล้ำนบำท ในปีดงักล่ำว 
 
สภาพคล่อง 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 428.62 
ล้ำนบำท 428.59 ล้ำนบำท และ 558.41 ล้ำนบำท มีหนีสิ้นหมุนเวียน เท่ำกับ 472.75 ล้ำนบำท 472.49 ล้ำนบำท และ 
607.87 ล้ำนบำท  ตำมล ำดับ ส่งผลให้มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) เท่ำ 0.91 เท่ำ 0.91 เท่ำ และ 1.21 เท่ำ 
ตำมล ำดับ และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (Quick-acid Ratio) เท่ำ 0.42 เท่ำ 0.45 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมล ำดับ 
โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้จำกรำยกำรจำกเงินสดและรำยกำร



   บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

เทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น และสินค้ำคงเหลือ ซึ่งเพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่มำกกว่ำหนีสิ้นหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ 
จำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น  และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวสถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี จึงเป็นผล
ให้อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำระยะเวลำวงจรเงินสด (Cash 
Cycle) ของบริษัทและบริษัทย่อย จะเห็นว่ำระยะเวลำวงจรเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เท่ำกับ 
126 วัน 126 วัน และ 173 วัน ตำมล ำดับ โดยสำเหตุที่บริษัทมีระยะเวลำของวงจรเงินสดเพิ่มขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของระยะเวลำกำรขำยสินค้ำเฉล่ียเป็นส ำคญั อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์  COVID-19 ที่เกิดขึน้ 
ท ำให้ธุรกิจของบริษัทชะลอตวัในปี 2563 จึงท ำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจดัเก็บและส ำรองวตัถดุิบและสินค้ำส ำเร็จรูป
เป็นระยะเวลำนำนขึน้ ซึ่งวตัถดุิบและสินค้ำส ำเร็จรูปดงักล่ำวยงัคงสำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิตและจ ำหน่ำยได้ อย่ำงไรก็
ตำม ฝ่ำยบริหำรได้ติดตำมดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด โดยเฉพำะกำรติดตำมเก็บหนีจ้ำกลูกหนีก้ำรค้ำ 
รวมถึงกำรบริหำรสินค้ำคงคลงัให้อยู่ในระดบัที่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจบุนั โดยฝ่ำยบริหำรได้มีกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรขอสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้รองรับ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 
กระแสเงนิสด 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 
เท่ำกบั 108.37 ล้ำนบำท 130.84 ล้ำนบำท และ 92.01 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสด
สทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 22.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกลกูหนีก้ำรค้ำ สินค้ำคงเหลือ และ
กำรประมำณกำรผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 
(86.26) ล้ำนบำท (103.09) ล้ำนบำท และ (82.64) ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรลงทุนซือ้สินทรัพย์
จำกกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เข้ำมำรวมในกลุ่มเพื่อขยำยธุรกิจ และกำรเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ  
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เท่ำกับ (18.95) ล้ำนบำท (21.87) ล้ำนบำท และ 162.06 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยในแต่ละปี บริษัทและบริษัทย่อยได้
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินตำมเงื่อนไข และมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 11.00 ล้ำนบำท 10.00 ล้ำน
บำท และ 22.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัท มีเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน จ ำนวน 162.49 ล้ำน
บำท 

 
 
 
 





  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษทั พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ

แต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

1. นำยสนัติ ธัญวงษ์ 
- ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
18 มกรำคม 2545 

77 ปริญญาตรี  
- นิติศำสตร์บณัฑติ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- เภสชัศำสตร์บณัฑติ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

 
การอบรม 
- DAP 73/2008 
- RCP 29/2012 

-ไม่มี- 2.55% 2545 -ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 2 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

2. นำยสมเกียรติ จติรวฒุิโชต ิ
- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอิสระ 
 
 (ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
4 ธันวำคม 2550 

64 ปริญญาตรี  
- บริหำรธุรกิจบณัฑติ สำขำกำร
บญัชี  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- นิติศำสตร์บณัฑติ  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- แพทย์แผนไทยบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

 
การอบรม 
- DAP 11/2004 
- ACP 2/2004 
- DCP 53/2005 
- CDC 6/2012 

-ไม่มี- 0.25% 2550 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว 
และสระว่ำยน ำ้ 

2547 – 2558 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
/ ประธำนกรรมกำรบริหำร

ควำมเส่ียง 
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ 

ผลิตและจ ำหน่ำยท่อ
เหล็ก 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 3 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

3. 
 

