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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา และการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน 

 
บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลติ

และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆำ่เชือ้ ภำยใตต้รำสนิคำ้หลกั “PEERAPAT” รวมทัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร (Hospitality Industry) ไดแ้ก่ เครื่องลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิ เครื่องจกัรและอปุกรณท์ ำควำมสะอำดพืน้ สระว่ำยน ำ้ส  ำเรจ็รูปและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง เครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดั
พลงังำน เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผูผ้ลิตหรือน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ผลิตภณัฑ ์(ดรูำยละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบักลุม่ผลติภณัฑไ์ดใ้นหวัขอ้ 2.2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ) ประกอบดว้ย 
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เช่น น ำ้ยำเพื่องำนซักผ้ำ น ำ้ยำเพื่อปรับสภำพน ำ้ และน ำ้ยำซักรีดสูตร เฉพำะส ำหรับธุรกิจ

โรงพยำบำล โรงซกัรดี และโรงฆำ่สตัว ์เป็นตน้ 
2) กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ เช่น น ำ้ยำฆำ่เชือ้ทั่วไป น ำ้ยำฆำ่เชือ้ส  ำหรบัโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่ม เป็นตน้ 
3) กลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวั เช่น น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำช่วยแหง้ เครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ ภำชนะ อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั

เครือ่งใชใ้นครวั เป็นตน้ 
4) กลุม่ผลิตภณัฑแ์ม่บำ้นและกำรท ำควำมสะอำดพืน้ เช่น น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ น ำ้ยำเคลือบเงำพืน้ เครื่องจกัรและ

อปุกรณท์ ำควำมสะอำดพืน้ ผลติภณัฑอ์ปุโภคส ำหรบักลุม่แมบ่ำ้น เป็นตน้ 
5) กลุม่ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรอืน เช่น น ำ้ยำซกัผำ้ น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำปรบัผำ้นุ่ม แอลกอฮอลฆ์่ำเชือ้ ผลิตภณัฑอ์ปุโภค

ที่ใชใ้นครวัเรอืน เป็นตน้ 
6) กลุม่ผลิตภณัฑส์ระว่ำยน ำ้ เช่น เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระวำ่ยน ำ้ สระว่ำยน ำ้ส  ำเรจ็รูป อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบสระวำ่ย

น ำ้ เป็นตน้ 
7) กลุม่ผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 

นอกจำกนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัเป็นผูใ้หเ้ช่ำและผูใ้หบ้ริกำรในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษัท 
ไดแ้ก่ กำรใหเ้ช่ำและบรกิำรดำ้นครวั งำนบรกิำรดำ้นสระวำ่ยน ำ้ งำนบรกิำรดำ้นเครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน และงำน
บรกิำรอื่นๆ  

ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีกำรจดัโครงสรำ้งกลุม่บริษัทเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทยอ่ย
แตล่ะแหง่จะแบง่ควำมรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำน ดงันี ้
1. บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) (PRAPAT) ด ำเนินงำนผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำมสะอำด น ำเขำ้

เครื่องจักรและอุปกรณด์ำ้นครวั กำรท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ำ้ จ ำหน่ำยและใหบ้ริกำรดูแลรกัษำเครื่องท ำน ำ้รอ้น
ประหยัดพลงังำน โดยเนน้ท ำกำรตลำดแก่ลูกคำ้ภำคธุรกิจ (Business to Business) เป็นหลกั เช่น โรงแรม รีสอรท์ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ เป็นตน้  

2. บริษัท ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกัด (TSS) ด ำเนินงำนใหบ้ริกำรเช่ำและจ ำหน่ำยเครื่องลำ้งภำชนะแก่กลุ่มลูกคำ้
รำ้นอำหำรและเครื่องดื่มดว้ยทีมงำนขำยที่มีประสบกำรณ ์โดย TSS จะซือ้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดภำชนะจำกบริษัทเพื่อ
จ ำหนำ่ยตอ่ใหแ้ก่ลกูคำ้ที่เช่ำหรอืซือ้เครือ่งลำ้งภำชนะจำก TSS 

3. บริษัท มิสเตอรพ์ลู จ ำกดั (MP) ด ำเนินงำนใหค้ ำปรกึษำ จ ำหน่ำย และวำงระบบสระวำ่ยน ำ้และอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ รวมถึงจ ำหน่ำยเคมีภัณฑป์รับสภำพน ำ้ โดยให้บริกำรแก่ลูกค้ำกลุ่มโรงแรม ผู้พัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัย ์(Property Developer) โดย MP จะซือ้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดจำกบรษัิทเพื่อจ ำหนำ่ยตอ่ใหแ้ก่ลกูคำ้ 
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4. บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด (CVT) ด ำเนินงำนจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ ส  ำหรบั
โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดย CVT จะซือ้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดจำก
บรษัิทเพื่อจ ำหนำ่ยตอ่ใหแ้ก่ลกูคำ้ 

5. บริษัท แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั (AL) ด ำเนินงำนจ ำหน่ำยน ำ้ยำซกัรีดสตูรเฉพำะส ำหรบักลุม่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจ
โรงแรมและรสีอรท์ อำทิ โรงพยำบำล โรงซกัอตุสำหกรรม โรงฆำ่สตัว ์โดย AL จะซือ้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดจำกบรษัิทเพือ่
จ ำหนำ่ยตอ่ใหแ้ก่ลกูคำ้ 

บริษัทสำมำรถผลิตได้น ำ้ยำท ำควำมสะอำดได้ทั้งประเภทน ำ้ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) และผงน ำ้ยำ 
(Powder Hygiene Cleaning) ปัจจบุนับรษัิทมีโรงงำนตัง้อยูท่ี่ต  ำบลทบัคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี มีก ำลงักำรผลติ 
1,200 ตนัตอ่เดือนส ำหรบัเคมีภณัฑช์นิดน ำ้ และ 400 ตนัตอ่เดือนส ำหรบัเคมีภณัฑช์นิดผง  

ประวตัิควำมเป็นมำโดยสงัเขป บริษัทไดจ้ดัตัง้ขึน้เมื่อปี 2531 ในช่ือบริษัท พีรพฒัน ์เคมีอตุสำหกรรม จ ำกดั โดย
คณุสืบพงศ ์เกตนุตุิ (“คณุสืบพงศฯ์”) รว่มกบักลุม่เพื่อนรว่มสถำบนักำรศึกษำ ซึ่งมีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์ก่ียวกบัธุรกิจ
ดำ้นน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ส  ำหรบัภำคอตุสำหกรรม ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท โดยเริ่มตน้จำก
กำรเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำซกัรีดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรมที่ใชก้บัเครื่องซกัผำ้ขนำดใหญ่ โดยช่วงแรกเนน้กลุม่ลกูคำ้
ประเภทโรงแรมและโรงพยำบำลที่มีกำรซกัรีดผำ้ปริมำณมำกและใชเ้ครื่องซกัผำ้ขนำดใหญ่ ต่อมำดว้ยวิสยัทศันข์องทีม
ผูบ้ริหำรในกำรขยำยตลำดดำ้นสินคำ้และบริกำรที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจึงไดท้ ำกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑน์ ำ้ยำไปยงักลุม่
น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดส ำหรบัครวั น ำเขำ้และจ ำหน่ำยอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสระว่ำยน ำ้ อำทิ 
ระบบป๊ัม ระบบบ ำบัดสระว่ำยน ้ำ เป็นต้น  นอกจำกนี ้ ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำน ้ำยำฆ่ำเชื ้อส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ
ภำคอตุสำหกรรมและโรงงำนตำ่งๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกลุม่ลกูคำ้โรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งตอ้งกำรกำรฆำ่เชือ้ที่
ถกูสขุอนำมยัแตไ่มเ่ป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและไมม่ีอนัตรำยจำกกำรปนเป้ือน  
 จำกประสบกำรณแ์ละควำมช ำนำญในธุรกิจน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆำ่เชือ้มำนำนกวำ่ 30 ปี ประกอบกบั
ควำมพรอ้มในดำ้นบคุลำกร ทีมช่ำงและเครือ่งมืออปุกรณ ์สง่ผลใหบ้รษัิทสำมำรถขยำยงำนบรกิำรออกแบบ ติดตัง้ ทดสอบ 
ปรบัปรุง ซ่อมบ ำรุง ตลอดจนกำรแนะน ำ ตรวจสอบ วัดผล และใหค้  ำปรึกษำในกำรใช้น ำ้ยำใหม้ีประสิทธิภำพสูงสุด 
ประหยดัตน้ทนุและพลงังำนใหแ้ก่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครบวงจร เช่น บริกำรใหค้  ำปรกึษำดำ้นน ำ้ยำเพื่อแกไ้ขปัญหำใหก้บัลกูคำ้
ดำ้นกำรซกัรีด-กำรฆ่ำเชือ้-กำรท ำควำมสะอำด บริกำรทดสอบคณุภำพกำรซกัลำ้ง-กำรฆ่ำเชือ้-กำรท ำควำมสะอำดสินคำ้
ภำยหลงักำรใชง้ำนน ำ้ยำ บรกิำรซอ่มแซมอปุกรณภ์ำยใน 24 ชั่วโมง บรกิำรบ ำรุงรกัษำเครือ่งจกัรอปุกรณเ์ป็นสญัญำรำยปี 
เป็นตน้ 

จำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นกำรเป็นผู้น  ำเทคโนโลยีท ำควำมสะอำดดว้ยนวัตกรรมใหม่เข้ำมำสู่
อุตสำหกรรมกำรท ำควำมสะอำดและกำรอนำมัยในประเทศไทย กำรวิจัยพัฒนำน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้
คุณภำพสูงเพื่อท ำกำรตลำดเชิงพำณิชย์กับลูกค้ำธุรกิจอุตสำหกรรม (Business-to-Business: B2B) และกลุ่มลูกค้ำ
ครวัเรือน (Business-to-Customer: B2C) ควบคู่ไปกับกำรเสนองำนบริกำรที่ดีและครบวงจรใหก้ับลูกคำ้ รวมทัง้กำรมี
ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยที่ครอบคลมุทั่วประเทศ ท ำให้บริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้จนเป็นที่ยอมรบัจำกลกูคำ้ดำ้น
น ำ้ยำกลุ่มท ำควำมสะอำด ฆ่ำเชือ้ และซกัรีดในประเทศไทย และยงัสำมำรถขยำยฐำนลกูคำ้ไปยงัต่ำงประเทศในกลุ่ม
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economic Community: AEC) ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจ ำหน่ำย  5 ประเทศ 
ประกอบดว้ย กมัพชูำ เวียดนำม เมียนมำร ์สปป.ลำว และอินโดนีเซีย 
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1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และหลักในการด าเนินธุรกจิ 
 
วิสัยทัศน ์
 เป็นผูน้  ำตลำดเทคโนโลยีท ำควำมสะอำดในกลุม่อตุสำหกรรมกำรบริกำรและอำหำรในภมูิภำคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ดว้ยกำรวิจยัและพฒันำโซลชูั่นกำรท ำควำมสะอำดที่ถกูสขุลกัษณะ เพื่อควำมพงึพอใจสงูสดุของลกูคำ้ พรอ้มมุง่มั่น
ที่จะขบัเคลือ่นธุรกิจและสงัคมใหเ้ติบโตไปดว้ยกนัอยำ่งยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
• สรำ้ง Corporate Branding & Positioning, Corporate Brand Awareness และ Customer Loyalty ที่แข็งแรงทั่ว

ทัง้ภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ : บริษัทจะเนน้กำรท ำตลำดผ่ำนแบรนด ์PEERAPAT เพื่อใหล้กูคำ้จดจ ำและ
สรำ้งควำมภกัดีในแบรนดด์งักล่ำว รวมทัง้เนน้กำรสื่อสำรกบัลกูคำ้อย่ำงใกลชิ้ดโดยผูบ้ริหำรกลุ่มบริษัท ผูจ้ัดกำร
ศนูยธ์ุรกิจและสำขำ ตวัแทนจ ำหนำ่ยทัง้ในประเทศและตวัแทนจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ รวมถึงกำรเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้
เปำ้หมำยผำ่นกำรออกงำนนิทรรศกำรและงำนแสดงสนิคำ้นำนำชำติ 

• สรำ้ง Corporate Positioning ในฐำนะผู้น  ำ “Cleaning Hygiene Solutions” ด้วยกำรผสำนควำมร่วมมือ “PPG 
Synergy” ภำยในกลุ่มพีรพัฒน์ (Peerapat Group : PPG) : บริษัทจะเน้นกำรน ำเสนอสินค้ำหลำกหลำยกลุ่ม
ผลิตภณัฑใ์หส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรสงูสดุแก่ลกูคำ้แตล่ะรำย รวมทัง้น ำเสนองำนบริกำรตอ่เนื่องเพื่อเพิ่ม
โอกำสในกำรสรำ้งรำยได ้โดยสรำ้งองคค์วำมรูเ้ก่ียวกบัสนิคำ้และบริกำรของทัง้กลุม่บรษัิทผำ่นกำรฝึกอบรมทีมงำน 
และสรำ้ง Key account เพิ่มเติม 

• ผลกัดนักำรเขำ้สู่ Industry 4.0 ดว้ยเทคโนโลยีอินเตอรเ์นต Internet-of-Things (IoT) มำใชใ้นกำรใหบ้ริกำรลกูคำ้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผล : บริษัทเริ่มตน้พนัธกิจนีโ้ดยกำรลงทุนระบบโปรแกรม Seiko จำกประเทศ
อิตำลี เพื่อน ำมำใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ ลกูคำ้สำมำรถควบคมุกำรใชง้ำนเครื่องป้อนน ำ้ยำผ่ำนโปรแกรมบนมือถือหรอื
อปุกรณไ์อที รวมทัง้แสดงสถำนะกำรท ำงำนและผลกำรท ำงำนใหล้กูคำ้ทรำบถึงประสทิธิภำพกำรท ำงำนไดท้นัที 

• ผลกัดนักำรวิจยั พฒันำ และสรรหำนวตักรรมสนิคำ้และบรกิำรใหม่ๆ  ทัง้ภำยในองคก์ร และกำรรว่มมือกบัพนัธมิตร
ทำงธุรกิจในประเทศและต่ำงประเทศ  : บริษัทเนน้จุดเด่นในกำรแข่งขนัผ่ำนกำรวิจัยและพฒันำผลิตภัณฑใ์หม้ี
คณุสมบตัิพิเศษเหมำะสมกบักำรใชง้ำนท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ไดต้ำมวตัถปุระสงคเ์ฉพำะของลกูคำ้ กำรวิจยั
และพฒันำดงักลำ่วมีทัง้ผำ่นควำมรว่มมือกบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ และสถำบนักำรศกึษำในประเทศ 

• ผลกัดันกำรขยำยตลำดผ่ำนช่องทำง Digital Platform ร่วมกับเทคโนโลยี Fintech เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้รำยย่อย 
SMEs-Small and Medium Enterprises ทั่วประเทศ : บริษัทเริ่มท ำกำรตลำดส ำหรับกลุ่มลูกค้ำ Business-to-
Customer (B2C) ผำ่นช่องทำงกำรตลำดออนไลน ์อำทิ Line OA, Shopee, Lazada เป็นตน้ 

• สง่เสริมกำรสรำ้งคณุคำ่ของคนและสงัคม ทัง้กำรพฒันำบุคลำกรในองคก์ร ควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูคำ้ และกำร
เติบโตธุรกิจรว่มกบัสงัคมอยำ่งยั่งยืน : บรษัิทสรำ้งวฒันธรรมองคก์รใหท้กุภำคสว่นยดึมั่นหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 
หลักในการด าเนินธุรกิจ 

• Accountability – มีควำมส ำนกึรบัผิดชอบ ทัง้ตอ่องคก์ร ลกูคำ้ ตนเอง และสงัคม 

• Encouragement – ใหก้ ำลงัใจและสนบัสนนุแก่ทกุหนว่ยงำน เพื่อสรำ้งผลส ำเรจ็ขององคก์รโดยรวม 

• Competitiveness – ช่วยกนัเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั เพื่อก ำไรสงูสดุอยำ่งตอ่เนื่อง 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 
บรษัิทก่อตัง้เมื่อปี 2531 ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท ถือหุน้โดยคณุสบืพงศฯ์ กลุม่เพื่อนรว่มสถำบนั 

และกลุ่มเครือญำติของคุณสืบพงศ์ฯ ในสัดส่วนรอ้ยละ  30.30 รอ้ยละ 43.90 และรอ้ยละ 25.80 ของทุนจดทะเบียน 
ตำมล ำดบั ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรเติบโตและมีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนมำอย่ำงตอ่เนื่อง โดยมีวตัถปุระสงคก์ำรเพิ่มทนุแตล่ะ
ครัง้แตกตำ่งกนัไป อำทิ เพื่อกำรลงทนุ เพื่อเพิ่มสภำพคลอ่งทำงกำรเงิน เพื่อเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่ผูบ้รหิำร/พนกังำนของบริษัท
และบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: ESOP) เพื่อกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้สำมญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เป็นตน้ โดย
กำรเพิ่มทนุในอดีตที่ผ่ำนมำมีทัง้กำรเพิ่มทนุจำกผูถื้อหุน้เดิม ผูบ้ริหำร พนกังำน เครือญำติและเพื่อนนกัธุรกิจของผูบ้รหิำร 
รวมถึงผูส้นใจรว่มลงทนุในธุรกิจของบรษัิท 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีกำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัดงันี ้
 

ระยะเวลา พัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2531 • คุณสืบพงศ ์เกตุนุติ จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท พีรพฒัน ์เคมีอุตสำหกรรม จ ำกัด เมื่อวนัที่ 9 
กนัยำยน 2531 ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท ถือหุน้โดยคณุสบืพงศฯ์ กลุม่เพื่อน
ร่วมสถำบนั และกลุ่มเครือญำติของคุณสืบพงศฯ์ ในสดัส่วนรอ้ยละ  30.30 รอ้ยละ 43.90 
และรอ้ยละ 25.80 ของทุนจดทะเบียน ตำมล ำดับ เพื่อด ำเนินธุรกิจผลิตและจัดจ ำหน่ำย
น ้ำยำซักรีดส ำหรับภำคอุตสำหกรรม โดยเน้นลูกค้ำเป้ำหมำยกลุ่มธุรกิจโรงแรมและ
โรงพยำบำลที่มีกำรซกัผำ้ปริมำณมำกในแต่ละครัง้ดว้ยเครื่องซกัผำ้ขนำดใหญ่ที่ตอ้งกำร
น ำ้ยำซกัที่มีคณุสมบตัิพิเศษ 

• บริษัทมีกำรวิจยัพฒันำสตูรน ำ้ยำส ำหรบัท ำควำมสะอำดดำ้นต่ำงๆ เพิ่มเติมเพื่อท ำกำรต่อ
ยอดกำรตลำดจำกลกูคำ้เป้ำหมำยหลกักลุ่มธุรกิจโรงแรมและโรงพยำบำล อำทิ เคมีภณัฑ์
ลำ้งภำชนะ เคมีภณัฑท์ ำควำมสะอำดพืน้และครวั เป็นตน้ 

ปี 2535 • คุณสืบพงศฯ์ จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกัด (“TSS”) เมื่อวันที่ 21 
ตลุำคม 2535 ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท ถือหุน้โดยคณุสืบพงศฯ์ และกลุม่
ผูบ้ริหำร/พนกังำน ในสดัสว่นรอ้ยละ 51.00 และรอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 
ตำมล ำดบั เพื่อด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้เทคโนโลยีดำ้นครวั เช่น เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ สนิคำ้
และอุปกรณ์ที่ เ ก่ียวเนื่องกับเครื่องล้ำ งภำชนะอัตโนมัติ  ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ 
“STEWARD” รวมทัง้เพื่อเปิดหนว่ยธุรกิจกำรบรกิำรใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 

ปี 2536 • กองทุน AIB Govett Investment Management (I.O.M.) Limited ( “กองทุน AIB”)  จำก
ประเทศองักฤษ ใหค้วำมสนใจและเขำ้ซือ้หุน้สำมญัของบริษัท สง่ผลใหก้องทนุดงักลำ่วถือ
หุน้บริษัทในสดัส่วนรอ้ยละ 27.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ โดยสดัส่วนกำรถือหุน้ของ
คณุสืบพงศฯ์ และผูถื้อหุน้กลุม่อื่นๆลดลงตำมสดัสว่น ซึ่งกองทนุ AIB ไม่มีควำมสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบัผูถื้อหุน้ กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษัิท ทัง้นี ้รำคำเสนอ
ขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement: PP) ใหแ้ก่กองทุน AIB สงู
กวำ่มลูคำ่ที่ตรำไวต้อ่หุน้ สง่ผลใหภ้ำยหลงักำรเสนอขำยหุน้บรษัิทมีสว่นเกินมลูคำ่หุน้จ ำนวน 
10.31 ลำ้นบำท 
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ระยะเวลา พัฒนาการที่ส าคัญ 

• เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน 2536 คุณสืบพงศฯ์ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท ชะอ ำพีรพฒันเ์คมีคอล 
จ ำกัด (“CPC”) ดว้ยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 0.50 ลำ้นบำท ถือหุน้โดยคณุสืบพงศฯ์ สดัส่วน
รอ้ยละ 89.90 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ส ำหรบัหุน้ที่เหลือถือโดยกลุม่ผูบ้ริหำร/พนกังำน
ของ CPC เพื่อด ำเนินธุรกิจเป็นโรงงำนผลิตเคมีภณัฑใ์หก้ับบริษัท มีโรงงำนตัง้อยู่ที่อ  ำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี  (ทั้งนี ้ ในปี 2557 มีกำรโอนกิจกำรทั้งหมด (Entire Business 
Transfer: EBT) ไปรวมกันกับบริษัท) ปัจจุบนั CPC จดทะเบียนเลิกกิจกำรและช ำระบญัชี
บรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

ปี 2538 • เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2538 คณุสบืพงศฯ์ จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิท มิสเตอร ์พลู จ ำกดั (“MP”) 
ด้วยทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2.00 ล้ำนบำท ถือหุ้นโดยคุณสืบพงศ์ฯ และกลุ่มผู้บริหำร/
พนกังำนของ MP ในสดัสว่นรอ้ยละ 69.50 และรอ้ยละ 30.50 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 
ตำมล ำดบั เพื่อด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละอปุกรณส์ ำหรบัสระว่ำยน ำ้ อำทิ ป๊ัมน ำ้, 
เครื่องกรอง, เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระวำ่ยน ำ้ เช่น เกลือ คลอรีน เป็นตน้ รวมทัง้ยงัใหบ้รกิำรวำง
ระบบบ ำบัดและดูแลท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ำ้ ตำมแผนกลยุทธ์ต่อยอดกำรตลำดจำก
ลกูคำ้เป้ำหมำยหลกั คือ กลุม่ธุรกิจโรงแรมที่จ ำเป็นจะตอ้งมีสระวำ่ยน ำ้ไวบ้ริกำรลกูคำ้ที่เขำ้
พกัโรงแรม 

ปี 2543 • เมื่อวนัท่ี 18 มกรำคม 2543 บรษัิทไดจ้ดัตัง้บรษัิทยอ่ย ช่ือ บรษัิท คลนีแคร ์ไฮยีน (ไทยแลนด)์ 
จ ำกัด (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกัด (“CVT”)) ดว้ยทนุจด
ทะเบียนจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท ถือหุน้โดยบริษัท และกลุม่ผูบ้ริหำร/พนกังำนของบริษัท ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 74.00 และรอ้ยละ 26.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ตำมล ำดบั เพื่อด ำเนนิ
ธุรกิจจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดประเภทสำรฆำ่เชือ้ ภำยใตส้ตูรกำรผลติและเครือ่งหมำย
กำรคำ้ “Calgonit” รวมถึงอปุกรณท์ ำควำมสะอำดส ำหรบักลุม่ธุรกิจโรงงำนผลิตอำหำรและ
เครือ่งดื่ม 

• เมื่อวนัที่ 1 พฤษภำคม 2543 คณุสืบพงศฯ์ จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด 
จ ำกดั (“AL”) ดว้ยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 2.00 ลำ้นบำท ถือหุน้โดยคณุวรรณำ คชรนิทร ์(ผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหลกัของ AL ในขณะนัน้) และกลุ่มผูบ้ริหำร/พนกังำนของ
บริษัท ในสดัสว่นรอ้ยละ 77.00 และรอ้ยละ 23.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ตำมล ำดบั 
เพื่อด ำเนินธุรกิจจ ำหน่ำยน ำ้ยำซกัรีดส ำหรบักลุ่มธุรกิจโรงพยำบำล โรงซกัรีด และโรงงำน
แปรรูปอำหำร ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธใ์นดำ้นกำรบริหำรจดักำรใหเ้กิดควำมคลอ่งตวัใน
กำรติดต่อประมูลงำน กำรเสนอบริกำร และกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยที่ตอ้งใชท้กัษะและ
ควำมช ำนำญเฉพำะส ำหรบักลุม่ลกูคำ้ดงักลำ่ว 

• บริษัทไดร้บัมำตรฐำน ISO 9001: 2008 (มำตรฐำนเดิม ISO 9001 : 2000) รบัรองโดย SGS 
(Thailand) Limited ซึ่งเป็นมำตรฐำนส ำหรบัระบบบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำนสำกล เพื่อ
ควำมเป็นเลิศทำงดำ้นคณุภำพ และควำมมีประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์ร 
โดยองค์กำรระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรมำตรฐำน ( International Organization for 
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Standardization) ส ำหรบักำรออกแบบและกำรผลติ น ำ้ยำเคมีพิเศษส ำหรบักำรซกั ท ำควำม
สะอำด และฆำ่เชือ้ 

• MP เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 2.00 ลำ้นบำท เป็น 5.00 ลำ้นบำท โดยเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่ม
ทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น 

ปี 2544 • TSS เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ลำ้นบำท เป็น 10.00 ลำ้นบำท โดยเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น 

ปี 2546 • บรษัิทลงทนุเพิ่มสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิท คลนีแคร ์ไฮยีน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั โดยรบัซือ้หุน้
จำกผูถื้อหุน้กลุม่ผูบ้ริหำรของบริษัทดงักลำ่ว สง่ผลใหบ้ริษัทมีสดัสว่นกำรถือหุน้เพิ่มขึน้จำก
รอ้ยละ 74.00 เป็นรอ้ยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 

ปี 2547 • บริษัท คลีนแคร ์ไฮยีน (ไทยแลนด)์ จ ำกดั เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 3.00 ลำ้นบำท เป็น 5.00 
ลำ้นบำท โดยเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วน บริษัทจึงยงัคงมี
สดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 80 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 

• บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตตำมหลักเกณฑ์ด้ำน Good Manufacturing 
Practice (GMP) ผลติภณัฑว์ตัถอุนัตรำยจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 

• บริษัทไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท. 8001-2546 (Thai Labor- Standard: 
TLS 8001-2546) ซึ่งเป็นมำตรฐำนท่ีเนน้ใหธุ้รกิจ (นำยจำ้ง) แสดงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
โดยมีมำตรฐำนกำรคุม้ครองแรงงำนใหท้ดัเทียมและเสมอภำค ก่อใหเ้กิดคุณภำพชีวิต มี
ควำมปลอดภยั มีแรงงำนสมัพนัธท์ี่ดี และมีขวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำน 

• บริษัท คลีนแคร ์ไฮยีน (ไทยแลนด)์ จ ำกัด ไดเ้ปลี่ยนช่ือบริษัทเป็น บริษัท แคลวำทิส (ไทย
แลนด)์ จ ำกัด เมื่อวนัที่ 20 ธันวำคม 2547 (ปัจจุบนัเปลี่ยนช่ือเป็นบริษัท แคลวำทิส-เอเชีย 
แปซิฟิค จ ำกดั (“CVT”)) 

ปี 2548 • บริษัทได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดี เด่นด้ำนสวัสดิกำรและแรงงำนสัมพันธ์ 
ระดบัประเทศ ครัง้ที่ 1 จำกส ำนกัแรงงำนสมัพนัธ ์

ปี 2549 • กองทนุ AIB ขำยหุน้ทัง้หมดที่ถือในบริษัทในสดัสว่นรอ้ยละ 27.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระ
แลว้ เนื่องจำกกองทนุดงักลำ่วตอ้งกำรปิดกองทนุ โดยกลุม่ผูท้ี่รว่มกนัรบัซือ้หุน้ดงักลำ่วมีทัง้
กลุ่มผูถื้อหุน้เดิม กรรมกำร/ผูบ้ริหำรของบริษัท และผูส้นใจร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัท 
ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของคุณสืบพงศฯ์ เปลี่ยนแปลงเป็นรอ้ยละ 22.96 ของทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ หุน้สว่นที่เหลือถือโดยผูบ้ริหำร/พนกังำนของบริษัท และผูส้นใจลงทนุ ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 61.02 และรอ้ยละ 16.02 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ตำมล ำดบั 

• บรษัิทไดร้บัรำงวลัสถำนประกอบกำรดีเดน่ดำ้นสวสัดิกำรและแรงงำนสมัพนัธ ์ ระดบัประเทศ 
ครัง้ที่ 2 จำกส ำนกัแรงงำนสมัพนัธ ์

• บริษัทไดร้บัมำตรฐำน ISO 14001: 2004 (มำตรฐำนเดิม ISO 14001 : 1996) รบัรองโดย 
SGS (Thailand) Limited ซึ่ ง เ ป็นมำตรฐำนส ำหรับ ระบบกำรจัดกำรสิ่ ง แวดล้อม 
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(Environmental Management System) ส  ำหรบักำรออกแบบและกำรผลติ น ำ้ยำเคมีพิเศษ
ส ำหรบักำรซกั ท ำควำมสะอำด และฆ่ำเชือ้ และส ำหรบักำรผลิตเครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดั
พลงังำน 

• บริษัทไดร้บัมำตรฐำน ISO/IEC 17025:2005 รบัรองโดย SGS (Thailand) Limited  ซึ่งเป็น
มำตรฐำนว่ำดว้ยควำมสำมำรถของหอ้งปฏิบตัิกำรทดสอบ และหอ้งปฏิบตัิกำรสอบเทียบ 
(General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories) 
เพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจใหก้บัลกูคำ้ดว้ยบริกำรที่มีคุณภำพสม ่ำเสมอ และถูกตอ้งตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้รกิำร 

• บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ม ำ ต ร ฐ ำ น  OHSAS 18001: 2007 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series) รบัรองโดย SGS (Thailand) Limited ซึง่เป็นมำตรฐำนกำรจดักำรชีวอ
นำมยัและควำมปลอดภยั โดยเนน้เรือ่งกำรดแูลสขุภำพอนำมยัของผูป้ฏิบตัิงำนและกำรดแูล
ดำ้นควำมปลอดภยั ส ำหรบักำรออกแบบและกำรผลิต น ำ้ยำเคมีพิเศษส ำหรบักำรซกั, ท ำ
ควำมสะอำด และฆำ่เชือ้ และส ำหรบักำรผลติเครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 

• บริษัทไดร้บัมำตรฐำน TIS 18001-2554 จำกส ำนกังำนมำตรฐำนอตุสำหกรรม (สมอ.) เป็น
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โดยมีกำรประยุกต์เอำ
มำตรฐำนกำรจดักำรควำมปลอดภยัของสำกล (OHSAS 18001) และมำตรฐำนแรงงำนไทย 
(มรท. 8001) มำใชเ้ป็นแนวทำง กำรออกแบบและกำรผลิต น ำ้ยำเคมีพิเศษส ำหรบักำรซกั 
ท ำควำมสะอำด และฆำ่เชือ้ และส ำหรบักำรผลติเครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 

• บริษัท แคลวำทิส จีเอ็มบีเอช จ ำกัด (“Calvatis GmbH”) ประเทศเยอรมนี เขำ้ลงทุนซือ้หุน้
ของบริษัท แคลวำทิส (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระ
แล้ว โดยซือ้หุ้นจำกกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในขณะนั้นทุกรำยซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย ส่งผลให้ 
PRAPAT, Calvatis GmbH และผูบ้รหิำร/พนกังำน มีสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 10 
และร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว ตำมล ำดับ ทั้งนี ้ Calvatis GmbH ไม่มี
ควำมสมัพนัธใ์นลกัษณะเป็นบคุคลเก่ียวโยงกนักบัผูถื้อหุน้ กรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษัิท 

ปี 2550 • บริษัท แคลวำทิส (ไทยแลนด)์ จ ำกัด ไดเ้ปลี่ยนช่ือบริษัท เป็น บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แป
ซิฟิค จ ำกดั (“CVT”) เมื่อวนัท่ี 29 มกรำคม 2550 

• บรษัิทท ำกำรจดัโครงสรำ้งกลุม่บรษัิท (Peerapat Group: PPG) ดงันี ้
- บริษัทเข้ำซือ้หุ้นของ TSS จำกกลุ่มคุณสืบพงศ์ฯ และผู้บริหำร/พนักงำนของบริษัท

ดงักลำ่ว ท ำให ้PRAPAT มีสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 92.39 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 
หุน้สว่นที่เหลือรอ้ยละ 7.61 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ถือโดยกลุม่ผูบ้ริหำรของ TSS 
ในขณะนัน้ ตำมนโยบำยกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรบรหิำรงำนบรษัิทยอ่ยของผูบ้ริหำรท่ำน
นัน้ๆ 

- บรษัิทเขำ้ซือ้หุน้ของ MP จำกกลุม่คณุสบืพงศฯ์ และผูบ้รหิำร/พนกังำนของบรษัิทดงักลำ่ว 
ท ำให ้PRAPAT มีสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 96.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ หุน้สว่นท่ี
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เหลือรอ้ยละ 4.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ ถือโดยกลุม่ผูบ้รหิำรของ MP ในขณะนัน้ 
ตำมนโยบำยกำรสรำ้งแรงจงูใจในกำรบรหิำรงำนบรษัิทยอ่ยของผูบ้รหิำรทำ่นนัน้ๆ 

• บริษัทได้รับรำงวัลสถำนประกอบกำรดี เด่นด้ำนสวัสดิกำรและแรงงำนสัมพันธ์ 
ระดบัประเทศ ครัง้ที่ 3 จำกส ำนกัแรงงำนสมัพนัธ ์

• TSS เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 10.00 ลำ้นบำท เป็น 15.00 ลำ้นบำท โดยเสนอขำยหุน้สำมญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัสว่น โดยสดัสว่นกำรถือหุน้ของ PRAPAT ยงัคงเป็นรอ้ยละ 
92.39 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ 

• Calvatis GmbH ประสงคจ์ะลงทุนซือ้หุน้เพื่อเพิ่มสดัส่วนกำรถือหุน้ใน CVT เป็นรอ้ยละ 20 
ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ บริษัทเล็งเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจให้
แข็งแกร่งมำกยิ่งขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงขำยหุน้ของ CVT ในสดัส่วนรอ้ยละ 10.00 ของทุนจด
ทะเบียนช ำระแลว้ ให้แก่ Calvatis GmbH ส่งผลให ้PRAPAT มีสดัส่วนกำรถือหุน้คงเหลือ
รอ้ยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ หุน้ส่วนที่เหลือถือโดย Calvatis GmbH และ
ผูบ้ริหำร/พนกังำนของ CVT ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 และรอ้ยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน
ช ำระแลว้ ตำมล ำดบั 

ปี 2551 • เมื่อวนัที่ 28 สิงหำคม 2551 บริษัทไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั พรอ้ม
ทัง้เปลีย่นช่ือเป็น บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน)  

• CVT เพิ่มทนุจดทะเบียนจำก 5.00 ลำ้นบำท เป็น 10.00 ลำ้นบำท โดยกำรจ่ำยปันผลเป็นหุน้
สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรำยตำมสดัสว่น 

ปี 2554 • บรษัิทท ำกำรจดัโครงสรำ้งกลุม่บรษัิท โดยกำรลงทนุซือ้หุน้ของ AL จำกผูถื้อหุน้ทกุรำย ท ำให้
บริษัทมีสดัสว่นกำรถือหุน้รอ้ยละ 90.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ หุน้สว่นที่เหลือรอ้ยละ 
10.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ ถือโดยผูบ้ริหำรของ AL ในขณะนัน้ ตำมนโยบำยกำร
สรำ้งแรงจงูใจในกำรบรหิำรงำนบรษัิทยอ่ยของผูบ้รหิำรทำ่นนัน้ 

• บริษัทมีกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง จ ำนวน 7,497,262 หุน้ ใหแ้ก่กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงกำร ESOP) ในรำคำหุน้ละ 1 บำท 
(มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท) เพื่อเป็นกำรตอบแทนและจงูใจพนกังำนของกลุม่บรษัิท 

ปี 2556 • บริษัทไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสระวำ่ยน ำ้ส  ำเรจ็รูป ตรำสินคำ้ Magiline จำก
ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจำกบรษัิทเลง็เห็นวำ่ผลติภณัฑด์งักลำ่วมีควำมคงทน สวยงำม สะดวก
ในกำรติดตัง้ ช่วยในกำรประหยดัพลงังำนและคำ่ใช่จ่ำยนบัตัง้แตว่นัติดตัง้จนตลอดอำยกุำร
ใชง้ำน มีควำมเหมำะสมส ำหรบัตลำดสระวำ่ยน ำ้ในประเทศไทย เพื่อรองรบักบักำรขยำยตวั
อย่ำงรวดเร็วของตลำดสระว่ำยน ำ้ส่วนตัวตำมบำ้นจัดสรร  Pool Villa บำ้นพักตำกอำกำศ 
เป็นตน้ 

ปี 2557 • บรษัิทจดทะเบียนเปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไวจ้ำกหุน้ละ 1.00 บำท เป็นหุน้ละ 0.50 บำท 

• บริษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 15 ล้ำนหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right 
Offering: RO) ในอตัรำ 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในรำคำหุน้ละ 1.00 บำท (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้
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ระยะเวลา พัฒนาการที่ส าคัญ 

ละ 0.50 บำท) และมีกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 10 ลำ้นหุน้ ใหแ้ก่ผูล้งทนุแบบ
เฉพำะเจำะจง (Private Placement: PP) ในรำคำบัญชีต่อหุ้น (book value) ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2556 หกัสว่นลดในอตัรำรอ้ยละ 15-20 (มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) ภำยหลงั
กำรเสนอขำยหุน้แบบ PP บริษัทจึงมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้เพิ่มขึน้จ ำนวน 9.80 ลำ้นบำท และ
ส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 140.00 
ลำ้นบำท 

ปี 2558 • บริษัทไดเ้ริ่มธุรกิจจ ำหน่ำยเครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน เพื่อใหส้อดคลอ้งตำมแผนกล
ยทุธต์่อยอดกำรตลำดจำกลกูคำ้เป้ำหมำยหลกั คือ กลุม่ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีควำมตอ้งกำรใช้
ผลิตภัณฑเ์ครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยัดพลงังำน โดยสั่งผลิตจำกต่ำงประเทศและน ำเขำ้มำ
จ ำหนำ่ยภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ “PP Energy” โดยผูบ้รหิำรบรษัิทมีประสบกำรณใ์นธุรกิจ
เครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำนจำกกำรที่เคยรว่มลงทนุในธุรกิจดงักลำ่วกบัเพื่อนนกัธุรกิจ
มำก่อน 

ปี 2559 • บรษัิทไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนอตุสำหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green System) 
จำกกระทรวงอุตสำหกรรม  ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรติดตำม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง 

ปี 2562 • เพื่อเป็นกำรเตรียมตวัจัดโครงสรำ้งกลุ่มธุรกิจรองรบักำรน ำบริษัทเขำ้จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และเป็นกำรเพิ่มกลุ่มสินคำ้ประเภทน ำ้ยำซกัรีดส ำหรบัรำ้นซกัอบรีด และเพิ่ม
กลุม่ลกูคำ้รำ้นซกัอบรดีขนำดกลำงและขนำดเลก็ทั่วประเทศ บรษัิทจึงท ำขอ้ตกลงเพื่อเขำ้ซือ้
ตรำสินคำ้ “ซกั อบ รีด” หรือ “ตรำชำ้ง” และสตูรสินคำ้จำกบริษัท เพื่อนซกัรีด จ ำกัด (PZR) 
ซึ่งเป็นบรษัิทของบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั จ ำนวนเงินทัง้สิน้ 5.82 ลำ้นบำท โดย PRAPAT เริ่มท ำ
กำรตลำดส ำหรบัสนิคำ้ดงักลำ่วตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 

ปี 2563 • หุน้สำมญัของบรษัิทเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
(mai) โดยบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100.00 ลำ้นบำท เป็น 170.00 ลำ้นบำท ดว้ยกำร
ออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 140,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และเสนอ
ขำยใหแ้ก่กลุม่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวน 40,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท โดยบริษัทได้
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักลำ่วกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 22 เมษำยน 2563 
สง่ผลใหปั้จจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 170.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั
จ ำนวน 340,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และวนัที่ 12 ถึง 15 ตลุำคม 2563 
บริษัทไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป ผูม้ีอุปกำระคุณของบริษัทและ
บริษัทย่อย กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 100 ลำ้นหุน้ 
ในรำคำเสนอขำย 1.50 บำทตอ่หุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 150.00ลำ้นบำท บรษัิทไดจ้ดทะเบียน
กบักระทรวงพำณิชยเ์มื่อวนัที่ 16 ตลุำคม 2563 และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บั
หุน้สำมญัของบริษัทจ ำนวน 340.00 ลำ้นหุน้มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำทเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนและเริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) ตัง้แตว่นัท่ี 20 ตลุำคม 
2563  
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1.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท 
 
  โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่บรษัิท ณ วนัท่ี   31   ธนัวำคม   2563  เป็นดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมำยเหต:ุ /1 ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือของ TSS ไดแ้ก่ กลุม่ผูบ้รหิำร/พนกังำนของ TSS ถือหุน้รอ้ยละ 1.71 และกลุม่ผูส้นใจลงทนุ ถือหุน้รอ้ยละ 5.90  
 /2 ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือของ MP ไดแ้ก่ ผูบ้รหิำร/พนกังำนของ MP (ปัจจบุนัเกษียณอำยงุำน) ถือหุน้รอ้ยละ 4.00 
 /3 ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือของ CVT ไดแ้ก่ Calvatis GMBH ถือหุน้รอ้ยละ 20.00 และผูบ้รหิำร/พนกังำนของ CVT ถือหุน้รอ้ยละ 10.00 
 /4 ผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือของ AL ไดแ้ก่ ผูบ้รหิำร/พนกังำนของ AL ถือหุน้รอ้ยละ 10.00 
 /5 บรษัิท พีซีเค เท็กซไ์ทล ์เคมีคอล จ ำกดั เป็นบรษัิทของกลุม่ครอบครวัพำนิชำภรณ ์ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีอตุสำหกรรมส ำหรบั

ผลิตภณัฑส์ิ่งทอ ซึง่บรษัิทไดเ้ขำ้รว่มลงทนุถือหุน้ตัง้แตปี่ 2544 และบนัทกึบญัชีในรำยกำรเงินลงทนุระยะยำวอื่น 
 
บริษัทยอ่ย 
1) บรษัิท ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั (“TSS”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 21 ตลุำคม 2535 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 15.00 ลำ้นบำท (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) 
ที่ตัง้ส  ำนกังำน : 408 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ใหบ้ริกำรเช่ำและจ ำหน่ำยเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ โดยมีรูปแบบกำรใหเ้ช่ำแบบ

เหมำรวมคำ่น ำ้ยำ หรอืกำรเช่ำแบบไมร่วมน ำ้ยำ 
กรรมกำรบรษัิท : 1) นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ 

2) นำยอรรนพ จลุพนัธ ์
3) นำยวีระพงค ์ลอืสกลุ 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม : นำยวีระพงค ์ลอืสกลุ ลงลำยมือช่ือรว่มกบั นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ หรอื นำยอรรนพ จลุ
พนัธ ์และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท : TSS เป็นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุน้จ ำนวน 1,385,923 หุน้ คิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 92.39 ของทุนจดทะเบียนของ TSS และมีกรรมกำรร่วมกันกับ PRAPAT 
ไดแ้ก่ นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ นำยอรรนพ จลุพนัธ ์และนำยวีระพงค ์ลอืสกลุ 

 
 

92.39% 96.00% 90.00% 70.00% 9.99% 

 
 

บจก. พีซีเค เทก็ซไ์ทล ์เคมีคอล/5   
ทนุจดทะเบียน/ทนุช ำระแลว้  

8.00 ลำ้นบำท 

  

 
 

บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทนุจดทะเบียน 170 ลำ้นบำท / ทนุช ำระแลว้ 170 ลำ้นบำท 

 
 

บจก. มิสเตอร ์พลู/2 

ทนุจดทะเบียน/ทนุช ำระแลว้  
5.00 ลำ้นบำท 

  

 
 

บจก. แคลวำทสิ-เอเชีย แปซฟิิค/3  
ทนุจดทะเบียน/ทนุช ำระแลว้  

10.00 ลำ้นบำท 

  

 
 

บจก. แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด/4   
ทนุจดทะเบียน/ทนุช ำระแลว้  

2.00 ลำ้นบำท 

  

 
 

บจก. ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซส็/1  
ทนุจดทะเบียน/ทนุช ำระแลว้ 

 15.00 ลำ้นบำท 
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2) บรษัิท มิสเตอร ์พลู จ ำกดั (“MP”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 31 มีนำคม 2538 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 5.00 ลำ้นบำท (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) 
ที่ตัง้ส  ำนกังำน : 408 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : ใหค้  ำปรกึษำ จ ำหน่ำย วำงระบบสระว่ำยน ำ้น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ และจ ำหน่ำย

เคมีภณัฑป์รบัสภำพน ำ้ 
กรรมกำรบรษัิท : 1) นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ 

2) นำยอรรนพ จลุพนัธ ์
3) นำยวีระพงค ์ลอืสกลุ 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม : กรรมกำรสองคน ลงลำยมือช่ือรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท : MP เป็นบริษัทยอ่ย โดย PRAPAT ถือหุน้จ ำนวน 48,002 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 

96.00 ของทนุจดทะเบียนของ MP และมีกรรมกำรรว่มกนักบั PRAPAT ไดแ้ก่ นำย
สบืพงศ ์เกตนุตุิ นำยอรรนพ จลุพนัธ ์และนำยวีระพงค ์ลอืสกลุ 

 
3) บรษัิท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั (“CVT”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 18 มกรำคม 2543 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 10.00 ลำ้นบำท (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) 
ที่ตัง้ส  ำนกังำน : 406 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : จ ำหน่ำยน ้ำยำท ำควำมสะอำด และน ้ำยำฆ่ำเชื ้อ ส  ำหรับโรงงำนอำหำรและ

เครือ่งดื่ม และโรงงำนอตุสำหกรรมตำ่งๆ 
กรรมกำรบรษัิท : 1) นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ 

2) นำยอรรนพ จลุพนัธ ์
3) นำงสำวรุง่ทิพย ์มีแมน่วิทย ์

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม : นำงสำวรุง่ทิพย ์มีแมน่วิทย ์ลงลำยมือช่ือรว่มกบันำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ หรอื นำยอรรนพ 
จลุพนัธ ์รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท : CVT เป็นบรษัิทยอ่ย โดย PRAPAT ถือหุน้จ ำนวน 70,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
70.00 ของทนุจดทะเบียนของ CVT และมีกรรมกำรรว่มกนักบั PRAPAT ไดแ้ก่ นำย
สบืพงศ ์เกตนุตุิ และนำยอรรนพ จลุพนัธ ์ 

 
4) บรษัิท แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั (“AL”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 1 พฤษภำคม 2543 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 2.00 ลำ้นบำท (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท) 
ที่ตัง้ส  ำนกังำน : 406 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : จ ำหน่ำยน ำ้ยำซกัรีดสตูรเฉพำะส ำหรบักลุม่ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 

อำทิ โรงพยำบำล โรงซกัอตุสำหกรรม โรงฆำ่สตัว ์
กรรมกำรบรษัิท : 1) นำงไพรนิ ตรลีกัษณวิลยั 

2) นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ 
3) นำยวีระพงค ์ลอืสกลุ 

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม : นำงไพรนิ ตรลีกัษณวิลยั ลงลำยมือช่ือรว่มกบันำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ หรอืนำยวีระพงค ์
ลอืสกลุ รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
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ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท : AL เป็นบรษัิทยอ่ย โดย PRAPAT ถือหุน้จ ำนวน 179,999 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
90.00 ของทุนจดทะเบียนของ AL และมีกรรมกำรร่วมกนักบั PRAPAT ไดแ้ก่ นำย
สบืพงศ ์เกตนุตุิ และนำยวีระพงค ์ลอืสกลุ  

 
เงนิลงทุนระยะยาว 
1) บรษัิท พีซีเค เทก็ซไ์ทล ์เคมคีอล จ ำกดั (“PCK”) 

วนัท่ีจดทะเบียน : 5 กมุภำพนัธ ์2536 
ทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ : 8.00 ลำ้นบำท (มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท) 
ที่ตัง้ส  ำนกังำน : 23 ซอยพรเีมียร ์1 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : จ ำหนำ่ยเคมีส  ำหรบัอตุสำหกรรมสิง่ทอ 
กรรมกำรบรษัิท : 1) นำงสำวก่ิงกำญจน ์ฉวำนนท ์

2) นำยก ำป่ัน พำนิชำภรณ ์
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม : กรรมกำรหนึง่คนลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 
ควำมสมัพนัธก์บับรษัิท : PRAPAT ถือหุ้นจ ำนวน 79,996 หุ้น คิดเป็นในสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของทุนจด

ทะเบียนของ PCK 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิท” หรอื “PRAPAT”) และบรษัิทยอ่ย ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลติและ

จ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆ่ำเชือ้  ภำยใตต้รำสินคำ้หลัก “PEERAPAT” รวมทั้งเป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำย
เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอตุสำหกรรมกำรใหบ้รกิำร (Hospitality Industry) ไดแ้ก่ เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ ำควำมสะอำดพืน้ สระวำ่ยน ำ้ส  ำเรจ็รูปและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง เครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน เป็น
ตน้ โดยผลติภณัฑท์ี่บรษัิทเป็นผูผ้ลติหรอืน ำเขำ้มำจ ำหนำ่ย แบง่ออกเป็น 7 กลุม่ผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย 

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เช่น น ำ้ยำเพื่องำนซักผ้ำ น ำ้ยำเพื่อปรับสภำพน ำ้ น ำ้ยำซักรีดสูตรเฉพำะส ำหรับธุรกิจ
โรงพยำบำล โรงซกัรดี และโรงฆำ่สตัว ์เป็นตน้ 

2) กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ เช่น น ำ้ยำฆำ่เชือ้ทั่วไป น ำ้ยำฆำ่เชือ้ส  ำหรบัโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่ม เป็นตน้ 
3) กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั เช่น น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำช่วยแหง้ เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ ภำชนะ อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั

เครือ่งใชใ้นครวั เป็นตน้ 
4) กลุม่ผลติภณัฑแ์มบ่ำ้นและกำรท ำควำมสะอำดพืน้ เช่น น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ น ำ้ยำเคลอืบเงำพืน้ เครือ่งจกัรและ

อปุกรณท์ ำควำมสะอำดพืน้ ผลติภณัฑอ์ปุโภคส ำหรบักลุม่แมบ่ำ้น เป็นตน้ 
5) กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน เช่น น ำ้ยำซกัผำ้ น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำปรบัผำ้นุ่ม แอลกอฮอลฆ์่ำเชือ้ ผลิตภัณฑ์

อปุโภคที่ใชใ้นครวัเรอืน เป็นตน้ 
6) กลุม่ผลิตภณัฑส์ระว่ำยน ำ้ เช่น เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระว่ำยน ำ้ สระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูป อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบสระ

วำ่ยน ำ้ เป็นตน้ 
7) กลุม่ผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยยงัประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำและใหบ้รกิำรในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุม่ผลติภณัฑข์องบรษัิท ไดแ้ก่ กำร
ใหเ้ช่ำและบรกิำรดำ้นครวั งำนบรกิำรดำ้นสระวำ่ยน ำ้ งำนบรกิำรดำ้นเครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน และงำนบรกิำรอื่นๆ  

บริษัทมีโรงงำนตัง้อยู่ที่ต  ำบลทับคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริษัทไดร้บัมำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คณุภำพ (ISO 9001) มำตรฐำนระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) มำตรฐำนกำรจดักำรชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
(TIS 18001, OHSAS 18001) มำตรฐำนรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก ำหนดกำรผลติ (Good Manufacturing Practice: 
GMP) และมำตรฐำนผลิตภัณฑ ์HALAL ส  ำหรบัช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย บริษัทจ ำหน่ำยผลิตภัณฑใ์หก้ับลูกคำ้ผ่ำนทำง
ทีมงำนฝ่ำยขำยของบริษัท ศนูยธ์ุรกิจ และสำขำ นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยที่บริษัทเป็นผูค้ัดเลือกซึ่ง
ปัจจบุนัมีตวัแทนจ ำหนำ่ยทัง้หมด 18 รำย ครอบคลมุเขตพืน้ท่ีกำรขำยทั่วทกุภมูิภำคของประเทศไทย บรษัิทและบรษัิทย่อยได้
ขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในรูปแบบกำร
แตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ยในแตล่ะประเทศที่ขยำยเขตพืน้ท่ีกำรขำยเขำ้ไป ปัจจบุนัมีกำรแตง่ตัง้ตวัแทน 10 รำยในพืน้ท่ีกำรขำย 5 
ประเทศแลว้ ประกอบดว้ย กมัพชูำ เวียดนำม เมียนมำร ์สปป.ลำว และอินโดนีเซีย  
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บรษัิทไดม้ีกำรจดัโครงสรำ้งกลุม่บรษัิทเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำน โดยบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่
จะแบง่ควำมรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำ่งๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
ประเภทผลิตภัณฑ ์ ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์ บริษัททีด่ าเนินการ กลุ่มลูกค้า 
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ซักรีด 

น ำ้ยำเพ่ืองำนซกัผำ้ 
น ำ้ยำเพ่ือปรบัสภำพน ำ้ 

น ำ้ยำเพ่ืองำนรดีผำ้ ปรบัผำ้นุ่ม 

PRAPAT 

• ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำ 
• ธุรกิจโรงแรม รสีอรท์ 

• ธุรกิจรำ้นซกัอบรดี 

• ลกูคำ้ครวัเรอืน (Household) ประเภท
จ ำหน่ำยปลกีส  ำหรบัใชใ้นบำ้นเรอืน 

น ำ้ยำซกัรดีสตูรเฉพำะส ำหรบัธุรกิจ
โรงพยำบำล โรงซกัรดี และโรงฆ่ำ
สตัว ์ซึง่ตอ้งมีคณุสมบตัิพิเศษ
เพ่ิมเติมดำ้นกำรฆ่ำเชือ้ในกำรซกั 

AL (บรษัิทยอ่ย) 

• จ ำหน่ำยน ำ้ยำกลุม่ซกัรดีใหแ้กล่กูคำ้
เฉพำะกลุม่ 

• ธุรกิจโรงพยำบำล 

• ธุรกิจโรงซกัรดีอตุสำหกรรม 

• ธุรกิจโรงฆ่ำสตัว ์

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ฆา่เชือ้ 

น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ทั่วไป PRAPAT 

• ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำ 
• ธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรม 

• ลกูคำ้ครวัเรอืน (Household) ประเภท
จ ำหน่ำยปลกีส  ำหรบัใชใ้นบำ้นเรอืน 
โดยเฉพำะกลุม่ผลิตภณัฑฆ์่ำเซือ้และ
ท ำควำมสะอำดทั่วไป 

น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ส  ำหรบัโรงงำน
อตุสำหกรรมผลิตอำหำรและ

เครือ่งดื่ม 

CVT (บรษัิทยอ่ย) 

• จ ำหน่ำยน ำ้ยำภำยใตส้ตูรผลิตและ
ตรำสินคำ้ “Calgonit” และใหบ้รกิำร
ฆ่ำเชือ้ในโรงงำน 

• ธุรกิจโรงงำนผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม 

• ธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรม 

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านครัว 

น ำ้ยำลำ้งจำน, น ำ้ยำชว่ยแหง้, 
น ำ้ยำลำ้งตะกรนั 

เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิตรำสินคำ้ 
STEWARD 

ภำชนะและอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
เครือ่งใชใ้นครวั 

PRAPAT 

• ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำ 

• สั่งผลิตเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิจำก
ตำ่งประเทศ และน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย 

• จดัจ ำหน่ำยภำชนะและอปุกรณท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัเครือ่งใชใ้นครวั 

• ใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม
เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิโดยทีม 
“ฝ่ำยศนูยร์วมชำ่ง” 

• ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 

TSS (บรษัิทยอ่ย) 

• จ ำหน่ำยเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
• ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ * 

• ธุรกิจรบัจดัเลีย้ง  

• ธุรกิจรำ้นอำหำรและเครือ่งดื่ม Food 
Chain และ Stand Alone 

* เฉพำะกรณีลกูคำ้กลุม่ธุรกิจโรงแรมและ
รสีอรท์ที่ตอ้งกำรเชำ่เครือ่งลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิจะด ำเนินกำรโดย TSS  

(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์
แ ม่ บ้ า น แ ล ะท า
ความสะอาดพื้น 
(Building Care) 

น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ 
น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ส  ำหรบังำนพืน้ 

น ำ้ยำเคลือบเงำพืน้ 
เครือ่งจกัรและอปุกรณท์ ำควำม

สะอำดพืน้ 

PRAPAT 

• ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำ 

• จดัจ ำหน่ำยเครือ่งจกัรและอปุกรณท์ี่
เก่ียวขอ้งกบักำรท ำควำมสะอำดพืน้ 

• ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 

• ธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรม 

• ธุรกิจรบัจำ้งท ำควำมสะอำดอำคำร
ส ำนกังำน 
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ประเภทผลิตภัณฑ ์ ค าอธิบายผลิตภัณฑ ์ บริษัททีด่ าเนินการ กลุ่มลูกค้า 
ผลิตภณัฑอ์ปุโภคส ำหรบักลุม่

แมบ่ำ้น อำทิ ถงุมือท ำควำมสะอำด 
• จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ปุโภคส ำหรบั

กลุม่แมบ่ำ้น 
• ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• ลกูคำ้ครวัเรอืน (Home-use) ประเภท
จ ำหน่ำยปลกีส  ำหรบัใชท้  ำควำม
สะอำดพืน้ในบำ้นพกั 

(5) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในครัวเ รือน 
(Home Care) 

น ำ้ยำส ำหรบักลุม่ลกูคำ้ครวัเรอืน 
เชน่ น ำ้ยำซกัผำ้ น ำ้ยำลำ้งจำน 

น ำ้ยำปรบัผำ้นุ่ม แอลกอฮอลฆ์่ำเชือ้ 
เป็นตน้ 

ผลิตภณัฑอ์ปุโภคที่ใชใ้นครวัเรอืน 
เชน่ กระดำษทิชชู ่ถงุขยะ เป็นตน้ 

PRAPAT 

• ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำที่ใชใ้น
ครวัเรอืน ภำยใตต้รำสนิคำ้ “คนมี
น ำ้ยำ (Solvable Gang)” 

• จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ปุโภคที่ใชใ้น
ครวัเรอืน 

• ลกูคำ้ปลีกรำยยอ่ย 

• พนกังำนของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่
เขำ้เป็นสมำชิกกลุม่ชอ่งทำงกำรขำย 
Digital 

• กลุม่สหกรณก์ำรเกษตร ซึง่ซือ้สินคำ้
ไปจ ำหน่ำยตอ่ใหแ้ก่สมำชิก 

(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์
สระว่ายน า้ 

เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระวำ่ยน ำ้ 
สระวำ่ยน ำ้ส  ำเรจ็รูป 

อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัสระวำ่ยน ำ้ 
กำรใหบ้รกิำรดแูลสระวำ่ยน ำ้ 

PRAPAT 

• ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำส  ำหรบัท ำ
ควำมสะอำดสระวำ่ยน ำ้ 

• น ำเขำ้คลอรนี ผงกรอง จำก
ตำ่งประเทศเพ่ือจ ำหน่ำยใหล้กูคำ้ 

• เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสระวำ่ยน ำ้
ส  ำเรจ็รูป ตรำสินคำ้ “Magiline” จำก
ประเทศฝรั่งเศส 

• ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 

• ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์

• สถำบนักำรศกึษำ 

• ลกูคำ้รำยยอ่ยประเภทเจำ้ของบำ้นพกั
ตำกอำกำศ, Pool Villa 

อปุกรณ ์อะไหล ่และเคมีภณัฑ์
ส  ำหรบัสระวำ่ยน ำ้ 

 

MP (บรษัิทยอ่ย) 

• จ ำหน่ำยอปุกรณ ์อะไหล ่และ
เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระวำ่ยน ำ้ 

• เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอปุกรณส์  ำหรบั
สระวำ่ยน ำ้ ระบบป๊ัมสระวำ่ยน ำ้ ตรำ
สินคำ้ “Pentair” ระบบเกลือ ตรำ
สินคำ้ “Davey”  

(7) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองท าน ้าร้อน
ประหยัดพลังงาน 

เครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 
(Heat Pump) 

กำรใหบ้รกิำรบ ำรุงรกัษำ และ
ซอ่มแซม Heat Pump 

PRAPAT 

• สั่งผลิตเครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดั
พลงังำนทัง้จำกตำ่งประเทศและใน
ประเทศไทย เพ่ือจ ำหน่ำยภำยใต้
เครือ่งหมำยกำรคำ้ “PP Energy” 

• ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 

(8) ก ลุ่ ม ง า น
บริการ 

PRAPAT 

• รบัจำ้งผลิตน ำ้ยำภำยใตต้รำสินคำ้ของลกูคำ้ (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยรบัจำ้งผลิตใหแ้ก่ลกูคำ้รำย
ยอ่ยที่สั่งผลิตเพื่อน ำไปแบง่บรรจเุพ่ือจ ำหน่ำยปลีกอีกทอดหนึ่ง 

• ใหบ้รกิำรรบัเหมำลำ้งภำชนะในสถำนที่ส  ำหรบัศนูยอ์ำหำร โรงอำหำรในอำคำรส  ำนกังำนหรอืสถำบนักำรศกึษำ และบรษัิทมี
รถเคลื่อนที่ใหบ้รกิำรรบัจำ้งลำ้งภำชนะนอกสถำนที่ ส  ำหรบังำนปำรต์ี ้กำรออกงำนจดัเลีย้งและ catering 

• ใหบ้รกิำรดแูล และท ำควำมสะอำดสระวำ่ยน ำ้ 

• ใหบ้รกิำรดแูล ซอ่มแซม และซอ่มบ ำรุงเครือ่งจกัรที่เป็นผลิตภณัฑข์องกลุม่บรษัิท และงำนบรกิำรอ่ืนๆ 
TSS 

• ใหเ้ชำ่เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
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3.1 โครงสร้างรายได ้
  
 ในปี 2561-2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีโครงสรำ้งรำยไดด้งันี ้ 

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
กลุม่ผลิตภณัฑซ์กัรดี 188.41 20.16% 192.29 19.16% 120.78 14.54% 
กลุม่ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ 174.73 18.70% 197.36 19.66% 217.64 26.19% 
กลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวั 116.86 12.51% 137.87 13.73% 108.43 13.05% 
กลุม่ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 69.81 7.47% 75.89 7.56% 79.73 9.59% 
กลุม่ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรอืน 52.01 5.57% 50.05 4.99% 38.28 4.61% 
กลุม่ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 141.28 15.12% 141.25 14.07% 95.94 11.55% 
กลุม่เครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 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       

กลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวั 111.27 11.91% 121.93 12.15% 114.86 13.82% 
กลุม่ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 40.35 4.32% 44.15 4.40% 40.04 4.82% 
กลุม่เครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 6.85 0.73% 2.53 0.25% 1.55 0.19% 
รำยไดบ้รกิำรอ่ืน/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% 

รำยไดอ่ื้น/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 – รำยไดบ้รกิำรอ่ืน อำทิ บรกิำรติดตัง้ ซอ่มแซมเครือ่งจำ่ยน ำ้ยำส  ำหรบัเครือ่งซกัผำ้ขนำดใหญ่ เป็นตน้  
 /2 – รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยทรพัยส์ิน ดอกเบีย้รบั คำ่เชำ่เครือ่งจกัร

อปุกรณแ์ละกำรใหบ้ริกำรแก่ตวัแทนจ ำหน่ำย รำยไดบ้ริกำรของศนูยร์วมช่ำง เป็นตน้  ทัง้นี ้ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกำรจดั
กลุ่มใหม่ (reclassify) รำยกำรบญัชีรำยไดอ่ื้นประเภทค่ำเช่ำเครื่องจักรอปุกรณแ์ละกำรใหบ้ริกำรแก่ตวัแทนจ ำหน่ำย และรำยได้
บริกำรของศนูยร์วมช่ำง ซึ่งเป็นลกัษณะของธุรกิจปกติ ถกูจดักลุ่มใหเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย และ /หรือรำยไดจ้ำกคำ่เช่ำและบรกิำร 
ตำมลกัษณะของรำยไดน้ั้น ทัง้นี ้กรณีหำกมีกำรจดักลุ่มใหม่ของรำยกำรบญัชีรำยไดอ่ื้นปี 2561 ถึงปี 2562 เพื่อประโยชนใ์นกำร
วิเครำะหเ์ปรียบเทียบปี 2561 ถึงปี 2563 รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวขอ้งกับกำรขำยจะถกูจดักลุ่มไปรวมบนัทึกเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย และ
รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรจะถกูจดักลุม่ไปรวมบนัทกึเป็นรำยไดจ้ำกคำ่เชำ่และบรกิำร ซึง่สำมำรถสรุปตวัเลขไดด้งัตำรำง  

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยก่อนปรบัปรุง 760.57 81.40% 760.57 81.40% 0.00 0.00% 
รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวกบักำรขำย 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% 
รำยไดจ้ำกคำ่เชำ่และบรกิำรก่อนปรบัปรุง 158.74 16.99% 158.74 16.99% 0.00 0.00% 
รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวกบักำรบรกิำร 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% 
รำยไดอ่ื้น 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 ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย เป็นผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำด ภำยใตต้รำสนิคำ้หลกั “PEERAPAT” รวมทัง้เป็น
ผู้น  ำเข้ำและจ ำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร (Hospitality Industry) โดย
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยสำมำรถแบง่ได ้ดงันี ้
 
1.2.1 รายได้จากการขาย 

 
1. ลักษณะผลิตภณัฑ ์

1) กลุ่มผลิตภณัฑซ์ักรีด 
PRAPAT เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำซักรีดทัง้แบบน ำ้ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) และผงน ำ้ยำ 

(Powder Hygiene Cleaning) ใหก้ับลกูคำ้กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้  “PEERAPAT” 
เมื่อลกูคำ้ซือ้น ำ้ยำซกัรีดประเภทน ำ้ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) จำกบริษัท ลกูคำ้จะไดร้บักำรติดตัง้เครื่องปอ้น
น ำ้ยำอตัโนมตัิ (Dispenser) โดยไมเ่รยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำย เพื่อใชร้ว่มกบัน ำ้ยำซกัรดีของบรษัิท เนื่องจำกน ำ้ยำซกัรดีตอ้ง
ใชร้่วมกับเครื่องป้อนน ำ้ยำเท่ำนัน้ เครื่องป้อนน ำ้ยำอตัโนมตัิช่วยใหส้ำมำรถควบคุมปริมำณกำรใชน้ ำ้ยำไดอ้ย่ำง
เหมำะสมตำมประเภทของเนือ้ผำ้ โดยสำมำรถตัง้คำ่สว่นผสมไดบ้นเครือ่งปอ้นน ำ้ยำอตัโนมตัิ ท ำใหไ้ดป้ระสทิธิภำพ
กำรซกัที่ดีสม ่ำเสมอ ผำ้ที่ไดจ้ึงมีควำมสะอำด ปลอดภยั นอกจำกนี ้กำรใชเ้ครื่องป้อนน ำ้ยำอตัโนมตัิควบคูก่บัน ำ้ยำ
ของบรษัิท ยงัช่วยลกูคำ้ประหยดัตน้ทนุในกำรซกัไดอ้ยำ่งดี เนื่องจำกช่วยลดกำรสญูเสยีน ำ้ยำจำกกำรเติมน ำ้ยำเกิน
ควำมจ ำเป็น ช่วยลดควำมผิดพลำดของพนกังำนซกัผำ้ และมีควำมปลอดภยัเนื่องจำกลูกคำ้หรือพนกังำนของลกูคำ้
จะไม่ตอ้งสมัผสัน ำ้ยำโดยตรง เครื่องป้อนน ำ้ยำอตัโนมตัิ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Single Washer และ Multi 
Washer โดย Single Washer สำมำรถจ่ำยน ำ้ยำไปยงัเครือ่งซกัเดียวเทำ่นัน้ แต่ Multi Washer สำมำรถจ่ำยน ำ้ยำไป
ยงัเครื่องซกัไดห้ลำยเครื่อง เครื่องป้อนน ำ้ยำซกัรีดของบริษัทมีหลำยยี่หอ้ อำทิ Nova Seko และ Dositek ซึ่งเป็น
ผลิตภณัฑข์องยโุรป และประเทศสหรฐัอเมริกำ นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรซือ้เครื่องป้อนน ำ้ยำอตัโนมตัิยี่หอ้  Combine 
จำกตวัแทนจ ำหนำ่ยในประเทศไทย เพื่อน ำมำติดตัง้ใหก้บัลกูคำ้เช่นกนั 

 
 
 
 
บริษัทไดม้ีกำรขยำยกลุม่ลกูคำ้ไปยงักลุม่ธุรกิจโรงพยำบำล กลุม่รำ้นอำหำร กลุม่โรงซกัรีด และกลุม่โรงปศุ

สตัว ์ซึง่ด  ำเนินกำรโดยบรษัิทยอ่ย คือ บรษัิท แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั (AL) เพื่อแบง่แยกกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยกนั
อย่ำงชดัเจน เนื่องจำกลกูคำ้กลุม่ธุรกิจดงักลำ่วมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชน้ ำ้ยำซกัรีดแบบเฉพำะที่มีคณุสมบตัิพิเศษกวำ่
น ำ้ยำซกัรีดทั่วไปเพื่อท ำควำมสะอำดผำ้ที่ปนเป้ือนของเสีย อำทิ ครำบเลือด ครำบไขมนั ครำวปัสสำวะและอจุจำระ 
ครำบจำกสำรคดัหลั่ง เป็นตน้ 

 
  



   บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

18 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยกลุม่ผลติภณัฑซ์กัรดี 

 
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑซ์ักรีด 188.41 100.00% 192.29 100.00% 120.95 100.00% 

 
น ำ้ยำซกัรดีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1.1)  กลุม่ซกั (Washing Detergent) 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มซกัสำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผง (Powder Detergent) และชนิดน ำ้ (Water 
Detergent) ซึ่งมีสำรประกอบทำงเคมีส  ำหรบัท ำควำมสะอำดผำ้ทุกชนิด ช่วยก ำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนผำ้ให้
หลดุออกไปละลำยอยู่ในน ำ้ น ำ้ยำชนิดน ำ้จะละลำยน ำ้ไดง้่ำยจึงมีประสิทธิภำพในกำรเขำ้ถึงครำบฝังลกึง่ำย
เหมำะกบักำรซกัผำ้เด็ก และเสือ้ผำ้ส ำหรบัผูท้ี่มีผิวบอบบำงแพส้ำรเคมีง่ำย เนื่องจำกผลิตภณัฑช์นิดน ำ้ไมท่ิง้
สำรตกคำ้ง ส ำหรบัน ำ้ยำชนิดผงจะมีประสิทธิภำพในกำรขจดัครำบจำกดินไดด้ี เช่น ครำบดินโคลน และบำง
สตูรมีสว่นผสมของสำรฟอกขำวท ำใหผ้ำ้ดขูำวสว่ำงขึน้ 

 
1.2) กลุม่ฟอก 

 ผลิตภณัฑก์ลุม่ฟอกผำ้ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่คลอรีน บลีช (Chlorine Bleach) มีคณุสมบตัิ
ในกำรฟอกผ้ำให้ขำวสว่ำงสดใส เหมำะกับกำรซักผ้ำขำวโดยเฉพำะ และกลุ่มออกซิเจน บลีช (Oxygen 
Bleach) ท ำหนำ้ที่ในกำรก ำจดัครำบเป้ือนทั่วไป อีกทัง้ ท ำใหผ้ำ้สสีดใส จึงเหมำะกบักำรท ำควำมสะอำดผำ้สี 

 
 

1.3) กลุม่เสรมิดำ่ง 
 ผลิตภณัฑก์ลุ่มเสริมด่ำงมีคุณสมบตัิปรบัคุณสมบตัิควำมเป็นด่ำงทำงเคมีของน ำ้ ท ำใหก้ำรซกัผำ้มี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยกำรเพิ่มควำมดำ่งของน ำ้จะท ำใหส้ิ่งปนเป้ือนบนผำ้สำมำรถหลดุออกจำกเนือ้ผำ้ได้
ง่ำยขึน้ 
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1.4) กลุม่ขจดัไขมนั 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มขจัดไขมันจะมีกำร
เพิ่มเติมสำรประกอบทำงเคมีพิเศษที่ใชข้จดั
ครำบไขมัน และน ้ำมันให้หลุดออกจำก
เนือ้ผำ้ไดง้่ำยขึน้ 
 

1.5) กลุม่ปรบัสภำพน ำ้ 
 ผลิตภณัฑก์ลุม่ปรบัสภำพน ำ้จะมีสำรประกอบทำงเคมีที่มีคณุสมบตัิปรบัสภำพของน ำ้  เพื่อปรบักรด-
ดำ่งในน ำ้ ท ำใหผ้ำ้มีสภำพเป็นกลำง (pH Balance) ท ำใหไ้มร่ะคำยเคือง เมื่อผำ้สมัผสัผิวหลงักำรซกั 

 
 

1.6) กลุม่ปรบัผำ้นุม่ 
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับผ้ำนุ่มจะมีกำรเพิ่มเติมสำรประกอบทำงเคมีที่มีคุณสมบัติท ำให้ เนือ้ผำ้นุ่มขึน้ 
โดยสำรปรบัผำ้นุม่จะเคลือบลงบนเนือ้ผำ้ ท ำใหผ้ำ้มีควำมลืน่ขึน้ นุ่มขึน้ และลดควำมเสียดสขีองเนือ้ผำ้ ท ำให้
เวลำสมัผสัจะรูส้กึไดว้ำ่ผำ้มีควำมหนำและเนือ้ผำ้ฟขูึน้ นอกจำกนี ้ผลติภณัฑป์รบัผำ้นุม่ยงัช่วยใหผ้ำ้แหง้เรว็ขึน้ 
และรีดง่ำยขึน้ เนื่องจำกสำรปรับผ้ำนุ่มมีคุณสมบัติไม่ชอบน ำ้ (Hydrophobic) ปัจจุบันบริษัทยังเพิ่มเติม
สว่นผสมของน ำ้หอมกลิน่ตำ่งๆ ผสมอยูใ่นน ำ้ยำปรบัผำ้นุม่ ท ำใหผ้ำ้มีกลิน่หอมสดช่ืนมำกยิ่งขึน้ 

 
2) กลุ่มผลิตภณัฑฆ์า่เชือ้ 

 ในกำรขยำยกลุม่ลกูคำ้ไปยงัภำคโรงงำนอตุสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม บริษัทไดจ้ดัตัง้บริษัทยอ่ย 
คือ บรษัิท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั (CVT) โดย CVT จะท ำหนำ้ที่เป็นผูล้งทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณร์ะบบ
ฆ่ำเชือ้ เพื่อน ำไปติดตัง้ในโรงงำนของลกูคำ้ส ำหรบัสนบัสนนุกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ซึ่งผลิตภำยใตส้ตูรเคมีและ
เครื่องหมำยกำรคำ้ “Calgonit” และน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ภำยใตส้ตูรเคมีและเครื่องหมำยกำรคำ้ “PEERAPAT” ตวัอย่ำงช่ือ
สนิคำ้อำทิ express, HI Alk, capitol เป็นตน้ ซึง่ Calgonit เป็นตรำสนิคำ้ของบรษัิท แคลวำทิส จีเอ็มบีเอช (“Calvatis 
GmbH”) จำกประเทศเยอรมนี (ผูร้ว่มทนุที่ถือหุน้ใน CVT ในสดัสว่นรอ้ยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้) ซึง่ 
Calvatis GmbH เป็นผูเ้ช่ียวชำญน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ระดบัสำกล มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และมีเครือข่ำยกำรตลำดหลำย
ประเทศทั่วโลก CVT มีประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญในผลิตภัณฑด์งักล่ำวมำยำวนำนมำกกว่ำ 20 ปี ท ำให้
ลกูคำ้กลุม่โรงงำนอตุสำหกรรมผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม ไวว้ำงใจในผลิตภณัฑแ์ละกำรบรกิำรของ  CVT เป็นอยำ่งดี 
ทัง้นี ้ลกูคำ้จะเลือกซือ้ผลิตภณัฑข์อง Calgonit หรือ PRAPAT ขึน้อยู่กบัลกัษณะของกำรใชง้ำนของลกูคำ้ คณุภำพ
น ำ้ ลกัษณะทำงกำยภำพ และควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
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 ในสว่นของกำรผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆำ่เชือ้ทั่วไป ซึง่จะมีสตูรตำ่งจำกน ำ้ยำฆำ่
เชือ้ที่ใชใ้นโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่ม จะด ำเนินกำรโดย PRAPAT อำทิ น ำ้ยำลำ้งภำชนะเอนกประสงค ์
น ำ้ยำเสริมประสิทธิภำพกำรลำ้ง เป็นตน้ ภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “PEERAPAT” โดยกลุม่ลกูคำ้ที่ซือ้น ำ้ยำฆำ่เชือ้
ของ PRAPAT จะเป็นกลุม่ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 
 โรงงำนอตุสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่มตอ้งไดร้บั “มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรเพื่อใหไ้ดค้ณุภำพท่ีดี” 
(Good Manufacturing Practice; GMP) ซึ่งตอ้งมีกำรควบคุมคุณภำพวตัถุดิบและสขุอนำมยัของทัง้กระบวนกำร
ผลติ ดงันัน้ ควำมสะอำดภำยในโรงงำนจึงเป็นสิง่ส  ำคญั อำหำรและเครือ่งดื่มที่ผลติออกมำตอ้งไมม่ีเชือ้โรคปะปนอยู ่
ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมไวว้ำงใจในสินคำ้ของผูบ้ริโภค น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ส  ำหรบัโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและ
เครื่องดื่มจึงตอ้งมีคุณสมบตัิพิเศษที่แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑฆ์่ำเชือ้ทั่วไป โดยตอ้งมีส่วนผสมของสำรฆ่ำเชือ้โรค 
(Disinfectant) และสำรท ำใหป้รำศจำกเชือ้ (Sanitizer) 
 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยกลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ 

 
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑฆ์า่เชือ้ 174.73 100.00% 197.36 100.00% 217.64 100.00% 

หมำยเหต ุ: /1 - รำยไดใ้นนำม PRAPAT จะเป็นกำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้กลุม่ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์เทำ่นัน้ 
 /2 - รำยไดใ้นนำม CVT จะมีทัง้กำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ตรำสินคำ้ Calgonit และตรำสินคำ้ Calgonit 

 
 CVT มีกำรใหบ้รกิำรวำงระบบอปุกรณท์ ำควำมสะอำดภำยในโรงงำนอตุสำหกรรมผลติอำหำรและเครือ่งดืม่
หลำยประเภท เพื่อสนบัสนนุกำรจ ำหนำ่ยน ำ้ยำฆำ่เชือ้ใหแ้ก่ลกูคำ้กลุม่ดงักลำ่ว ดงันี ้
 
 
 
1. ระบบ Central Foam (Central Foam System) 
 ระบบท ำควำมสะอำดดว้ยโฟม จะมีกำรติดตัง้
ระบบควบคุมและระบบป๊ัมไวส้  ำหรบัจ่ำยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดเขำ้ไปในแตล่ะสำยกำรผลิต โดยน ำ้ยำที่จ่ำยจำกถงั
น ำ้ยำจะถกูสง่ไปเก็บไวใ้นกลอ่งเก็บโฟม (Foam Box) เมื่อ
ตอ้งกำรท ำควำมสะอำด พนกังำนจะเปิดวำลว์เพื่อฉีดโฟม 
ลงบนพืน้ผิวของอุปกรณ์หรือสำยพำนกำรผลิต ขอ้ดีของ
ระบบ Central Foam คือพนกังำนสำมำรถปรบัสดัสว่นกำร
ผสมน ำ้ยำตำมสตูรที่ตอ้งกำรไดส้ะดวก โดยที่ถงัผสมน ำ้ยำจะตัง้อยูภ่ำยนอกอำคำรหรอืสำยกำรผลติ 
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2. ระบบ De-Central Foam (De-Central Foam System) 
 ระบบท ำควำมสะอำดดว้ยโฟมระบบนีเ้หมำะกับ
โรงงำนท่ีตอ้งกำรกำรท ำควำมสะอำดที่แตกตำ่งกนัในพืน้ที่
แต่ละส่วนของโรงงำน โดยสัดส่วนกำรผสมน ้ำยำจะ
แตกต่ำงกันในแต่ละจุดที่ใช้งำน โดยถังน ้ำยำจะตั้งอยู่
ภำยในอำคำรหรอืสำยกำรผลติ 
 
3. ระบบ Mobile Foam (Mobile Foam Device System) 

อปุกรณท์ ำควำมสะอำดดว้ยโฟมซึ่งสำมำรถเคลื่อนยำ้ยได ้มีขนำด  20 ลิตร และ 50 ลิตร 
โดยพนกังำนสำมำรถเคลือ่นยำ้ยไปท ำควำมสะอำดในพืน้ท่ีที่ตอ้งกำรไดส้ะดวก เหมำะกบั
โรงงำนขนำดเล็ก นอกจำกนี ้ระบบ Mobile Foam มีควำมปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน เนื่องจำก
ไมม่ีระบบไฟฟำ้เขำ้มำเก่ียวขอ้ง 
 