นำยปรำโมทย์ สิงหน ุ
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
4 ธันวำคม 2550 

63 ปริญญาโท 
- กำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์

และกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
ปริญญาตรี  
- กำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 
การอบรม 
- DAP 76/2008 
- ACP 41/2012 

-ไม่มี- 
 

0.35% 2550 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 4 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. 
 

นำงจติรวฒันำ จำรุ
วฒันชยั 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
จติรวฒันำ เที่ยง
วฒันธรรม 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
30 เมษำยน 2555 

69 ปริญญาโท  
- ศิลปศำสตร์บณัฑิตกฎหมำยธุรกจิ 

จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ปริญญาตรี  
- เศรษฐศำสตร์บณัฑิต จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 
 
การอบรม 
- DAP 99/2012 
- BNCP 4/2018 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรอนมุตัิร่วมลงทนุ
ของกองทนุ VCM และ 2 
กองทนุย่อยภำยใต้ SME 

Bank 

กำรลงทนุร่วมกบั
กิจกำร SME ของ
ธนำคำร 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว 
และสระว่ำยน ำ้ 

2557 – 2561 กรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ.ล็อกซ์เลย์ไวร์เลส 

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
โทรคมนำคม และ
ให้บริกำรส่งข้อมลู
ผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ 

2556 – 2560 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

ลงทนุในธุรกิจบริกำร
ทำงกำรเงิน 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 5 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. 
 

นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ์ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
9 สิงหำคม 2551 

66 ปริญญาตรี  
- นิติศำสตร์บณัฑติ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 
การอบรม 
- DAP 77/2009 
- BNCP 4/2018 
 

-ไม่มี- 
 

0.04% 2560 - ปัจจบุนั อนกุรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ 
คณะกรรมกำรปปช. 

หน่วยงำนรำชกำร 
 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 6 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

6. นำยสืบพงศ์ เกตนุตุ ิ
- กรรมกำรบริษัท 
- รองประธำน
กรรมกำรบริษัท 

- ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำม 
 

(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
9 กนัยำยน 2531 

67 ปริญญาโท  
- คณะบริหำรธุรกิจ (X-

MBA) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- Applied International 
Management (AIM) จำก
ประเทศสวีเดน 

ปริญญาตรี  
- เคมวีิศวกรรม 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 17/2008 
 

-ไม่มี- 18.28% 2531 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท /  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยน ำ้ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. อตุสำหกรรม   พนุ ำ้ร้อน 

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 
รวมถงึสำธำรณปูโภค 

2546 – 2563 กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรีุ 

สถำนศกึษำ 

2546 – 2550 /  
2560 – 2563 

กรรมกำร 
สภำอตุสำหกรรมจงัหวดัเพชรบรีุ 

หน่วยงำนภำครัฐ 

2553 – 2554 /  
2556 – 2563 

กรรมกำร 
สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หน่วยงำนภำครัฐ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 7 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2553 – 2562 กรรมกำรสำยงำนเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถมนษุย์ 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หน่วยงำนภำครัฐ 

2553 – 2559 รองประธำนสำยงำนวิจยั 
สภำอตุสำหกรรมภำคกลำง 

หน่วยงำนภำครัฐ 

2553 -2554 / 
2556 - 2563 

กรรมกำร 
สถำนบนัวิจยัพฒันำและนวตักรรม

เพื่ออตุสำหกรม 
สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หน่วยงำนภำครัฐ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 8 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

7. นำยอรรนพ จลุพนัธ์ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตัิกำรส่วนโรงงำน 

- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
9 กนัยำยน 2531  

66 ปริญญาโท  
- คณะบริหำรธุรกิจ (X-MBA) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ปริญญาตรี  
- คณะวิทยำศำสตร์  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 73/2008 

เป็น 1 ในผู้บริหำร 9.11% 2538 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยน ำ้ 

2531 - ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตัิ
กำรส่วนโรงงำน 
(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 

บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 9 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

8. ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำม 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
27 มีนำคม 2557 

50 ปริญญาเอก 
- วิศวกรรมอตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัเท็กซสั 
สหรัฐอเมริกำ 

ปริญญาโท 
- บริหำร 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- วิศวกรรมอตุสำหกำร 
มหำวิทยำลยัแหง่เทก็ซสั 
สหรัฐอเมริกำ 

ปริญญาตรี  
- วิศวกรรม  
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ-
เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

 
การอบรม 
- DAP 122/2015 

-ไม่มี- 0.56% 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำ
ท ำควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. นิพนธ์ บญุมณี 

ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. สมำนฉนัท์ 

ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริหำร 
บจก. ฟีด อินกรีเดีย๊นท์ ซพัพลำย 

ขำยอำหำรสตัว์ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. รำคโูต (ไทย) 

ขำยเคมีภณัฑ์ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. ไดก้ำ (ไทย) 

ขำยเคมีภณัฑ์ขำยอำหำรสตัว์ 
พิชผลทำงกำงเกษตร 

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะกำร์เด้น) 

ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะเครส) 

ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 10 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

9. นำยโสภณ สิกขโกศล 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ
ลงนำม 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
2 สิงหำคม 2549 

67 ปริญญาโท 
- กำรบริหำรธุรกจิ  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ปริญญาตรี  
- วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 73/2008 

-ไม่มี- 5.40% 2549 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรับภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 

2531 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษำ 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 11 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

10. นำยวรงค์ วงศ์สินอดุม 
- กรรมกำรบริษัท 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
7 พฤษภำคม 2556 

37 ปริญญาโท 
- MSc Financial Merit, 

Imperial College 
Business School 

ปริญญาตรี  
- คณะเศรษฐศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 122/2015 

-ไม่มี- 0.83% 2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. วอลล์ฟลำวเวอร์ 

เอฟแอนด์บ ี

บริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร และ
ร้ำนอำหำร 

2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. วนัเดย์ วอลล์ฟ

ลำวเวอร์ 

ผลิตและจ ำหน่ำยดอกไม้และต้นไม้
ประดิษฐ์ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. 22นำนำ 

บริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร และ
ร้ำนอำหำร 

2558 - ปัจจบุนั FVP Markets Innovation 
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 

ให้บริกำรทำงกำรเงิน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรับภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. ซฟัฟิคซแ์ลบ 

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. วรินทร์ พร็อพ

เพอร์ตี ้

ให้บริกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 12 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

11. นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 
- กรรมกำรบริษัท 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้: 
10 พฤษภำคม 2562 

40 ปริญญาโท  
- MIS, University 

of Bath, United 
Kingdom 

ปริญญาตรี  
- สำขำนิตศิำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธรรม
ศำสตร์ 

- สำขำ
เศรษฐศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 163/2019 

-ไม่มี- 6.99% 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำ
ท ำควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. อสุภุรำช 

ลงทนุในบริษัทอื่น 

2552 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก.เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต์ 

ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ ย อำหำร
เสริมพืช 

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. รับเบอร์ อินโนเวชัน่ 

ซือ้มำขำยไป ผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ที่ท ำจำกยำงพำรำ 

2550 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบริษัท 
บจก. นิวทริ สวีท 