 

 
4. ระบบหมอก (Fogging System) 
 ระบบฆ่ำเชือ้ในอำกำศแบบอตัโนมัติซึ่งมี
หวัฉีดกระจำยทัง้ 4 ดำ้น สำมำรถฉีดพ่นผลิตภณัฑ์
ได้ 180 องศำ โดยจะใช้ภำยหลังกำรท ำควำม
สะอำดและไมม่ีคนอยูภ่ำยในพืน้ที่นัน้แลว้ ระบบฆำ่
เชื ้อในอำกำศจะพ่นละอองหรือหมอกควันจำก
เพดำนเพื่อไปแทนที่อำกำศในพืน้ที่ที่ต้องกำรท ำ
ควำมสะอำด เพื่อฆ่ำเชือ้โรคและขจัดกลิ่น ท ำให้
พืน้ท่ีหรอืหอ้งที่ใชใ้นกำรผลติอำหำรและเครือ่งดื่มสะอำดพรอ้มส ำหรบัเริม่กำรผลติครัง้ถดัไป โดยกระบวนกำรฆำ่เชือ้
ในอำกำศใชเ้วลำประมำณ 3-8 ชั่วโมงตอ่ครัง้ 
 
5. ระบบหลอ่ลืน่ (Lubricant Conveyor System) 
 ระบบพน่สำรหลอ่ลืน่อตัโนมตัิ โดยจะฉีดน ำ้ยำลงบนสำยพำนล ำเลยีง  
เพื่อใหส้ำยพำนล ำเลยีงไมต่ิดขดั และช่วยฆำ่เชือ้โรค 

 
 
 ทัง้นี ้ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ของ PRAPAT และ CVT สำมำรถแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
1. กลุม่ผลติภณัฑโ์ฟม (Foam) 
 กำรท ำควำมสะอำดดว้ยระบบโฟมเป็นวิธีกำรท ำควำมสะอำดที่เป็นที่ยอมรบัและเหมำะสมกับโรงงำน
อุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม โดยผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ชนิดโฟมจะมีคณุสมบตัิในกำรฆ่ำเชือ้และขจัดครำบ
ตำมเครือ่งจกัรและอปุกรณใ์นโรงงำน โดยผลติภณัฑโ์ฟมแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
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1. ผลิตภัณฑโ์ฟมท าความสะอาดชนิดกรด (Acid Foam) มีควำมเขม้ขน้สงู ฟองมำก เหมำะส ำหรบัขจดัตะกรนั 
และครำบฝังแนน่ในโรงงำนอตุสำหกรรมผลติอำหำรและเครือ่งดื่ม 

 
 

2. ผลิตภณัฑโ์ฟมท าความสะอาดชนิดด่าง (Alkali Foam) ผลติภณัฑโ์ฟมที่ออกแบบมำเพื่อขจดัครำบไขมนั และ
ครำบโปรตีนในโรงงำนอตุสำหกรรมผลติอำหำรและเครือ่งดื่ม 

 
 
2. กลุม่ผลติภณัฑ ์CIP (Clean in Place) 
 เคมีภณัฑท์ ำควำมสะอำดโรงงำนผลติอำหำรและเครือ่งดื่มแบบเปียกดว้ยสำรละลำย CIP เช่น สำรซกัฟอก 
สำรท ำควำมสะอำด และน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ ซึ่งกำรท ำควำมสะอำดดว้ยระบบ CIP ไม่ตอ้งถอดชิน้สว่นต่ำงๆของอปุกรณ ์
หรือเครื่องจกัร ผลิตภณัฑน์ีจ้ึงเหมำะกบัโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่มที่เป็นสำยกำรผลิตแบบต่อเนื่องกนั หรือมี
เครือ่งจกัรที่เป็นระบบปิด ผลติภณัฑ ์CIP แบง่ออกเป็น 2 ชนิด ดงันี ้
 
 
1. ผลิตภณัฑ ์CIP ชนิดด่าง ผลติภณัฑก์ลุม่นีใ้ชส้  ำหรบัขจดัครำบโปรตีน ไขมนัฝังแนน่ในระบบหมนุเวียนแบบ CIP 
โดยสำมำรถลำ้งออกง่ำย 
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2. ผลิตภัณฑ ์CIP ชนิดกรด ผลิตภณัฑก์ลุม่นีใ้ชส้  ำหรบักำรขจดัครำบตะกรนั ครำบสนิม ในระบบลำ้งหมนุเวียน
แบบ CIP และกำรแช่ท ำควำมสะอำด เหมำะกับโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม โดยสำมำรถ
ตรวจสอบสำรตกคำ้ง และควำมเขม้ขน้ของผลติภณัฑไ์ดอ้ยำ่งแมน่ย ำ 

 
 
3. กลุม่ผลติภณัฑส์ำรฆำ่เชือ้ (Disinfectant) 
 ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้มีสว่นประกอบของสำรเคมี ใชส้  ำหรบัท ำลำยจุลินทรียห์รือเชื ้อโรคบนพืน้ผิวอปุกรณก์ำร
ผลติอำหำรและเครือ่งดื่ม โดยผลติภณัฑส์ำรฆำ่เชือ้ของ CVT แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
1. ผลิตภัณฑฆ์่าเชื้อกลุ่ม QAC (Quaternary Ammonium Compounds) เป็นผลิตภณัฑส์ำรฆ่ำเชือ้ที่ถูกพฒันำ
เป็นพิเศษ สำมำรถฆ่ำเชือ้ไดท้กุสภำวะ แทรกซึมพืน้ผิวไดด้ี ไม่กดักรอ่นโลหะทกุชนิด และไม่มีผลต่อพลำสติกหรือ
โครงสรำ้งต่ำงๆของเครื่องจักร โดยออกฤทธ์ิท ำลำยแบคทีเรียแกรมบวก (แบคทีเรียท่ีสรำ้งกรดแล็กทิก และสรำ้ง
สปอร)์ และแบคทีเรยีแกรมลบ (แบคทีเรยีที่ท  ำใหอ้ำหำรเนำ่เสยี) ไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 
2. ผลิตภณัฑฆ์า่เชือ้กลุ่ม PAA (Peracetic Acid) เป็นผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ประสทิธิภำพสงู มีคณุสมบตัิเป็นทัง้สำรท ำ
ควำมสะอำดและสำรฆ่ำเชือ้ที่สำมำรถสมัผสักบัอำหำรไดโ้ดยตรง โดยไม่ทิง้สำรตกคำ้งที่มีผลต่ออำหำร เหมำะกบั
กำรฆำ่เชือ้ในระบบลำ้งหมนุเวียนแบบ CIP สำมำรถฆำ่เชือ้แบคทีเรยี เชือ้รำ ยีสต ์และเชือ้ไวรสัได ้

 
4. กลุม่ผลติภณัฑส์ำรหลอ่ลืน่ (Lubricant) 
 เป็นผลิตภณัฑช์่วยหลอ่ลื่นสำยพำนล ำเลียง และใชท้ ำควำมสะอำดสำยพำนล ำเลียง เพื่อรบัประกนัก ำลงั
กำรผลิตและควำมถูกตอ้งตำมหลกัอนำมัยจำกกระบวนกำรบรรจุหีบห่อในทุกขัน้ตอน เป็นกำรป้องกันไม่ให้มี
สิ่งเจือปนเขำ้ไปปะปนกบัผลิตภณัฑอ์ำหำรและเครื่องดื่ม สำรหลอ่ลื่นสำยพำนล ำเลียงของ  CVT ใชไ้ดก้บัวสัดบุรรจุ
หีบหอ่ทกุชนิด และเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยสำมำรถแบง่สำรหลอ่ลืน่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
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1. กลุ่มสบู่ (Soap base) ผลิตภณัฑห์ลอ่ลื่นที่ใชฉี้ดบนสำยพำนล ำเลียง เพื่อลดแรงเสียดทำนระหว่ำงผิวสำยพำน
กบัขวดหรอืบรรจภุณัฑ ์ปอ้งกนักำรเกิดสนิม ปอ้งกนัเชือ้รำและแบคทีเรยี เนื่องจำกผลติภณัฑก์ลุม่สบูส่ำมำรถละลำย
น ำ้ไดด้ี จึงไมเ่หมำะกบัสำยพำนพลำสติก เพรำะจะท ำใหเ้กิดครำบสง่ผลใหส้ำยพำนไมล่ืน่ 
2. กลุ่มสารหล่อลื่นสังเคราะห ์(Synthetic base) ผลิตภณัฑห์ลอ่ลื่นที่พ่นลงบนสำยพำนล ำเลียง มีคุณสมบตัิกนั
น ำ้ เหมำะกบัสำยพำนล ำเลยีงทกุประเภท 
 
5. กลุม่ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดทั่วไป 
 ใชล้ำ้งท ำควำมสะอำด ขจดัครำบไขมนั โปรตีน และครำบสกปรกตำ่งๆ สำมำรถลำ้งออกไดง้่ำยๆ และไมท่ ำลำย
สิง่แวดลอ้ม เช่น น ำ้ยำลำ้งภำชนะเอนกประสงค ์และน ำ้ยำเสรมิประสทิธิภำพกำรลำ้ง 

 
3) กลุ่มผลิตภณัฑด์้านครัว  

 PRAPAT เป็นผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำดำ้นครวั อำทิ น ำ้ยำลำ้งภำชนะ น ำ้ยำช่วยแหง้ เป็นตน้ รวมทัง้เป็นผู้
น  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิภำยใตต้รำสินคำ้  “STEWARD” อำทิ เครื่องลำ้งจำน เครื่องลำ้งแกว้ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องลำ้งภำชนะใหแ้ก่ลูกคำ้ในกลุ่มโรงแรมและรีสอรท์  กำรน ำเสนอเครื่องลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิใหแ้ก่ลกูคำ้เพื่อเป็นกำรสนบัสนนุกำรจ ำหนำ่ยน ำ้ยำดำ้นครวัของ PRAPAT 
 ส ำหรบัลกูคำ้กลุ่มธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มโรงแรมและรีสอรท์ อำทิ กลุ่มรำ้นอำหำรและภตัตำคำร ที่ตอ้งกำร
เครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ บริษัทจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยผ่ำนบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั 
(TSS) รวมทัง้กำรใหบ้รกิำรเช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิใหก้บัลกูคำ้ทกุกลุม่ธุรกิจจะด ำเนินกำรผำ่น TSS แตเ่พียงผู้
เดียวเท่ำนัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำนใหม้ีควำมชัดเจนในดำ้นกลุ่มลูกคำ้และควำม
เช่ียวชำญในผลติภณัฑเ์ฉพำะดำ้นของบรษัิทยอ่ย 
 เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมเพื่อครัวยุคใหม่ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้ำธุรกิจภัตตำคำร 
รำ้นอำหำรและเครื่องดื่ม ทัง้รำ้นอำหำรในโรงแรม รำ้น Food Chain และรำ้น Stand Alone เนื่องจำกขอ้ดีตำ่งๆของ
เครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิเมื่อเปรียบเทียบกบักำรลำ้งภำชนะแบบใชม้ือ อำทิ ประหยดัเวลำ ลำ้งไดป้ริมำณมำกตอ่
ครัง้ สำมำรถใชร้ว่มกบัน ำ้ยำฆ่ำเชือ้และน ำ้ยำช่วยแหง้ สำมำรถลำ้งในน ำ้รอ้นอณุหภมูิสงูถึง 85 องศำเซลเซียส ถกู
หลกัสขุอนำมยัตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสขุก ำหนด เป็นตน้ ในขณะท่ีรำคำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิมีรำคำ
ค่อนขำ้งสงู บริษัทจึงเล็งเห็นแนวโนม้ควำมตอ้งกำรในรูปแบบกำรใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรฟังกช์ั่นกำรใชง้ำนเครือ่ง
อตัโนมตัิแตม่ีขอ้จ ำกดัเรือ่งเงินทนุ ทัง้นีก้ำรใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิจะด ำเนินกำรโดย TSS เทำ่นัน้ 



   บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

25 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยกลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั 

หมำยเหต ุ: /1 - PRAPAT จะเป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑด์ำ้นครวัใหแ้ก่ลกูคำ้กลุม่ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์เทำ่นัน้ 
 /2 - TSS จะเป็นผูจ้  ำหน่ำยผลิตภณัฑด์ำ้นครวัใหแ้ก่ลกูคำ้ทกุกลุ่มยกเวน้ลกูคำ้กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ และเป็นผูใ้หเ้ช่ำ

เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิใหแ้ก่ลกูคำ้ทกุกลุม่ (รวมทัง้ลกูคำ้กลุม่ธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์) 

 
 รูปแบบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับผลิตภณัฑ์ดำ้นครวัของ PRAPAT และ TSS สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย 
 1. จ ำหนำ่ยเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
 2. จ ำหนำ่ยน ำ้ยำส ำหรบัเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ และน ำ้ยำดำ้นครวั 
 3. จ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ในครวั 
 
1. จ าหน่ายเคร่ืองล้างภาชนะอัตโนมัติ 
 ในกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ PRAPAT จะน ำเขำ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิยี่หอ้ทีม่ี
ช่ือเสียง และเป็นที่ยอมรบัจำกหลำยประเทศทั่วโลก อำทิ ยี่หอ้ Ozti จำกประเทศตรุกี ยี่หอ้ Jemi จำกประเทศสเปน 
เป็นตน้ โดยผ่ำนรูปแบบกำรสั่งผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ภำยใตต้รำสินคำ้ “STEWARD” 
ทัง้นี ้ในกำรจ ำหนำ่ยเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ PRAPAT และ TSS มีกำรแบง่กลุม่ลกูคำ้อยำ่งชดัเจน โดย PRAPAT 
จะจ ำหนำ่ยเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิใหแ้ก่ลกูคำ้ในกลุม่โรงแรมและรีสอรท์เทำ่นัน้ และ TSS จะจ ำหนำ่ยเครือ่งลำ้ง
ภำชนะใหแ้ก่ลกูคำ้ในกลุม่อื่นๆ ทัง้หมดที่ไม่ใช่กลุม่โรงแรมและรีสอรท์ รวมถึง TSS จะเป็นผูด้  ำเนินกำรใหเ้ช่ำเครือ่ง
ลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ เพื่อควำมชดัเจนในดำ้นกลุม่ลกูคำ้และควำมเช่ียวชำญในผลติภณัฑเ์ฉพำะดำ้นของบรษัิทยอ่ย 
 
2. จ าหน่ายเคมีภณัฑส์ าหรับเคร่ืองล้างภาชนะอัตโนมัติ 
 PRAPAT ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำส ำหรบัเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ อำทิ น ำ้ยำลำ้งภำชนะ น ำ้ยำช่วยแหง้ 
น ำ้ยำลำ้งตะกรนั เป็นตน้ ส ำหรบัผลติภณัฑน์ ำ้ยำที่ใชร้ว่มกบัเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิที ่TSS เป็นผูจ้  ำหนำ่ยหรอืให้
เช่ำแก่ลกูคำ้นัน้ TSS จะสั่งซือ้มำจำก PRAPAT ทัง้นีม้ีกำรก ำหนดเง่ือนไขว่ำลกูคำ้ที่เช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ
จำก TSS จะตอ้งใชเ้ฉพำะน ำ้ยำยี่หอ้ PEERAPAT เท่ำนัน้ หำกทีมงำนดูแลหลงักำรขำยพบว่ำลกูคำ้ไม่ไดใ้ชน้  ำ้ยำ
ยี่หอ้ PEERAPAT ลกูคำ้จะถูกยกเลิกสญัญำพรอ้มสิทธิต่ำงๆในสญัญำเช่ำและ/หรือสญัญำบริกำรและบ ำรุงรกัษำ
เครือ่งรำยปีในทนัที ในขณะท่ีลกูคำ้ที่ซือ้เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิไปแตไ่มไ่ดใ้ชน้  ำ้ยำยีห่อ้ PEERAPAT จะถกูยกเลกิ
กำรรบัประกนัสินคำ้ทนัทีแมว้่ำจะยงัอยู่ในระยะเวลำประกนัสินคำ้ก็ตำม (ระยะเวลำรบัประกนั  1 ปี ครอบคลมุกำร
ซ่อมและบ ำรุงรกัษำเครื่อง) พรอ้มยกเลิกสิทธิต่ำงๆในสญัญำซือ้ขำยและ/หรือสญัญำบริกำรและบ ำรุงรกัษำเครื่อง
รำยปีทนัทีเช่นกนั 
 
 
 
 

 
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑด์้านครัว 116.86 100.00% 137.87 100.00% 108.43 100.00% 
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3. จ าหน่ายผลิตภณัฑท์ าความสะอาดและฆา่เชือ้ในครัว 
 PRAPAT ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ในครวั อำทิ น ำ้ยำลำ้งภำชนะดว้ยมือ น ำ้ยำ
ขจดัครำบไหมแ้ละไขมนั น ำ้ยำฆำ่เชือ้พืน้ผิวและอปุกรณใ์นครวั เป็นตน้ 
 
กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองล้างภาชนะอัตโนมัติของ PRAPAT และ TSS แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
 
1. เครือ่งลำ้งภำชนะขนำดเลก็ (Under Counter) 
 เครื่องลำ้งภำชนะที่มีฝำเปิดดำ้นหนำ้ เหมำะกับกำรติดตัง้ไวใ้ตเ้คำนเ์ตอร ์ซึ่งมีประสิทธิภำพในกำรลำ้ง
ภำชนะไดต้ัง้แตป่ระมำณ 400 – 1,440 ชิน้ตอ่ชั่วโมง เหมำะส ำหรบัรำ้นท่ีรองรบัลกูคำ้ประมำณ 80 ที่นั่ง 

 
 

2. เครือ่งลำ้งภำชนะขนำดกลำง (Hood Type) 
 เครือ่งลำ้งภำชนะที่มีลกัษณะแบบกระโจม มีฝำครอบเปิดปิดในแนวตัง้ ซึง่มีประสทิธิภำพในกำรลำ้งภำชนะ
ไดป้ระมำณ 600 – 1,380 ชิน้ตอ่ชั่วโมง เหมำะส ำหรบัรำ้นท่ีรองรบัลกูคำ้ประมำณ 80 - 200 ที่นั่ง 

 
 
 

3. เครือ่งลำ้งภำชนะขนำดใหญ่ (Conveyer Type) 
 เครื่องลำ้งภำชนะที่มีสำยพำนล ำเลียง ซึ่งมีแบบแทงคเ์ดียวและหลำยแทงค ์มีประสิทธิภำพในกำรลำ้ง
ภำชนะไดป้ระมำณ 1,700 –2,660 ชิน้ตอ่ชั่วโมง เหมำะส ำหรบัรำ้นท่ีรองรบัลกูคำ้ประมำณ 200 ที่นั่งขึน้ไป 

  
4. เครือ่งลำ้งภำชนะขนำดใหญ่พิเศษ (Fight Type) 
 เครื่องลำ้งภำชนะที่มีสำยพำนล ำเลียงอตัโนมตัิ มีขนำดใหญ่ มีประสิทธิภำพกำรลำ้งที่สงูมำกสำมำรถลำ้ง
ภำชนะไดป้ระมำณ 2,600 – 4,000 ชิน้ตอ่ชั่วโมง เหมำะส ำหรบัรำ้นท่ีรองรบัลกูคำ้ 200 ที่นั่งขึน้ไป 
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กลุ่มน ้ายาที่ใช้กับเคร่ืองล้างภาชนะอัตโนมัติ มี 3 ประเภท ดงันี ้
1. น ำ้ยำลำ้งภำชนะ 
 ใชล้ำ้งภำชนะทกุประเภท มีคณุสมบตัิท ำใหส้ิ่งสกปรกและครำบต่ำงๆ หลดุออกจำกภำชนะ โดยมีทัง้ส  ำหรบั
ลำ้งภำชนะดว้ยมือ และส ำหรบัเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 

 
 

2. น ำ้ยำช่วยแหง้ 
 น ำ้ยำช่วยแหง้เป็นเคมีภณัฑท์ี่ใชส้  ำหรบัเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิเท่ำนัน้ มีคุณสมบตัิท ำใหภ้ำชนะแหง้เร็ว 
และช่วยควบคมุครำบตะกรนัภำยในเครือ่งลำ้งภำชนะ 

 
3. น ำ้ยำลำ้งตะกรนั 
 น ำ้ยำลำ้งตะกรนัเป็นเคมีภณัฑท์ี่ใชก้บัเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิเท่ำนัน้ ใชท้  ำควำมสะอำด ขจดัครำบฝัง
แนน่ตำ่งๆ 
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กลุ่มน ้ายาท าความสะอาดและฆา่เชือ้ในครัว มี 3 ประเภท ดงันี ้
1. กลุม่ผลติภณัฑล์ำ้งภำชนะดว้ยมือ 
  เป็นน ำ้ยำเพื่อกำรท ำควำมสะอำดครำบไขมนับนภำชนะ จำน ชำม และอปุกรณต์ำ่งๆ ส ำหรบังำนครวั 

    
 
 
 
 
2. กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ในครวั 
  เป็นน ำ้ยำฆ่ำเชือ้แบคทีเรีย ส ำหรบัวสัดอุปุกรณ ์เช่น มีด เขียง ตะแกรง หรือพืน้ ผิวทั่วไป ผนงัในหอ้งครวั
หอ้งอำหำร หรอืบรเิวณที่ตอ้งกำรฆำ่เชือ้ 

 
 
 
 
 
3. กลุม่ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดครบฝังแนน่ในครวั 
  เป็นน ำ้ยำเพื่อกำรท ำควำมสะอำดครำบฝ่ังแนน่ เช่น ครำบไหมบ้นภำชนะ ครำบไหมใ้นหอ้งครวั ครำบน ำ้ชำ
กำแฟ ครำบตะกรนั ส ำหรบัหอ้งครวั 
 
 
 
 

4) กลุ่มผลิตภณัฑแ์ม่บ้านและท าความสะอาดพืน้ (Building Care) 
 PRAPAT ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำส ำหรบังำนแม่บำ้นและน ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ทุกประเภท อำทิ พืน้
หอ้งทั่วไป พืน้หอ้งครวั พืน้หอ้งน ำ้ เป็นตน้ ซึ่งเป็นน ำ้ยำที่มีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำน เป็นที่ยอมรบัจำกลกูคำ้หลำย
ธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรำ้นอำหำร ธุรกิจโรงพยำบำล เป็นตน้ รวมทัง้มีกำรจดัจ ำหนำ่ยเครื่องจกัรและอปุกรณ์
ส ำหรบักำรท ำควำมสะอำดพืน้แบบครบวงจร 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยกลุม่ผลติภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 

 
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑแ์ม่บ้าน
และท าความสะอาดพืน้ 

116.86 100.00% 137.87 100.00% 79.73 100.00% 
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ผลิตภณัฑแ์ม่บ้านและท าความสะอาดพืน้ของ PRAPAT แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
1. น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ 
1.1 น ้ายาท าความสะอาดพืน้-ฆ่าเชือ้ มีน ำ้ยำหลำยประเภท มีคณุสมบตัิท ำควำมสะอำด ฆ่ำเชือ้ และเคลือบเงำ 

มีแบบใช้งำนได้ทุกประเภท และแบบแบ่งกำรใช้งำนตำมประเภทพืน้ผิว อำทิ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้

อเนกประสงค ์น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ฆำ่เชือ้ เป็นตน้ 

 

 

 

1.2 น ้ายาท าความสะอาดห้องน ้า-ฆ่าเชื้อ มีน ำ้ยำหลำยประเภท มีคุณสมบตัิท ำควำมสะอำดพืน้ ผนงั หอ้งน ำ้ 

เครื่องสขุภณัฑ ์แบบลำ้งประจ ำวนั และแบบลำ้งต่อสปัดำหส์  ำหรบัครำบสนิม ครำบหนกัต่ำงๆ อำทิ น ำ้ยำท ำ

ควำมสะอำดหอ้งน ำ้แบบลำ้งประจ ำวนัที่ไดร้บักำรรบัรองฉลำกเขียว น ำ้ยำท ำควำมสะอำดหอ้งน ำ้แบบกรด 

น ำ้ยำท ำควำมสะอำดหอ้งน ำ้ฆำ่เชือ้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

1.3 น ้ายาท าความสะอาดกระจก PEERAPAT มีน ำ้ยำแบบพรอ้มใชง้ำน และแบบเขม้ขน้ท่ีตอ้งน ำไปผสมน ำ้ตำม

อตัรำสว่นก่อนกำรใชง้ำน 

 

 

 

1.4 น ้ายาท าความสะอาดมือและกลุ่มเจล-สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ แบง่เป็น  

- น ำ้ยำท ำควำมสะอำดมือแบบเหลว แบบโฟมฆำ่เชือ้  
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- เจลและสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์ำ่เชือ้ 

 
2. เครือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ ำควำมสะอำดพืน้ 
 เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำดพืน้ที่  PRAPAT จัดจ ำหน่ำยเพื่อใช้งำนควบคู่กับน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดพืน้ของบริษัท หรือเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำให้สำมำรถจัดซือ้อุปกรณ์ได้ครบในที่เดียว 
ประกอบดว้ย รถท ำควำมสะอำด เครือ่งขดัพืน้ เครือ่งดดูฝุ่ น และเครือ่งฉีดน ำ้ เป็นตน้  

 

 
 
3. อปุกรณท์ ำควำมสะอำด 
 อปุกรณท์ ำควำมสะอำดที่ PRAPAT จ ำหน่ำยเป็นอปุกรณส์ ำหรบังำนในสว่นของแผนกแมบ่ำ้น มีมำกกวำ่  
200 รำยกำร อำทิ แผ่นขดัพืน้ ฟองน ำ้ส  ำหรบัขดั อปุกรณท์ ำควำมสะอำดกระจก ไมก้วำด ไมม้็อบ รถเข็น แผ่นยำง 
ถงัขยะ รวมไปถึงกระดำษช ำระ 

                                                               
 

5) กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ใช้ในครัวเรือน (Home Care) 
 PRAPAT ไดข้ยำยตลำดไปยังกลุ่มลูกคำ้ครวัเรือน (Business-to-Customer: B2C) นอกเหนือจำกกลุ่ม
ลูกคำ้ธุรกิจอุตสำหกรรม (Business-to-Business: B2B) เนื่องจำกบริษัทมองเห็นว่ำน ำ้ยำของบริษัทเป็นผลิตภณัฑท์ี่
จ  ำเป็นส ำหรบัทุกครวัเรือน กอปรกบับริษัทยงัมีก ำลงักำรผลิตเหลือจำกกำรผลิตเพื่อรองรบักำรจ ำหน่ำยใหแ้ก่กลุม่ลกูคำ้
ธุรกิจอุตสำหกรรม จึงไดต้ัง้แผนกวิจัยและพฒันำเพื่อพฒันำสตูรน ำ้ยำที่เหมำะสมส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ครวัเรือน และมี
ปริมำณที่เหมำะสมกับกำรใชง้ำนภำยในครวัเรือน น ำ้ยำที่มีคุณภำพไม่เป็นอันตรำยต่อผูบ้ริโภค ผ่ำนกำรรบัรองจำก
หนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีตอ้งมีรำคำเหมำะสม สำมำรถแขง่ขนัไดใ้นอตุสำหกรรมสนิคำ้อปุโภค 
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 บริษัทจ ำหน่ำยน ำ้ยำที่ใชใ้นครวัเรือน ภำยใตต้รำสินคำ้ “คนมีน ำ้ยำ (Solvable Gang)” ซึ่งไดเ้ริ่มจ ำหน่ำย
ตัง้แต่ปี 2547 เป็นตน้มำ อำทิ สำรซกัฟอก “กรีน แว็กส”์ “ออกซี่ แว็กส”์ น ำ้ยำปรบัผำ้นุ่ม “โรส”  น ำ้ยำลำ้งจำน “ไชนน์ิ่ง” 
น ำ้ยำท ำควำมสะอำดพืน้ผิว “พิงคกี์”้ เป็นตน้ รวมทัง้จัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณป์ระกอบส ำหรบักำรท ำควำม
สะอำดต่ำงๆ อำทิ ผำ้เช็ดอเนกประสงค ์ถงุขยะด ำ กระดำษช ำระ แอลกอฮอลแ์บบน ำ้หรือแบบเจลขนำดพกพำ เป็นตน้ 
ส ำหรบัช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน บริษัทจะจ ำหน่ำยผ่ำนแผนกทีมขำย Digital ในหลำกหลำย
ช่องทำงออนไลน ์อำทิเช่น Shopee, Lazada, Facebook, Line@ เป็นตน้ ซึ่งท ำใหผู้บ้ริโภคสำมำรถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์
ของบรษัิทไดส้ะดวกมำกขึน้ 
 

 
 

ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยกลุม่ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน 

 
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑท์ีใ่ช้ในครัวเรือน 52.01 100.00% 50.05 100.00% 38.28 100.00% 

 
6) กลุ่มผลิตภณัฑส์ระว่ายน ้า 

 PRAPAT เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑส์  ำหรบัสระว่ำยน ำ้ น ำเขำ้และจ ำหน่ำยสระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูป ภำยใต้
ตรำสินคำ้ “Magiline” จำกประเทศฝรั่งเศส รวมถึงกำรใหบ้ริกำรดูแล บ ำรุงรกัษำสระว่ำยน ำ้ (Pool service) PRAPAT 
ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย  ซึ่งสินคำ้ของ Magiline มีนวัตกรรมที่ทนัสมยั ดูแลง่ำย และใช้เวลำ
ก่อสรำ้งเพียง 2 สปัดำห ์ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถึงผูร้บัเหมำก่อสรำ้งสระน ำ้ส  ำหรบัโครงกำรพฒันำ
อสงัหำรมิทรพัย ์
 ส ำหรบักำรวำงระบบสระวำ่ยน ำ้ จ ำหนำ่ยเคมีภณัฑแ์ละอปุกรณส์ ำหรบัสระวำ่ยน ำ้จะด ำเนินกำรโดยบริษัท
ย่อย คือ บริษัท มิสเตอรพ์ูล จ ำกัด  (MP) ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นธุรกิจสระว่ำยน ำ้ โดย MP มีทีมงำนที่มีควำมรูค้วำม
เช่ียวชำญดำ้นสระวำ่ยน ำ้ที่สำมำรถตอบสนองลกูคำ้ไดต้ัง้แตก่ำรใหค้  ำปรกึษำ กำรจดัหำวสัดอุปุกรณแ์ละเคมีภณัฑ ์และ
กำรวำงระบบสระวำ่ยน ำ้ ทัง้นี ้ในสว่นของกำรวำงระบบและติดตัง้เครือ่งจกัรอปุกรณจ์ะมกีำรจำ้งผูร้บัเหมำติดตัง้ภำยนอก 
โดยมีวิศวกรคมุงำนของ MP ท ำหนำ้ที่ก ำกบัดูแลงำนติดตัง้ บริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้จำกหลำกหลำยธุรกิจ 
เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์รวมไปถึงลกูคำ้กลุม่บำ้นเดี่ยวที่มีสระว่ำยน ำ้ ซึ่ง  MP มีประสบกำรณใ์น
กำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัสระว่ำยน ำ้มำมำกกว่ำ 25 ปี ปัจจุบนั MP เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอุปกรณร์ะบบสระว่ำยน ำ้ยี่หอ้ 
Pentair ของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่เป็นยี่หอ้ที่มีช่ือเสยีงทั่วโลก 
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ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยกลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 

  
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑส์ระว่ายน า้ 141.28 100.00% 141.25 100.00% 95.94 100.00% 

 
ผลิตภณัฑส์ระว่ายน ้าของ PRAPAT และ MP แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
1. อปุกรณท์ี่ใชใ้นสระวำ่ยน ำ้ 
 MP เป็นผูจ้  ำหน่ำยอปุกรณท์ี่ใชใ้นสระว่ำยน ำ้ ซึ่งผลิตภณัฑท์ี่ MP จ ำหน่ำย ประกอบดว้ย เครื่องกรอง 
ป๊ัมสระว่ำยน ำ้ ระบบเกลือ ไฟสระว่ำยน ำ้ ท่อน ำ้ผุด อุปกรณ์ตกแต่งสระว่ำยน ำ้ เป็นตน้ ผลิตภัณฑข์อง  MP เป็น
ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ที่มีช่ือเสยีงจำกผูผ้ลติตำ่งประเทศ อำทิ Pentair จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ Davey จำกประเทศ
ออสเตรเลยี และ Gemas จำกประเทศตรุกี ซึง่ MP ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยในประเทศไทยมำอยำ่งตอ่เนื่อง 
สินคำ้กลุม่นีม้ีระยะเวลำรบัประกนั 1-3 ปี แลว้แต่ประเภทของสินคำ้และยี่หอ้ของสินคำ้ ซึ่งกำรรบัประกนัครอบคลมุ
กำรซอ่มและบ ำรุงรกัษำเครือ่งตลอดระยะเวลำประกนั 

 
 
 
2. เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระวำ่ยน ำ้ 
 เคมีภณัฑส์  ำหรบัสระว่ำยน ำ้ ประกอบดว้ย เคมีภณัฑช์นิดพิเศษ และเคมีภณัฑท์ั่วไป ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ตำมวตัถปุระสงคก์ำรใชง้ำนไดเ้ป็น 2 กลุม่ คือ 1) ผลติภณัฑท์ี่ใชส้  ำหรบัฆำ่เชือ้โรค อำทิ คลอรนี เกลอืบรสิทุธ์ิ เป็นตน้ 
และ 2) ผลติภณัฑใ์ชส้  ำหรบัควบคมุคณุภำพน ำ้ อำทิ น ำ้ยำปรบัสภำพน ำ้ เป็นตน้ 

 
 

 
3. สระวำ่ยน ำ้ส  ำเรจ็รูป 
 สระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูปจ ำหน่ำยโดย PRAPAT ภำยใตต้รำสินคำ้ “Magiline” จำกประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง 
PRAPAT ไดร้บัแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยสระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูป  Magiline มีนวตักรรมที่ทนัสมยั 
ดแูลรกัษำง่ำย และใชร้ะยะเวลำก่อสรำ้งเพียง 2 สปัดำหเ์ท่ำนัน้ สินคำ้ Magiline มีระยะเวลำรบัประกนั 2 ปี ซึ่งกำร
รบัประกนัครอบคลมุกำรซอ่มและบ ำรุงรกัษำเครือ่งตลอดระยะเวลำประกนั 
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7) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองท าน ้าร้อนประหยดัพลังงาน 
PRAPAT เป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน (Heat Pump) ภำยใตต้รำสินคำ้ 

“PP ENERGY” ซึ่งเป็นเครื่องท ำน ำ้รอ้นส ำหรบัใชใ้นอุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร (Hospitality Industry) อำทิ กลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ โรงพยำบำล รำ้นอำหำร เป็นตน้ โดยบริษัทสั่งผลิตในลกัษณะ  OEM จำกต่ำงประเทศ อำทิ 
ประเทศจีน เพื่อน ำมำจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ รวมทัง้สั่งผลิตและ/หรือสั่งซือ้อปุกรณป์ระกอบต่ำงๆจำกในประเทศไทย 
นอกจำกนี ้PRAPAT มีกำรให้บริกำร ให้ค ำปรึกษำ และติดตั้ง เครื่องท ำน ำ้รอ้นแบบครบวงจร โดยทีมงำนที่มี
ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญ ท ำใหบ้ริษัทไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้เป็นอย่ำงดี  สินคำ้ PP ENERGY มี
ระยะเวลำรบัประกนั 2 ปี ซึง่กำรรบัประกนัครอบคลมุกำรซ่อมและบ ำรุงรกัษำเครือ่งตลอดระยะเวลำประกนั 

 
ตำรำงแสดงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 

 
 
เครื่องท ำน ำ้รอ้นเป็นอปุกรณท์ ำควำมรอ้นที่ดึงควำมรอ้นจำกอำกำศ แลว้ถ่ำยเทควำมรอ้นใหแ้ก่น ำ้ ท ำให้

น ำ้มีอณุหภมูิสงูขึน้ตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน ซึ่งเครื่องท ำน ำ้รอ้นเป็นอปุกรณท์ ำควำมรอ้นที่ใชท้ดแทนกำรใช้
หมอ้ไอน ำ้ หรือ บอยเลอร ์(Boiler) ที่ตอ้งใชพ้ลงังำนจำกเชือ้เพลิงชีวมวลหรือไฟฟ้ำ ซึ่งจะช่วยประหยดัค่ำใชจ้่ำย
ใหก้ับผูใ้ช้งำนได ้เครื่องท ำน ำ้รอ้นเหมำะส ำหรบัธุรกิจโรงแรม รีสอรท์ โรงพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
เนื่องจำกสำมำรถผลติน ำ้รอ้น เพื่อกำรใชง้ำนในปรมิำณมำกในช่วงอณุหภมูิที่ตอ้งกำรไดอ้ยำ่งรวดเรว็ สำมำรถรกัษำ
ระดับอุณหภูมิของน ำ้รอ้นในระบบใหเ้สถียรไดใ้นช่วงอุณหภูมิหนึ่ง ก่อนที่จะเร่งเครื่องท ำน ำ้รอ้นใหไ้ ดน้ ำ้รอ้นใน
อณุหภมูิที่ตอ้งกำรใชง้ำน ซึง่ช่วยประหยดัพลงังำนไดอ้ีกทำงหนึง่ 

 
 

8) กลุ่มงานบริการ 
PRAPAT มีกลุม่งำนบริกำรใหแ้ก่ลกูคำ้เพื่อเป็นกำรตอ่ยอดธุรกิจบนฐำนลกูคำ้หลกั และสนบัสนนุกำรขำย

น ำ้ยำซึ่งเป็นผลิตภัณฑห์ลกัของกลุ่มบริษัท ผ่ำนหน่วยงำนใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัท ภำยใตช่ื้อ “ศูนยร์วมช่ำง” 
ปัจจบุนัมีรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรทัง้หมด 5 ประเภท โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 
 
 

 
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% 
รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองท าน ้าร้อน
ประหยัดพลังงาน 

17.47 100.00% 20.77 100.00% 6.96 100.00% 
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 1. รบัจำ้งผลติน ำ้ยำภำยใตต้รำสนิคำ้ของลกูคำ้ (OEM) 
บริษัทใหบ้ริกำรรบัจำ้งผลิตน ำ้ยำท ำควำมสะอำด น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ ภำยใตต้รำสินคำ้ของลกูคำ้ เช่น น ำ้ยำท ำ

ควำมสะอำดเอนกประสงค ์ผลิตภัณฑล์ำ้งจำน เป็นตน้ โดยบริษัทจะท ำกำรสอบถำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
คุณสมบตัิและคุณลกัษณะเฉพำะของน ำ้ยำที่ลกูคำ้ตอ้งกำร จำกนัน้จึงพฒันำสตูรหรือส่วนผสมของน ำ้ยำตำมที่
ลกูคำ้ตอ้งกำร รวมทัง้ค ำนวณค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิตน ำ้ยำดงักล่ำว และส่งขอ้เสนอใหแ้ก่ลกูคำ้ หำกลกูคำ้ตอบรบั
ขอ้เสนอ บริษัทจะท ำสญัญำกบัลกูคำ้เป็นแบบรำยปี โดยมีกำรระบจุ ำนวนและกำรผลิตในเง่ือนไขสญัญำ ซึ่งบริษัท
จะมีกำรก ำหนดเง่ือนไขไม่สำมำรถท ำธุรกิจแข่งกบัลกูคำ้หรือน ำสตูรน ำ้ยำของลกูคำ้ไปใชท้ ำกำรตลำดเอง ในกำร
รบัจำ้งผลติ PRAPAT จะก ำหนดเง่ือนไขกำรผลติในปรมิำณมำกแบบ Bulk เพื่อจดัสง่ไปใหล้กูคำ้น ำไปแบง่บรรจุเพื่อ
จ ำหน่ำย หรือใหบ้ริกำรบรรจุสินคำ้ส ำเร็จรูปตำมลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ที่ลกูคำ้ตอ้งกำรน ำไปจ ำหน่ำยไดท้นัที เช่น 
แบบกระปกุ แบบกระป๋อง แบบถงุ แบบแกลลอน แบบ Re-Fill เป็นตน้ 
 

 2. บรกิำรรบัเหมำลำ้งจำนภำยในศนูยอ์ำหำรและโรงอำหำร 
บริษัทใหบ้ริกำรรบัเหมำลำ้งจำนภำยในสถำนที่ อำทิ ศนูยอ์ำหำรและโรงอำหำร เพื่อเป็นกำรสนบัสนนุกำร

ขำยน ำ้ยำและผลติภณัฑห์ลำกหลำยกลุม่ในครำวเดียว เช่น กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั กลุม่ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด
พื ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด เป็นต้น บริษัทจะท ำสัญญำเป็นรำยปีกับศูนย์อำหำร อำทิ ศูนย์อำหำรภำยใน
หำ้งสรรพสนิคำ้สำมยำ่นมิตรทำวน ์ศนูยอ์ำหำรภำยในหำ้งสรรพสนิคำ้มำบญุครอง โรงอำหำรในส ำนกังำนกำรไฟฟ้ำ
นครหลวง โรงอำหำรในอำคำรส ำนกังำนและสถำนศึกษำตำ่งๆ เป็นตน้ ปัจจุบนั บริษัทมีกำรขยำยงำนบริกำรกลุม่นี ้
ใหก้วำ้งขึน้ โดยบริษัทมีรถเคลื่อนที่ใหบ้ริกำรรบัจำ้งลำ้งภำชนะนอกสถำนที่ ส  ำหรบังำนปำรต์ี ้กำรออกงำนจดัเลีย้ง
และ catering ซึง่ปัจจบุนัก ำลงัเป็นท่ีนิยมของลกูคำ้ 