ให้เชำ่ที่ดินเพื่อกำรเกษตร 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. เอ็น.วำย.รับเบอร์ 

ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำงข้นและ
น ำ้ยำงแปรรูป 

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. เอ็น.วำย.พืชไร่ 

เพำะปลกูยำงพำรำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำงสด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บจก. ทะเลทรัพย์ 

ให้เชำ่สถำนท่ีในอำคำรพร้อม
อปุกรณ์ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 13 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

12. นำยวีระพงค์ ลือสกลุ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่

กำรตลำด (รักษำกำร) 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
1 สิงหำคม 2534 

57 ปริญญาตรี  
- บริหำรธุรกิจตำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 

 
การอบรม 
- DAP 162/2019 
 

เป็น 1 ในผู้บริหำร 17.05% 2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยน ำ้ 

2534 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่

กำรตลำด (รักษำกำร) 
(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 

บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 14 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่

กำรเงิน 
- ผู้ รับผิดชอบสงูสดุใน

สำยงำนกำรบญัชีและ
กำรเงิน 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
19 สิงหำคม 2562 

41 ปริญญาตรี  
- สำขำวชิำบญัชีบณัฑิต วิทยำลยั
บริหำรธุรกิจนวตักรรมและกำร
บญัชี มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บญัฑิตย์ 

 
การอบรม 
- หลกัสตูร CFO’s Orientation 

Course for New IPOs โดย
ศนูย์ส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้
ตลำดทนุ ตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร การควบคมุภายใน
ส าหรับบริษัทท่ีเตรียมจด
ทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ (6 
ชัว่โมง) โดย บริษัท ฝึกอบรม
และสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั  

เป็น 1 ในผู้บริหำร -ไม่มี- 2562 - ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 
(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 

บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและ
จ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว 
และสระว่ำยน ำ้ 

2559 – 2561 ผู้อ ำนวยกำรบญัชีและ
กำรเงิน 

บจก. ไฮบริด เอ็นเนอร์จี  

ขำยส่งเชือ้เพลิงสู่
โรงงำนอตุสำหกรรม 

2556 – 2558 ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
บจก. ไอเอสเอส ฟำซิลิตี ้

เซอร์วิสจ ำกดั 

ธุรกิจบริกำรท ำควำม
สะอำด 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 15 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

14. นำยจีระพนัธ์ แสงแช่ม 
- ผู้จดักำรโรงงำน

อำวโุส (ผลิต) 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
2 พฤศจกิำยน 2558 

39 ปริญญาตรี  
- วิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัธนบรีุ 

เป็น 1 ใน
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 2558 - ปัจจบุนั ผู้จดักำรโรงงำน
อำวโุส (ผลิต) 

(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรับภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 

2555 – 2558 ผู้จดักำรโรงงำน 
บจก. อำสโก้แม็ค 

ฟิลเตอร์ 

ผลิต และจ ำหน่ำยอะไหล่และชิน้ส่วน
อปุกรณ์ยำนพำหนะ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 16 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

15. นำงสำวพจนำ ตนันิรัตร์ 
- ผู้จดักำรโรงงำน

อำวโุส (เทคนคิ) 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
15 ตลุำคม 2545 

42 ปริญญาโท  
- บริหำรธุรกิจ สำขำกำร

จดักำรนวตักรรม 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ปริญญาตรี  
- วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
วิศวกรรมเคม ี
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบรีุ 

เป็น 1 ใน
ผู้บริหำร 

0.04% 2545 - ปัจจบุนั ผู้จดักำรโรงงำนอำวโุส 
(เทคนคิ) 

(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์ภำยใน
ครัว และสระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 17 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

16. นำยเสำเอก วสิกชำติ 
- กรรมกำรบริหำร 
- ผู้จดักำรอำวโุส 

(ผลิตภณัฑ์) 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
1 มีนำคม 2556 

52 ปริญญาโท  
- MBA Finance & Marketing 

Regis University, Denver, 
Colorado, USA 

ปริญญาตรี  
- ภำควิชำเศรษฐศำสตร์ 
คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

เป็น 1 ใน
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 2556 - ปัจจบุนั ผู้จดักำรอำวโุส 
(ผลิตภณัฑ์) 

(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรับภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 18 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

17. นำยสกุำนต์ อินทรสตู 
- กรรมกำรบริหำร 
- ผู้จดักำรอำวโุส 

(ช่องทำง
จ ำหน่ำย) 

 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
2 เมษำยน 2561 

52 ปริญญาโท  
- เศรษฐศำสตร์  

Murry State 
University, 
Kentucky, USA 

ปริญญาตรี  
- เศรษฐศำสตร์  
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

เป็น 1 ใน
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 2561 - ปัจจบุนั ผู้จดักำรอำวโุส (ช่องทำง
จ ำหน่ำย) 

(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรับภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 

2559 – 2561 Chief Operating Officer 
บจก. ชนินทร์ ซิสเทมส์ 

แอด์ โซลชูัน่ส์ 

ให้บริกำรวำงระบบอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 

2556 – 2559 Chief Operating Officer 
บจก. อิเล็กทรอ อคสูติก 

ดีไซน์ กรุ๊ป 

ให้บริกำรตดิตัง้ระบบเคร่ืองเสียง 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 19 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

18. นำงสำววีณำ ชยัศรีโสภณกิจ 
- กรรมกำรบริหำร 
- ผู้จดักำรอำวโุส 

(ส ำนกังำน) 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
3 พฤษภำคม 2554 

52 ปริญญาตรี  
- จิตวิทยำอตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

เป็น 1 ในผู้บริหำร -ไม่มี- 2554 - ปัจจบุนั ผู้จดักำรอำวโุส 
(ส ำนกังำน) 

(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ

แต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู 
- ผู้จดักำรแผนกบญัชี 
- ผู้ รับผิดชอบโดยตรงในกำร

ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
นำงสำวสกุญัธิญำ ป่ันจัน่ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
2 พฤษภำคม 2556 

40 ปริญญาโท  
- MBA สำขำกำรบญัช ี

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญาตรี  
- กำรบญัช ี
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

การอบรม 
- หลกัสตูรมำตรฐำน 6 ฉบบั 
ที่กระทบกบังบกำรเงิน 
ประเด็นที่นกับญัชต้ีอง
ทรำบ (6 ชัว่โมง) 

- หลกัสตูรเจำะลกึ TFRS 16 
หลกักำรบญัชใีหมเ่ก่ียวกบั
สญัญำเชำ่ (6 ชัว่โมง) 

- โดย บริษัท ฝึกอบรมและ
สมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

เป็น 1 ใน
ผู้บริหำร 

-ไม่มี- 2556 - 
ปัจจบุนั 

ผู้จดักำรแผนกบญัชี 
(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรับ
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์ภำยใน
ครัว และสระว่ำยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตัง้ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษทั 

ประเภทธุรกิจ 

20. นำงสำวนจุรินทร์ สมทุรเวช 
- เลขำนกุำรบริษัท 
 
(ชื่อ-สกลุเดิม) 
-ไม่มี- 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้:  
5 มิถนุำยน 2540 

48 ปริญญาตรี  
- มนษุย์ศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
 

การอบรม 
- CSP ปี 40/2011 
- CRP ปี 3/2012 

-ไม่มี- 0.06% 2540 - ปัจจบุนั เลขำนกุำรบริษัท 
(ต ำแหน่งปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน์ 
เทคโนโลยี 

ผลิต น ำเข้ำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรับภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณ์ภำยในครัว และสระวำ่ยน ำ้ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท บริษัทย่อย 

 1. 2. 3. 4. 
1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ์ x xx @ ///(1.80%)     