 
 3. ใหบ้รกิำรดแูล ซอ่มแซม และซอ่มบ ำรุงเครือ่งจกัรที่เป็นผลติภณัฑข์องกลุม่บรษัิท 

เนื่องจำกเครื่องจกัรและอุปกรณข์องบริษัทส่วนมำกเป็นเครื่องจักรและอปุกรณห์ลกัที่ใชใ้นกำรประกอบ
ธุรกิจและสนบัสนุนกำรขำยสินคำ้หลกั กลำ่วคือน ำ้ยำซกัรีด ฆ่ำเชือ้และท ำควำมสะอำด น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำช่วย
แหง้ เป็นตน้ กำรบ ำรุงรกัษำประสทิธิภำพของเครือ่งจกัรอปุกรณจ์ึงเป็นสิง่ส  ำคญั บรษัิทจึงมีหนว่ยงำนใหบ้รกิำรดแูล 
ซ่อมแซม และซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรที่เป็นผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัท ภำยใตช่ื้อ “ศูนยร์วมช่ำง” ซึ่งมีทีมงำนช่ำงที่มี
ประสบกำรณแ์ละควำมเช่ียวชำญ ทีมช่ำงผ่ำนมำตรฐำนรบัรองช่ำงไฟฟ้ำ พรอ้มเครื่องมือที่ทนัสมยั ซึ่งจะใหบ้ริกำร
แกไ้ขปัญหำใหก้บัลกูคำ้ผ่ำนสำยด่วน (Hotline) ของบริษัท ครอบคลมุพืน้ที่ใหบ้ริกำรทั่วประเทศไทย ทีมงำนจะเขำ้
ใหบ้ริกำรหลงัจำกไดร้บัแจง้งำนซอ่มจำกลกูคำ้ภำยใน 24 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และภำยใน 
48 ชั่วโมงส ำหรบัเขตพืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั อีกทัง้ภำยหลงัทีมงำนเขำ้ใหบ้รกิำร หนว่ยงำนบรกิำรจะตรวจสอบคณุภำพงำน
โดยโทรศพัทไ์ปสอบถำมควำมพงึพอใจจำกลกูคำ้ ซึง่ที่ผำ่นมำบรษัิทไดร้บักำรตอบกลบัดำ้นควำมพงึพอใจจำกลกูคำ้
เป็นอยำ่งดี ทัง้นี ้สำมำรถแบง่กำรซอ่มบ ำรุงไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
3.1 การซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรอืกำรซอ่มบ ำรุงตำมแผนงำน เป็นกำรซอ่มบ ำรุงตำม
แผนงำน เพื่อรกัษำสภำพกำรท ำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหส้ำมำรถใชง้ำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำง
ตอ่เนื่อง ไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย ซึง่อำจจะสง่ผลตอ่กำรด ำเนินงำนของลกูคำ้ 
3.2 การบ ารุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) เป็นกำรซอ่มบ ำรุงเครื่องจกัรอปุกรณท์ี่มีควำมเสยีหำย 
ซึง่ไมส่ำมำรถน ำมำใชง้ำนได ้ทีมช่ำงของศนูยร์วมช่ำงของบรษัิทจะเขำ้ใหบ้ริกำรซอ่มแซมหรอืเปลี่ยนอะไหลอุ่ปกรณ ์
โดยเก็บคำ่ใชจ้่ำยเป็นกรณีไป 
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 นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีกำรใหบ้ริกำรพิเศษอื่นๆ น ำเสนอใหแ้ก่ลกูคำ้ เช่น กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ
สตูรกำรซกั กำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องซกั กำรตรวจสอบดำ้นสขุอนำมยัและเช็คเชือ้ กำรบริกำรเก่ียวกบัหอ้ง
วิจัยและปฏิบตัิกำร กำรตรวจสอบคณุภำพของน ำ้ที่ใชแ้ละน ำ้ในขัน้ตอนกำรซกั รวมถึงจดัอบรมควำมรูด้ำ้นควำม
ปลอดภยัในกำรใชน้ ำ้ยำใหแ้ก่บคุลำกรของลกูคำ้ที่สนใจ 
 
4. ใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
 ในกำรใหเ้ช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิด  ำเนินกำรโดย TSS โดยกำรใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ทกุกลุม่ธุรกิจ รูปแบบ
กำรใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิแบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

4.1 ใหเ้ช่ำทั่วไป 
กำรใหเ้ช่ำทั่วไปเป็นกำรใหเ้ช่ำเครื่องลำ้งภำชนะแบบก ำหนดระยะเวลำเช่ำแบบปีต่อปี ซึ่งมีทัง้ แบบใหเ้ช่ำ
เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิแบบเหมำรวมน ำ้ยำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ ลกูคำ้จะจ่ำยคำ่เช่ำคงที่เป็นรำยเดอืน
ซึ่งมีกำรบวกเพิ่มเหมำรวมรำคำน ำ้ยำไปในค่ำเช่ำแลว้ ลกูคำ้จึงสำมำรถเรียกใหบ้ริษัทเขำ้ไปเติมน ำ้ยำก่ี
รอบก็ไดต้ลอดอำยสุญัญำเช่ำ และกำรใหเ้ช่ำแบบแยกค่ำน ำ้ยำ ซึ่งลกูคำ้จะตอ้งช ำระค่ำเช่ำคงที่เป็นรำย
เดือน และซือ้น ำ้ยำลำ้งภำชนะและน ำ้ยำช่วยแหง้แยกตำ่งหำก โดยค่ำเช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิแบบ
เหมำรวมน ำ้ยำ จะสงูกวำ่ค่ำเช่ำแบบแยกน ำ้ยำในอตัรำที่ TSS ก ำหนดไวต้ำมขนำดของเครื่องลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิที่ลกูคำ้ท ำสญัญำเช่ำ 

4.2 ใหเ้ช่ำแบบโอนสทิธ์ิ 
กำรใหเ้ช่ำแบบโอนสิทธ์ิเป็นกำรใหเ้ช่ำท่ีเมื่อหมดระยะเวลำในสญัญำเช่ำแลว้ ลกูคำ้มีสิทธ์ิซือ้เครื่องลำ้ง
ภำชนะในรำคำที่ระบไุวใ้นสญัญำได ้
 

5. ใหบ้รกิำรดแูลและบ ำรุงรกัษำสระวำ่ยน ำ้ 
 PRAPAT มีทีมงำนท่ีมีควำมรูค้วำมเช่ียวชำญดำ้นสระวำ่ยน ำ้ ที่สำมำรถตอบสนอง และใหบ้รกิำรตำมควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี ในกำรบ ำรุงรกัษำสระวำ่ยน ำ้ ดแูลท ำควำมสะอำดสระวำ่ยน ำ้ 

 
2. การตลาดและการแข่งขัน 

1) กลยุทธก์ารตลาด 

• กลยทุธด์ำ้นผลติภณัฑ ์(Product) 
บริษัทใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคณุภำพของน ำ้ยำที่บริษัทผลิต ท ำกำรวิจัยพฒันำและปรบัปรุง

สตูรกำรผลิตน ำ้ยำใหม้ีคณุสมบตัิพิเศษในกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ เนน้กำรท ำตลำดผลิตภณัฑภ์ำยใต้
ตรำสินคำ้ “PEERAPAT” รวมทัง้ติดตำมเทคโนโลยีกำรท ำควำมสะอำดที่ทันสมยัอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้น ำ้ยำ 
เครือ่งจกัรอปุกรณ ์และงำนบรกิำรของกลุม่บรษัิทเป็นท่ียอมรบัและไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกลกูคำ้มำกกวำ่ 30 ปี 
บริษัทไดล้งทนุพฒันำหอ้งปฏิบตัิกำรทำงเคมีที่ทนัสมยั เพื่อใหไ้ด้น ำ้ยำที่มีคณุภำพ และมีมำตรฐำนระดบัสำกล 
โดยบริษัทมีกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพของวตัถุดิบที่ใช ้ขัน้ตอนกำรผลิต จนออกมำเป็นน ำ้ยำส ำเร็จรูป 
ส ำหรบัผลติภณัฑท์ี่บรษัิทไม่ไดผ้ลติเอง อำทิ เครือ่งจกัรท ำควำมสะอำดพืน้ เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ สระวำ่ย
น ำ้ส  ำเร็จรูป เป็นตน้ บริษัทไดเ้ป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตที่มีช่ือเสียงจำกต่ำงประเทศ โดยในส่วนของ
เครื่องจกัรท ำควำมสะอำดพืน้บรษัิทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลติจำกประเทศตรุกี และประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ส ำหรบัเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ บริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจำกผูผ้ลิตจำกประเทศตรุกี และประเทศสเปน 
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ส ำหรับสระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูปและอุปกรณ์สระว่ำยน ้ำ บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตจำกประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ ประเทศออสเตรเลยี และประเทศฝรั่งเศส ซึง่เจำ้ของตรำสนิคำ้แตล่ะรำยเป็นท่ียอมรบัระดบัสำกล
จำกลกูคำ้ทั่วโลก จึงท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทเป็นผลิตภณัฑไ์ดม้ำตรฐำน มีคุณภำพ และมี
ประสทิธิภำพในระดบัสำกล 

ดำ้นงำนบริกำรบริษัทและบริษัทย่อยจัดใหม้ีทีมงำน ทีมช่ำง ที่มีประสบกำรณแ์ละควำมเ ช่ียวชำญ
พรอ้มให้บริกำรแก่ลูกคำ้ทั่วประเทศไทย และให้ควำมส ำคัญเรื่องเวลำเป็นอันดับตน้ๆ โดยทีมงำนจะเขำ้
ใหบ้ริกำรหลงัจำกไดร้บัแจง้งำนซ่อมจำกลกูคำ้ภำยใน  24 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และ
ภำยใน 48 ชั่วโมงส ำหรบัเขตพืน้ที่ต่ำงจงัหวดั รวมทัง้บริษัทยงัมีกำรใหบ้ริกำรพิเศษอื่นๆ น ำเสนอใหแ้ก่ลกูคำ้ 
เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคำ้เสมอมำ 

กลยทุธด์ำ้นผลติภณัฑแ์ละงำนบรกิำรท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนำคต กลุม่บรษัิทจะเนน้
กำรวิจยัพฒันำ ศึกษำดงูำน และน ำเอำเทคโนโลยีดำ้นกำรท ำควำมสะอำดดว้ยนวตักรรมสมยัใหม่มำน ำเสนอ
ใหแ้ก่ลกูคำ้อยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันท์ี่บรษัิทไดก้ ำหนดไว ้

 

• กลยทุธด์ำ้นกำรก ำหนดรำคำ (Price) 
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยก ำหนดรำคำขำยโดยใช้รำคำกลำง (Price list) ซึ่งจะมีกำรทบทวน

อย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทกุปี หรือปรบัเปลี่ยนรำคำกลำงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งต้นทนุผลิตน ำ้ยำ
และตน้ทนุผลิตภณัฑท์ี่บริษัทสั่งผลิตหรือน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรก ำหนด
รำคำใหเ้หมำะสมกบัคณุภำพของผลติภณัฑ ์และมีกำรเปรยีบเทียบรำคำเพื่อใหส้ำมำรถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้และ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของทุกกลุ่มลูกค้ำ  ยกเว้นสินค้ำบำงชนิดที่เป็นสินค้ำควบคุมรำคำโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น เจลแอลกอฮอลฆ์่ำเชือ้ หำกจะมีกำรปรบัเปลี่ยนรำคำขำยจะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำก
หนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งเสยีก่อน 

รำคำน ำ้ยำและรำคำผลิตภณัฑท์ี่บริษัทสั่งผลิตหรือน ำเขำ้มำจ ำหน่ำยจะมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำ
ขำยเป็นรำคำเดียว (Single Price) แต่มีกำรแยกเป็นรำคำขำยปลีกและรำคำขำยสง่ ซึ่งรำคำขำยสง่จะถกูกวำ่
รำคำขำยปลีก ในสว่นลกูคำ้กลุม่ธุรกิจอตุสำหกรรมบริษัทจะก ำหนดรำคำตำม Price List หำกมีกำรเจรจำขอ
สว่นลดกำรคำ้ พนกังำนขำยไมว่ำ่จะเป็นฝ่ำยขำยของบรษัิท ทีมงำนของศนูยธ์ุรกิจ ทีมงำนของสำขำจะสำมำรถ
เจรจำสว่นลดไดต้ำมเง่ือนไขและระเบียบปฎิบตัิที่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยก ำหนดไว ้

 

• กลยทุธด์ำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย (Place)  
บริษัทมีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยกลุม่ผลิตภณัฑต์่ำงๆผ่ำน 2 ช่องทำงหลกั คือ 1) กำรจดัจ ำหน่ำยของ

บริษัทโดยตรง และ 2) ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัท โดยสดัส่วนกำรขำยผ่ำนแต่ละช่องทำงเฉลี่ยแต่ละปี
ประมำณรอ้ยละ 85 และรอ้ยละ 15 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวม ตำมล ำดบั ทีมงำนขำยทัง้ในสว่น
ของทีมงำนบริษัทโดยตรงและทีมงำนขำยของตวัแทนจ ำหน่ำย มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในทกุกลุม่ผลิตภณัฑแ์ละ
งำนบรกิำรของบรษัิทจึงสำมำรถเสนอสนิคำ้และบรกิำรท่ีหลำกหลำยใหแ้ก่ลกูคำ้ได ้โดยมีรำยละเอียดดงัตำรำง 
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ตำรำงแสดงโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรแยกตำมช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ขำยโดยตรง 763.65 83.07% 828.81 84.12% 700.95 84.92% 
ขำยผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย 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% 

 
รำยละเอียดแตล่ะช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายของบริษัทโดยตรง ประกอบดว้ย ศนูยธ์ุรกิจ สำขำ และทีมงำนฝ่ำยขำยของบรษัิท 
1.1) ศูนยธุ์รกิจ คือ หน่วยขำยที่มีขนำดใหญ่ 
โดยจะตอ้งผำ่นเง่ือนไขส ำคญัที่บรษัิทก ำหนดไว ้
คือ มียอดขำยมำกกว่ำ 1 ลำ้นบำทต่อเดือน มี
พืน้ที่กวำ้งขวำงเพียงพอที่จะจดัท ำ Showroom 
วำงแสดงและน ำเสนอสินคำ้ของกลุม่ PRAPAT 
ใหแ้ก่ลูกคำ้ไดเ้ลือกชม และตอ้งมีทีมงำนช่ำง
ประจ ำศนูยข์องตนเองเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ของกลุม่ PRAPAT ได้
ตำมเง่ือนไขที่จะตอ้งสง่ทีมงำนช่ำงไปถึงสถำนที่
ของลูกคำ้ภำยใน 48 ชั่วโมงนับจำกไดร้บัแจง้
จำกลกูคำ้ ปัจจุบนับริษัทมีศนูยธ์ุรกิจทัง้หมด 7 
แห่ง ประกอบดว้ย ศนูยธ์ุรกิจกรุงเทพมหำนคร ศนูยธ์ุรกิจจงัหวดัเชียงใหม ่ศนูยธ์ุรกิจพทัยำ จงัหวดัชลบรุี ศนูย์
ธุรกิจชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรุี ศนูยธ์ุรกิจเกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ศนูยธ์ุรกิจหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ และ
ศูนยธ์ุรกิจจังหวดัภูเก็ต โดยผูจ้ัดกำรและพนกังำนขำยประจ ำศูนยธ์ุรกิจ จะไดร้บัค่ำตอบแทนในลกัษณะค่ำ 
commission ตำมนโยบำยกำรจ่ำย commission ของบรษัิท 
1.2) สาขา ปัจจุบนัมีจ ำนวน 1 สำขำ คือ สำขำจงัหวดักระบี่ กำรด ำเนินงำนของสำขำจะมีลกัษณะคลำ้ยศนูย์
ธุรกิจขนำดเล็กที่ยงัไม่มีคณุสมบตัิครบถว้นในกำรขออนุมตัิปรบัระดบัเป็นศูนยธ์ุรกิจไดต้ำมเง่ือนไขที่กลำ่วไว ้
โดยผูจ้ดักำรและพนกังำนขำยประจ ำสำขำ จะไดร้บัคำ่ตอบแทนในลกัษณะคำ่ commission ตำมนโยบำยกำร
จ่ำย commission ของบรษัิท 
1.3) ทีมงานการตลาดของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัท นอกจำกทีมงำนกำรตลำดที่จะดแูลงำนขำย
ของศูนยธ์ุรกิจ สำขำ และตัวแทนจ ำหน่ำยแลว้ บริษัทยังไดเ้พิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยกลุ่ม Business-to-
Cusotmer: B2C ผ่ำนระบบตลำดออนไลน์ (e-commerce) เพื่อช่วยใหล้กูคำ้เลือกซือ้ผลิตภณัฑข์องบริษัทได้
สะดวกและรวดเรว็มำกขึน้ ผำ่นแอพพลเิคชั่น Shopee Lazada และยงัสำมำรถติดตอ่ซือ้ขำยผำ่น Official Line 
ของบริษัทไดอ้ีกช่องทำงหนึ่ง ทัง้นีพ้นกังำนทกุคนของบริษัทและบริษัทย่อยไดร้บักำรปลกูฝังวฒันธรรมองคก์ร
ของ PRAPAT ใหช้่วยสนบัสนนุงำนขำยผลิตภณัฑน์ ำ้ยำและผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้
ของกลุม่บริษัทไดท้กุคน โดยพนกังำนแต่ละคนสำมำรถโฆษณำผลิตภณัฑข์องกลุม่บริษัทผ่ำนช่องทำง Online 
ของตนเองได ้เช่น LINE@, Facebook เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือนเนื่องจำกเป็น
สนิคำ้อปุโภคทั่วไปท่ีจ ำเป็นตอ่กำรใชง้ำนในครวัเรอืน ไมจ่ ำเป็นตอ้งสำธิตวิธีกำรใชง้ำนโดยทีมงำนฝ่ำยขำย และ
รำคำไมส่งูมำกนกั โดยหำกมีลกูคำ้ติดตอ่สั่งซือ้ผลติภณัฑแ์ละโอนเงินมำยงับรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ ฝ่ำย Digital จะ



   บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

38 

ท ำกำรจดัสง่ผลิตภณัฑไ์ปใหแ้ก่ลกูคำ้โดยตรง พนกังำนจะไดร้บัผลตอบแทนในลกัษณะค่ำ commission ตำม
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำ commission ของฝ่ำย Digital ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่กระทบต่อกำรท ำงำนปกติของพนกังำนท่ำน
นัน้ๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนโดยหน่วยงำนตน้สงักัดของพนกังำนโดยตัวชีว้ัด 
KPIs ที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

2) ตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท 
บริษัทมีนโยบำยในกำรสนบัสนุนอดีตพนกังำนของกลุ่มบริษัทที่ตอ้งกำรแยกตวัออกไปท ำธุรกิจของ

ตนเองในภมูิล  ำเนำ แตม่ีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในผลติภณัฑน์ ำ้ยำ ผลติภณัฑเ์ทคโนโลยีท ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ 
เครื่องจกัรอปุกรณต์ำ่งๆ และงำนบรกิำรของกลุม่บริษัท ซึ่งสนใจจะรว่มเติบโตไปกบัธุรกิจของ PRAPAT เพื่อรบั
กำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร ตวัแทนจ ำหน่ำยสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจของตนเองได้
อย่ำงมีอิสระ แต่มีเง่ือนไขขอ้ปฏิบตัิและโครงสรำ้งผลตอบแทนก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนในสญัญำแต่งตัง้ตวัแทน
จ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรของ PRAPAT โดยตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัทจะไดร้บัส่วนลดจำกกำรสั่งซือ้สินคำ้
แลว้มำรบัสินคำ้หนำ้โรงงำนหรือส ำนกังำนของบริษัท และส่วนลดจำกกำรซือ้  batch size ปัจจุบนัมีตวัแทน
จ ำหนำ่ยทัง้หมด 18 รำย ครอบคลมุทกุภมูิภำคของประเทศไทย ประกอบดว้ย ตวัแทนกรุงเทพมหำนคร ตวัแทน
จังหวดัสมุทรปรำกำร ตวัแทนจังหวดัเชียงรำย ตวัแทนจังหวดัขอนแก่น ตวัแทนจังหวดัอุบลรำชธำนี ตวัแทน
จงัหวดักำญจนบรุี ตวัแทนจงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี ตวัแทนจงัหวดัสงขลำ ตวัแทนจงัหวดัปทมุธำนี ตวัแทนจงัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนจังหวดัสระบุรี ตัวแทนจังหวดัล ำปำง ตัวแทนจังหวดัตรำด ตัวแทนจังหวดัอุดรธำนี 
ตวัแทนจังหวดัพิษณุโลก ตวัแทนจังหวดันครรำชสีมำ ตวัแทนจังหวดัพระนครศรีอยุธยำ และตวัแทนจังหวดั
กระบี่ ท ำใหผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิำรของกลุม่บริษัทสำมำรถเขำ้ถึงลกูคำ้โดยตรงไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงมำกขึน้ ลกูคำ้
ไดร้บัควำมสะดวกสบำยในกำรติดตอ่รบับรกิำรตำ่งๆ และตวัแทนของบรษัิทจะช่วยตอบสนองตอ่ควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 

ส ำหรบัตลำดตำ่งประเทศ บรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดท้ ำสญัญำแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ยในประเทศนัน้ๆ ซึง่
ตวัแทนจ ำหนำ่ยในแตล่ะประเทศจะท ำกำรตลำด และจ ำหนำ่ยสนิคำ้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยบรษัิทมีกำร
ส่งทีมงำนฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยเทคนิคไปช่วยฝึกอบรม ใหค้  ำปรึกษำ และช่วยแกปั้ญหำต่ำงๆ กับตวัแทน
จ ำหนำ่ยตำ่งประเทศ เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรขำยผลติภณัฑข์องบรษัิทในแตล่ะประเทศ 

 
นโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายและการจ่ายค่านายหน้าบุคคลภายนอก 

พนกังำนขำยของบริษัทและบริษัทย่อยจะไดร้บัค่ำคอมมิชชั่นจำกกำรขำย ตำมนโยบำยกำรจ่ำยค่ำ
คอมมิชชั่นพนกังำนขำยของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื่อเป็นกำรกระตุน้ใหพ้นกังำนท ำยอดขำยใหก้บับริษัทและ
บริษัทย่อย โดยในกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่นมีกำรคิดค่ำคอมมิชชั่นตำมเป้ำขำย โดยจะมีกำรก ำ หนดเป้ำขำย
ประจ ำเดือน และอตัรำคำ่คอมมิชชั่นจะขึน้อยูก่บัยอดจรงิเทียบกบัเปำ้ขำย โดยกำรอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่คอมมิชชั่น 
เป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจอนมุตัิของบรษัิท 

เนื่องจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำเป็นตอ้งมีบุคคลภำยนอก ซึ่งมีส่วน
ช่วยใหก้ำรขำยของบริษัทประสบผลส ำเร็จ บริษัทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำนำยหนำ้แก่
บคุคลภำยนอกขึน้มำเพื่อประกำศใชอ้ยำ่งเป็นทำงกำร กำรอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่นำยหนำ้จะตอ้งผำ่นกำรอนมุตัจิำก
ผูม้ีอ  ำนำจตำมล ำดบัขัน้ที่นโยบำยก ำหนด กำรขออนมุตัิค่ำนำยหนำ้ผูเ้สนอขอจะตอ้งระบเุหตผุลทกุกรณี ทัง้นี ้
เพื่อให้เป็นไปตำมหลักธรรมภิบำลที่ดี บริษัทมีหลักกำรก ำกับดูแล โดยกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ จะต้องเป็น
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บคุคลภำยนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้งของบริษัท และไม่ใช่กรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้งของลกูคำ้ 
รวมทัง้ ไม่ใช่ผูบ้ริหำร เจำ้หนำ้ที่ พนกังำน ในหน่วยงำนภำครฐั หรือรฐัวิสำหกิจ และไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนท์บั
ซอ้น บริษัทและบริษัทย่อยก ำหนดใหผู้ต้รวจสอบภำยในวำงแผนกำรตรวจสอบขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำนำยหนำ้ 
เพื่อใหม้ั่นใจในควำมจ ำเป็น ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมของกำรจ่ำยค่ำนำยหนำ้ดงักล่ำว และ
รำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบ 

 

• กลยทุธด์ำ้นกำรตลำดและกำรประชำสมัพนัธ ์(Promotion) 
บริษัทและบริษัทย่อยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรส่งเสริมกำรขำยและประชำสมัพนัธผ์ลิตภณัฑ์ของกลุม่

บริษัทใหเ้ป็นที่รูจ้กัของลกูคำ้ เนื่องจำกกลุม่ลกูคำ้ของบริษัทมำกกว่ำรอ้ยละ 95 เป็นกลุม่ลกูคำ้ภำคธุรกิจและ
ผู้ประกอบกำร ดังนั้น บริษัทจึงเน้นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประชำสัมพันธ์ และควำมรูค้วำมเขำ้ใจกับ
ผูป้ระกอบกำรโดยตรง ดว้ยกำรออกงำนแสดงสินคำ้ เพื่อเป็นกำรประชำสมัพันธผ์ลิตภณัฑข์องบริษัทใหเ้ป็นที่
รูจ้ักมำกขึน้ สรำ้งโอกำสในกำรพบปะลกูคำ้รำยใหม่และรกัษำควำมสมัพันธ์กับลกูคำ้เดิม ซึ่งถือเป็นกำรท ำ
ประชำสมัพนัธโ์ดยตรงกบักลุม่ลกูคำ้ อีกทัง้เป็นกำรส ำรวจขอ้มลูคูแ่ขง่ ภำวะกำรตลำดและกำรแขง่ขนั เพื่อปรบั
กลยทุธข์องบรษัิทใหม้ีศกัยภำพในกำรแขง่ขนัมำกยิ่งขึน้ 

ในสว่นของกลุม่ลกูคำ้ครวัเรือน บริษัทใหค้วำมส ำคญักบัลกูคำ้กลุม่นีเ้ช่นกนั จึงมีกำรก ำหนดกลยทุธ์
ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ผ่ำน Official Line ของบริษัท และพนักงำนแต่ละคนสำมำรถโฆษณำ
ประชำสมัพนัธผ์ลิตภณัฑข์องกลุม่บรษัิทผ่ำนช่องทำง Online ของตนเองได ้เช่น LINE@, Facebook, Shopee, 
Lazada เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับพันธกิจของบริษัทที่ตอ้งกำรผลกัดันกำรขยำยตลำดผ่ำนช่องทำง  Digital 
Platform รว่มกบัเทคโนโลยี Fintech เพื่อขยำยฐำนลกูคำ้รำยยอ่ยทั่วประเทศ 

 
2) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นลูกค้ำกลุ่มภำคธุรกิจและผู้ประกอบกำร  (Institutional 
Customer) และลกูคำ้รำยย่อยที่ใชใ้นครวัเรือน (Home User) โดยประกอบดว้ยกลุม่ลกูคำ้จำกในประเทศและจำก
ตำ่งประเทศ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
1. กลุม่ลกูคำ้ในประเทศ 

กลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยของบริษัทในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ คือ กลุม่
ลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร และกลุม่ลกูคำ้ครวัเรอืน  กลุม่ลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำรจะซือ้ผลติภณัฑ์
น ำ้ยำและผลิตภณัฑอ์ื่นของบริษัทเพื่อน ำไปใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ อำทิ โรงแรมและรีสอรท์ ภตัตำคำร รำ้นอำหำร 
โรงพยำบำล ธุรกิจโรงซกัรีด โรงงำนอตุสำหกรรม สถำบนักำรศึกษำ เป็นตน้ ส ำหรบัลกูคำ้ครวัเรือนจะซือ้ผลิตภณัฑ์
น ำ้ยำของบรษัิทเพื่อใชเ้องในชีวิตประจ ำวนั โดยสำมำรถแยกกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยตำมผลติภณัฑข์องบรษัิทไดด้งันี ้

 
ผลิตภัณฑ ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(1) กลุม่ผลิตภณัฑซ์กัรดี ลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรสีอรท์ โรงพยำบำล โรงซกัรดี โรงช ำแหละ 
(2) กลุม่ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ ลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร อำทิ โรงงำนแปรรูปอำหำร โรงงำนอตุสำหกรรมกำรผลิตอำหำร โรง

ปศสุตัว ์โรงงำนอตุสำหกรรมผลิตเครือ่งดื่ม 
(3) กลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวั ลูกคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอรท์ รำ้นอำหำรและภัตตำคำร ศูนยอ์ำหำร 

สถำบนักำรศกึษำ โรงพยำบำล 
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ผลิตภัณฑ ์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้ำนและท ำ
ควำมสะอำดพืน้ 

ลูกค้ำภำคธุรกิจและผู้ประกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอร์ท อพำร์ทเม้นท์ อำคำรส ำนักงำน 
หำ้งสรรพสินคำ้ โรงพยำบำล โรงงำนอตุสำหกรรม 

(5) กลุม่ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรอืน กลุม่ลกูคำ้ครวัเรอืนประเภทบำ้นพกัอำศยั รำ้นอำหำรขนำดเล็ก รำ้นกำแฟ รำ้นเครือ่งดื่ม รำ้นขำยขนม 
(6) กลุม่ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ ลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอรท์ โครงกำรอสงัหำริมทรพัย ์บำ้นจดัสรร และ

ลกูคำ้ครวัเรอืน ซึง่มีหรอืตอ้งกำรมีสระวำ่ยน ำ้ภำยในที่อยูอ่ำศยัสว่นตวั 
(7) ผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งท ำน ้ำ ร ้อน
ประหยดัพลงังำน 

ลูกคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอรท์ สปอรต์คลับ คอนโดมิเนียม รวมไปถึง
โรงงำนอตุสำหกรรมบำงประเภท 

(8) กลุม่งำนบรกิำร ลูกค้ำรำยย่อยที่สั่งผลิตเพื่อน ำไปแบ่งบรรจุเพื่อจ  ำหน่ำยปลีกอีกทอดหนึ่ง  ) ลูกค้ำภำคธุรกิจและ
ผูป้ระกอบกำร อำทิ อำทิ โรงแรมและรีสอรท์ รำ้นอำหำรและภตัตำคำร ศนูยอ์ำหำร สถำบนักำรศึกษำ 
โรงพยำบำล โครงกำรอสงัหำรมิทรพัย ์บำ้นจดัสรร และลกูคำ้ครวัเรอืน  

 
ตำรำงแสดงโครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแบง่ตำมประเภทลกูคำ้ 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลูกค้า 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ 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 / รสีอรท์ 193.51 21.05% 199.14 20.22%  99.91  12.10% 
ตวัแทนจ าหนา่ย 167.16 18.18% 174.15 17.68%  124.29  15.06% 
รา้นอาหารและภตัตาคาร 97.90 10.65% 131.04 13.30%  119.37  14.46% 
คอนโด / บา้นจดัสรร 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% 
อืน่ๆ 142.94 15.55% 147.64 14.99%  142.70  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% 
หมำยเหต ุ: ขอ้มลูปี 2561-2562 จะไมร่วมตวัเลขที่เป็นผลมำจำกขอ้มลูกำรจดักลุม่รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยหรอืกำรบรกิำร 

 

2. กลุม่ลกูคำ้ตำ่งประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยไดข้ยำยธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศ โดยท ำกำรตลำดผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัทใน

แตล่ะประเทศ อำทิ ประเทศกมัพชูำ ประเทศเวียดนำม ประเทศ สปป.ลำว ประเทศเมียนมำร ์และประเทศอินโดนีเซีย 
ลกูคำ้ต่ำงประเทศที่เป็นกลุม่เป้ำหมำยสว่นใหญ่จะเป็นลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร ซึ่งรูจ้กัสินคำ้และบริกำร
ของกลุม่บริษัทผ่ำนกำรแนะน ำทำงออ้มผ่ำนลกูคำ้ที่ใชแ้ละมั่นใจในผลิตภณัฑน์ ำ้ยำและเทคโนโลยีท ำควำมสะอำด
และฆ่ำเชือ้ของกลุ่มบริษัท ทัง้นี ้กลุ่มลกูคำ้ต่ำงประเทศเป็นกลุ่มลกูคำ้ที่มีศกัยภำพในกำรขยำยตลำดของบริษัท 
โดยเฉพำะลกูคำ้กลุม่ International Hotel Chain Management ที่มีเครอืขำ่ยดแูลโรงแรมในตำ่งประเทศ ลกูคำ้กลุม่
โรงงำนผลติอำหำรและเครือ่งดื่มซึง่ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศไทยมีกำรขยำยฐำนกำรผลติไปยงัตำ่งประเทศ 
กลุ่มลกูคำ้รำ้นอำหำรและเครื่องดื่มประเภท Food Chain เป็นตน้ ในอนำคตหำกจะขยำยธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศ
เพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันท์ี่จะกำ้วขึน้ไปเป็นผูน้  ำตลำดเทคโนโลยีท ำควำมสะอำดในกลุม่อตุสำหกรรม
กำรบริกำรและอำหำรในภมูิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บริษัทจะใชก้ลยทุธก์ำรแตง่ตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยของบรษัิท
ในแตล่ะประเทศนัน้ 
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โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแบง่ตำมลกูคำ้ในประเทศและตำ่งประเทศ 

 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
     กลุม่ลกูคำ้ในประเทศ 694.64 75.56% 750.10 76.16% 624.56 75.67% 
     กลุม่ลกูคำ้ตำ่งประเทศ/1 65.92 7.17% 67.37 6.84% 43.18 5.23% 

รวมรายได้จากการขาย 760.57 82.73% 817.47 83.00% 667.74 80.90% 

รายได้จากค่าเช่าและบริการ       
     กลุม่ลกูคำ้ในประเทศ 153.93 16.74% 167.44 17.00% 157.67 19.10% 
     กลุม่ลกูคำ้ตำ่งประเทศ/1 4.81 0.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รวมรายได้จากค่าเช่าและบริการ 158.74 17.27% 167.44 17.00% 157.67 19.10% 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 919.31 100.00% 984.91 100.00% 825.41 100.00% 

หมำยเหต:ุ /1-รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบริกำรต่ำงประเทศ มำจำกกำรขำยและบริกำรในประเทศกัมพชูำ ประเทศ
เมียนมำร ์ประเทศ สปป.ลำว ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย 

   ขอ้มลูปี 2561-2562 จะไมร่วมตวัเลขที่เป็นผลมำจำกขอ้มลูกำรจดักลุม่รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยหรอืกำรบรกิำร 
 
 

ตำรำงแสดงตวัอยำ่งรำยช่ือกลุม่ลกูคำ้ที่ใชบ้รกิำรผลติภณัฑข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
รายช่ือลูกค้า ประเภทธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ ์

โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Center 
at Central World 

ธุรกิจโรงแรม - น ำ้ยำซกัรดี 

- ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 
โรงแรม Ramada Plaza ธุรกิจโรงแรม - น ำ้ยำซกัรดี 

- ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 
โรงแรม Banyan Tree Hotels & Resorts ธุรกิจโรงแรม - น ำ้ยำซกัรดี 

- ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 
บรษัิท เจรญิโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม - น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
บรษัิท ซีพีแรม จ ำกดั ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม - น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
บรษัิท ไทยเทพรส จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม - น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
บรษัิท ไทยยเูน่ียนกรุป๊ จ  ำกดั (มหำชน) ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม - น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
บรษัิท มำลีกรุป๊ จ  ำกดั (มหำชน) ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม - น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
บรษัิท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ  ำกดั ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่งดื่ม - น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 
บรษัิท เอก-ชยั ดีสทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ำกดั (Tesco Lotus) หำ้งสรรพสินคำ้ - ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 
บรษัิท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) หำ้งสรรพสินคำ้ - ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 
บรษัิท โรบินสนั จ ำกดั หำ้งสรรพสินคำ้ - ผลิตภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 
บรษัิท เดอะบำบีคิวพลำซำ่ จ  ำกดั ธุรกิจรำ้นอำหำร Bar B Q Plaza - เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
บรษัิท ซีอำรจ์ี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู๊ ด จ  ำกดั ธุรกิจรำ้นอำหำร Ootoya - เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
บรษัิท เคที เรสทวัรองท ์จ ำกดั  ธุรกิจรำ้นอำหำร Santa Fe - เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
บรษัิท ครวัแมศ่รเีรอืน จ ำกดั  ธุรกิจรำ้นอำหำรแมศ่รเีรอืน - เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
บรษัิท สตำรบ์คั คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) จ  ำกดั ธุรกิจรำ้นเครือ่งดื่ม Starbucks - เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั่น จ  ำกดั (มหำชน) ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ - ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 
บรษัิท ควอลิตีเ้ฮำ้ส ์จ  ำกดั (มหำชน) ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ - ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 
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รายช่ือลูกค้า ประเภทธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ ์
บรษัิท ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ - ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 
บรษัิท พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ - ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 

 

3) ภาวะอุตสาหกรรม  
รำยไดห้ลกัของบริษัทและบริษัทย่อยมำจำกกลุ่มผลิตภณัฑซ์กัรีด กลุ่มผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ กลุ่มผลิตภณัฑด์ำ้นครวั 

กลุม่ผลิตภณัฑแ์ม่บำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ และกลุม่ผลิตภณัฑส์ระว่ำยน ำ้ ซึ่งมีควำมสมัพนัธก์บัปริมำณกำรใชบ้ริกำรใน
ภำคอตุสำหกรรมตำ่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด ขึน้อยู่กับภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรมโรงแรม และอุตสำหกรรม
โรงพยำบำล 

2. กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ ขึน้อยูก่บัภำวะอตุสำหกรรมโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่ม 
3. กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั ขึน้อยูก่บัภำวะอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว และอุตสำหกรรมรำ้นอำหำร 
4. กลุ่มผลิตภัณฑแ์ม่บำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ ขึน้อยู่กับภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรม

โรงแรม 
5. กลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ ขึน้อยูก่บัภำวะอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว และอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย์ 
 
ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศปี 2563  

เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สำมของปี 2563 ปรบัตวัลดลง
รอ้ยละ 6.4 ต่อเนื่องจำกกำรลดลง รอ้ยละ 12.1 ในไตรมำส
ก่อนหน้ำ (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกำลออกแล้ว 
เศรษฐกิจไทย ในไตรมำสที่สำมของปี 2563 เพิ่มขึน้จำกไตร
มำสที่สองของปี 2563 (%QoQ_SA) รอ้ยละ 6.5 รวม 9 เดือน
แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.7  

 
ด้ำนกำรใช้จ่ำยกำรใช้จ่ำยของรัฐบำลและกำรลงทุน

ภำครฐัขยำยตวัเร่งขึน้ กำรบริโภค และกำรลงทุนภำคเอกชน 
และกำรสง่ออกสินคำ้ปรบัตวัลดลงในอตัรำที่ชะลอลงจำกไตร
มำสก่อนหนำ้ ขณะที่กำรสง่ออกบริกำรลดลงตอ่เนื่อง ด้ำนกำร
ผลิต สำขำก่อสรำ้งขยำยตวัเร่งขึน้ ขณะที่สำขำที่พกัแรมและ
บรกิำรดำ้นอำหำร สำขำอตุสำหกรรม สำขำเกษตรกรรม สำขำ
กำรขนสง่และสถำนที่เก็บสินคำ้ สำขำกำรขำยสง่กำรขำยปลกี
และกำรซ่อมฯ และสำขำ  ไฟฟ้ำและก๊ำซฯ ปรับตัวลดลงใน
อตัรำที่นอ้ยกวำ่กำรลดลงในไตรมำสก่อนหนำ้  

 
แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดวำ่จะลดลงรอ้ยละ 6.0 โดยมลูคำ่กำรสง่ออกสนิคำ้ ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 7.5 กำร

บริโภคภำคเอกชน และกำรลงทนุรวมปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 0.9 และรอ้ยละ 3.2 ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ย
ละ -0.9 และ ดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 2.8 ของ GDP  
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แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตวัในช่วงรอ้ยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนบัสนนุจำก (1) กำรปรบัตวัดี
ขึน้ของอุปสงคภ์ำยในประเทศ (2) กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมำณกำรคำ้โลก (3) แรงขับเคลื่อนจำกภำครฐัจำกกำร
เบิกจ่ำยภำยใตก้รอบ งบประมำณและมำตรกำรทำงเศรษฐกิจ และ (4) ฐำนกำรขยำยตวัที่ต  ่ำผิดปกติในปี 2563 ทัง้นี ้คำดวำ่
มลูค่ำกำรสง่ออกสินคำ้จะขยำยตวัรอ้ยละ 4.2 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทนุรวมขยำยตวัรอ้ยละ 2.4 และรอ้ยละ 6.6 
ตำมล ำดบั อตัรำเงินเฟอ้ทั่วไปเฉลีย่ อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 0.7 - 1.7 และดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 2.6 ของ GDP  

ประเด็นกำรบริหำรนโยบำยเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และปี 2564 ควรใหค้วำมส ำคญักบั (1) กำรป้องกนั
กำรกลบัมำระบำดระลอกที่สองในประเทศ (2) กำรดแูลภำคเศรษฐกิจที่มีขอ้จ ำกดัในกำรฟ้ืนตวั (i) กำรเรง่รดัติดตำมมำตรกำร
ที่ได้ด  ำเนินกำรไปแลว้ ให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำมำตรกำรเพิ่มเติมหรือ  
ปรบัเปลีย่นใหต้อบสนองสำขำและพืน้ท่ีเศรษฐกิจที่มีขอ้จ ำกดัในกำรฟ้ืนตวั (ii) กำรช่วยเหลอื และดแูลแรงงำน (iii) กำรรณรงค์
ใหค้นไทยเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศมำกขึน้ ( iv) กำรเปิดรบั นกัท่องเที่ยวต่ำงชำติภำยใตม้ำตรกำรควบคมุและป้องกนักำร
ระบำดของโรคอยำ่งรดักมุ และ (v) กำรด ำเนินกำรดำ้นวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 (3) กำรขบัเคลื่อนกำรใชจ้่ำยภำครฐั (i) กำร 
เรง่รดักำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 94.4 (ii) งบลงทนุรฐัวิสำหกิจใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวำ่
รอ้ยละ 70 (iii) งบเหลื่อมปีใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 85 และ (iv) กำรเบิกจ่ำยโครงกำรตำมพระรำชก ำหนดฯ เงินกู ้1 ลำ้นลำ้น
บำทใหไ้ดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 70 (4) กำรขบัเคลื่อนกำรสง่ออกสินคำ้เพื่อสนบัสนนุกำรฟ้ืนตวัของภำคกำรผลิต  และกำรลงทนุ
ภำคเอกชน (i) กำรขบัเคลือ่นกำรสง่ออกสนิคำ้ที่ไดร้บัประโยชนจ์ำกกำรระบำดของโรคโควดิ-19 (ii) กำรขยำยควำมรว่มมือทำง
เศรษฐกิจและกำรคำ้ (iii) กำรใหค้วำมส ำคญักบัขอ้ตกลงระหวำ่งประเทศที่อำจถกูใชเ้ป็นเครือ่งมือส ำหรบักำรด ำเนินมำตรกำร
กีดกนัทำงกำรคำ้ (iv) กำรลดตน้ทนุกำรผลิตสินคำ้ที่ส  ำคญั ๆ (v) กำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนและกำรแข็งคำ่ของ
เงินบำท และ (vi) กำรส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุกผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (5) กำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคเอกชน ( i) เร่งรดัให้
ผูป้ระกอบกำรที่ไดร้บัอนมุตัิและออกบตัรสง่เสริมกำรลงทนุ ในช่วงปี 2561 - 2563 ใหเ้กิดกำรลงทนุจริง (ii) กำรขบัเคลื่อนกำร
ส่งออกเพื่อเพิ่มกำรใช้ก ำลังกำรผลิต ( iii) กำรแก้ไขปัญหำที่เป็นอุปสรรคต่อกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจ ( iv) กำร 
ประชำสมัพนัธจ์ดุแข็งของประเทศไทย และ (v) กำรขบัเคลือ่นมำตรกำรสรำ้งศกัยภำพกำร ขยำยตวัทำงเศรษฐกิจในระยะยำว
อยำ่งตอ่เนื่อง (6) กำรดแูลรำคำสนิคำ้เกษตรในบำงพืน้ท่ี ในช่วงที่ผลผลติออกสูต่ลำด และกำรเตรยีมกำรรองรบัปัญหำภยัแลง้ 
(7) กำรรกัษำบรรยำกำศทำงกำรเมือง และ (8) กำรเตรียมกำรรองรบัควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนทำง เศรษฐกิจโลกและกำร
ดแูลเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ 

(ทีม่า : กองยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ขอ้มูล ณ วนัที ่16 พฤศจิกายน 2563) 
 
ภำพรวมอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว 
อตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวเป็นหนึง่อตุสำหกรรมหลกัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจำกท ำรำยได้

ใหก้ับประเทศเป็นจ ำนวนมำกและมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรสนับสนุนของภำครฐัในกำรกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยวในประเทศ ใหส้ำมำรถขยำยตวัและสนบัสนนุเศรษฐกิจในภำพรวมไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรเจำะ
ตลำดกลุ่มนักท่องเที่ยวรำยไดสู้ง  กำรกระจำยตลำดนักท่องเที่ยวใหม้ีควำมสมดุลมำกขึน้ กำรรกัษำควำมปลอดภัยของ
นกัท่องเที่ยว กำรจดักิจกรรมสง่เสริมกำรท่องเที่ยว กำรอ ำนวยควำมสะดวกและลดปัญหำควำมแออดัของนกัท่องเที่ยว และ
กำรรณรงคใ์หป้ระชำชนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทยมำกขึน้ จะท ำใหก้ำรท่องเที่ยวของประเทศไทยปรบัตวัดีขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่อง อตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวของไทยสรำ้งรำยไดใ้หป้ระเทศไดม้ำกกวำ่ 1 ลำ้นลำ้นบำท มำโดยตลอด 
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  จ านวนนักทอ่งเทีย่ว (คน) 
  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มกรำคม 3,810,155 3,718,504 3,531,483 3,197,053 2,996,442 

กมุภำพนัธ ์ 2,061,990 3,603,654 3,552,119 2,966,522 3,080,535 

มีนำคม 819,429 3,473,088 3,494,645 3,018,411 2,927,226 

เมษำยน -  3,195,006 3,096,067 2,853,288 2,627,809 

พฤษภำคม -  2,726,808 2,737,834 2,600,624 2,459,093 

มิถนุำยน -  3,052,287 3,013,304 2,731,072 2,422,998 

กรกฎำคม -  3,327,198 3,177,088 3,099,409 2,949,102 

สิงหำคม -  3,466,456 3,229,031 3,188,148 2,883,594 

กนัยำยน -  2,902,731 2,636,115 2,600,279 2,416,821 

ตลุำคม 1,201 3,042,282 2,704,002 2,725,943 2,252,775 

พฤศจิกำยน 3,065 3,358,592 3,170,996 3,039,567 2,452,457 

ธันวำคม 6,556 3,930,800 3,835,510 3,571,662 3,060,736 
รวม (YTD) 6,702,396 39,797,406 38,178,194 35,591,978 32,529,588 

ที่มำ: กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 
 

รำยรบัรวมจำกกำรทอ่งเที่ยวอยูท่ี่ 0.19 แสนลำ้นบำท ลดลงจำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 97.1 โดยรำยรบั
จำกนักท่องเที่ยวชำวไทยอยู่ที่ 0.19 แสนลำ้นบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนรอ้ยละ  92.7 ในขณะที่รำยรับจำก
นกัท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำยงัประเทศไทยลดลงทัง้หมด เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควิด-19 จึงสง่ผลใหธุ้รกิจที่
เก่ียวเนื่องกบักำรท่องเที่ยวอนัไดแ้ก่ โรงแรม รำ้นอำหำร ตอ้งปิดใหบ้ริกำรเป็นสว่นใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงักำรคลำย
มำตรกำร Lock down ของภำครฐัตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2563 ภำวะอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวเริม่กลบัมำฟ้ืนตวัไดร้ะดบัหนึง่  

 
จำกรำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำสที่ 4 ปี 2563 สำขำที่พักแรมและบริกำรดำ้นอำหำร ลดลงรอ้ยละ 35.2 

ปรบัตวัดีขึน้จำกกำรลดลง รอ้ยละ 39.3 ในไตรมำสที่ 3/2563 โดยกำรใหบ้รกิำรท่ีพกัแรมลดลงรอ้ยละ 55.2 ปรบัตวั ดีขึน้จำกที่
ลดลงรอ้ยละ 59.9 ในไตรมำสก่อนหนำ้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกมำตรกำรสนบัสนุนของภำครฐั อำทิ โครงกำรเรำเที่ ยวดว้ยกนั 
โครงกำรก ำลงัใจ และโครงกำรคนละครึง่ ประกอบ กบัในไตรมำสนี ้มีจ ำนวนผูเ้ยี่ยมเยือนทัง้สิน้ 45.5 ลำ้นคน เพิ่มขึน้จำก 32.7 
ลำ้นคน ในไตรมำสก่อนหนำ้ และชำวต่ำงชำติที่ไดร้บักำรตรวจลงตรำนกัท่องเที่ยวประเภทพิเศษ  (Special Tourist VISA : 
STV) ที่เดินทำงเขำ้มำพกัระยะยำว (Long Stay) เดินทำงเขำ้ ประเทศจ ำนวน 10,822 คน ส ำหรบักำรใหบ้ริกำรดำ้นอำหำร
ลดลงรอ้ยละ 19.5 เทียบกบั ที่ลดลงรอ้ยละ 22.0 ในไตรมำสก่อนหนำ้ สว่นหนึ่งเป็นผลมำจำกโครงกำรคนละครึง่  และกำรใช้
คปูองจำกโครงกำรเรำเที่ยวดว้ยกนัท่ีเขำ้มำช่วยสนบัสนนุกำรใชจ้่ำยของครวัเรอืน 
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คำดว่ำจะมีกำรฟ้ืนตวัของภำคอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยกลบัไปสู่ภำวะปกติไดใ้นอีก  1-2 ปีขำ้งหนำ้ ทัง้นี ้
กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยมีกำรคำดกำรณจ์ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวในปี 2563 และ 2564 ดงันี ้

 
ภำพรวมธุรกิจโรงแรมและรสีอรท์ 
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์เป็นธุรกิจบริกำรที่มีแนวโนม้เป็นไปตำมภำวะอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย 

จำกกำรที่ประเทศไทยเป็นจดุหมำยปลำยทำงยอดนิยมแห่งหนึ่งของนกัท่องเที่ยวตำ่งชำติ และมีแหลง่ท่องเที่ยวที่ดงึดดูควำม
สนใจติดอนัดบัโลกกระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพำะกรุงเทพฯ ท่ีไดร้บัรำงวลัดำ้นกำรท่องเที่ยว  อย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัมีแหลง่ท่องเที่ยวทำงทะเลที่ภำคใตแ้ละภำคตะวนัออก  รวมถึงแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนใ์นพืน้ที่ภำคเหนือ 
เป็นต้น นอกจำกนีย้ังมีควำมได้เปรียบในด้ำนรำคำห้องพัก ค่ำครองชีพที่ ยังอยู่ในระดับต ่ำ กอปรกับกำรคมนำคมที่
สะดวกสบำยจำกโครงสรำ้งพืน้ฐำนท่ีทยอยพฒันำเป็นล ำดบั ลว้นเป็นจดุแข็งเสรมิใหก้ำรทอ่งเที่ยวไทยไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนั
กบัประเทศอื่นๆ 

กำรเติบโตของภำคท่องเที่ยวมำอย่ำงต่อเนื่องสง่ผลดีต่อกำรขยำยตวัของธุรกิจโรงแรม ทัง้นี ้ในอดีตนกัท่องเที่ยว
ต่ำงชำติมกักระจุกตวัอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนยก์ลำงกำรท่องเที่ยวและกำรเดินทำงของประเทศ รวมถึงภูเก็ต และพทัยำ  
(จังหวดัชลบุรี) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีช่ือเสียงหรือเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่ส  ำคญั (Tourist Destination) แต่
ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ภำครฐับำลกระตุน้ใหเ้กิดกำรท่องเที่ยวในประเทศผ่ำนนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ มำกขึน้ จึงก่อใหเ้กิด
กำรพฒันำเสน้ทำงคมนำคมและสนำมบินขึน้ในภมูิภำคหลำยพืน้ที่ ท ำใหเ้กิดกำรลงทนุขยำยธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ตำมมำใน
จงัหวดัศูนยก์ลำงภูมิภำค และเมืองท่องเที่ยวต่ำงๆ อำทิ เชียงใหม่ กระบี่ เกำะสมุย (จังหวดัสรุำษฎรธ์ำนี) ส่งผลใหจ้ ำนวน
หอ้งพกัทั่วประเทศเพิ่มขึน้ โดยมีทัง้โรงแรมของผูป้ระกอบกำรคนไทยและโรงแรมในเครอืตำ่งชำติ (International Hotel Chain) 
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จำกขอ้มลูกำรส ำรวจโดยส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำจ ำนวนโรงแรมและเกสตเ์ฮำ้สท์ั่วประเทศมีจ ำนวนทัง้สิน้  12,654 แหง่ 
โดยเป็นโรงแรมที่มีจ ำนวนหอ้งต ่ำกวำ่ 60 หอ้งถึง 10,802 แหง่ และ 150 หอ้งขึน้ไป 508 แหง่ 

 โรงแรม/เกสตเ์ฮำ้ส ์ หอ้งพกั     
ภำค/ขนำดของกิจกำร Hotels/guest houses Room   Region / Size of establishment 

 จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ    

 ทั่วราชอาณาจักร                                                                                                           12,654  100.0 481,529 100.0  Whole Kingdom 

ต ่ำกวำ่ 60 หอ้ง 10,802  85.4 219,432 45.6  Less than 60 rooms 

60-149 หอ้ง 1,344  10.6 118,609 24.6  60-149 rooms 

150 หอ้งขึน้ไป 508  4.0 143,488 29.8  150 rooms or more 

ที่มำ: กำรส ำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสตเ์ฮำส ์ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

ในกำรส ำรวจปี 2563 ซึ่งเป็นกำรสอบถำมขอ้มลูยอ้นหลงัในกำรด ำเนิน กิจกำรปี 2562 มีสถำนประกอบกำรที่พกั
แรมทั่วประเทศที่ตกเป็นตวัอย่ำง 5,182 แห่ง จำกจ ำนวนสถำนประกอบกำรที่พกัแรมทั่วประเทศประมำณ 2.5 หมื่นแห่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรส ำรวจปี 2561 ซึ่งเป็นขอ้มูลกำรด ำเนินกิจกำรปี 2560 พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่พักแรมที่ยงัด ำเนิน
กิจกำรลดลงจำกรอ้ยละ 91.2 เป็นรอ้ยละ 80.5 หยดุกิจกำรชั่วครำวเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 2.5 เป็นรอ้ยละ 10.7 และเลิกกิจกำร
เพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 6.3 เป็นรอ้ยละ 8.8 สรุปดงันี ้ 

   
ที่มำ: กำรส ำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสตเ์ฮำส ์ส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
ภำพรวมอตุสำหกรรมโรงพยำบำล 

สถำนกำรณธ์ุรกิจโรงพยำบำลเอกชนปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ Covid-19 ที่ทวีควำมรุนแรงขึน้
และกระจำยไปทั่วโลก รวมทัง้ในไทย สง่ผลใหน้กัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติของไทยหดตวัรุนแรง โดย Krungthai COMPASS ประเมิน
ว่ำจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวตำ่งชำติจะลดลงถึง 79.6%YoY ซึ่งรวมไปถึงคนไขช้ำวตำ่งชำติ เนื่องจำกมีขอ้จ ำกดัในกำรเดินทำงเขำ้
มำรกัษำพยำบำลในไทย นอกจำกนี ้คำดว่ำจ ำนวนคนไขช้ำวไทยจะลดลงจำกมำตรกำร Lockdown ของ ภำครฐั และควำม
กงัวลที่จะมีโอกำสติดเชือ้ Covid-19 เนื่องจำกโรงพยำบำลเป็น สถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงสงู โดยเฉพำะกลุม่คนไขท้ี่ใชบ้ริกำรทำง
กำรแพทยก์รณีไม่เรง่ด่วนฉกุเฉิน อำทิ บริกำรดำ้นทนัตกรรม กำรตรวจสขุภำพ อีกทัง้ สงครำม รำคำน ำ้มนัโลกที่ท  ำใหร้ำคำ
น ำ้มนัปรบัตวัลดลงอย่ำงมำกกดดนัรำยไดข้องคนไขก้ลุ่มประเทศตะวนัออกกลำง ซึ่งอำจส่งผลใหจ้ ำนวนคนไขก้ลุม่นีล้ดลง
มำกขึน้ไปอีก โดยโรงพยำบำลเอกชนท่ีมีสดัสว่นรำยไดจ้ำกคนไขต้ำ่งชำติสงูจะถกูกระทบมำกที่สดุ ทัง้นี ้คำดวำ่ภำพรวมรำยได้
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ของโรงพยำบำลเอกชนจะหดตวั 6-8%YoY และ ในปี 2564 รำยไดข้องธุรกิจจะกลบัมำขยำยตวัได ้8-10%YoY ดว้ยศกัยภำพ
และ คณุภำพกำรรกัษำของโรงพยำบำลเอกชนของไทยที่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน JCI กวำ่ 47 แหง่  

 

กำรใชบ้ริกำรผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) กระทรวงสำธำรณสขุจ ำนวนกำรใชบ้ริกำรของผูป่้วยนอกและ
ผูป่้วยในลดลง โดยเริ่มลดลงตัง้แต่เดือนมีนำคม 2563 และลดลงอย่ำงมำก ในช่วงเดือนเมษำยน 2563 ที่มีกำรแพร่ระบำด 
Covid-19 เป็นวงกวำ้ง สะทอ้นถึงควำมกงัวลที่จะมีโอกำสติดเชือ้ Covid-19 ท ำใหห้ลกีเลีย่งกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยเ์มื่อไม่
มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน พรอ้มทัง้มีกำรประกำศใชม้ำตรกำร ควบคุมกำรแพร่ระบำดที่เขม้งวดมำกขึน้ รวมถึงกำรประกำศใช ้
พรก.ฉกุเฉิน และท ำใหต้อ้งหยดุกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ บำงอยำ่ง อีกทัง้มีกำรประกำศหำ้มสำยกำรบินทั่วโลกเขำ้ไทย สง่ผลให้
คนไขต้ำ่งชำติไมส่ำมำรถเดินทำงเขำ้มำ รกัษำพยำบำลในไทยได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สดัสว่นกำรจ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลของคนไขโ้รงพยำบำลเอกชน  กำรใชบ้ริกำรของผูป่้วยใน (IPD)  ขอ้มลูโครงสรำ้ง
กำรจ่ำยคำ่รกัษำพยำบำลของคนไขโ้รงพยำบำลเอกชนจำก BMI Research สอดคลอ้งกบัขอ้มลู ของกลุม่โรงพยำบำลในเครือ 
BDMS ซึง่มีสว่นแบง่ตลำดมำกที่สดุ พบวำ่ คนไขท้ี่จ่ำยคำ่รกัษำพยำบำลดว้ยตนเอง มีสดัสว่นมำกที่สดุ ดงันัน้ ภำวะเศรษฐกิจ
และก ำลงัซือ้ที่หดตวั อำจมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยใ์นโรงพยำบำลเอกชน โดยเฉพำะกลุ่มคนไขท้ี่มีรำยได้
ระดบักลำงที่ตอ้งระมดัระวงักำรใชจ้่ำยมำกขึน้ และสง่ผลใหโ้รงพยำบำลเอกชนท่ีมีกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยเป็นลกูคำ้ระดบักลำงมี
ควำมเสีย่งเพิ่มขึน้ 
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กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนที่มีสัดส่วนรำยไดจ้ำกประกันสงัคมสูง (20-50%) โรงพยำบำลเอกชนที่เป็นคู่สญัญำกับ
ประกนัสงัคมจะไดร้บัผลดีจำกกำรปรบัขึน้อตัรำเหมำจ่ำยที่เพิ่มขึน้รำว 9.7%YoY ท ำใหม้ีแนวโนม้ที่จะมีรำยไดแ้ละก ำไรสทุธิ
เพิ่มขึน้ทำ่มกลำงสถำนกำรณค์วำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรทำงกำรแพทยท์ี่ลดลงจำกกำรแพรร่ะบำดของ Covid-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุม่โรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่ที่เนน้กำรรกัษำผูป่้วยชำวต่ำงชำติ  และกลุม่คนไทยที่มีรำยไดส้งูไดร้บัผลกระทบ

อยำ่งมำก จำกตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรท่ีอยูใ่นระดบัสงู โดยเฉพำะตน้ทนุท่ีเกิดจำกกำรเรง่ขยำยธุรกิจทัง้ในและตำ่งประเทศในช่วง
ที่ผำ่นมำที่ตอ้งใชเ้งินลงทนุไปเป็นจ ำนวนมำก แตต่อ้งใชเ้วลำในกำรท ำกำรตลำดระยะเวลำหนึง่เพื่อท ำก ำไร รวมทัง้ยงัมีปัจจยั
บั่นทอนจำกจ ำนวนผูป่้วยที่มีศกัยภำพลดลง โดยเฉพำะชำวตะวนัออกกลำง และชำวยโุรป อยำ่งไรก็ตำม ยงัมีกลุม่ลกูคำ้ที่เป็น
ผูป่้วยในกลุ่ม CLMV ที่เขำ้มำรกัษำโรคเฉพำะทำงในประเทศไทยเพิ่มขึน้ เช่น โรคระบบประสำท โรคระบบทำงเดินอำหำร 
โรคหวัใจ และโรคมะเรง็ รวมทัง้ชำวจีนท่ีนิยมเขำ้มำรกัษำเวชศำสตรป์อ้งกนัและโรคผูม้ีบตุรยำกที่ยงัมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตอ่เนื่อง 

กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็ก ท่ีเนน้กำรรกัษำผูป่้วยระดบักลำงถึงสูง และผูป่้วยจำกประกันสงัคมยงั
สำมำรถสร้ำงรำยได้สม ่ำเสมอ โดยได้รับปัจจัยบวกจำกกำรเพิ่มรำยได้ค่ำรักษำพยำบำลของผู้ประกันตน อีกทั้งค่ำ
รกัษำพยำบำลที่มีรำคำถกูกว่ำโรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่อยู่มำก รวมถึงกำรที่โรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็กมีกำร
เปิดคลนิิกเฉพำะทำงเพิ่มขึน้ เช่น คลนิิกโรคไต คลนิิกโรคหวัใจ คลนิิก MRI เป็นตน้ ประกอบกบัโรงพยำบำลในกลุม่นีส้ว่นมำก
อยู่ในท ำเลที่ดี เนื่องจำกตัง้อยูใ่นบริเวณนิคมอตุสำหกรรมเป็นผลใหจ้ ำนวนผูใ้ชบ้ริกำรยงัคงเพิ่มขึ ้น และสง่ผลใหโ้รงพยำบำล
ในกลุม่นีม้ีควำมสำมำรถในกำรท ำรำยไดแ้ละก ำไรท่ีเพิ่มขึน้ 

ขอ้มลูจำกส ำนกังำนสถิติแหง่ชำติในประเทศมีจ ำนวนสถำนพยำบำลท่ีมีเตียงรบัผูป่้วยไวค้ำ้งคืนมำกกวำ่ 1,300 แหง่ 
กระจำยอยู่ทั่วภมูิภำคของประเทศ ซึ่งประกอบดว้ยสถำนพยำบำลของรฐับำลและเอกชน โดยในกรุงเทพมหำนครมีมำกกวำ่ 
119 แห่ง ภำคกลำงมีมำกกว่ำ 336 แห่ง ภำคเหนือมีมำกกว่ำ 261 แห่ง ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมำกกว่ำ 381 แห่ง และ
ภำคใตม้ีมำกกวำ่ 208 แหง่ 

จังหวัด 
2559 2560 2561 

แหง่ เตียง แหง่ เตียง แหง่ เตียง 
ทั่วรำชอำณำจกัร 1,221 141,500 1,354 150,094 1,305 149,641 
กรุงเทพมหำนคร 91 24,354 128 27,212 119 28,275 
ภำคกลำง 305 37,108 361 41,144 336 39,108 
ภำคเหนือ 256 26,036 264 26,145 261 25,431 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 360 34,426 385 37,184 381 37,797 
ภำคใต ้ 209 19,576 216 18,409 208 19,030 

ที่มำ: ส  ำนกังำนสถิติแหง่ชำติ 
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ภำพรวมอตุสำหกรรมโรงงำนอำหำรและเครือ่งดื่ม 
ดชันีผลผลิตผลิตภณัฑอ์ำหำรเฉลี่ย 9 เดือนแรก ของปี 

2563 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ระดบั 102.15 หดตวัรอ้ยละ -7.02 (%yoy) 
ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกภำวะภัยแลง้ที่รุนแรง ท ำใหผ้ลผลิตพืชผล
เกษตรเพื่อเขำ้สูโ่รงงำนแปรรูปลดลง เป็นอยำ่งมำก สง่ผลใหผ้ลผลติ
ผลิตภณัฑอ์ำหำรลดลงตำมไปดว้ย โดยเฉพำะน ำ้ตำลทรำยดิบ (-
52.76%) น ้ำตำลทรำยขำว  บริสุทธ์ิ (-36.36%) น ้ำมันปำล์ม (-
9.27%) แป้งมันส ำปะหลงั (-7.74%) ผักผลไมอ้บแหง้ (-17.93%) 
และสบัปะรดกระป๋อง (-1.38%) รวมถึงไดร้บัแรงกดดนัจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรสั COVID-19 ค ำสั่งเคอรฟิ์ว/มำตรกำร Lockdown 
และนโยบำย WFH ท ำใหผู้ป้ระกอบกำรบำงสว่นขำดแคลนแรงงำน
และ มีก ำลงักำรผลติลดลง ทัง้นี ้หำกไมร่วมน ำ้ตำลทรำยพบวำ่ ดชันี
ผลผลิตผลิตภณัฑอ์ำหำรเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ระดบั 
103.40 ขยำยตัวรอ้ยละ 1.35 (%yoy) ซึ่งส่วนใหญ่ไดร้บัอำนิสงส์
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ท ำใหผู้บ้ริโภคตอ้งกำร
กกัตนุอำหำรเพิ่มมำกขึน้ สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำร 

ผลติภณัฑอ์ำหำรส ำเรจ็รูป/อำหำร กึ่งส  ำเรจ็รูป/อำหำรที่เก็บรกัษำไดน้ำนขยำยตวั เช่น น ำ้มนัถั่วเหลอืง (18.31%) ปลำแช่แข็ง 
(17.53%) ทนู่ำกระป๋อง (15.65%) น ำ้ปลำ (10.05%) บะหมี่กึ่งส  ำเร็จรูป (4.07%) ไสก้รอก (1.99%) และเนือ้ไก่แช่เย็นแช่แข็ง 
(1.80%) เป็นตน้ 
 

ส ำหรบัจ ำนวนโรงงำนอตุสำหกรรมที่เก่ียวกบักำรผลิตอำหำรและเครือ่งดื่มที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบกิจกำรและยงั
เปิดด ำเนินกำร จ ำแนกตำมรำยหมวดอตุสำหกรรมที่ส  ำคญัตำมจ ำพวก ปี 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้

ล าดับ ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 
จ านวนโรงงาน ชนิดของโรงงาน (แห่ง) 

ทั่วประเทศ (แหง่) จ าพวก 1 จ าพวก 2 จ าพวก 3 
1 โรงงำนอตุสำหกรรมอำหำร 12,159 40 170 12,9620 
2 โรงงำนอตุสำหกรรมเครือ่งดื่ม 461 2 8 461 
 รวม 12,620 42 178 12,400 

ที่มำ : กรมโรงงำนอตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม 
หมำยเหต:ุ โรงงำนจ ำพวกที่ 1 คือ มีเครือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิตไมเ่กิน 20 แรงมำ้ และคนงำนไมเ่กิน 20 คน ซึง่ไมใ่ชฟื้น ขีเ้ลื่อยหรอืแกลบ
เป็นเชือ้เพลิง โรงงำนประเภทนีไ้ม่ตอ้งขออนุญำตสำมำรถประกอบกิจกำรไดท้ันที แต่ตอ้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑท์ี่ก  ำหนดในกฎกระทรวงและ
ประกำศกระทรวงอตุสำหกรรม 
                 โรงงำนจ ำพวกที่ 2 คือ มีเครือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิตไมเ่กิน 50 แรงมำ้ และคนงำนไมเ่กิน 50 คน ซึง่ไมใ่ชฟื้นขีเ้ลื่อยหรอืแกลบ
เป็นเชือ้เพลิงและไมจ่ดัอยูใ่นจ ำพวกที่ 1 เม่ือเริม่ประกอบกิจกำรตอ้งแจง้ตอ่กรมโรงงำนอตุสำหกรรม หรอืส  ำนกังำนอตุสำหกรรมที่โรงงำนตัง้อยู ่
                 โรงงำนจ ำพวกที่ 3 คือ เครือ่งจกัรหรือหรืออปุกรณท์ี่ใชใ้นกำรผลิตเกิน 50 แรงมำ้ หรอืคนงำนเกิน 50 คน หรอืโรงงำนทกุขนำด ซึง่ใชฟื้น 
ขีเ้ลื่อยหรอืแกลบเป็นเชือ้เพลิง ผูป้ระกอบกำรตอ้งยื่นขออนญุำตจำกกรมโรงงำนหรอือตุสำหกรรมจังหวดัก่อนจงึตัง้โรงงำนได ้

 
ศูนยว์ิจัยธนำคำรออกมสินวิเครำะห์แนวโนม้อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มปี 2564 กรณีกำรระบำดของไวรสั 

COVID-19 รอบใหม่ สำมำรถควบคมุได  ้ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 คำดว่ำจะเริ่มฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งไดร้บัแรง
หนนุจำกแนวโนม้กำรฟ้ืนตวั ของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ำ้หลกั และมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
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ภำยในประเทศ ของภำครฐั สง่ผลใหแ้นวโนม้กำรบริโภคและกำรสง่ออกอำหำรและเครือ่งดื่มคอ่ยๆ ปรบัตวัดีขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
อตุสำหกรรม อำหำรและเครือ่งดื่มอำจมีควำมเสีย่งที่ท ำใหฟ้ื้นตวัไดช้ำ้กวำ่ที่คำดกำรณไ์ว ้หำกกำรระบำดของไวรสั COVID-19 
รอบใหมแ่ละ สถำนกำรณภ์ยัแลง้ในปี 2564 มีระดบัควำมรุนแรงสงู  
ปัจจยัสนบัสนนุท่ีเป็นแรงหนนุใหอ้ตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่ม เริม่ฟ้ืนตวั 

กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคู่คำ้หลกั (จีน สหรฐัฯ และญ่ีปุ่ น) ท ำให้ กิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ ภำคกำรผลติ และกำรบรโิภคของครวัเรอืนเริม่ฟ้ืนตวั สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรผลติภณัฑ ์อำหำรและเครือ่งดื่มจะมี
แนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้  

มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจภำยในประเทศของภำครฐั ซึง่จะช่วยกระตุน้กำรใชจ้่ำย/กำรบรโิภคภำยในประเทศ และสง่
แรงขับเคลื่อนต่อเนื่องให้กำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึน้ ปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลให้
อตุสำหกรรมฯ ฟ้ืนตวัชำ้  

ควำมรุนแรงของกำรแพรร่ะบำดไวรสั COVID-19 รอบใหม่ ซึ่งหำกเกิดค ำสั่งเคอรฟิ์ว/มำตรกำร Lockdown/ภำครฐั 
สั่งปิดสถำนที่ต่ำงๆ จะท ำใหผู้ค้นบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มนอกสถำนที่ลดลง และส่งกระทบเชิงลบต่อสินคำ้  อำหำรและ
เครื่องดื่ม เช่น แฮม เบคอน น ำ้ดื่ม น ำ้อดัลม ชำพรอ้มดื่ม กำแฟพรอ้มดื่ม โซดำ เป็นตน้ (ทัง้นี ้กำรระบำด  รอบใหม่ จะส่ง
ผลบวกตอ่สนิคำ้อำหำรท่ีผูค้นตอ้งกำรกกัตนุไวย้ำมฉกุเฉิน เช่น น ำ้มนัพืช บะหมี่กึ่งส  ำเรจ็รูป ทนูำ่กระป๋อง อำหำร/ผกักระป๋อง 
น ำ้ปลำ ซอส/เครือ่งปรุงรส เป็นตน้)  

ควำมรุนแรงของสถำนกำรณภ์ยัแลง้ในปี 2564 อำจท ำใหผ้ลผลิตพืชผกัเพื่อเขำ้สูโ่รงงำนแปรรูปลดลง สง่ผลให้ กำร
ผลติผลติภณัฑอ์ำหำรลดลงตำมไปดว้ย 

 

ดชันีผลผลิตเครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอลเ์ฉลี่ย 9 เดือนแรก
ของปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 113.01 หดตัวรอ้ยละ -0.33 
(%yoy) ซึ่งได้รับผลกระทบจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรสั COVID-19 ที่ท ำใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัลง ภำครฐัออกมำตรกำร
ควบคมุและสั่งปิด สถำนที่ต่ำงๆ ที่มีผูค้นอยู่รวมกนัเป็นจ ำนวนมำก
ซึง่มีควำมเสีย่ง ในกำรแพรเ่ชือ้ฯ รวมถึงมำตรกำร Lockdown สง่ผล
ให ้ควำมตอ้งกำรบริโภคเครื่องดื่มจำกทัง้ผูบ้ริโภคในประเทศและ  
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติหดตวัลง โดยเครื่องดื่มที่หดตวัลง ไดแ้ก่  ชำ
พรอ้มดื่ม (-10.90%) น ำ้ดื่ม (-5.38%) กำแฟพรอ้มดื่ม (-2.87%) 
โซดำ (-2.48%) และน ำ้อดัลม (-2.37%) กำรสง่ออกเครื่องดื่มที่ไมม่ี
แอลกอฮอล ์9 เดือนแรก ของปี 2563 มีมลูค่ำ 40,473.80 ลำ้นบำท 
ขยำยตวัรอ้ยละ 0.71 (%yoy) ซึ่งกำรสง่ออกเครื่องดื่มขยำยตวัจำก
ควำม ตอ้งกำรบริโภคเครื่องดื่มของประเทศคู่คำ้หลกัที่เพิ่มมำกขึน้ 
(กัมพูชำ ลำว และเมียนมำร)์ โดยเครื่องดื่มที่ขยำยตวั ไดแ้ก่ นมยู
เอชที (17.19%) กำแฟพรอ้มดื่ม (10.85%) น ำ้อัดลมและ น ำ้ดื่ม 
(2.09%) 

 
ศูนยว์ิจัยธนำคำรออกมสินวิเครำะหแ์นวโนม้อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มปี 2564 กรณีกำรระบำดของไวรสั 

COVID-19 รอบใหม่ สำมำรถควบคมุไดภ้ำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 คำดว่ำจะเริ่มฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งไดร้บัแรง
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หนนุจำกแนวโนม้ กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ำ้หลกั และมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจ  
ภำยในประเทศของภำครฐั สง่ผลใหแ้นวโนม้กำรบรโิภคและกำรสง่ออกอำหำรและเครือ่งดื่มคอ่ยๆ ปรบัตวัดีขึน้ อย่ำงไรก็ตำม 
อตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดื่มอำจมีควำมเสีย่งที่ท  ำใหฟ้ื้นตวัไดช้ำ้กวำ่ที่คำดกำรณไ์ว ้หำกกำรระบำดของไวรสั COVID-19 
รอบใหม่และสถำนกำรณภ์ยัแลง้ในปี 2564 มีระดบัควำมรุนแรงสงู ปัจจยัสนบัสนนุที่เป็นแรงหนนุใหอ้ตุสำหกรรมฯ เริ่มฟ้ืนตวั 
กำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ำ้หลกั (จีน สหรฐัฯ และญ่ีปุ่ น) โดย IMF ไดค้ำดกำรณก์ำร
เติบโตของเศรษฐกิจไทย จีน ญ่ีปุ่ น และสหรฐัฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 4.0%, 8.2%, 2.3% และ 3.1% ตำมล ำดบั (ปี 2563 เติบโต -
7.1%, 1.9%, -5.3% และ -4.3% ตำมล ำดบั) ท ำใหกิ้จกรรมทำงเศรษฐกิจ ภำคกำรผลิต และกำรบริโภคของครวัเรือนเริ่มฟ้ืน
ตวั สง่ผลใหค้วำมตอ้งกำรผลติภณัฑอ์ำหำรและเครือ่งดื่มจะมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึน้  

มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจภำยในประเทศของภำครฐั อำทิ โครงกำรเพิ่มก ำลงัซือ้ใหแ้ก่ผูม้ีบตัรสวสัดิกำรแหง่รฐั (เพิ่ม
วงเงินบตัรสวสัดิกำรแหง่รฐัเพื่อกำรอปุโภคบรโิภค จ ำนวน 500 บำท/คน ระยะเวลำ 3 เดือน) โครงกำรคนละครึง่ เฟส 2 (ภำครฐั
จะรว่มจ่ำยคำ่อำหำร เครือ่งดื่ม และสนิคำ้ทั่วไป) มำตรกำรเรำเที่ยวดว้ยกนั (มุง่กระตุน้ใหค้นที่มี ระดบัรำยไดป้ำนกลำงถึงสงูมี
กำรใชจ้่ำยมำกขึน้) และกำรปรบัปรุงมำตรกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ชั่วครำวเป็น กรณีพิเศษ (Smart Visa) (เพื่อดึงดดู
กลุม่ผูเ้ช่ียวชำญ นกัลงทนุ ผูบ้ริหำร และผูป้ระกอบกำรวิสำหกิจ) ซึ่งจะช่วยกระตุน้กำรใชจ้่ำย/กำรบรโิภคภำยในประเทศ และ
ส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องใหก้ำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในปี 2564 มีแนวโนม้ปรบัตัวดีขึน้ ปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลให้
อตุสำหกรรมฯ ฟ้ืนตวัชำ้  

ควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19 รอบใหม่ ซึ่งหำกเกิดค ำสั่งเคอร์ฟิว/มำตรกำร 
Lockdown/ภำครฐัสั่งปิดสถำนท่ีตำ่งๆ จะท ำใหผู้ค้นบรโิภคอำหำรและเครือ่งดื่มนอกสถำนที่ลดลง และสง่ผลกระทบเชิงลบต่อ
สินคำ้อำหำรและเครือ่งดื่มในบำงประเภท เช่น แฮม เบคอน น ำ้ดื่ม น ำ้อดัลม ชำพรอ้มดื่ม กำแฟพรอ้มดื่ม โซดำ เป็นตน้ (ทัง้นี ้
หำกเกิดสถำนกำรณฉ์ุกเฉินผูค้นจะเริ่มกกัตนุอำหำรเพิ่มขึน้  ซึ่งจะส่งผลบวกต่อสินคำ้อำหำรส ำเร็จรูป/ อำหำรกึ่งส  ำเร็จรูป/
อำหำรที่เก็บรกัษำไดน้ำน เช่น น ำ้มนัพืช บะหมี่กึ่งส  ำเร็จรูป ทนู่ำกระป๋อง อำหำร/ผกักระป๋อง น ำ้ปลำ ซอส/เครื่องปรุงรส เป็น
ตน้) 

ควำมเสี่ยงจำกภยัแลง้และสภำพอำกำศที่แปรปรวน โดยหำกในปี 2564 ยงัคงประสบปัญหำภยัแลง้ที่มีระดบั ควำม
รุนแรงสงูทัง้สภำพอำกำศที่มีอุณหภูมิควำมรอ้นสงู ภำวะฝนตกทิง้ช่วง ปริมำณน ำ้ฝนต ่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ซึ่งจะท ำให ้ปริมำณ
น ำ้ฝนและระดบัน ำ้ในเขื่อนมีไม่เพียงพอใชท้ ำกำรเกษตร และส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตพืชผลเกษตร  ซึ่งเป็นวตัถดุิบ
ส ำคญัในกำรผลติผลติภณัฑอ์ำหำรเขำ้สู่โรงงำนแปรรูปมีทิศทำงลดลง โดยเฉพำะขำ้ว น ำ้ตำล และ ผลติภณัฑม์นัส ำปะหลงั  

สหรฐัฯ ประกำศตดัสทิธิพิเศษทำงภำษีศลุกำกร (GSP) กบัสนิคำ้ไทยเพิ่มเติมอีก 231 รำยกำร (เดิมสนิคำ้ไทยถกูตดั
สิทธ์ิ 573 รำยกำร) มีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 30 ธันวำคม 2563 โดยมีควำมเสี่ยงที่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ออก ผลิตภณัฑ์
อำหำรของไทย (เช่น อำหำรทะเลแปรรูป ปลำแช่เย็นแช่แข็ง/แปรรูป ผกัผลไมแ้ปรรูป น ้ำเช่ือม น ำ้ตำลทรำย ซอสถั่วเหลอืง น ำ้
ผกัและน ำ้ผลไม ้ผลติภณัฑถ์ั่ว ผกัแช่เย็นแช่แข็ง/แปรรูป สตรอเบอรร์ ีใบชำเขียว น ำ้เช่ือมกลโูคส เสน้พำสตำ ทนูำ่แปรรูป หอย
สเนล เป็นตน้) ซึง่จะถกูเก็บภำษีน ำเขำ้สงูสดุตำมอตัรำภำษีปกติ ท ำใหผ้ลติภณัฑ์ อำหำรของไทยสญูเสยีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันดำ้นรำคำ อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบจำกกำรถูกตดัสิทธ์ิ GSP ต่อสินคำ้อำหำรแต่ละประเภทจะมีผลมำกหรือนอ้ย
เพียงใดขึน้อยู่กบัผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยจะเลือกใชส้ิทธ์ิ GSP หรือไม่ หรือขึน้อยู่กับระดบัอตัรำภำษีและมูลค่ำกำรใชส้ิทธ์ิ 
GSP ของแตล่ะสนิคำ้วำ่อยูใ่นระดบัสงูหรอืต ่ำ (โดยหำกมีระดบัอตัรำภำษีและมลูคำ่กำรใชส้ทิธ์ิในระดบัสงู อำจมีควำมเสีย่งสงู
ที่จะไดร้บัผลกระทบมำก) 
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ภำพรวมอตุสำหกรรมรำ้นอำหำร 
อตุสำหกรรมรำ้นอำหำรมีควำมเช่ือมโยงกบัอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยว กำรเติบโตของอตุสำหกรรมกำรทอ่งเที่ยวจะ