2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)     
3. นำยปรำโมทย์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)     
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)     
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ์ xx xxx ///(0.04%)     
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)  xx @ xx @ ///(<0.01%) xx @ ///(<0.01%) xx @ 
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ์ xx @ // ///(6.43%) xx @  xx @ ///(<0.01%) xx @ ///(<0.01%)  
8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร xx @ ///(0.40%)     
9. นำยโสภณ สิกขโกศล xx @ ///(3.81%)     
10. นำยวรงค ์ วงศ์สินอดุม xx ///(0.58%)      
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรัพย์ xx ///(4.94%)      
12. นำยวีระพงค์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)   xx @ ///(5.06%) xx @ xx @ 
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //     
14. นำยจีระพนัธ์ แสงแช่ม / //      
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรัตร์ // ///(0.04%)     
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //      
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //      
18. นำงสำววีณำ ชยัศรีโสภณกิจ / //     
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู      
20. นำงสำวนจุรินทร์ สมทุรเวช ///(0.00%)     

หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม,  / = กรรมกำรบริหำร, // = ผู้บริหำร, /// = ผู้ถือหุ้น, //// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็นผู้ถือหุ้น, 
# = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็นกรรมกำร  
2) บริษัทย่อยตำมหลกัเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทนัน้ๆ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจ
ควบคุม 

บริษัท บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ์ x xx @ ///(1.80%)          
2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)          
3. นำยปรำโมทย์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)          
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)          
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ์ xx xxx ///(0.04%)          
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)         xx ///(10%)  
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ์ xx @ // ///(6.43%)          

8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร 
xx @ ///(0.40%) 

xx @ ///(25%) xx @ ///(22%) xx @ ///(15%) xx @ ///(20%) xx @ ///(20%) xx @ ///(0.26%) 
xx @ 

///(20.23%) 
  

9. นำยโสภณ สิกขโกศล xx @ ///(3.81%)          
10. นำยวรงค ์ วงศ์สินอดุม xx ///(0.58%)          xx @ ///(66.6%) 
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรัพย์ xx ///(4.94%)           
12. นำยวีระพงค์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)           
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //          
14. นำยจีระพนัธ์ แสงแช่ม / //           
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรัตร์ // ///(0.04%)          
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //           
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //           
18. นำงสำววีณำ ชยัศรีโสภณกิจ / //          
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู           
20. นำงสำวนจุรินทร์ สมทุรเวช ///(0.00%)          

หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม,  /// = ผู้ถือหุ้น, //// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็น
กรรมกำร  
2) บริษัทย่อยตำมหลกัเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทนัน้ๆ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจ
ควบคุม 

บริษัท บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ์ x xx @ ///(1.80%)          
2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)          
3. นำยปรำโมทย์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)          
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)          
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ์ xx xxx ///(0.04%)          
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)           
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ์ xx @ // ///(6.43%)          
8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร xx @ ///(0.40%)          
9. นำยโสภณ สิกขโกศล xx @ ///(3.81%)          
10. นำยวรงค ์ วงศ์สินอดุม xx ///(0.58%)  xx @ ///(50%) xx @ ///(76.78%)  xx @ xx @       
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรัพย์ xx ///(4.94%)      xx @ ///(16.43%) xx @ ///(20%) xx @ ///(20%) xx @ ///(25%) xx @ ///(20%) 
12. นำยวีระพงค์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)           
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //          
14. นำยจีระพนัธ์ แสงแช่ม / //           
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรัตร์ // ///(0.04%)          
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //           
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //           
18. นำงสำววีณำ ชยัศรีโสภณกิจ / //          
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู           
20. นำงสำวนจุรินทร์ สมทุรเวช ///(0.00%)          
หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม,  /// = ผู้ถือหุ้น, //// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็น

กรรมกำร  
2) บริษัทย่อยตำมหลกัเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทนัน้



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 25 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท 

 23. 24. 
1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ์ x xx @ ///(1.80%)   
2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)   
3. นำยปรำโมทย์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)   
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)   

5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ์ xx xxx ///(0.04%)   