ส่งผลใหอุ้ตสำหกรรมรำ้นอำหำรขยำยตัว หำกพิจำรณำจำกสถิติจะเห็นว่ำกำรเพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวทัง้ชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติเพิ่มขึน้ทุกปี โดยค่ำใชจ้่ำยของนกัท่องเที่ยวหลกัๆ ประกอบดว้ย ค่ำที่พกั ค่ำสินคำ้หรือของฝำก ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม สอดคลอ้งกบักำรมีช่ือเสียงของอำหำรไทยในระดบัโลก และกำรสนบัสนนุอย่ำงเป็นรูปธรรมในดำ้นกำรสง่เสรมิกำร
ท่องเที่ยวเมืองหลกัและเมืองรองของภำครฐัและเอกชน ลว้นเป็นปัจจยัผลกัดนัใหธุ้รกิจรำ้นอำหำรเติบโตตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
ปัจจุบนัมลูคำ่ตลำดอตุสำหกรรมรำ้นอำหำรในประเทศไทยมีมลูค่ำสงูกว่ำ 4 แสนลำ้นบำท (ที่มำ: สรุปขอ้มลูและเทรนดธ์ุรกิจ
รำ้นอำหำรในประเทศไทย Wongnai) และมีแนวโนม้ที่จะเติบโตสงูขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
ของธุรกิจรำ้นอำหำรที่เพิ่มขึน้ ท ำใหม้ีผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรหรือเครื่องดื่มรำยใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่อง จำกพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ยคุปัจจุบนัที่เรง่รีบ และตอ้งกำรควำมสะดวกรวดเร็ว ถือเป็นโอกำสของผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรในกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วย
บริหำรตน้ทนุกำรด ำเนินกำร และเพิ่มช่องทำงใหม่ในกำรใหบ้ริกำรเพื่อเขำ้ถึงกลุม่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งหลำกหลำย เช่น กำรโฆษณำ
ผ่ำนสื่อ Social media ต่ำงๆ และกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดส่งในรูปแบบของ Delivery food ดังเช่น Line Man, Grab Food, 
Food Panda เป็นตน้ (ที่มำ: กรมพฒันำธุรกิจและกำรคำ้) นอกเหนือจำกกำรใหค้วำมส ำคญักบัรสชำติและคณุภำพอำหำร 
ผูป้ระกอบกำรยคุปัจจบุนัควรใหค้วำมส ำคญักบัควำมสะอำด และสขุอนำมยัของผูบ้รโิภครว่มดว้ย เนื่องจำกกำรบรโิภคอำหำร
ของผูบ้ริโภคปัจจุบนัใหค้วำมส ำคญักบัอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสขุภำพ ผูป้ระกอบกำรควรปรบัปรุงรสชำติ และสว่นผสมให้
ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค รวมถึงภำชนะที่น ำมำใชใ้นกำรท ำอำหำรและภำชนะใสอ่ำหำรควรสะอำด ถกูสขุอนำมยั 

กำรประกำศผ่อนปรนมำตรกำร lock down ส ำหรบัธุรกิจรำ้นอำหำรที่ไม่อยู่ในหำ้งสรรพสินคำ้ ถึงแมว้่ำเป็นกำร
ผอ่นปรนที่มีขอ้จ ำกดั แตถื่อไดว้ำ่เป็นสญัญำณที่ดีตอ่ธุรกิจรำ้นอำหำรเนื่องจำกไมเ่พียงแตจ่ะชว่ยใหช้่องทำงกำรท ำรำยไดห้ลกั
ของรำ้นกลบัมำ แตย่งันำ่จะสง่ผลใหเ้กิดควำมผอ่นคลำยควำมกดดนัของผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรในกลุม่ดงักลำ่ว อยำ่งไรก็ดี 
คำดวำ่บรรยำกำศกำรกลบัเขำ้มำนั่งรบัประทำนอำหำรในรำ้นนำ่จะยงัไมก่ลบัเขำ้สูส่ภำวะปกติ เนื่องจำกผูบ้รโิภคยังคงมีควำม
กงัวลจึงน่ำที่จะหลีกเลี่ยงกำรรวมรวมกลุม่ในที่สำธำรณะ และอำจยงัคงสั่งอำหำรมำรบัประทำนในที่พกัมำกยิ่งขึน้ จึงยงัเป็น
ปัจจยัส ำคญัที่กดดนัธุรกิจรำ้นอำหำรในช่วงที่เหลอืของปีนี ้นอกจำกนี ้ธุรกิจรำ้นอำหำรยงัตอ้งเผชิญขอ้จ ำกดัที่สง่ผลกระทบตอ่
กำรฟ้ืนตวัหลงักำรระบำดของโควิด 19 ผ่ำนพน้ไป โดยเฉพำะปัจจัยดำ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตวัอนัเป็นผลจำกกำรที่ภำคธุรกิจ
ตำ่งๆ ตอ้งปิดตวัลงชั่วครำว ซึง่สง่ผลกระทบตอ่เนื่องมำยงัควำมเช่ือมั่นในกำรมีงำนและก ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง ท ำใหภ้ำค
ธุรกิจและผูบ้ริโภคจะมีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำย รวมถึงกำรชะลอตัวในภำคกำรท่องเที่ยวจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยว
ตำ่งชำติและไทยที่ลดลงอยำ่งหนกั  

ภำยหลงัจำกสถำนกำรณโ์ควิด 19 คลี่คลำยลงและไม่เกิดกำรระบำดระลอกใหม่ ภำครฐัคงจะมีกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรเพิ่มเติมใหร้ำ้นอำหำรประเภทอื่นสำมำรถกลบัมำใหบ้รกิำรได ้อยำ่งไรก็ตำม ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรเองยงัตอ้งเจอ
โจทยท์ี่ทำ้ทำยที่ตอ้งปรบัตวั เนื่องจำกผูบ้ริโภคระมดัระวงัในกำรใชจ้่ำยมำกขึน้ ซึ่งน่ำจะสง่ผลใหไ้ม่เพียงแต่จ ำนวนผูบ้ริกำร
เฉลี่ยต่อวนัท่ีลดลง แต่คำดวำ่มลูค่ำกำรใชบ้ริกำรต่อมือ้ของผูบ้ริโภคก็น่ำจะมีกำรหดตวัอีกดว้ย ท ำใหเ้กิดผลกระทบตอ่รำยได้
ของผูป้ระกอบกำร ขณะที่ตน้ทนุกำรประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึน้ จำกตน้ทนุแฝงที่เกิดจำกกำรปรบัเปลีย่นรูปแบบธุรกิจใหส้ำมำรถ
รองรบัช่องทำงกำรสรำ้งรำยไดเ้พิ่มเติม หรอืคำ่ใชจ้่ำยดำ้นอปุกรณท์ ำควำมสะอำด เป็นตน้ 

สถำนกำรณก์ำรระบำดของไวรสัโควิด-19 ที่ดีขึน้ สง่ผลใหภ้ำครฐัทยอยผ่อนปรนใหธุ้รกิจรำ้นอำหำรทยอยกลบัมำ
เปิดท ำกำรไดต้ำมล ำดบั และภำยใตส้มมติฐำนท่ีไมม่กีำรระบำดระลอกใหมใ่นช่วงที่เหลอืของปีนี ้คงจะช่วยใหร้ำ้นอำหำรที่เนน้
กำรใหบ้ริกำรแบบนั่งทำนในรำ้นมีโอกำสกลบัมำสรำ้งรำยได ้อย่ำงไรก็ดี ผลต่อรำยไดส้ทุธิของรำ้นอำหำรประเภทนีท้ี่เกิดจำก
กำรด ำเนินธุรกิจบนสภำวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมนัน้ยงัมีควำมแตกต่ำงกนัโดยขึน้อยู่กบัปัจจยัที่ส  ำคญัต่ำงๆ อีก
หลำยประกำร อำทิ ควำมคุม้คำ่ของสินคำ้และบรกิำร ท ำเลที่ตัง้ของรำ้นอำหำร รวมถึงตน้ทนุทำงธุรกิจที่แตกตำ่งกนั ไม่เพียง
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เท่ำนีพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไปคุน้ชินกบักำรใชบ้ริกำรออนไลนแ์ละบริกำรจดัสง่ถึงที่พกั (Delivery) มำกขึน้ ประกอบ
กับขอ้จ ำกัดในกำรสรำ้งรำยไดจ้ำกจ ำนวนลกูคำ้ที่อำจจะยงัไม่กลบัมำไดเ้ท่ำเดิมและค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้เพื่อเรียกฟ้ืนควำม
เช่ือมั่นรวมถึงเป็นกำรด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิทำงธุรกิจ อีกทัง้ก ำลงัซือ้โดยรวมของประชำชนก็อ่อนแรงจำก
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัและภำคกำรท่องเที่ยวที่หดตวั นอกจำกนี ้ยงัมีประเด็นดำ้นกำรแข่งขนัที่รุนแรงของธุรกิจรำ้นอำหำร ซึ่ง
อำจสง่ผลใหร้ำ้นอำหำรบำงสว่นจ ำเป็นตอ้งปิดกิจกำรไป 

ศนูยว์ิจยักสิกรไทย คำดว่ำธุรกิจรำ้นอำหำรในปี 2563 จะมีมลูค่ำรวมอยู่ที่ 4.37 – 4.41 แสนลำ้นบำท ขยำยตวัรอ้ย
ละ 1.4 – 2.4 จำกปี 2562 จำกกำรลงทุนของผูป้ระกอบกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรแข่งขันที่สูงและตน้ทุนธุรกิจที่ปรบัตวัสงูขึน้ 
รวมถึงปัจจัยทำ้ทำยในธุรกิจ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรจ ำเป็นตอ้งปรบัตวัผลจำกกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องของผูป้ระกอบกำร  
รวมถึงตลำดนกัท่องเที่ยวตำ่งชำติที่มีกำรขยำยตวัอยูบ่ำ้ง ท ำใหธุ้รกิจรำ้นอำหำรในปี 2563 ยงัคงสำมำรถเติบโตไดอ้ยู่แตก่ำร
ขยำยตวัดงักลำ่วเป็นกำรขยำยตวัในอตัรำที่ชะลอตวัลง เนื่องจำกยงัมีโจทยท์ำ้ทำยรอบดำ้นที่รออยู่ ซึ่งน่ำจะสรำ้งแรงกดดนั
อยำ่งมำกใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรในปัจจบุนั รวมไปถึงกลุม่ผูป้ระกอบกำรหนำ้ใหมท่ี่สนใจเขำ้มำลงทนุในธุรกิจโดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง
กลุม่ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรขนำดกลำงและเลก็ ที่ตอ้งพยำยำมประคองตวัจำกปัจจยัแวดลอ้มทำงธุรกิจที่เขม้ขน้มำกขึน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพรวมอตุสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์
ปี 2562 โครงกำรเปิดใหม่ทั้งหมด 480 โครงกำร เพิ่มขึน้ 23 โครงกำรเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นโครงกำร

คอนโดมิเนียม 65,441 ยนูิต ลดลง 7,044 ยนูิต (-9.7%) โครงกำรบำ้นเดี่ยว 12,121 ยนูิต เพิ่มขึน้ 1,128 ยนูิต (+10.3%) โดย
คำ่เฉลีย่กำรเปิดโครงกำรใหมใ่นปี 2562 เทำ่กบั 9,270 ยนูิตตอ่เดือน  

ในปี 2563 จำกผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 คำดว่ำจะท ำใหม้ีกำรชะลอกำรเปิดโครงกำรใหม่
ของผูป้ระกอบกำรทัง้รำยใหญ่และรำยเล็กหนัมำเนน้กำรระบำยสต็อคบำ้นในโครงกำรเดิม โดยประมำณกำรจ ำนวนยนูิตเปิด
ใหมใ่นปี 2563 เทำ่กบั 56,662 ยนูิตลดลง 54,592 ยนูิต (-49.1%) จำกปี 2562 โดยเมื่อประมำณเจำะลกึลงแตล่ะประเภทของ
โครงกำรคำดวำ่จ ำนวนยนูิตเปิดใหมข่องคอนโดมิเนียมจะเทำ่กบั 27,551 ยนูิต ลดลง 37,890 ยนูิต (-57.9%) จ ำนวนโครงกำร
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บำ้นเดี่ยวเปิดใหมเ่ท่ำกบั 7,394 ยนูิต ลดลง 4,727 ยนูิต (-39.0%) ประมำณกำรค่ำเฉลี่ยจ ำนวนยนูิตเปิดใหมร่วมทกุประเภท
โครงกำรเทำ่กบั 4,720 ยนูิต/เดือน  

 

 
ที่มำ: ขอ้มลูธนำคำรเกียรตินำคิน 

 
4) ภาวะการแข่งขัน 

ผลิตภณัฑข์องบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมหลำกหลำย แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ผลิตภณัฑ ์ซึ่งเป็นสินคำ้ที่จ  ำเป็นต่อ
กำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ครอบคลมุส ำหรบัอตุสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรมโรงแรม อุตสำหกรรมอำหำรและ
เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลกัที่สรำ้งรำยไดใ้หป้ระเทศไทยเป็นอนัดบัตน้ๆ ปัจจุบนักำรแข่งขนัในธุรกิจน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดมีกำรแข่งขนัค่อนขำ้งรุนแรง เนื่องจำกมีผูป้ระกอบกำรเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนมำกทัง้รำยเล็กและรำยใหญ่ที่มีทัง้กำรจดั
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑป์ระเภทน ำ้ยำ รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณป์ระกอบ โดยบริษัทเนน้กำรวิจัยพฒันำสตูรผลิตเพื่อเพิ่ม
คุณสมบตัิพิเศษของน ำ้ยำและติดตำมเทคโนโลยีดำ้นกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้สมยัใหม่มำน ำเสนอใหแ้ก่ลกูคำ้อย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ที่หลำกหลำยและสำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งรำยอื่นๆ ได้  อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทมีจุดแข็งและมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งเรื่องควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรที่ครอบคลมุทุกควำม
ตอ้งกำรใชง้ำนของลกูคำ้ดำ้นกำรท ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ มีควำมพรอ้มดำ้นบรกิำรหลงักำรขำย และมีควำมพรอ้มดำ้นช่อง
ทำงกำรจ ำหนำ่ยที่ครอบคลมุทั่วประเทศจึงมีควำมไดเ้ปรียบดำ้นกำรขนสง่ (logistics) สง่ผลใหบ้ริษัทคำดวำ่จะยงัคงสำมำรถ
แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในอตุสำหกรรมได ้ 

คู่แข่งที่ส  ำคญัของบริษัทจะเป็นบริษัทที่จดัจ ำหน่ำยเคมีภณัฑแ์ละผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดที่เป็นผูป้ระกอบกำร
รำยใหญ่ ทัง้ที่เป็นบริษัทใหญ่จำกต่ำงประเทศและในประเทศไทยที่มีน ำ้ยำท ำควำมสะอำด เครื่องจกัรอปุกรณ ์ผลิตภณัฑห์รอื
กำรบริกำรที่คลำ้ยกบักลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งเรื่องควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑแ์ละกำร
บริกำรที่ครบวงจร เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือผูผ้ลิตรำยอื่นๆในอุตสำหกรรม กล่ำวคือ ผูผ้ลิตรำยอื่นจะเนน้ผลิตภณัฑ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือลกูคำ้กลุม่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพำะเท่ำนัน้ โดยคู่แข่งของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตำมกลุม่
ผลติภณัฑ ์มีรำยละเอียดดงันี ้
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ประเภทผลิตภัณฑ ์ ตัวอย่างรายชื่อคู่แข่ง 
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด ประกอบดว้ย น ำ้ยำซกัรีด น ำ้ยำฆ่ำเชือ้ และน ำ้ยำท ำควำม

สะอำดทั่วไป 
บจก.เอ็กโคแล็บ 
บจก.ไดเวอรซ์ี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) 
บจก.เอ็กโคเคม 

ผลิตภณัฑเ์ครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
(ทัง้กำรขำยและกำรใหเ้ช่ำเครื่อง) 

บจก.วนิเทอรฮ์ำลเตอร ์(ประเทศไทย) 
บจก.โฮบำรท์ (ประเทศไทย) 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มสระวำ่ยน ำ้ 
(ทัง้กำรขำยเครื่องจกัรอปุกรณเ์ก่ียวกบัสระวำ่ยน ำ้และกำรก่อสรำ้งสระวำ่ยน ำ้) 

บจก.ส.นภำ (ประเทศไทย) 
บจก.พลูแอนดส์ปำ โปรดกัส ์
บจก.เจดีพลูส ์

หมำยเหต:ุ ขอ้มลูจำกฝ่ำยกำรตลำดของบรษัิท 
 

บริษัท / คู่แข่ง 
ทุนจด
ทะเบียน 
(ล้านบาท) 

2562 

สินทรัพย ์ 
(ล้านบาท) 

รายได้  
(ล้านบาท) 

ก าไร  
(ล้านบาท) 

อัตราก าไร
สุทธิ  

(ร้อยละ) 

บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 140.00/1 942.92 1,003.83 51.60 5.14 

บจก.เอ็กโคแล็บ 48.00 1,084.10 2,262.11 120.68 5.33 
บจก.ไดเวอรซ์ี่ ไฮยีน (ประเทศไทย) 367.35 792.29 1,300.91 222.52 17.11 
บจก.เอ็กโคเคม 50.00 130.16 98.67 5.39 5.46 

บจก.วนิเทอรฮ์ำลเตอร ์(ประเทศไทย) 4.00 45.02 48.34 0.28 1.65 
บจก.โฮบำรท์ (ประเทศไทย) ไม่มีขอ้มลู ไม่มีขอ้มลู ไม่มีขอ้มลู ไม่มีขอ้มลู ไม่มีขอ้มลู 
บจก.ส.นภำ (ประเทศไทย) 100.00 1,265.82 1,054.14 103.74 9.84 

บจก.พลูแอนดส์ปำ โปรดกัส ์ 1.00 204.47 355.55 71.34 20.07 
บจก.เจดีพลูส ์ 96.00 283.17 314.35 5.13 1.63 

ที่มำ : ขอ้มลูจำก BOL 
หมำยเหต:ุ /1 – ก่อนเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนในปี 2563 ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 170 ลำ้นบำท ทนุช ำระแลว้ 120 ลำ้นำท 
 

 บริษัทมีคู่แข่งที่ส  ำคัญดำ้นผลิตภัณฑน์ ำ้ยำท ำควำมสะอำด ได้แก่ บจก.เอ็กโคแล็บ และ  บจก.ไดเวอรซ์ี่ ไฮยีน 
(ประเทศไทย) ซึ่งเนน้ท ำกำรตลำดกบัลกูคำ้กลุม่โรงแรม รีสอรท์ และโรงงำนอตุสำหกรรม แต่บริษัทมีควำมแตกต่ำงกบัคูแ่ขง่
รำยดงักลำ่วดำ้นควำมหลำยหลำยของผลติภณัฑ ์บรษัิทมีสนิคำ้กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวัและกลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นสระวำ่ยน ำ้ใน
กำรเสนอใหแ้ก่ลูกคำ้ร่วมดว้ย รวมถึงกำรใหบ้ริกำรที่ครบวงจรจำกกำรที่มีทีมงำน ศูนยธ์ุรกิจ สำขำ ตัวแทนจ ำหน่ำย ที่
ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศไทย ในสว่นของ บจก.เอ็กโคเคม คู่แข่งดงักลำ่วจะเนน้ท ำกำรตลำดน ำ้ยำท ำควำมสะอำดใหล้กูคำ้
กลุม่โรงพยำบำลเป็นหลกั ในขณะท่ีบรษัิทมีกลุม่ลกูคำ้ที่หลำกหลำย  

คู่แข่งที่ส  ำคญัดำ้นผลิตภณัฑเ์ครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ ไดแ้ก่ บจก.วินเทอรฮ์ำลเตอร ์(ประเทศไทย) และ บจก.โฮ
บำรท์ (ประเทศไทย) เป็นบรษัิทขำ้มชำติที่ท  ำกำรตลำดในกลุม่ลกูคำ้รำ้นอำหำรในประเทศไทยผำ่นตวัแทนจ ำหนำ่ย ในขณะที่  
TSS ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยที่ดแูลรบัผิดชอบธุรกิจดำ้นจ ำหนำ่ยและใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ TSS มีควำมแตกตำ่งกบัคูแ่ขง่
รำยดงักลำ่วดำ้นกำรตลำดผำ่นเครอืขำ่ยสำขำและตวัแทนจ ำหนำ่ย พรอ้มดว้ยทีมช่ำงในกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำยที่ครอบคลมุ
พืน้ท่ีทั่วประเทศไทย  
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ส ำหรบัคู่แข่งของบริษัทดำ้นผลิตภณัฑก์ลุ่มสระว่ำยน ำ้ ไดแ้ก่ บจก.ส.นภำ (ประเทศไทย) บจก.พูลแอนดส์ปำ โปร
ดกัส ์และบจก.เจดีพลู จะแข่งขนัท ำกำรตลำดกบับริษัทในกลุม่ลกูคำ้โรงแรม และกลุม่ผูพ้ฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ซึ่งบริษัทเนน้
กลยทุธใ์นกำรแข่งขนัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยผ่ำนเครือข่ำยสำขำและตวัแทนจ ำหน่ำย และควำมพรอ้มดำ้นกำรบริกำรท่ี
ครอบคลมุพืน้ที่ทั่วประเทศไทย อีกทัง้ MP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดแูลรบัผิดชอบธุรกิจดำ้นกำรวำงระบบและจ ำหน่ำยเครื่องจกัร
อปุกรณส์ระว่ำยน ำ้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตรำสินคำ้ Pentair ซึ่งเป็นผูน้  ำอนัดบั 1 ของโลกดำ้นธุรกิจสระว่ำยน ำ้ ซึ่งตรำสินคำ้ที่
เป็นท่ีนำ่เช่ือถือเป็นปัจจยัส ำคญัที่มีผลตอ่กำรตดัสนิใจของลกูคำ้ในกำรเลอืกซือ้ผลติภณัฑด์ำ้นสระวำ่ยน ำ้ 

 
3. การจัดหาผลิตภณัฑแ์ละการผลิต 

1) กำรจดัหำวตัถดุิบ 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจดัหำวตัถดุิบในกำรผลติน ำ้ยำท ำควำมสะอำดจำกผูจ้  ำหนำ่ยวตัถดุิบหลำยรำยทัง้ใน

ประเทศไทยและตำ่งประเทศ โดยค ำนงึถึงคณุภำพ รำคำ ประวตัิกำรซือ้ขำย ควำมสำมำรถในกำรจดัหำและจดัสง่ ซึง่
บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรจดัซือ้วตัถดุิบโดยพิจำรณำคดัเลือกจำกทะเบียนรำยช่ือผูจ้  ำหนำ่ยวตัถดุิบที่ผำ่นกำร
ประเมินคุณสมบตัิ (Approved Vendor List) และตรวจสอบคุณภำพของวตัถุดิบใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดก่อนกำร
สั่งซือ้ บริษัทและบริษัทยอ่ยจะมีกำรประเมินผูผ้ลิตและผูจ้  ำหน่ำยวตัถดุิบแตล่ะรำยโดยเฉพำะดำ้นคณุภำพและกำร
สง่มอบทนัเวลำที่ก ำหนดเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง (อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้) ในกรณีที่มีผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำย
ใหม่ บริษัทจะใหผู้จ้ดัจ ำหนำ่ยเสนอรำคำและท ำตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนจดัซือ้ตำมนโยบำยที่บริษัทก ำหนด โดย
จะท ำกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยหรือผูใ้หบ้ริกำร 2-3 รำยขึน้ไป เพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถจดัหำวตัถดุิบท่ีมี
คณุภำพ ไดม้ำตรฐำน ในรำคำที่เหมำะสม ในปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใชง้ำนกำรผลิต และสง่มอบทนัตำมก ำหนด 
บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสดัสว่นกำรจดัซือ้จำกตำ่งประเทศและในประเทศ ปี 2561  ถึงปีปี 2563 ดงันี ้

รายการซือ้ 
 ปี 2561   ปี 2562  ปี 2563  

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  
ต่างประเทศ 118.06 27.36% 122.22 27.22% 67.34 12.10% 
เคมีพเิศษ(คลอรีน) 10.14 2.35% 14.4 3.21% 5.14 0.92% 
เครือ่งและอปุกรณ์ 106.21 24.61% 105.54 23.51% 58.69 10.54% 
วตัถดุิบ 1.71 0.40% 2.28 0.51% 3.50 0.63% 
ในประเทศ 313.43 72.64% 326.78 72.78% 489.37 87.90% 
เคมีพเิศษ(คลอรีน) 40.71 9.43% 30.36 6.76% 24.95 4.48% 
เครือ่งและอปุกรณ์ 102.14 23.67% 117.55 26.18% 91.93 16.51% 
น า้ยา 1.12 0.26% 0.98 0.22% 0.61 0.11% 
วตัถดุิบ 169.46 39.27% 177.89 39.62% 139.00 24.97% 

รวม 431.49 100.00% 449.00 100.00% 556.70 100.00% 

 
บรษัิทมีแนวทำงในกำรจดักำรกบัวตัถดุิบ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
1. ปัญหาการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย 
ที่ผำ่นมำบรษัิทไมม่ีกำรพึง่พิงผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหนำ่ยรำยใดรำยหนึง่ เนื่องจำกวตัถดุิบที่บรษัิทซือ้มำมีผูจ้ดั

จ ำหน่ำยหลำยรำย ซึ่งบริษัทสำมำรถเปรียบเทียบรำคำ และคณุภำพของวตัถดุิบ รวมไปถึงคณุภำพของกำรบริกำร
ของผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจ ำหน่ำยในแต่ละรำย ยกเวน้เคมีภณัฑต์ำมสตูรผลิต Calgonit ของ Calvatis GMBH และกลุม่
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อปุกรณส์ระว่ำยน ำ้ Pentair และสระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูป Magiline ซึ่งกลุม่บริษัทเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยของเจำ้ของตรำ
สนิคำ้นัน้ๆ เป็นตน้ 

2. ปัญหาเร่ืองการจัดเก็บวัตถุดิบ 
บรษัิทมีสถำนท่ีจดัเก็บวตัถดุิบในบรเิวณเดียวกบัโรงงำนท่ีอ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่สำมำรถรองรบั

ปริมำณวตัถดุิบและควบคมุสภำพแวดลอ้มเพื่อรกัษำคณุภำพของวตัถดุิบไดอ้ยำ่งเพียงพอ แต่กำรใชง้ำนปัจจบุนัใช้
เกือบเต็มพืน้ที่แลว้ โดยบริษัทมีแผนกำรลงทนุโครงกำรขยำยพืน้ที่คลงัสินคำ้ส ำหรบัจดัเก็บวตัถดุิบเพิ่มเติมในพืน้ที่
อ  ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจดัเก็บแยกวตัถดุิบอนัตรำยใหเ้หมำะสมมำกยิ่งขึน้  ควบคู่
กับกำรจัดวำงใหเ้หมำะสมกับโปรแกรม SCADA ที่จะลงทุนซือ้มำติดตัง้และใชง้ำนกับระบบงำนฝ่ำยผลิตใหเ้ป็น
ระบบอตัโนมตัิมำกยิ่งขึน้ และสำมำรถเช่ือมต่อขอ้มลูไปยงัฝ่ำยบญัชีไดท้นัที ในสว่นพืน้ที่คลงัสินคำ้ส ำหรบัจัดเก็บ
เครือ่งจกัรอปุกรณ ์อำทิ เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ เครือ่งปอ้นน ำ้ยำอตัโนมตัิ เป็นตน้ บรษัิทมีคลงัสนิคำ้ที่อ  ำเภอเขำ
ยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี ในกำรจดัเก็บเครื่องจกัรอปุกรณไ์ดอ้ย่ำงเพียงพอ โดยภำยหลงัจำกบริษัทลงทุนโครงกำรขยำย
พืน้ท่ีคลงัสนิคำ้ที่อ  ำเภอเขำยอ้ย และลงทนุก่อสรำ้ง Showroom ที่ต  ำบลวงัมะนำวแลว้เสรจ็ จะช่วยเพิ่มประสทิธิภำพ
กำรรกัษำคุณภำพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่รอส่งมอบใหแ้ก่ลกูคำ้หรือรอติดตัง้ใหแ้ก่ลกูคำ้ที่ประสงคจ์ะเช่ำเครื่องลำ้ง
ภำชนะอตัโนมตัิได ้โดยจดัเก็บแยกตำ่งหำกจำกพืน้ท่ีคลงัจดัเก็บวตัถดุิบ อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มพืน้ท่ีคลงัสนิคำ้ส ำหรบักำร
จัดเก็บเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิไดม้ำกยิ่งขึน้เพื่อรองรบักำรท ำกำรตลำดในรูปแบบกำรใหเ้ช่ำเครื่องลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิที่เติบโตอยำ่งตอ่เนื่องได ้

3. ปัญหาเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบ 
บริษัทไม่เคยประสบปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจำกบริษัทสำมำรถจัดหำวัตถุดิบไดจ้ำกผูจ้ัด

จ ำหน่ำยหลำยรำย ทัง้จำกในประเทศและจำกตำ่งประเทศ และมีระบบบริหำรกำรจดัซือ้ ระบบกำรควบคมุปริมำณ
ขัน้ต ่ำและปริมำณขัน้สงูของวตัถดุิบทกุประเภทเพื่อใหโ้รงงำนมีวตัถดุิบเพียงพอต่อแผนกำรผลิตน ำ้ยำแตล่ะชนิดได ้
มีกำรจดัเก็บผลติภณัฑแ์ละเครือ่งจกัรอปุกรณใ์หม้ีปรมิำณเพียงพอกบัแผนกำรขำยประจ ำปี 

 
2) กำรจดัหำผลติภณัฑ ์

ผลติภณัฑท์ี่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจ ำหนำ่ย แบง่เป็น 2 กลุม่ ประกอบดว้ย เคมีภณัฑท์ี่บรษัิทเป็นผูผ้ลิตและ
จ ำหนำ่ย และผลติภณัฑท์ี่บรษัิทสั่งผลติหรอืซือ้มำเพื่อจ ำหนำ่ย โดยมีรำยละเอียดดงันี  ้

1. เคมีภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย 
บริษัทมีโรงงำนที่ใชใ้นกำรผลิตน ำ้ยำท ำควำมสะอำดทุกประเภท เพื่อจ ำหน่ำยใหก้ับบริษัทย่อยในกำร

ด ำเนินธุรกิจและจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ รวมทัง้จ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้โดยตรงและจ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ผ่ำนทำงตวัแทน
จ ำหนำ่ยของบรษัิทท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้อยำ่งเป็นทำงกำร 

โรงงำนของบรษัิทตัง้อยูท่ี่อ  ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ีปัจจบุนัมีก ำลงักำรผลติเทำ่กบั 1,200 ตนัตอ่เดือน
ส ำหรับน ำ้ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) และ 400 ตันต่อเดือนส ำหรับผงน ำ้ยำ (Powder Hygiene Cleaning) 
ทัง้นีข้อ้มลูดงักลำ่วบรษัิทค ำนวณก ำลงักำรผลติจำกชั่วโมงกำรผลติ 8 ชั่วโมง และ 20 วนัท ำกำรตอ่เดือน 

2. ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทสั่งผลิตหรือซือ้มาเพื่อจ าหน่าย 
บริษัทมีฝ่ำยจัดซือ้ ซึ่งมีหนำ้ที่สรรหำ คดัเลือก สั่งผลิตแบบ OEM และจัดหำผลิตภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตทัง้ใน

ประเทศไทยและต่ำงประเทศ และน ำมำจ ำหน่ำยใหก้บัลกูคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษัท อำทิ เครื่องลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิ ตรำสินคำ้ “STEWARD” เครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน ตรำสินคำ้ “PP Energy” รวมทัง้มีกำรน ำเขำ้
ผลิตภัณฑต์รำสินคำ้ของเจำ้ของผูผ้ลิตมำจ ำหน่ำยในประเทศไทย อำทิ อุปกรณ์เก่ียวกับสระว่ำยน ำ้ ตรำสินคำ้ 
“Pantair” สระวำ่ยน ำ้ส  ำเรจ็รูป ตรำสนิคำ้ “Magiline” เป็นตน้ 
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3) กำรผลติ 
ฝ่ำยวำงแผนกำรผลิตจะวำงแผนใหส้อดคลอ้งกับแผนกำรขำยและค ำสั่งซือ้ที่ไดร้บัจำกฝ่ำยขำย จำกนัน้

แผนกผลิตจะท ำกำรผลิตสินคำ้ โดยพิจำรณำถึงปัจจยัตำ่งๆ อำทิ ก ำหนดกำรสง่มอบ ก ำลงักำรผลิต จ ำนวนแรงงำน 
เพื่อใหเ้กิดควำมคุม้ค่ำในกำรผลิต ท ำใหเ้กิดประสิทธิภำพในกำรควบคมุกำรสั่งซือ้วตัถดุิบใหเ้หมำะสมกบัแผนกำร
ผลิต โดยในระหว่ำงขัน้ตอนกำรผลิต แผนกควบคุมคุณภำพจะเขำ้ไปทดสอบคุณภำพของวัตถุดิบก่อนกำรผลิต 
ภำชนะบรรจ ุสนิคำ้ระหวำ่งผลติ จนถึงสนิคำ้ส ำเรจ็รูป ใหไ้ดค้ณุภำพตำมที่ก ำหนดไวต้ำมมำตรฐำนและคณุภำพของ
บริษัท เพื่อใหก้ำรผลิตเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลเุป้ำหมำยกำรผลิต โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยจะสง่มอบ
ผลติภณัฑภ์ำยในเวลำที่ตกลงไวก้บัลกูคำ้ ซึง่ขัน้ตอนกำรวำงแผนกำรผลติมีดงันี  ้

ฝ่ำยควบคมุคณุภำพเขำ้ตรวจสอบคณุภำพของน ำ้ยำที่ผลติได ้
 

น ำน ำ้ยำที่ผลติไดม้ำบรรจตุตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 
 

เมื่อถงึวนัก ำหนดสง่สนิคำ้ ฝ่ำยคลงัสนิคำ้จดัเตรยีมสนิคำ้เพื่อสง่สนิคำ้ตอ่ไป 

ฝ่ำยผลติด ำเนินกำรผสมวตัถดุิบ และผลติน ำ้ยำตำมสตูรกำรผลติ 
 

ฝ่ำยควบคมุคณุภำพเขำ้ตรวจสอบคณุภำพของน ำ้ยำที่บรรจแุลว้ 
และจดัเก็บผลติภณัฑใ์นพืน้ท่ีที่ก ำหนด 

 

ตรวจรบัและจดัเก็บวตัถดุิบในพืน้ท่ีที่ก ำหนด 

ฝ่ำยวำงแผนกำรผลติไดร้บัค ำสั่งซือ้จำกฝ่ำยขำยหรอืแผนกำรผลติสนิคำ้คงคลงั 

ฝ่ำยวำงแผนกำรผลติพิจำรณำขอ้มลูประกอบกำรวำงแผนกำรผลติ ไดแ้ก่ สตูรกำรผลติ 
สต๊อกวตัถดุิบและบรรจภุณัฑ ์ควำมสำมำรถของเครือ่งจกัร และสำธำรณปูโภค 

 

ฝ่ำยวำงแผนกำรผลติออกใบสั่งผลติใหแ้ผนกผลติเพื่อท ำกำรชั่งสตูร 
 

ฝ่ำยควบคมุคณุภำพเขำ้ตรวจสอบคณุภำพของวตัถดุิบ และอปุกรณก์ำรผลติ 
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ก ำลงักำรผลติและอตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ 
ปัจจบุนับรษัิทมีโรงงำนผลติจ ำนวน 1 โรงงำน ดงันี ้

สถานทีต่ัง้โรงงาน เนือ้ทีด่ิน 
พืน้ทีใ่ช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ประเภท
ผลิตภัณฑ ์

ก าลังการผลิต/1 / 
อัตราการใช้ก าลังการผลิตปี 2562 

เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวดัสวนสนัติ ต  ำบลทบัคำง 
อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ี76140 

34 ไร ่ 12,701.75 น ำ้ยำ 
 

1,200 / 960 ตนัตอ่เดือน 
(คิดเป็นอตัรำประมำณ 80%)  

   ผงน ำ้ยำ 400 / 240 ตนัตอ่เดือน 
(คิดเป็นอตัรำประมำณ 60%) 

หมำยเหต ุ: /1 - ค ำนวณก ำลงักำรผลิตจำกชั่วโมงกำรผลิต 8 ชั่วโมง และ 20 วนัท  ำกำรตอ่เดือน 
 

ทัง้นี ้หำกโรงงำนตอ้งกำรเพิ่มก ำลงักำรผลติบำงสว่นก็ยงัสำมำรถท ำได ้ดงันี ้
1) กำรลงทนุเพิ่มในสว่นของถงัผสม (Mixing Tank) ที่ใชใ้นกำรผสมวตัถดุิบและตัง้พกัรอน ำไปเขำ้กระบวนกำรแยกบรรจ ุซึ่ง

จะช่วยเพิ่มก ำลงักำรผลติไดอ้ีกประมำณรอ้ยละ 20 ส ำหรบัน ำ้ยำ 
2) กำรเพิ่มชั่วโมงกำรผลิตต่อวนั อำทิ กำรเพิ่มชั่วโมงกำรท ำงำนนอกเวลำ (Overtime hour: OT) หรือเพิ่มรอบกำรท ำงำน 

(Working Shift) จำกปกติ 1 รอบผลติหรอื 1 กะตอ่วนั เป็น 2 รอบผลติหรอื 2 กะตอ่วนั (1 กะเทำ่กบั 8 ชั่วโมง) ซึง่จะช่วยให้
เพิ่มก ำลงักำรผลติไดเ้ป็น 2 เทำ่ตวั ทัง้นีบ้รษัิทมีนโยบำยใหค้วำมส ำคญัตอ่ชีวอนำมยัในกำรท ำงำน (Quality of Life: QOL) 
ของพนกังำนทกุคนโดยเฉพำะพนกังำนฝ่ำยผลิต เนื่องจำกสำรเคมีบำงชนิดค่อนขำ้งมีอนัตรำยจึงมีนโยบำยไม่ใหท้ ำกำร
ผลิตในช่วงเวลำกลำงคืนเพื่อป้องกนัปัญหำเหน่ือยลำ้และง่วงนอน (ยกเวน้กรณีจ ำเป็นเรง่ดว่น) กอปรกบับริษัทมีนโยบำย
ใหพ้นกังำนท ำงำนไมเ่กิน 5 วนัตอ่สปัดำห ์(ยกเวน้กรณีจ ำเป็นเรง่ดว่น) 

 
มาตรฐานระบบคุณภาพและผลิตภณัฑ ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมมุ่งมั่นที่จะรกัษำและพัฒนำคุณภำพของน ำ้ยำและผลิตภัณฑต์่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อใหล้กูคำ้มีควำมไวว้ำงใจในระบบกำรจดักำร ระบบกำรผลิต และระบบกำรควบคมุคณุภำพของผลิตภณัฑ ์ซึ่งผลิตภณัฑ์
ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนระดบัสำกลดงันี ้  

• มำตรฐำนรบัรองเก่ียวกบัสขุลกัษณะและขอ้ก ำหนดกำรผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) เป็นมำตรฐำน
อำหำรระหว่ำงประเทศที่รบัรองเก่ียวกบัหลกัเกณฑว์ิธีกำร และกำรควบคมุที่ดีในกำรผลิตอำหำรเพื่อใหผ้ลิตไดอ้ย่ำง
ปลอดภยั ที่เนน้กำรป้องกนัและขจดัควำมเสี่ยงที่อำจท ำใหอ้ำหำรเป็นพิษ เป็นอนัตรำย หรือเกิดควำมไม่ปลอดภยัตอ่
ผูบ้รโิภค  

• มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ HALAL เป็นกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยว่ำได้
ด ำเนินกำรตำมกรรมวิธีอย่ำงถูกตอ้งตำมศำสนำอิสลำม ซึ่งท ำให้น ำ้ยำที่ไดร้บักำรรบัรอง HALAL สำมำรถจ ำหน่ำย
ใหก้บัผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมและผูบ้รโิภคที่เป็นชำวมสุลมิในแตล่ะประเทศทั่วโลก  

• มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001) เป็นระบบบริหำรงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพที่ท ำใหเ้ช่ือมั่นไดว้่ำ
กระบวนกำรตำ่งๆ ไดร้บักำรควบคมุและสำมำรถตรวจสอบได ้

• มำตรฐำนระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) เป็นมำตรฐำนท่ีรบัรองวำ่บรษัิทบรหิำรจดักำรกบัควำมรบัผิดชอบ
ดำ้นสิง่แวดลอ้มของตนอยำ่งเป็นระบบ  

• มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  (TIS 18001 และ OHSAS 18001) เป็นมำตรฐำนเพื่อ
รบัรองวำ่ระบบกำรจดักำรของบรษัิทมีควำมปลอดภยั และมีควำมรบัผิดชอบตอ่พนกังำนและสงัคม 

• เครื่องหมำยรบัรองฉลำกเขียว (Green Label) รบัรองว่ำสินคำ้ของบริษัทเป็นสินคำ้ที่มีองคป์ระกอบ กระบวนกำรผลติ 
กำรใชง้ำน ตลอดจนถึงกำรทิง้ท ำลำยที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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• Q-Mark (Quality Mark) เป็นตรำสญัลกัษณท์ี่แสดงว่ำบริษัทมีกำรผลิตสินคำ้และบริกำรที่มีคณุภำพตรงตำมที่แสดง
บนฉลำกสินคำ้ ซึ่งครอบคลมุทัง้มำตรฐำนที่ส  ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑอ์ตุสำหกรรม และมำตรฐำนที่ประเทศคูค่ำ้
ก ำหนด ตลอดจนมีกำรน ำแนวคิดเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มำใช้
ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

• อตุสำหกรรมสีเขียวระดบัที่ 3 (ระบบสีเขียว: Green System) รบัรองว่ำบรษัิทมีกำรบรหิำรจดักำรกบัสิ่งแวดลอ้มอยำ่ง
เป็นระบบ มีกำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่อง 

 
4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกเหนือจำกกำรใหค้วำมส ำคญักับกำรผลิตน ำ้ยำที่มีคุณภำพ ไดม้ำตรฐำน และปลอดภยัต่อลกูคำ้ บริษัทและ
บริษัทย่อยยังตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้มเป็นอย่ำงดี บริษัทไดว้่ำจ้ำงบริษัทภำยนอกที่มีควำม
เช่ียวชำญในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดลอ้ม มำตรวจสอบคุณภำพของสิ่งแวดลอ้มรอบๆโรงงำนของบริษัท 
นอกจำกนี ้บรษัิทมีมำตรกำรในกำรจดักำรน ำ้เสยี และก ำจดัขยะ เพื่อช่วยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และสรำ้งสขุอนำมยัที่ดี
ในกำรปฏิบตัิงำน โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1. ระบบจดักำรน ำ้เสยี 
บริษัทมีโรงงำนอยู่ที่อ  ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี ซึ่งพืน้ที่สว่นใหญ่เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม น ำ้เสียจำกโรงงำนอำจ

สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนและกำรเกษตร บรษัิทจึงมีระบบบ ำบดัน ำ้เสยี ซึง่เป็นระบบหมนุเวียนน ำน ำ้เสยีกลบัมำใชใ้หม ่โดยจะไม่
มีน ำ้เสียปลอ่ยออกสูภ่ำยนอกโรงงำน ซึ่งระบบบ ำบดัน ำ้เสียของบริษัท เรียกว่ำ “ระบบ Membrane Bio Reactor (MBR)” ซึ่ง
เป็นระบบที่มีประสิทธิภำพในกำรบ ำบดัน ำ้เสียเพื่อน ำกลบัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต และใชส้ำธำรณูปโภคภำยในโรงงำน 
ส ำหรบัสว่นที่เหลือจำกกำรบ ำบดัน ำ้เสียจะเป็นกำกน ำ้เสีย บริษัทไดว้่ำจำ้งบริษัทเอกชนที่ไดร้บักำรอนญุำตอยำ่งถกูตอ้งจำก
กรมโรงงำนอตุสำหกรรม น ำไปบ ำบดัและก ำจดัอยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

2. ระบบจดักำรขยะ 
บริษัทมีกระบวนกำรคดัแยกขยะเพื่อใหส้ะดวกตอ่กำรน ำไปก ำจดั โดยแบ่งตำมประเภทของขยะ และบริษัทไดม้ีกำร

รณรงคใ์หพ้นกังำนทิง้ขยะใหถ้กูที่ แยกขยะใหถ้กูประเภท โดยบรษัิทไดว้ำงจดุแยกขยะไวร้อบๆโรงงำน ในกำรก ำจดัขยะ บรษัิท
ไดม้ีกระบวนกำร 2 วิธี ดงันี ้

1) ขยะทั่วไป บริษัทสง่ไปก ำจดัโดยวิธีฝังกลบอย่ำงถกูหลกัสขุำภิบำล โดยมีกำรท ำสญัญำกบัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีที่โรงงำนของบรษัิทตัง้อยู่ 

2) ขยะอนัตรำย บริษัทไดว้่ำจำ้งบริษัทเอกชนที่ไดร้บักำรอนุญำตอย่ำงถกูตอ้งจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
น ำไปบ ำบดัและก ำจดัอยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำย 

 
บริษัทไดร้บัรำงวลั “อย. ควอลิตี ้อวอรด์” จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทมี

คณุธรรมและจริยธรรมในกำรผลิตผลิตภณัฑส์ขุภำพอยำ่งปลอดภยั และมีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค อีกทัง้ ที่ผ่ำนมำบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยไมเ่คยไดร้บักำรรอ้งเรยีนจำกชำวบำ้นหรอืหนว่ยงำนรำชกำรใดๆเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจำกกำรผลิต
ของโรงงำนและกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

 
5. งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ผูล้งทนุควรพิจำรณำปัจจยัควำมเสี่ยง รวมทัง้รำยละเอียดขอ้มลูอื่นๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันีอ้ย่ำงรอบคอบก่อน
กำรตดัสินใจลงทนุ ปัจจยัควำมเสี่ยงที่ระบไุวใ้นเอกสำรฉบบันีเ้ป็นปัจจยัที่อำจสง่ผลกระทบต่อบริษัทและมลูค่ำหุน้ของบรษัิท
ได ้ซึง่ปัจจยัควำมเสี่ยงที่ระบไุวใ้นเอกสำรฉบบันี ้อำจไมเ่ป็นปัจจยัควำมเสีย่งทัง้หมดที่มีอยู ่เพรำะอำจมีปัจจยัควำมเสีย่งอื่นๆ 
ที่บริษัทยงัไม่อำจทรำบได ้และอำจมีปัจจยัควำมเสี่ยงบำงประกำรที่บริษัทเห็นวำ่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่บรษัิทใน
ขณะนี ้แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็นปัจจยัควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อรำยได ้ผลก ำไร ของบริษัทก็ได ้
ดงันัน้ ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรใชว้ิจำรณญำณในกำรพิจำรณำขอ้มูลอย่ำงรอบคอบ เพรำะปัจจัยควำมเสี่ยงที่
อำจจะสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทไดไ้มจ่ ำกดัเฉพำะแตเ่พียงปัจจยัควำมเสีย่งตำมที่ไดก้ลำ่วไวใ้นเอกสำรฉบบันีเ้ทำ่นัน้ 

 นอกจำกนี ้ขอ้ควำมในลกัษณะกำรคำดกำรณใ์นอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค ์หรอืเจตนำรมณข์องบรษัิท
ที่ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรฉบบันี ้อำทิ “มีแผนกำร” “ประสงค”์ “ตอ้งกำร” “คำดวำ่” “เห็นวำ่” “เช่ือวำ่” “ประมำณ” “อำจจะ” หรอืค ำ
หรอืขอ้ควำมอื่นใดในท ำนองเดียวกนั เป็นค ำหรอืขอ้ควำมที่บง่ชีถ้ึงสิง่ที่อำจจะเกิดขึน้ในอนำคต ซึง่มีควำมไมแ่นน่อน และผลที่
เกิดขึน้อำจแตกตำ่งจำกกำรคำดกำรณไ์ด ้
 

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

 
1) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

กำรด ำเนินงำนและผลิตภณัฑข์องบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวขอ้งกับนโยบำยและกฎเกณฑข์องหน่วยงำนภำครฐั
หลำยสว่นดว้ยกนั อำทิ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดอปุกรณใ์นหอ้งครวั ซึง่มีควำมจ ำเป็นตอ้งขอใบอนญุำตในกำรผลติและจ ำหน่ำย
จำกหน่วยงำนภำครฐั และกระบวนกำรผลิตน ำ้ยำของบริษัทมีวตัถดุิบหลกัไดแ้ก่ เคมีภณัฑ ์ซึ่งมีกำรจดัหำวตัถดุิบและสินคำ้
จำกทัง้ภำยในประเทศและน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศเพื่อน ำมำเขำ้กระบวนกำรผลติและจ ำหนำ่ยตอ่ อำทิ แอลกอฮอล ์เคมีภณัฑ์
ส  ำหรบักำรแตง่กลิน่ เป็นตน้ ซึง่กำรน ำเขำ้เคมีภณัฑจ์ำกตำ่งประเทศและกำรใชเ้คมีภณัฑใ์นกำรผลติตอ้งด ำเนินกำรอยูภ่ำยใต้
กฎและระเบียบขอ้บงัคบั อำทิ พระรำชบญัญตัิ วตัถอุนัตรำย พ.ศ.2535 เป็นตน้ โดยที่บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ปฎิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ และมีใบอนญุำตอย่ำงครบถ้วน กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยภำครฐัส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเกิดควำมเสี่ยงที่บริษัทและบรษัิทย่อยไมส่ำมำรถปรบัเปลี่ยนตวัเองให้
ทนักบันโยบำย กฎหมำย ระเบียบ หรอืขอ้บงัคบัท่ีเปลีย่นแปลงไป  ซึง่อำจสง่ผลถึงกำรเพิกถอนใบอนญุำตที่ส  ำคญับำงรำยกำร 

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักลำ่วเป็นอยำ่งดี จึงไดป้ฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั มี
กำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ครบถ้วน ทัง้นี ้ดว้ยควำมเช่ียวชำญของทีมผูบ้ริหำรซึ่งมีประสบกำรณใ์นอุตสำหกรรมนีม้ำอย่ำง
ยำวนำน และบรษัิทมีแผนกวิจยัและพฒันำ ซึง่มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบและขอ้บงัคบัของเคมีภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
กบับรษัิท บรษัิทบรหิำรควำมเสีย่งโดยกำรติดตำมนโยบำยภำครฐั กฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัตำ่งๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อ
บริษัท นอกจำกนี ้หำกมีควำมจ ำเป็น บริษัทสำมำรถปรกึษำกบัที่ปรกึษำกฎหมำยได ้บริษัทจึงมั่นใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบ
จำกควำมเสีย่งดงักลำ่วตอ่กำรด ำเนินงำนอยำ่งมีนยัส ำคญั 

2) ความเสี่ยงจากการร่ัวไหลของสูตรการผลิตน ้ายาท าความสะอาด 
บรษัิทจ ำหนำ่ยผลติภณัฑน์ ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆำ่เชือ้เป็นผลติภณัฑห์ลกั ซึง่บรษัิทมอบหมำยใหฝ่้ำยวิจยั

พฒันำคิดคน้และออกแบบสตูรกำรผลิตน ำ้ยำทัง้หมด อีกทัง้ บริษัทมีกำรใหบ้ริกำรหลังกำรขำย (After Sales Service) รบั
ปรกึษำปัญหำที่ลกูคำ้อำจพบเจอจำกกำรใชผ้ลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด อำทิ น ำ้ยำท ำควำมสะอำดไมส่ำมำรถใชร้ว่มกบัแหลง่
น ำ้ของลกูคำ้ได ้ส่งผลใหป้ระสิทธิภำพของน ำ้ยำท ำควำมสะอำดไม่ดีเท่ำที่ควร บริษัทจะมอบหมำยใหฝ่้ำยวิจยัและพฒันำ
ปรบัปรุงสตูรของน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและฆำ่เชือ้เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดสงูสดุเหมำะสมกบักำรใชง้ำน
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ของลูกคำ้รำยนัน้ จำกลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ท ำใหเ้ห็นไดว้่ำสูตรกำรผลิตน ำ้ยำเป็นหนึ่งในหวัใจหลกัของ
ควำมส ำเร็จในกำรท ำธุรกิจ จึงท ำใหบ้ริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรรั่วไหลของสตูรกำรผลิต กลำ่วคือ หำกสตูรกำรผลิตของน ำ้ยำ
ท ำควำมสะอำดรั่วไหลไปยงับคุคลภำยนอกหรือคู่แข่ง อำจท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของ
บรษัิทได ้เนื่องจำกอำจท ำใหบ้รษัิทมีคูแ่ขง่เพิ่มขึน้หรอืท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของคูแ่ขง่เพิ่มขึน้ 

ฝ่ำยบรหิำรของบรษัิททรำบถึงควำมเสีย่งดงักลำ่ว จึงมีมำตรกำรปอ้งกนักำรรั่วไหลของสตูรกำรผลติ โดยกำรแยกกำร
ผลิตน ำ้ยำท ำควำมสะอำดดว้ยกำรใช ้“สตูร 2 ชัน้” กล่ำวคือ บริษัทจะแยกผลิตน ำ้ยำหวัเชือ้หรือที่เรียกว่ำน ำ้ยำกึ่งส  ำเร็จรูป 
(pre-mix) แลว้จึงน ำน ำ้ยำกึ่งส  ำเร็จรูปเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตเพื่อผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูปต่อไป กอปรกับบริษัทมีกำรจ ำกัดสิทธิ
บคุลำกรฝ่ำยผลิตที่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูสตูรกำรผลิตได ้บริษัทจึงคำดวำ่สำมำรถบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงดงักลำ่วได ้และจะ
ไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิทอยำ่งมีนยัส ำคญั 

3) ความเสี่ยงจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 
ตัง้แต่ช่วงปี 2563 เป็นตน้มำไดเ้กิดเหตุกำรณโ์รคระบำด COVID-19 ซึ่งไดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ

ควำมเป็นอยูข่องประชำชนในวงกวำ้ง ท ำใหภ้ำครฐัไดม้ีกำรออกนโยบำยและมำตรกำรปอ้งกนักำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-
19 อำทิ มำตรกำร Physical Distancing มำตรกำรปิดโรงแรมและรีสอรท์ชั่วครำว มำตรกำรปิดรำ้นอำหำรชั่วครำว มำตรกำร
สนบัสนุนใหป้ระชำชนอยู่บำ้น มำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงเขำ้ประเทศจำกชำวต่ำงชำติ เป็นตน้ จึงส่งผลใหช้ำวต่ำงชำติไม่
สำมำรถเดินทำงเขำ้มำยงัประเทศไทยได ้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่กลุม่อตุสำหกรรมกำรใหบ้รกิำร (Hospitality Industry) อำทิ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจรำ้นอำหำร ซึง่เป็นกลุม่ลกูคำ้ของบรษัิทโดยตรง 

กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรรวมส ำหรบัปี 2563 ลดลงรอ้ยละ 17.22 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ทัง้นีเ้พื่อ
พิจำรณำจำกโครงสรำ้งรำยไดข้องบรษัิทในปี 2563 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกลุม่โรงแรม/รสีอรท์ลดลงรอ้ยละ 49.83 เมื่อเทียบกบัปี 
2562 อีกทัง้ในปี 2563 บริษัทมีรำยไดจ้ำกตวัแทนจ ำหน่ำยลดลงรอ้ยละ 20.38 เมื่อเทียบกบัปี 2562 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำกลุม่
บริษัทไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19  อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกลุ่มลูกคำ้ซึ่งอยู่ในหลำกหลำยธุรกิจ (Customer 
Portfolio) นอกเหนือจำกกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรท่องเที่ยวที่ไดร้บัผลกระทบจำก COVID-19 ตวัอย่ำงเช่น กลุ่มโรงงำน
อตุสำหกรรมและอำหำรท่ียงัคงเปิดด ำเนินงำนไดต้ำมปกติ และมีกำรเพิ่มปรมิำณกำรผลติเพิ่มขึน้เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มรำ้นอำหำรประเภท Food Service ที่ยังคงมีกำรด ำเนินธุรกิจผลิตอำหำรปรุง
ส ำเรจ็เพื่อจดัสง่ไปยงัลกูคำ้โดยตรง เป็นตน้ ซึง่จะช่วยประคองผลประกอบกำรของกลุม่บรษัิทและลดควำมเสีย่งจำกผลกระทบ
ของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ได ้โดยจะเห็นไดจ้ำก บริษัทมีสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ในปี 2563 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.28 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเกิดจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกคำ้ท ำให้โรงงำน
อตุสำหกรรมใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรท ำควำมสะอำดและกำรฆำ่เชือ้มำกขึน้ 

อยำ่งไรก็ตำม ภำครฐัเริม่มีมำตรกำรกำรปอ้งกนัโรคระบำด COVID-19 อำทิ มำตรกำรสนบัสนนุกระตุน้กำรทอ่งเที่ยว
ในประเทศ ลกูคำ้ของบริษัทเริ่มมีกำรสั่งซือ้สินคำ้และบริกำรเพิ่มมำกขึน้  เนื่องจำกลกูคำ้ของบริษัทเริ่มกลบัมำเปิดกิจกำร
บำงสว่นแลว้ โดยเฉพำะในเขตที่เนน้กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศเป็นหลกั เช่น หวัหิน ชะอ ำ และพทัยำ เป็นตน้ ดงัจะเห็นได้
จำกยอดรำยไดข้องศนูยธ์ุรกิจในพืน้ท่ีทอ่งเที่ยวดงักลำ่วเริม่ปรบัตวัเพิ่มขึน้มำตัง้แตเ่ดอืนมิถนุำยน 2563 ตำมล ำดบั รวมทัง้กำร
กลบัมำเปิดใหบ้ริกำรของรำ้นอำหำรและเครื่องดื่มซึ่งสะทอ้นจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดค้่ำเช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิที่
ลูกคำ้กลบัมำช ำระค่ำเช่ำตำมปกติตัง้แต่เดือนมิถุนำยน 2563 เป็นตน้มำ และไดร้บักำรติดต่อสั่งซือ้และขอเช่ำเครื่องลำ้ง
ภำชนะอตัโนมตัิเพิ่มขึน้จำกลกูคำ้ใหม่ค่อนขำ้งมำกโดยเฉพำะกลุม่สถำบนักำรศึกษำ และมำตรกำรน ำเขำ้วคัซีน COVID-19 
เริ่มฉีดวัคซีน COVID-19 ในปี 2564 จึงส่งผลให้ชำวต่ำงชำติสำมำรถเดินทำงเข้ำมำยังประเทศไทยและช่วยกระตุน้กำร
ท่องเที่ยวสง่ผลในทิศทำงที่ดีในกลุม่อตุสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร (Hospitality Industry) อำทิ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นกลุม่ลกูคำ้
ของบรษัิทโดยตรง 
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3.2 ความเสี่ยงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภยัคุกคามทางไซเบอร ์
 

1) ความเสี่ยงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีดำ้นดิจิทลัเขำ้มำมีบทบำทส ำคญัต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัรวมทัง้กำรสรำ้งควำมแตกต่ำง

เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้น  ำตลำดของบริษัทชั้นน ำ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Data Analytic 
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) ควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอำจสง่ผลกระทบ
ตอ่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั ผลติภณัฑ ์และรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทไดต้ัง้เปำ้หมำยเพื่อมุง่ใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยีในกำรแสวงหำโอกำสเพื่อตอบสนองตอ่ควำม
ตอ้งกำรของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ผำ่นกำรด ำเนินงำน ดงันี ้

บริษัทมีหน่วยงำนสำรสนเทศในกำรรองรับกำรปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล (Digital Technology 
Transformation) เพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัไดอ้ยำ่งยั่งยืนในอนำคต โดยมุ่งเนน้กำรด ำเนินงำน 
กำรประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
สง่เสรมิกำรพฒันำฐำนขอ้มลู (IT/ Data Architecture) และเพิ่มประสทิธิภำพกำรบรหิำรจดักำรภยัคกุคำมทำงไซเบอรแ์ละกำร
เสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจใหพ้นกังำนใหส้อดรบัตอ่ควำมกำ้วหนำ้ของเทคโนโลยีใหม ่รวมถึงกำรปรบัเปลีย่นดำ้นเทคโนโลยี
ดิจิทลั 

2) ความเสี่ยงภยัคุกคามทางไซเบอร ์
กำรพึง่พำเทคโนโลยีดิจิทลัที่มำกขึน้ อำจกลำยเป็นปัจจยัควำมเสีย่งดำ้นภยัคกุคำมทำงไซเบอร ์(Cyber Threat) ที่มี

ผลกระทบต่อระบบกำรผลิตและโครงข่ำยปฏิบัติงำนที่ตอ้งเช่ือมโยงกับโครงข่ำยอินเทอรเ์น็ต ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส  ำคญัของบริษัทและสง่ผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ลกูคำ้ หรือคู่คำ้ทำงธุรกิจ โดยอำจท ำใหธุ้รกิจเกิดกำร
หยุดชะงกัได ้นอกจำกนี ้ยงัอำจถกูโจรกรรมขอ้มลู ท ำใหข้อ้มลูส ำคญัต่ำง ๆ ที่เป็นควำมลบัของบริษัท เกิดกำรรั่วไหล ส่งผล
กระทบตอ่ช่ือเสยีง ภำพลกัษณ ์และควำมมั่นใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่มีตอ่บรษัิทฯ ภยัคกุคำมทำงไซเบอร ์(Cyber Threats) 

o Malware – ภยัจำกกำรถกูโจมตดีว้ยมลัแวร ์(โปรแกรมไมพ่งึประสงค)์ 
o Web Application Attack - ภยัจำกกำรถกูโจมตเีว็บแอพพลเิคชั่น 
o Phishing – ภยัจำกกำรถกูพิชช่ิง (เป็นเทคนิคในกำรดงึขอ้มลูชัน้ท่ีเป็นควำมลบั เช่น หมำยเลขบตัรเครดิต รหสัผำ่น

ช่ือผูใ้ชโ้ดยกำรปลอมแปลงเป็นองคก์รที่ถกูกฎหมำย) 
o DDoS (Distributed denial of service) – DDoS - ภยัจำกกำรถกูโจมตเีพื่อขดัขวำงกำรท ำงำนของระบบ DDoS - 

เป็นกำรโจมตีโดยทุม่เทขอ้มลูใสเ่ซิรฟ์เวอรจ์นโอเวอรโ์หลด ท ำใหเ้ซิรฟ์เวอรล์ม่หรอืชำ้ลง จนกระทั่งใชก้ำรไม่ได ้
o Spam – ภยัจำกกำรไดร้บัสแปมเมล ์
o Botnets – ภยัจำกกำรท่ีอปุกรณใ์นองคก์รตกเป็นเหยื่อของบอทเน็ต (Email bombing and spamming: โจมตีดว้ย

อีเมลจ์ ำนวนมหำศำล ท ำใหท้รพัยำกรของระบบเครอืขำ่ยตอ้งท ำงำนหนกั จะสง่ขอ้ควำมที่ไมม่คีวำมหมำยใด ๆ เพือ่
ตอ้งกำรใหอ้เีมล ์ช่ือบญัชี หรอืเมลเ์ซิรฟ์เวอรล์ม่ Botnets = private internet-connected computers whose 
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 – ภยัจำกมลัแวรเ์รยีกคำ่ไถ ่
o Data Breaches - ภยัจำกกำรท่ีขอ้มลูขององคก์รรั่วไหล 
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สรำ้งควำมตระหนกัรูด้ำ้นควำมปลอดภยัไซเบอรท์ี่เก่ียวกบัภยัคกุคำม เช่น กำรใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบตัิ กำร
ปอ้งกนั และกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นี ้บรษัิทไดท้ ำกำรติดตัง้ระบบปอ้งกันกำร
บุกรุกจำกภำยนอก และมีระบบกำรส ำรองขอ้มูลระบบกำรรนัส ำรองขอ้มูลอัตโนมัติในทุกๆ วัน  บริษัทท ำกำรปลูกฝังให้
พนกังำนมีควำมระมดัระวงักำรใชร้ะบบสำรสนเทศมำกขึน้ 

 
3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

 
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัท  

ตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปีที่ผ่ำนมำ กำรเติบโตของผลประกอบกำรของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผลมำจำก
ควำมเช่ียวชำญและ ประสบกำรณเ์ฉพำะทำงดำ้นเคมีภณัฑท์ ำควำมสะอำดของผูบ้ริหำรหลกัของบรษัิท ซึง่ไดแ้ก่ นำยสบืพงศ ์
เกตนุตุิ นำยวีระพงค ์ลือสกุล และนำยอรรนพ จุลพนัธ ์รวมไปถึงผูบ้ริหำรหลกัยงัมีควำมสมัพนัธท์ำงกำรคำ้ที่ดีกบัลกูคำ้และคู่
คำ้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมำโดยตลอด ปัจจบุนักลุม่ผูบ้รหิำรดงักลำ่วเป็นผูม้ีสว่นส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำร
ด ำเนินงำนของบรษัิท อำจท ำใหม้ีควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรของผูบ้รหิำรตำมที่กลำ่ว  

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทไดเ้ลง็เห็นถึงควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พิงผูบ้รหิำรของบรษัิท จึงไดม้ีกำรจดัท ำแผนและกระบวนกำร
สรรหำผูส้ืบทอดต ำแหน่งที่ส  ำคญั (Succession Plan) เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรสรรหำผูส้ืบทอดต ำแหน่ง โดยก ำหนดต ำแหนง่
ที่ส  ำคัญภำยในบริษัทที่จะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถด ำเนินและขยำยธุรกิจไปไดอ้ย่ำงยั่งยืน พรอ้มทัง้ก ำหนดคุณลกัษณะและ
ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นของต ำแหน่งส ำคญันัน้ เช่น ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรตลำด ผูจ้ดักำรโรงงำน ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยกำรเงิน ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำย ผูจ้ดักำรฝ่ำยคณุภำพ เป็นตน้ นอกจำกนี ้ปัจจบุนับรษัิทมีโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรในรูปแบบ
คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหำรที่มีประสบกำรณเ์ก่ียวขอ้งกบัอตุสำหกรรมโดยตรง ซึ่ง
เขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องส ำคญัของบริษัท ท ำใหม้ีผูบ้ริหำรมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์
เช่ียวชำญดำ้นอตุสำหกรรมเขำ้มำมีสว่นรว่มในกำรบริหำรกิจกำรมำกขึน้ นอกจำกนี ้ยงัมีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ไปยงัคณะกรรมกำรบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสงู ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยต่ำงๆ และผูจ้ดักำรฝ่ำย
ต่ำงๆ ตำมโครงสรำ้งองคก์ร รวมถึงยังใหค้วำมส ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนในทุกหน่วยงำน เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้
พนกังำนแสดงควำมคิดเห็นและเสนอแผนงำนที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้กระจำยอ ำนำจใหผู้บ้ริหำร
ระดบักลำงมีสว่นรว่มในกำรบริหำรและกำรตดัสินใจต่ำงๆ มำกขึน้ ดงันัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่ำจะไดร้บัผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
ดงักลำ่วนอ้ย  
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4. ทรัพยส์ินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 
4.1 ลักษณะส าคัญของทรัพยส์ินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1.1 ทรัพยส์ินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรพัยส์ินถำวรที่ใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ เท่ำกับ 425.23 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดทรพัยส์ินที่บริษัทและบริษัทย่อยใชใ้นกำร
ด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

 

ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์น
ทรัพยส์ิน 

1. ที่ดินและสว่น
ปรบัปรุงที่ดิน 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 134341 และ 138063 ตัง้อยู ่แขวง
สำมเสนนอกเหนือ เขตหว้ยขวำง (บำงซื่อ) 
กรุงเทพมหำนคร เนือ้ที่ 0-0-62.8 ไร ่

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ (จ ำนองเพิ่มหลกัทรพัย)์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวงเงิน

จ ำนองเดมิ 300.00 ลำ้นบำท 

65.74 อำคำรส ำนกังำน 
กรุงเทพมหำนคร 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 7213, 17004, 30441, 30442, และ 
22280 ตัง้อยู ่ต ำบลทบัคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดั
เพชรบรุ ีเนือ้ที่ ไร ่56-3-91 ไร ่

บรษัิท -เฉพำะทีด่ินโฉนดเลขที่ 7213 และ 22280 ติดภำระ
จ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่หนึง่ มลู
จ ำนอง 300.00 ลำ้นบำท และตดิภำระจ ำนองล ำดบัท่ี

สอง มลูจ ำนอง 171.00 ลำ้นบำท 
-เฉพำะทีด่ินโฉนดเลขที ่17004 ติดภำระจ ำนองเป็น
หลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่หนึง่ มลูจ ำนอง 

238.00 ลำ้นบำท 

ส ำนกังำนเขำยอ้ย 
โรงงำน คลงัสนิคำ้ 
หอพกัพนกังำน 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 822 ตัง้อยู ่ต ำบลทบัคำง อ ำเภอเขำ
ยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ีเนือ้ที่ ไร ่0-0-99 ไร ่

บรษัิท ไมม่ี PRAPAT Outlet 
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ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์น
ทรัพยส์ิน 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 52900 ตัง้อยู ่ต ำบลบอ่ผดุ อ ำเภอ
เกำะสมยุ จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี เนือ้ที่ 1-0-18 ไร ่

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ มลูจ ำนอง 44.70 ลำ้นบำท 

ศนูยธ์ุรกิจสมยุ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 52929, 52930, 52931 และ 55009 
ตัง้อยู ่ต ำบลหนองผึง้ อ ำเภอสำรภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
เนือ้ที่ 0-1-34.9 ไร ่

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ มลูจ ำนอง 7.36 ลำ้นบำท 

ศนูยธ์ุรกิจเชียงใหม ่

ที่ดินโฉนดเลขที่ 239513 ตัง้อยู ่ต ำบลน ำ้นอ้ย อ ำเภอ
หำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ เนือ้ที่ 0-1-29.1 ไร ่

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ (จ ำนองเพิ่มหลกัทรพัย)์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวงเงิน

จ ำนองเดมิ 300.00 ลำ้นบำท 

ศนูยธ์ุรกิจหำดใหญ่ 

ที่ดินโฉนดเลขที่ 69690 ตัง้อยู ่ต ำบลนำเกลอื อ ำเภอ
บำงละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีเนือ้ที่ 0-0-89 ไร ่

บรษัิท ไมม่ี ศนูยธ์ุรกิจพทัยำ 

2. อำคำรและสว่น
ปรบัปรุงอำคำร 

 
(อำคำรท่ีเช่ำศกึษำ
รำยละเอียดเพิม่เตมิ
ในหวัขอ้ 5.3.1) 

อำคำรส ำนกังำน / โรงงำน / คลงัสนิคำ้ บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไมม่ี 121.41 ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
อำคำรพำณิชย ์7 ชัน้ เลขที่ 406 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ (จ ำนองเพิ่มหลกัทรพัย)์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวงเงิน

จ ำนองเดมิ 300.00 ลำ้นบำท 

อำคำรส ำนกังำน 

อำคำรพำณิชย ์7 ชัน้ เลขที่ 408 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 

สญัญำเชำ่ ไมม่ี อำคำรส ำนกังำน 

อำคำรพำณิชย ์2 ชัน้ 2 คหูำ เลขที่ 13/14-15 ถนน
เหมทำนนท ์ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดั
กระบี ่

สญัญำเชำ่ ไมม่ี ส ำนกังำนสำขำกระบี ่

บำ้นไม ้2 ชัน้ เลขที่ 329/24 ถนนเพชรเกษม ต ำบล สญัญำเชำ่ ไมม่ี ส ำนกังำนศนูยธ์ุรกิจ
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ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์น
ทรัพยส์ิน 

ชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรุ ี(บนที่ดินเชำ่โฉนด
เลขที่ 29185) 

ชะอ ำ 

อำคำรพำณิชย ์3 ชัน้ เลขที่ 473/7 ถนนลำดพรำ้ว 
แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

สญัญำเชำ่ ไมม่ี อำคำรเก็บอปุกรณ ์

ที่ดินโฉนดเลขที่ 29689 เลขที่ดิน 132 ต ำบลฉลอง 
อ ำเภอเมอืงภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

สญัญำเชำ่ ไมม่ี ส ำนกังำนศนูยธ์ุรกิจ
ภเูก็ต 

ที่ดินและโรงเรอืน เลขที่ 108 หมูท่ี่ 1 ต ำบลหว้ยโรง 
อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ี

สญัญำเชำ่ ไมม่ี คลงัสนิคำ้ วงัมะนำว 

เลขที่ 111 และเลขที่ 117 ซอยรุง่เรอืง ถนนสทุธิสำร
วินิจฉยั แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 

สญัญำเชำ่ ไมม่ี ส ำนกังำน 

หอ้งเชำ่อำคำรบำ้นบตุรสนิธุ ์หอ้งเลขที่ 52/24  52/25 
และ 52/26 ถนนศรพีงังำ ต ำบลกระบ่ีใหญ่ อ ำเภอ
เมืองกระบี่ จงัหวดักระบี ่

สญัญำเชำ่ ไมม่ี โชวรู์มธุรกิจสระวำ่ย
น ำ้ และที่พกัพนกังำน 

ตกึแถว 1 คหูำ เลขที่ 176/47, 176/49 และ 176/50
หมูท่ี่ 18 ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดั
นครรำชสมีำ 

สญัญำเชำ่ ไมม่ี อำคำรส ำนกังำน 

3. เครือ่งจกัร และ
อปุกรณ ์

 

เครือ่งจกัรและอปุกรณส์ ำหรบักำรผลติสนิคำ้ และ
เครือ่งมือที่ใชใ้นกำรปอ้นน ำ้ยำและท ำควำมสะอำด 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย เครือ่งก ำเนดิไฟฟำ้ และเครือ่งผลติผงซกัฟอก เลข
ทะเบียนเครือ่งจกัร 41-315-217-0001 และ 41-315-
217-0002  ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนั

กำรเงินแหง่หนึง่ มลูจ ำนอง 2.80 ลำ้นบำท 

104.19 ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
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ประเภททรัพยส์นิ ลักษณะทรัพยส์ิน กรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธิ ณ 
31 ธ.ค. 63 
(ล้านบาท) 

การใช้ประโยชนใ์น
ทรัพยส์ิน 

4. อปุกรณใ์หเ้ช่ำ เครือ่งลำ้งจำน บรษัิทยอ่ย (TSS) ไมม่ี 80.83 ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 
5. เครือ่งตกแตง่ 

ติดตัง้ และเครือ่งใช้
ส  ำนกังำน 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  ำนกังำน บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไมม่ี 10.14 ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

6. ยำนพำหนะ ยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำน บรษัิทและบรษัิท
ยอ่ย 

ไมม่ี 5.99 ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

7. งำนระหวำ่ง
ก่อสรำ้ง/1 

สนิทรพัยร์ะหวำ่งก่อสรำ้งและติดตัง้ บรษัิทและบรษัิทยอ่ย ไมม่ี 33.5 ใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

รวม ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ-์สุทธิ 421.79  
8. อสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกำรลงทนุ 

ที่ดินโฉนดเลขที ่21546 และ 21547 ตัง้อยู ่ต ำบล
เชียงรำกใหญ่ (บำ้นพรำ้ว) อ ำเภอสำมโคก (เชียงรำก) 
จงัหวดัปทมุธำนี เนือ้ที่ 0-1-61 ไร ่

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ (จ ำนองเพิ่มหลกัทรพัย)์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวงเงิน

จ ำนองเดมิ 300.00 ลำ้นบำท 

3.44 ที่ดินเปลำ่ ไมไ่ดใ้ชใ้น
กำรด ำเนินงำน 

หอ้งชดุเลขที่ 303/31 – 303/32 และ 303/35 – 
303/42 ตัง้อยู ่ต ำบลบำงพนู อ ำเภอเมือง จงัหวดั
ปทมุธำนี พืน้ท่ีหอ้งรวม 262.50 ตำรำงเมตร 

บรษัิท ติดภำระจ ำนองเป็นหลกัประกนักบัสถำบนักำรเงินแหง่
หนึง่ (จ ำนองเพิ่มหลกัทรพัยโ์ดยไมเ่พิ่มวงเงิน) ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของวงเงินจ ำนองเดมิ 238.00 ลำ้นบำท 

ไมไ่ดใ้ชใ้นกำร
ด ำเนินงำน 

หอ้งชดุเลขที่ 711 หมูท่ี่ 3 ต ำบลเทพำรกัษ์ อ ำเภอ
เมืองสมทุรปรำกำร จงัหวดัสมทุรปรำกำร พืน้ท่ีหอ้ง
รวม 23.96 ตำรำงเมตร 

บรษัิทยอ่ย ไมม่ี ไมไ่ดใ้ชใ้นกำร
ด ำเนินงำน 

รวม อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3.44  
หมำยเหต ุ:   /1 - งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ โครงกำรปรบัปรุงคลงัสินคำ้ เครือ่งจกัรและอปุกรณร์ะหวำ่งกำรติดตัง้และพฒันำ งำนระบบและเครือ่งท ำควำมสะอำดระหวำ่งติดตัง้แก่โรงงำนของลกูคำ้  
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4.1.2 สินทรัพยส์ิทธิการใช้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยส์ิทธิกำรใชส้ทุธิ เท่ำกับ 23.51 ลำ้นบำท โดยบริษัทและ

บรษัิทยอ่ยไดท้ ำสญัญำเช่ำท่ีดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร เครือ่งจกัร ยำนพำหนะ และอปุกรณใ์ชใ้น
กำรด ำเนินกิจกำร โดยมีก ำหนดกำรช ำระคำ่เช่ำเป็นรำยเดือน และมีอำยขุองสญัญำโดยเฉลีย่ประมำณ 2 – 20 ปี 
 
4.2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที่ใช้ประกอบธุรกิจ  
 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรพัยส์ินไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ำกับ 1.19 ลำ้นบำท คือ ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร ์ประกอบดว้ย รำคำทนุเทำ่กบั 7.33 ลำ้นบำท และคำ่ตดัจ ำหนำ่ยสะสมเทำ่กบั 6.14 ลำ้นบำท 
 
4.3 สัญญาส าคัญที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกจิ 
 
4.3.1 สัญญาเช่าสินทรัพย ์

ณ 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสญัญำเช่ำสนิทรพัย ์มีรำยละเอียด ดงันี ้ 
1. สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

ผู้ให้เช่า : นำงสำวปิยนชุ เปำ้สวุรรณ 
(คูส่มรสของนำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิท) 

ผู้เช่า : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทรัพยส์ินที่เชา่ 
 

: ที่ดินโฉนดเลขที่ 29185 เลขที่ดิน 47 ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรุ ีพรอ้มสิง่ปลกู
สรำ้งบำ้นไม ้2 ชัน้ เลขที่ 329/4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบรุี 

วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ส ำนกังำนโชวรู์มสนิคำ้ และคลงัสนิคำ้ 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 พฤศจิกำยน 2560 ถึง 31 ตลุำคม 2563 
อัตราค่าเช่า : 19,800 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 36,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำโดยไม่
ปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

หมำยเหต ุ: สญัญำเช่ำดงักลำ่วไมม่ีกำรจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่ส  ำนกังำนท่ีดิน 
 

2. สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก 
ผู้ให้เช่า : นำยเจรญิ เหลำ่ธรรมทศัน ์
ผู้เช่า : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : อำคำรพำณิชย ์7 ชัน้ เลขที่ 408 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : อำคำรส ำนกังำน กรุงเทพมหำนคร 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่24 พฤษภำคม 2561 ถึง 23 พฤษภำคม 2564 
อัตราค่าเช่า : ในช่วง 24 พฤษภำคม 2561 ถึง 23 พฤษภำคม 2562 อตัรำคำ่เช่ำ 118,750 บำทตอ่เดือน 

ในช่วง 24 พฤษภำคม 2562 ถึง 23 พฤษภำคม 2563 อตัรำคำ่เช่ำ 137,750 บำทตอ่เดือน 
ในช่วง 24 พฤษภำคม 2563 ถึง 23 พฤษภำคม 2564 อตัรำคำ่เช่ำ 156,750 บำทตอ่เดือน 
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เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 
2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้บรษัิทในกลุม่หรอืไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไวแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 100,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

 
ผู้ให้เช่า : นำยศภุำงค ์กระแสรส์ำร 
ผู้เช่า : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : อำคำรพำณิชย ์2 ชัน้ 2 คหูำ เลขที่ 13/14 – 13/15 ถนนเหมทำนนท ์ต ำบลปำกน ำ้ อ ำเภอ

เมืองกระบี่ จงัหวดักระบ่ี 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : อำคำรส ำนกังำน สำขำกระบี ่
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 มีนำคม 2562 ถงึ 28 กมุภำพนัธ ์2565 
อัตราค่าเช่า : 19,000 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน
ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยหลงัสญัญำเช่ำสิน้สดุลง โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำ
หรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