6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)    
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ์ xx @ // ///(6.43%)   
8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร xx @ ///(0.40%)   
9. นำยโสภณ สิกขโกศล xx @ ///(3.81%)   
10. นำยวรงค ์ วงศ์สินอดุม xx ///(0.58%)    
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรัพย์ xx ///(4.94%)  xx @ ///(17.7%) xx @ ///(11.64%) 
12. นำยวีระพงค์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)    
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //   
14. นำยจีระพนัธ์ แสงแช่ม / //    
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรัตร์ // ///(0.04%)   
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //    
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //    
18. นำงสำววีณำ ชยัศรีโสภณกิจ / //   
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู    
20. นำงสำวนจุรินทร์ สมทุรเวช ///(0.00%)   

หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม, /// = ผู้ถือหุ้น, //// = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็นผู้ถือหุ้น, # = ผู้ที่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 
เป็นกรรมกำร  

2) บริษัทย่อยตำมหลกัเกณฑ์ภำยใต้อ ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผู้สอบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทนัน้ๆ 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 26 

รายชื่อบริษัทย่อย และบริษทัที่เกี่ยวข้อง 

รายชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทย่อย 
1. บจก. แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค (CVT) ขำยและให้บริกำรผลิตภณัฑ์น ำ้ยำท ำควำมสะอำด

ส ำหรับโรงงำนอตุสำหกรรม 
2. บจก. ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส (TSS) ขำยน ำ้ยำ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และให้เชำ่เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์ท ำควำมสะอำด และให้บริกำรซ่อมแซม 
3. บจก. มิสเตอร์พลู (MP) ขำยน ำ้ยำ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้สระน ำ้ และให้บริกำรสร้ำง 

ซ่อมแซม และดแูลสระน ำ้ 
4.  บจก. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด (AL) ขำยอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ์น ำ้ยำท ำ

ควำมสะอำด 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
5. บจก. ไดก้ำ (ไทย)  ขำยเคมีภณัฑ์ขำยอำหำรสตัว์ พิชผลทำงกำงเกษตร 
6. บจก. รำคโูต (ไทย) ขำยเคมีภณัฑ์ 
7. บจก. ไดก้ำ เอสเตท ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
8. บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะเครส) ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
9. บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะกำร์เด้น) ขำยอสงัหำริมทรัพย์ 
10. บจก. นิพนธ์ บญุมณี ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 
11. บจก. สมำนฉนัท์ ค้ำอสงัหำริมทรัพย์ 
12. บจก. อตุสำหกรรม พนุ ำ้ร้อน พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ รวมถึงสำธำรณปูโภค 
13. บจก. ซฟัฟิคซแ์ลบ ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต 
14. บจก. วรินทร์ พร็อพเพอร์ตี ้ ให้เชำ่อสงัหำริมทรัพย์ 
15. บจก. 22นำนำ ให้บริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร / ร้ำนอำหำร 
16. บจก. วอลล์ฟลำวเวอร์ เอฟแอนด์บี ให้บริกำรด้ำนอำหำรในภตัตำคำร / ร้ำนอำหำร 
17. บจก. วนัเดย์ วอลล์ฟลำวเวอร์ ผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดษิฐ์ และค้ำปลีก 
18. บจก. ทะเลทรัพย์ ให้เชำ่สถำนท่ีในอำคำรพร้อมอปุกรณ์ 
19. บจก. นิวทริ สวีท  ให้เชำ่ที่ดินเพื่อท ำกำรเกษตร 
20. บจก. รับเบอร์ อินโนเวชัน่ ซือ้มำขำยไป ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำงพำรำ 
21. บจก. อสุภุรำช ลงทนุในบริษัทอื่น 
22. บจก. เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต ์ ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ ย อำหำรเสริมพืช 
23. บจก. เอ็น.วำย.พืชไร่ เพำะปลกูยำงพำรำและจ ำหน่ำยน ำ้ยำงสด 
24. บจก. เอ็น.วำย.รับเบอร์ ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำงข้นและน ำ้ยำงแปรรูป 

 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 2  -หน้ำ 1 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย  
 

รายชื่อกรรมการ บจก. แคลวาทสิ-เอเชีย 
แปซิฟิค (CVT) 

บจก. ไทยสจว็ต 
เซอร์วิสเซ็ส (TSS) บจก. มิสเตอร์พูล (MP) บจก. แอลไลส์ 

อินเตอร์เทรด (AL) 

1. นำยสืบพงศ์  เกตนุตุ ิ xx @ xx @ xx @ xx @ 
2. นำงสำวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ xx @    
3. นำยอรรนพ จลุพนัธ์ xx @ xx @ xx @  
4. นำยวีระพงค ์ ลือสกลุ  xx @ xx @ xx @ 
5. นำงไพริน ตรีลกัษณวิลยั    xx @ 

 
หมำยเหต ุ:   1)     XX = กรรมกำร @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 3  - หน้ำ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั  
 
 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตัง้บริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของ
บริษัท โดยบริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จ ำกดั มอบหมำยให้ นำยธนำ วงศ์แสงนำค ซึง่ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรผู้จดักำร ปฏิบตัิงำน
เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท และได้แต่งตัง้ นำงสำวอัญชนิล คุมพวกมิตร ซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งผู้จดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน ในบริษัทให้ปฏิบตัิงำนเป็นหวัหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฎิบตัิงำนของบริษัท 
และให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม ่ำเสมอทกุไตร
มำส ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จ ำกัด และ นำยธนำ วงศ์แสงนำค 
รวมถึง นำงสำวอัญชนิล คุมพวกมิตร แล้ว ได้ลงควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  จำกรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในดงักล่ำว ไม่พบประเด็นส ำคญัที่มีผลต่อระบบกำรควบคมุภำยแต่อย่ำงใด 
 นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และก ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล 
เพื่อก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำรระดบัสงู ฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำน และพนกังำนต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย  รวมถึงมีกำรส่ือสำรกับพนักงำนให้ได้ตระหนักว่ำ พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบที่ เก่ียวข้องในงำนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้
ถกูต้องครบถ้วน เป็นไปตำมกฎเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 
 

ประวัติ นางสาวอัญชนิล คุมพวกมติร (ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทั) 
การศึกษา : ปริญญำโทกำรบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและธนำคำร มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
    (Master of Business Administration, Banking and Finance Major, Ramkhamhaeng  

  University) 
  : ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
    (Bachelor of Business Administration, Accounting Major, Ramkhamhaeng University) 
การท างาน : พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน, บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี                    

จ ำกดั (มหำชน) 
  : พ.ศ. 2556 – 2558 Senior Internal Audit, บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : - 
ประกาศนียบัตร : - 



  บริษัท พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 3  - หน้ำ 2 

ประวัติ นายธนา วงศ์แสงนาค (ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษทั ออดิท เฮ้าส์ จ ากัด) 
การศึกษา  : Master of Accounting, Utah State University, USA 
   : ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
    (Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University) 
   : บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
    (Bachelor of Accounting, Thammasat University) 
การท างาน  : พ.ศ. 2534 ถงึ ปัจจบุนั กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จ ำกดั 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำต (CIA: Certified Internal Auditor) 
   : ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต (CPA: Certified Public Auditor) 
ประกาศนียบัตร : Facilitating Results Using CSA จดัโดย สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  : Internal Quality Assessment จดัโดย สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  : Audit Project Management จดัโดย สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  : Operational Auditing จดัโดย สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  : ประกำศนียบตัร กฎหมำยภำษีอำกร จดัโดย ศำลภำษีอำกรกลำง 
  : ภำษีอำกรส ำหรับธุรกรรมระหว่ำงประเทศ จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
  : Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
 