 
ผู้ให้เช่า : นำงสำวอำรยำ แซก่อ 
ผู้เช่า : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : อำคำรพำณิชย ์3 ชัน้ เลขที่ 476/7 ถนนลำดพรำ้ว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : อำคำรเก็บอปุกรณ ์
ระยะเวลาเช่า : 1 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2564  ถึง 31 ธนัวำคม 2564 
อัตราค่าเช่า : 17,894.74 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 24,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน
ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

หมำยเหต ุ: บรษัิทอยูร่ะหวำ่งกำรตอ่สญัญำเช่ำฉบบัใหมก่บับคุคลภำยนอกดงักลำ่ว 
 

ผู้ให้เชา่ : นำยอทุิศ ใจกลำ้ 
ผู้เช่า : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : บำงสว่นของที่ดินโฉนดเลขที่ 29689 เลขที่ดิน 132 ต ำบลฉลอง อ ำเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดั

ภเูก็ต ขนำดพืน้ท่ีเชำ่ 3-0-0 ไร ่(ทีด่ินทัง้ผืนขนำด 8-2-66.9 ไร)่ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ศนูยธ์ุรกิจจงัหวดัภเูก็ต 
ระยะเวลาเช่า : 14 ปี 4 เดือน ตัง้แต ่1 มิถนุำยน 2553 ถึง 30 กนัยำยน 2567 
อัตราค่าเช่า : เดือนมิถนุำยน 2553 ถึงเดือนกนัยำยน 2557 คำ่เชำ่ 24,000 บำทตอ่เดือน 

เดือนตลุำคม 2557 ถึงเดือนกนัยำยน 2562 คำ่เช่ำ 26,000 บำทตอ่เดือน 
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เดือนตลุำคม 2562 ถึงเดือนกนัยำยน 2567 คำ่เช่ำ 34,000 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไวแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 100,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

4. กรรมสิทธ์ิในสิ่งปลกูสรำ้งและสระว่ำยน ำ้เป็นกรรมสิทธ์ิของผูเ้ช่ำ ใหผู้เ้ช่ำรือ้ถอนออกไป
เมื่อครบสญัญำเช่ำ และผูเ้ช่ำตอ้งปรบัหนำ้ดินใหเ้รยีบรอ้ยเป็นปกติ 

หมำยเหต ุ: สญัญำเช่ำดงักลำ่วมีกำรจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่ส  ำนกังำนท่ีดิน 
 

ผู้ให้เช่า : นำงนอ้ย เลศิเจรญิธรรม 
ผู้เช่า : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : ที่ดินและโรงเรอืน เลขที่ 108 หมูท่ี่ 1 ต ำบลหว้ยโรง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ศนูยแ์สดงสนิคำ้ (Showroom) ต ำบลวงัมะนำว 
ระยะเวลาเช่า : 7 ปี ตัง้แต ่1 กนัยำยน 2561 ถงึ 1 กนัยำยน 2568 
อัตราค่าเช่า : 1,080,000 บำทตอ่ปี 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 50,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ช่ำไดท้ ำผิด
สญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

หมำยเหต ุ: สญัญำเช่ำดงักลำ่วไมม่ีกำรจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่ส  ำนกังำนท่ีดิน 
 

ผู้ให้เช่า : นำยยิง่อิทธิพล หนองหำรพิทกัษ์  
ผู้เช่า : บรษัิท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : เลขที่ 111  ซอยรุง่เรอืง ถนนสทุธิสำรวินิจฉยั แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : เพื่อท่ีอยูอ่ำศยั 
ระยะเวลาเช่า : 10 ปี ตัง้แต ่1 ตลุำคม 2561 ถึง 30 กนัยำยน 2571 
อัตราค่าเช่า : 14,737 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 28,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน
ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฏว่ำผูเ้ช่ำไดท้ ำผิด
สญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

หมำยเหต ุ: สญัญำเช่ำดงักลำ่วไมม่ีกำรจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่ส  ำนกังำนท่ีดิน 
 
 

ผู้ให้เช่า : นำยประเสรฐิ ศรตีะบวรไพบลูย ์ 
ผู้เช่า : บรษัิท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั 
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ทรัพยส์ินที่เชา่ : เลขที่ 117 ซอยรุง่เรอืง ถนนรชัดำภิเษก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : เพื่อท่ีอยูอ่ำศยั 
ระยะเวลาเช่า : 2 ปี ตัง้แต ่1 มกรำคม 2564 ถึง 31 ธนัวำคม 2565 
อัตราค่าเช่า : 38,000 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

2. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 70,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน
ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฏว่ำผูเ้ช่ำไดท้ ำผิด
สญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

หมำยเหต ุ: บรษัิทอยูร่ะหวำ่งกำรตอ่สญัญำเช่ำฉบบัใหมก่บับคุคลภำยนอกดงักลำ่ว 
 

ผู้ให้เช่า : นำยไพจิตร จฑูำมำตย ์โดยนำยไพรชั จฑูำมำตย ์
ผู้เช่า : บรษัิท มิสเตอรพ์ลู จ ำกดั 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : หอ้งเชำ่อำคำรบำ้นบตุรสนิธุ ์ชัน้ที่ 2 หอ้งเลขที่ 52/24 และ 52/25 ถนนศรพีงังำ ต ำบลกระบี่

ใหญ่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบ่ี 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : สถำนท่ีพกัของพนกังำน 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 ธนัวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2564 
อัตราค่าเช่า : 36,000 บำทตอ่ปี 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 

2. ผู้เช่ำได้วำงเงินประกันไว้แก่ผู้ให้เช่ำเป็นจ ำนวน 3,600 บำท โดยผู้ให้เช่ำจะคืนเงิน
ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ช่ำไดท้ ำผิด
สญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

 
ผู้ให้เช่า : นำงสำวชศูร ีจฑูำมำตย ์และนำยไพจิตร จฑูำมำตย ์
ผู้เช่า : บรษัิท มิสเตอรพ์ลู จ ำกดั 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : หอ้งเชำ่อำคำรบำ้นบตุรสนิธุ ์ชัน้ที่ 1 หอ้งเลขที่ 52/24, 52/25 และ 52/26 ถนนศรพีงังำ ต ำบล

กระบี่ใหญ่ อ ำเภอเมืองกระบี่ จงัหวดักระบ่ี 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : สถำนท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสระวำ่ยน ำ้ สำขำกระบี ่
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี 1 เดือน ตัง้แต ่1 พฤศจิกำยน 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2564 
อัตราค่าเช่า : 264,000 บำทตอ่ปี 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง  
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 26,400 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ช่ำไดท้ ำผิด
สญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

 
 

ผู้ให้เช่า : นำงสำวจินดำหรำ สรุะสจัจะ 
ผู้เช่า : บรษัิท มิสเตอรพ์ลู จ ำกดั 
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ทรัพยส์ินที่เชา่ : ตกึแถว 1 คหูำ เลขที่ 176/47 หมูท่ี่ 18 ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสมีำ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ที่ตัง้ส  ำนกังำนสำขำ 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่15 กนัยำยน 2563  ถงึ 14 กนัยำยน 2566 
อัตราค่าเช่า : 6,000 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้บรษัิทในกลุม่หรอืไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 18,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 

 
ผู้ให้เช่า : นำงสำวจินดำหรำ สรุะสจัจะ 
ผู้เช่า : บรษัิท มิสเตอรพ์ลู จ ำกดั 
ทรัพยส์ินที่เชา่ : ตกึแถว 2 คหูำ เลขที่ 176/49-50 หมูท่ี่ 18 ต ำบลปำกช่อง อ ำเภอปำกช่อง จงัหวดันครรำชสมีำ 
วัตถุประสงคใ์นการเช่า : ที่ตัง้ส  ำนกังำนสำขำ 
ระยะเวลาเช่า : 3 ปี ตัง้แต ่1 กนัยำยน 2563  ถงึ 31 สงิหำคม 2566 
อัตราค่าเช่า : 19,000 บำทตอ่เดือน 
เงือ่นไขอื่นๆ : 1. ผูเ้ช่ำเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ภำษีโรงเรอืน 

2. ไมอ่นญุำตใหบ้คุคลอื่นเช่ำช่วง ยกเวน้บรษัิทในกลุม่หรอืไดร้บัควำมยินยอมจำกผูใ้หเ้ช่ำ 
3. ผูเ้ช่ำไดว้ำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้หเ้ช่ำเป็นจ ำนวน 48,000 บำท โดยผูใ้หเ้ช่ำจะคืนเงิน

ดงักลำ่วใหแ้ก่ผูเ้ช่ำภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำตำมสญัญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำไดท้ ำผิดสญัญำหรอืมีหนีค้ำ้งช ำระผูใ้หเ้ช่ำแตอ่ยำ่งใด 
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4.3.2 สัญญากรมธรรม ์
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสญัญำกรมธรรมเ์พื่อประกันภัยทรพัยส์ินของบริษัทจ ำนวน 23 ฉบับ โดยจะมีกำรต่ออำยุกำรประกันภัยทุกฉบับเมื่อหมดอำยุประกัน โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้
 

บริษัท คู่สัญญา เลขทีก่รมธรรม ์
วันท า
สัญญา

ประกันภัย 

วันทีท่ า
กรมธรรม ์

เร่ิมสัญญา 
สิน้สุด
สัญญา 

สถานทีต่ัง้ทรัพยสิ์น สถานทีใ่ช้ 
 จ านวนเงินเอา

ประกัน  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03082 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
อำคำร 408 ถนนรชัำดภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โกดงัและส ำนกังำน(1006)        13,000,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03170 16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
อำคำร 406 ถนนรชัำดภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310 

ส ำนกังำน        32,000,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03164 16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่369,369/2(ฉ.52929-
31,55009 จ.เชียงใหม่ 

โกดงั,ส ำนกังำนโชวรู์มสินคำ้          8,790,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03066 16/07/2563 18/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
108 หมู ่1 ต.หว้ยโรง อ.เขำ
ยอ้ย จ.เพชรบรุี 

โกดงั        10,000,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-108-04960 16/07/2563 17/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 

303/31-32,309/35-42(ฉ
28201) โครงกำรรงัสิตซิตี ้
อำคำรชดุปลำทอง63 จ.
ปทมุธำนี 

ที่อยูอ่ำศยั             840,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03095 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
(ฉ.7213)เลขที่118/1 หมู4่ ต.
ทบัคำง อ.เขำยอ้ย จ.เพชรบรุี 

โกดงั(1006)          5,544,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03088 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่118/1,118/3(ฉ.7213) 
หมู4่ ต.ทบัคำง อ.เขำยอ้ย จ.
เพชรบรุี 

โรงงำนผลิตผงซกัฟอก,น ำ้ยำลำ้ง
จำน,โรงงำนผลิตขวดบรรจุ
ภณัฑ,์ส ำนกังำน 

       59,100,000.00  
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PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03155 16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
โรงงำน เลขที่ 118(ฉ.17004)
หมู4่ ต.ทบัคำง อ.เขำยอ้ย จ.
เพชรบรุี 

โรงงำนผลิตผงซกัฟอก,น ำ้ยำลำ้ง
จำน,โรงงำนผลิตขวดบรรจุ
ภณัฑ,์ส ำนกังำน 

     132,638,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03163 16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่13/14,13/15 ต.ปำกน ำ้ 
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 

โกดงั,ส ำนกังำนโชวรู์มสินคำ้             600,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03084 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่329/24 ต.ชะอ ำ อ.เขำ
ยอ้ย จ.เพชรบรุี 

โกดงัและส ำนกังำน(1006)          2,900,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03162 16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่ 462/47 หมู่4 ต.นำ
เกลือ อ.บำงละมนุ จ.ชลบรุ ี

โกดงั,ส ำนกังำนและโชวรู์มสินคำ้          1,500,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03065 16/07/2563 18/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่ 7/29 หมู7่ ต.ฉลอง อ.
เมือง จ.ภเูก็ต 

โชวรู์มและศนูยธ์ุรกิจ        12,500,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03133 16/07/2563 20/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่ 169(ฉ.239513)หมู่1 ต.
น ำ้นอ้ย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 

โกดงั,ส ำนกังำนและโชวรู์มสินคำ้          6,300,000.00  

PP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03060 16/07/2563 18/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
เลขที่ 153 (ฉ.22280) หมู่4 ต.
ทบัคำง อ.เขำยอ้ย จ.เพชรบรุี 

ส ำนกังำน(1062)        80,545,000.00  

AL 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03086 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
อำคำร 406 ถนนรชัำดภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310 

บรษัิท แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด 
จ ำกดั 

            600,000.00  

TSS 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03081 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
อำคำร 408 ถนนรชัำดภิเษก 
แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310 

โกดงัและส ำนกังำน(1006)        25,000,000.00  

TSS 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี

ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 
000-20-11-IAR-03093 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 อำคำร 118/3 โรงงำนท ำผงซกัฟอก        30,000,000.00  
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TSS 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี

ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 
000-20-11-IAR-03094 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 อำคำร 118(ฉ.17004) โรงงำนท ำผงซกัฟอก          1,000,000.00  

CVT 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03092 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 อำคำร 118 โรงงำนผลิตผงซกัฟอก          1,000,000.00  

CVT 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03108 16/07/2563 20/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 117 ซอยรุง่เรอืง ส ำนกังำน             300,000.00  

CVT 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03094 09/09/2563 18/09/2563 09/09/2563 09/09/2564 111 ซอยรุง่เรอืง ช๊อปชำ่ง          3,000,000.00  

MP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03091 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
อำคำร 118 (โฉนดเลขที่ 
17004) หมู ่4 (วดัสวนสนัติ) 
จ.เพชรบรุี 

โรงงำนท ำผงซกัฟอก          3,000,000.00  

MP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี
ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 

000-20-11-IAR-03085 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 
อำคำร 6 (ฉ.6597) หมู ่1 ต.
สระพงั จ.เพชรบรุ ี

โกดงั        23,000,000.00  

MP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี

ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 
000-20-11-IAR-03083 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 

อำคำร 176/49-50 หมู ่18 ต.
ปำกชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 

ขำยอปุกรณส์ระวำ่ยน ำ้          6,700,000.00  

MP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี

ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 
000-20-11-IAR-03080 16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 

อำคำร 408 ถ.รชัดำภิเษก 
กรุงเทพฯ 

โชวรู์ม          1,000,000.00  

MP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี

ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 
000-20-11-IAR-04665 17/12/2563 17/12/2563 24/12/2563 24/12/2564 

อำคำร 176/47 หมู ่18 ต.ปำก
ชอ่ง จ.นครรำชสีมำ 

จ ำหน่ำยอปุกรณแ์ละเคมีภณัฑท์ี่
เก่ียวกบัสระวำ่ยน ำ้ 

         4,550,000.00  

MP 
บรษัิท ชบับส์ำมคัคี

ประกนัภยั จ ำกดั(มหำชน) 
000-20-11-IAR-04662 17/12/2563 17/12/2563 24/12/2563 24/12/2564 

อำคำร 52/24-26 (ชัน้1) ต.
กระบี่ใหญ่ จ.กระบี ่

จ ำหน่ำยอปุกรณแ์ละเคมีภณัฑท์ี่
เก่ียวกบัสระวำ่ยน ำ้ 

       14,000,000.00  

        รวมทุนประกัน    479,407,000.00  
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4.3.3 สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ 
 บริษัทไดจ้ดัท ำขอ้ตกลงกำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยกบั Calvatis GmbH (ประเทศเยอรมนี) โดยมีสำระส ำคญัของ
สญัญำ ดงันี ้
ผู้ท าสัญญา : บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) หรือ “Distributor” 
คู่สัญญา : Calvatis GmbH (บรษิัทจำกประเทศเยอรมนี) หรือ “Calvatis” 
วันทีท่ าสัญญา : 31 มีนำคม 2559 (ปรบัปรุงเพิ่มเตมิจำกสญัญำฉบบัเดมิ ปี 2545) 
ระยะเวลาของสัญญา : สญัญำมีผลบงัคบัใชต้อ่เน่ือง เวน้แตฝ่่ำยใดฝ่ำยหนึ่งท  ำหนงัสือบอกเลิก 
การจัดต้ังบริษัท : บรษิัท แคลวำทสิ เอเชีย-แปซฟิิค จ ำกดั หรือ “CVT” ถือหุน้โดย บรษิัท สดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 70 

และ Calvatis สดัส่วนกำรถือหุน้รอ้ยละ 20 (ส่วนท่ีเหลือรอ้ยละ 10 ถือโดยผูบ้รหิำร CVT) 
 
ทัง้นี ้อำ้งอิงจำกสัญญำฉบบัเดิมเม่ือวนัท่ี 2 มกรำคม 2545 และสัญญำแนบทำ้ยวนัท่ี 1 กันยำยน 
2554 โดยสญัญำทัง้สองฉบบัมีระยะเวลำกำรจดัท ำกว่ำ 14 ปี ซึ่งคู่สญัญำไดมี้กำรเปล่ียนช่ือบริษัท 
หรือธุรกิจ ดงันัน้ บรษิัทและ Calvatis จงึตกลงใหมี้กำรจดัท ำสญัญำฉบบัใหม่นีข้ึน้ โดยบรษิัทจะเป็น
ผูผ้ลิต ท  ำกำรตลำด และขำยสินคำ้แก่ CVT แตเ่พียงผูเ้ดียว เพ่ือ CVT ด  ำเนินกำรขำยสินคำ้ในอำณำ
เขตตำมสญัญำ ไดแ้ก่ ประเทศไทย เวียดนำม กมัพชูำ เมียนมำร ์และ สปป.ลำว 

รายละเอียดของ
สัญญาทีส่ าคัญ 

: • บริษัทสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำย ท ำกำรตลำดสินคำ้ ใหบ้ริกำร ภำยใตต้รำสินคำ้  Calvatis 
ภำยในอำณำเขตตำมท่ีระบุในสัญญำได้ โดย Calvatis จะให้สิทธิบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
(Exclusive Right) ในกำรด ำเนินกำรในอำณำเขต 

• บริษัทตอ้งซือ้สินคำ้ท่ีจ ำเป็นในกำรผลิตสินคำ้ของ Calvatis จำก Calvatis หรือบริษัทในกลุ่ม
ของ Calvatis หรือใหเ้ป็นไปตำมที่ Calvatis ระบ ุ

ขอบเขตและการให้
สิทธิแต่เพียงรายเดียว 
 

 • Calvatis จะไม่แต่งตัง้ตวัแทนรำยอ่ืนเพ่ือด ำเนินกำรทำงธุรกิจในพืน้ท่ีอำณำเขต ท่ีไดแ้ต่งตัง้
บริษัทแลว้ ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสิทธิ (Royalty) ไดต้ำมท่ีระบุในสญัญำ ซึ่ง 
Calvatis มีสิทธิจะแต่งตัง้ตวัแทนรำยอ่ืนเขำ้ด  ำเนินกำรทำงธุรกิจในอำณำเขตของสญัญำนี ้
และจะท ำใหบ้รษิัทมิไดเ้ป็นตวัแทนท่ีไดร้บัสิทธิแตเ่พียงรำยเดียวอีกตอ่ไป (Non-Exclusive) 

• ในกรณีท่ีบรษิัทไม่สำมำรถช ำระคำ่สิทธิขัน้ต  ่ำ (Minimum Royalty) ใหแ้ก่ Calvatis ได ้
Calvatis มีสิทธิบอกเลิกสญัญำฉบบันี ้โดยแจง้เป็นหนงัสือแก่บรษิัทไม่นอ้ยกว่ำ 1 เดือน 

• บริษัทตอ้งไม่จ  ำหน่ำยสินคำ้ของ Calvatis นอกอำณำเขตท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำนี ้หำกบริษัท
ฝ่ำฝืน Calvatis มีสิทธิบอกเลิกสญัญำ หรือทำงบริษัทตอ้งช ำระค่ำเสียหำยใหแ้ก่ตวัแทนของ  
Calvatis ในพืน้ท่ีอำณำเขตจ ำหน่ำยอ่ืน 

อัตราค่าธรรมเนียม 
(Royalty Fee) 
 

: • บริษัทตอ้งจ่ำยค่ำสิทธิใหแ้ก่ Calvatis โดยในอตัรำ รอ้ยละ 5.00 ของยอดขำยสุทธิของสินคำ้
และบรกิำร ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งแจง้มลูคำ่กำรขำยสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของ Calvatis ของแตล่ะ
ปี ใหท้ำง Calvatis รบัทรำบภำยในวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ ์ของแตล่ะปีปฏิทนิ  

• บรษิัทตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรขำยสินคำ้ของ Calvatis ซึง่มีกำรค ำนวณค่ำสิทธิท่ีตอ้งจ่ำยแต่ละ
รำยกำร เพ่ือเป็นขอ้มูลให ้Calvatis ใชใ้นกำรตรวจสอบค่ำสิทธิท่ีบริษัทตอ้งจ่ำยช ำระ ทัง้นี ้ 
Calvatis มีสิทธิตรวจสอบหรือจดัหำผูส้อบบญัชีภำยนอกเพ่ือตรวจสอบรำยละเอียดดงักล่ำว 

• คำ่สิทธิท่ีทำงบรษิัทตอ้งช ำระแก่ Calvatis จะเป็นยอดสทุธิตำมจ ำนวนขำ้งตน้ ภำยหลงักำร
ช ำระภำษีต่ำงๆ ตำมกฎหมำยของประเทศไทยแลว้ 
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• อตัรำค่ำสิทธิขัน้ต  ่ำ (Minimum Royalty) ท่ีทำงบริษัทตอ้งจ่ำย จะตอ้งไม่นอ้ยกว่ำท่ีช ำระในปี
ก่อนหนำ้ ในกรณีท่ีปีใดบรษิัทมีคำ่สิทธิท่ีจ่ำยต ่ำกว่ำคำ่สิทธิท่ีไดจ้่ำยช ำระในปีก่อนหนำ้ บรษิัท
ตอ้งจ่ำยช ำระคำ่สิทธิเพิ่มเตมิโดยตอ้งไม่นอ้ยกวำ่คำ่สิทธิขัน้ต  ่ำท่ีก ำหนด 

• Calvatis และบรษิัทสำมำรถเจรจำคำ่สิทธิขัน้ต  ่ำ (Minimum Royalty) รว่มกนัได ้หำกปีใดเห็น
ว่ำสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจไม่เอือ้ใหท้ำงบริษัทสำมำรถจ่ำยช ำระค่ำสิทธิไดเ้ป็นไปตำมค่ำสิทธิ
ขัน้ตอ่ของปีก่อนหนำ้ 

 
4.3.4 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ 18 รำย และตัวแทนจ ำหน่ำย
ตำ่งประเทศ 10 รำย ทัง้นี ้สำมำรถสรุปสำระส ำคญัของสญัญำตวัแทนจ ำหนำ่ยที่จะท ำกบัตวัแทนจ ำหนำ่ยไดด้งันี  ้
สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่าย 
ผู้ท าสัญญา : บรษิัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
คู่สัญญา : นิตบิคุคลท่ีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย (“ตวัแทนจ ำหน่ำย”) 
วันทีท่ าสัญญา : 1 มกรำคม 2564 
ระยะเวลาของสัญญา : 31 ธนัวำคม 2564 
รายละเอียดของสัญญาที่
ส าคัญ/1 

: • ตวัแทนจ ำหน่ำยจะตอ้งท ำกำรตลำดและขำยสินคำ้ตำมกลุ่มสินคำ้ท่ีก ำหนด กบัลูกคำ้ใน
พืน้ท่ีท่ีก  ำหนด โดยจะระบุตำมพืน้ท่ีประเทศกรณีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ และ
ระบพืุน้ท่ีจงัหวดั หรืออ ำเภอ กรณีเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ 

• ตัวแทนจ ำหน่ำยตกลงสั่งซือ้สินค้ำเพ่ือกำรจ ำหน่ำยจำกบริษัทเป็นมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ
จ ำนวนท่ีก ำหนดภำยในก ำหนดระยะเวลำสัญญำนี้ ซึ่งในกรณีท่ีตัวแทนจ ำหน่ำยไม่
สำมำรถบรรลยุอดขำยไดต้ำมที่ก  ำหนด บรษิัทมีสิทธิพิจำรณำตอ่สญัญำตวัแทนจ ำหน่ำย
ออกไปหรือแกไ้ขเง่ือนไขในสญัญำได ้

• ตวัแทนจ ำหน่ำยจะไม่ท  ำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทโดยกำรเป็นตวัแทนหรือกำรขำยสินคำ้ท่ี
คลำ้ยคลงึกนั และไม่ด  ำเนินกำรดำ้นกำรตลำดท่ีเป็นตวัแทนทัง้ทำงตรงและทำงออ้มใหแ้ก่
สินคำ้หรือผลิตภณัฑใ์ด ท่ีอำจแข่งกบัสินคำ้ของบรษิัท 

• ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีมำรบัสินคำ้หนำ้โรงงำนของบรษิัทหรือท่ีส  ำนกังำนใหญ่จะไดร้บัส่วนลด 
4% ของมลูค่ำสินคำ้ และในกรณีท่ีสั่งซือ้สินคำ้กลุ่ม ซกั อบ รีด โดยมีจ ำนวนเป็นไปตำม
รอบกำรผลิต (Batch Size) จะไดร้บัส่วนลด 2% ของมลูคำ่สินคำ้ดงักล่ำว 

วงเงนิเครดิต : บริษัทจะก ำหนดวงเงินเครดิตเพ่ือกำรช ำระค่ำสินคำ้ของตวัแทนจ ำหน่ำยแต่ละรำย ซึ่งพิจำรณำ
จำกเปำ้ยอดขำยของแตล่ะตวัแทนจ ำหน่ำย 

หลักประกัน : ตวัแทนจ ำหน่ำยตอ้งจดัหำหนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรพำณิชยห์รือน ำเงินสดมอบใหแ้ก่บริษัท 
เพ่ือค  ำ้ประกนัวงเงินเครดติ 

การยกเลิกสัญญา : ในกรณีท่ีตวัแทนจ ำหน่ำยผิดสญัญำขอ้ใดขอ้หนึ่งซึง่ถือเป็นสำระส ำคญัของสญัญำ บรษิัทมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำไดท้ันที เช่น ตัวแทนจ ำหน่ำยซือ้สินคำ้ไม่ไดต้ำมยอดขำยท่ีก ำหนด ตัวแทน
จ ำหน่ำยประกอบกิจกำรแข่งขนักบับรษิัท ตวัแทนจ ำหน่ำยผิดนดัช ำระหนี ้เป็นตน้ 

หมำยเหต ุ: /1 บรษัิท เพื่อนซกัรดี จ  ำกัด เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดียวที่จ  ำหน่ำยเฉพำะสินคำ้กลุม่ ซกั อบ รดี ใหแ้ก่ลกูคำ้ประเภทรำ้นซกัอบรดี 
     รำ้นซกัแหง้ แตกตำ่งจำกตวัแทนจ ำหน่ำยรำยอื่นๆ ที่มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้หลำกหลำย และครอบคลมุกลุม่ลกูคำ้มำกกวำ่ 
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4.4 เคร่ืองหมายการค้า 

 
 บรษัิท และบรษัิทยอ่ยมีเครือ่งหมำยกำรคำ้หลกั (Trademark) และตรำสนิคำ้ ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ของบรษัิท (Brand Logo) ที่จดทะเบียนเครือ่งหมำยกำรคำ้กบักรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์ดงันี ้

ล าดับที ่
ภาพ

เคร่ืองหมาย
การค้า 

กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้าและบริการ เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

1.  

 
 

บรษัิท ผงซกัฟอก ค191606 16 มีนำคม 2566 

2. 
 

 
 

บรษัิท ผงซกัฟอก ค212045 15 สงิหำคม 2567 

3. 
 

 
 

บรษัิท ผงซกัฟอก ค197775 5 ตลุำคม 2566 

4.  

 

บรษัิท บรกิำรซอ่มบ ำรุงเครือ่งปอ้นน ำ้ยำอตัโนมตัิ บ44897 17 พฤศจิกำยน 2571 

5. 
 

บรษัิท ผงซกัฟอก น ำ้ยำลำ้งจำน ค307144 17 พฤศจิกำยน 2571 

6. 

 

บรษัิท ที่นอน ค398617 2 มิถนุำยน 2566 

7. 

 

บรษัิท น ำ้ยำเช็ดพืน้ น ำ้ยำสขุภณัฑ ์น ำ้ยำเช็ด
กระจก น ำ้ยำซกัพรม 

191103764 17 ตลุำคม 2570 

8. 

 

บรษัิท น ำ้ยำเช็ดพืน้ น ำ้ยำสขุภณัฑ ์น ำ้ยำเช็ด
กระจก น ำ้ยำซกัพรม 

ค347813 28 กรกฎำคม 2573 

9. 

 

บรษัิท กระดำษทิชชู ่ ค418627 1 กรกฎำคม 2567 

10.  

 
 

บรษัิท ผงซกัฟอก น ำ้ยำลำ้งจำน ผงฟอกขำว สำร
ที่เตรยีมขึน้เพื่อกำรฟอกขำว สำรฟอกผำ้
ขำว สำรท่ีเตรยีมขึน้เพื่อท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัซกัลำ้ง น ำ้ยำปรบัผำ้นุม่ สำรปรบั
ผำ้นุม่ น ำ้ยำรดีผำ้ น ำ้ยำรดีผำ้อดักลบี 

ขีผ้ึง้ใชใ้นงำนซกัรดี น ำ้ยำขจดัรอยดำ่ง ผง
ขจดัรอยเป้ือน 

161109025 26 พฤษภำคม 2568 

11.  

 
 

บรษัิท ใหบ้รกิำรซอ่มบ ำรุงเครือ่งปอ้นน ำ้ยำ
อตัโนมตั ิ

161108873 26 พฤษภำคม 2568 
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ล าดับที ่
ภาพ

เคร่ืองหมาย
การค้า 

กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้าและบริการ เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

 
12. 

 

 
 

 
บรษัิท 

 
กำรจดักำรกิจกำรพำณิชย ์กำรจดักำรดำ้น
กำรคำ้ กำรจดักำรดำ้นบรกิำรทำงธุรกิจ 
กำรจดักำรตลำด กำรจดักำรทำงกำรคำ้ที่

เก่ียวกบักำรขำยสง่ บรหิำรธุรกิจ 

 
171104843 

 
26 สงิหำคม 2568 

13.  

 
 

บรษัิท เครือ่งท ำน ำ้รอ้นชนดิติดตัง้กบัท่ี เครือ่งท ำ
น ำ้รอ้นดว้ยพลงัแสงอำทิตย ์เครือ่งท ำน ำ้
รอ้นไฟฟำ้ เครือ่งท ำน ำ้รอ้นชนิดไหล

ตอ่เนื่อง แผงเก็บพลงังำนควำมรอ้นจำก
แสงอำทิตย ์

171112355 13 ตลุำคม 2568 

14. 

 

บรษัิท น ำ้ยำลำ้งจำน 171115167 8 ตลุำคม 2568 

15. 
 

 
บรษัิท ผงซกัฟอก น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำปรบัผำ้นุม่ 

น ำ้ยำซกัผำ้ ผงฟอกผำ้ขำวและผำ้ส ีน ำ้ยำ
รดีผำ้ น ำ้ยำขจดัครำบไขมนัใชใ้นครวัเรอืน 
น ำ้ยำเช็ดกระจก น ำ้ยำลำ้งหอ้งน ำ้ น ำ้ยำ

ท ำควำมสะอำดพืน้ 

181102396 14 มิถนุำยน 2569 

16.  

 

บรษัิท น ำ้ยำลำ้งจำน น ำ้ยำปรบัผำ้นุม่ น ำ้ยำซกั
ผำ้ น ำ้ยำซกัผำ้ขำว ผงซกัฟอก น ำ้ยำรดีผำ้ 
น ำ้ยำรดีผำ้อดักลบี น ำ้ยำเช็ดกระจก 

น ำ้ยำขดัหอ้งน ำ้ น ำ้ยำลำ้งหอ้งน ำ้ น ำ้ยำ
ขดัพืน้ น ำ้ยำท ำควำมสะอำด ผงช ำระลำ้ง 

181125867 4 กรกฎำคม 2570 

17. 
 

 

บรษัิท หวัเชือ้น ำ้ยำลำ้งจำน หวัเชือ้น ำ้ยำซกัผำ้ 
หวัเชือ้น ำ้ยำถพูืน้ หวัเชือ้น ำ้ยำปรบัผำ้นุม่ 

191108056 29 พฤศจิกำยน 2570 

18.  

 
 

บรษัิท ไมผ่ำ่นกำรพิจำรณำ มำตรำ 6  เครือ่งหมำยคลำ้ยคนอื่น  
 

19.  

 
 

บรษัิท ไดร้บักำรพิจำรณำแลว้ ลงวนัท่ี  26/6/2563   สิน้สดุวนัท่ี  1 กนัยำยน 2571 

20. 

 

TSS เครือ่งลำ้งจำนชนดิใชไ้ฟฟำ้ 
 

ค411506 21 เมษำยน 2567 
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ล าดับที ่
ภาพ

เคร่ืองหมาย
การค้า 

กรรมสิทธ์ิ ประเภทสินค้าและบริการ เลขทะเบียน วันที่สิน้สุด 

 
 
21 

 

 
 

 
MP 

 
น ำ้ยำปรบัสภำพน ำ้ 

 
ค212039 

 
5 กรกฎำคม 2567 

22  

 
 

MP รำงระบำยน ำ้ที่ไมไ่ดท้  ำดว้ยโลหะ ค212040 5 กรกฎำคม 2567 

23  

 
 

MP บรกิำรก่อสรำ้ง ซอ่มแซมสระน ำ้ ดแูล
บ ำรุงรกัษำสระน ำ้ แกไ้ขปรบัปรุงสระน ำ้ 

บ25797 5 กรกฎำคม 2567 

 

 นอกจำกนี ้บริษัทยงัไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้ในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ กัมพูชำ จีน สปป.ลำว มำเลยเ์ซีย 
ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์เวียดนำม และเมียนมำร ์ส  ำหรบักำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัทประเภทผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำด เช่น 
ผงซกัฟอก น ำ้ยำลำ้งจำน ผงฟอกขำว สำรที่เตรยีมขึน้เพื่อกำรฟอกขำว สำรฟอกผำ้ขำว สำรที่เตรยีมขึน้เพื่อท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัซกัลำ้ง น ำ้ยำปรบัผำ้นุ่ม สำรปรบัผำ้นุ่ม น ำ้ยำรีดผำ้ น ำ้ยำรีดผำ้อดักลีบ ขีผ้ึง้ใชใ้นงำนซกัรีด น ำ้ยำขจดัรอยด่ำง ผง
ขจดัรอยเป้ือน เป็นตน้ 

 

4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 
 

บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม โดยจะลงทนุในธุรกิจที่มีควำมเก่ียวเนื่องหรือใกลเ้คียง 
กบัธุรกิจที่บริษัทด ำเนินกำรอยู่ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยจะไม่ด ำเนินกำรถือหุน้ของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มในลกัษณะที่เป็น
กำรถือหุน้ไขว ้รวมถึงจะไมล่งทนุรว่มกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ เวน้แตม่ีเหตจุ ำเป็น ซึง่กำรลงทนุดงักลำ่วตอ้งไมข่ดักบั
หลกัเกณฑห์รือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งจนท ำใหบ้ริษัทขำดคุณสมบัติในกำรเป็นบริษัทจดทะเบียน นอกจำกนี ้บริษัทยัง
ก ำหนดขัน้ตอนในกำรเขำ้ลงทนุ โดยจะตอ้งมีกำรประเมินควำมเป็นไปไดข้องกำรลงทนุ หำกจ ำเป็นอำจเสนอใหม้ีที่ปรกึษำ
อิสระหรอืผูเ้ช่ียวชำญในกำรประเมินควำมคุม้คำ่ในกำรลงทนุดว้ย ก่อนจะเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทหรือผูถื้อหุน้อนมุตัิ
กำรลงทนุตำมขอบเขตอ ำนำจอนมุตัิของบรษัิท ทัง้นี ้ในภำยหลงักำรเขำ้ลงทนุแลว้ บรษัิทจะสง่ตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำรใน
บริษัทดงักล่ำวโดยเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อใหบ้ริษัทมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำมแนวทำง และ
นโยบำยของบรษัิท รวมถึงก ำกบัดแูลใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทเก่ียวขอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑห์รอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งดว้ย 
 ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2563 บริษัทมีมลูค่ำเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุระยะยำวอื่น ภำยใตว้ิธีรำคำทนุ
สทุธิจำกคำ่เผ่ือดอ้ยคำ่เงินลงทนุ เทำ่กบั 33.98 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3.42 ของสนิทรพัยร์วมตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบรษัิทโดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
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บริษัทยอ่ยและบริษัทเกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 
สัดส่วน 
การลงทุน 

(%) 

มูลค่าตามบัญชี
ของราคาทุน 
(ล้านบาท) 

1. บรษัิท ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั 15.00 ลำ้นบำท 15.00 ลำ้นบำท 92.40% 14.69 
2. บรษัิท มิสเตอรพ์ลู จ ำกดั 5.00 ลำ้นบำท 5.00 ลำ้นบำท 96.00% 5.67 
3. บรษัิท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั 10.00 ลำ้นบำท 10.00 ลำ้นบำท 70.00% 7.48 
4. บรษัิท แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด จ ำกดั 2.00 ลำ้นบำท 2.00 ลำ้นบำท 90.00% 8.12 
5. บรษัิท พีซีเค เทก็ซไ์ทล ์เคมคีอล จ ำกดั 8.00 ลำ้นบำท 8.00 ลำ้นบำท 9.99% 0.79 

รวมมูลค่าเงนิลงทุน 36.76 
หกั คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ/1 (2.78) 

รวมมูลค่าเงนิลงทุน-สุทธิ 33.98 
หมำยเหต ุ: /1 - คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุดงักลำ่ว เป็นคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบรษัิท มิสเตอรพ์ลู จ  ำกดั ซึง่เกิดขึน้ในปี 2554 
 

 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 บรษัิทไมม่ีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่ 
1. อำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญั และไม่มีขอ้พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบ

ดำ้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ ำนวนสูงกว่ำรอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 31  
ธนัวำคม  2563  

2. คดีที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย อย่ำงมีนัยส ำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผล
กระทบเป็นตวัเลขได ้

3. คดีที่มิไดเ้กิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
 

6. ข้อมูลส าคัญอื่น 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์

ช่ือภำษำไทย : บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
ช่ือภำษำองักฤษ : Peerapat Technology Public Company Limited 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107551000231 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : PRAPAT 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ : บรษัิทและบรษัิทยอ่ยเป็นผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ 

ภำยใตต้รำสนิคำ้หลกั “PEERAPAT” รวมทัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหนำ่ยเครือ่งจกัรและ
อปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอตุสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร (Hospitality Industry) โดย
ผลิตภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผูผ้ลิตหรือน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย แบ่งออกเป็น 7 กลุม่ผลิตภณัฑ ์
ไดแ้ก่ 1) กลุม่ผลิตภณัฑซ์กัรีด 2) กลุม่ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ 3) กลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวั 
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4) กลุ่มผลิตภัณฑแ์ม่บำ้นและกำรท ำควำมสะอำดพืน้ 5) กลุ่มผลิตภัณฑท์ี่ใช้ใน
ครวัเรือน 6) กลุม่ผลิตภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 7) กลุม่ผลิตภณัฑเ์ครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดั
พลงังำน อีกทัง้กำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริกำรในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มผลิตภัณฑข์อง
บริษัท ไดแ้ก่ กำรใหเ้ช่ำและบริกำรดำ้นครวั งำนบริกำรดำ้นสระว่ำยน ำ้ งำนบริกำร
ดำ้นเครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน และงำนบรกิำรอื่นๆ 

ที่ตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 406 ถนนรชัดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
ที่ตัง้โรงงำน : เลขที่ 118 หมู ่4 ซอยวดัสวนสนัติ ต ำบลทบัคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 

76140 

โทรศพัท ์ : (66) 2-290-1234 
โทรสำร : (66) 2-290-1249 
เว็บไซต ์(URL) : https://www.peerapat.com 
ทนุจดทะเบียน : 170,000,000 บำท (หนึง่รอ้ยเจ็ดสบิลำ้นบำทถว้น) 
ทนุท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ : 170,000,000 บำท (หนึง่รอ้ยเจ็ดสบิลำ้นบำทถว้น) 
มลูคำ่หุน้ท่ีตรำไวต้อ่หุน้ : 0.50 บำท (หำ้สบิสตำงค)์ 

 
6.2 นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  
 รำยละเอียดขอ้มลูสำมำรถศกึษำเพิ่มเติมในหวัขอ้ 2.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หวัขอ้ยอ่ย 1.4 
โครงกำรกลุม่บรษัิท  
 
6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

8.3.1 นำยทะเบียนหลกัทรพัยห์ุน้สำมญั  บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ชัน้ 1 อำคำร B 
เลขที่ 93 ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์: (66) 02 – 009 9000 
โทรสำร : (66) 02 – 009 9991 
TSD Call Center : (66) 02 – 009 9999 
 

8.3.2 ผูส้อบบญัชี  บรษัิท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ชัน้ 33 อำคำรเลครชัดำ เลขท่ี 193/136-137 ถนนรชัดำภิเษก 
แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์ (66) 02 – 264 9090  
โทรสำร (66) 02 – 264 0789 
 
 

https://www.peerapat.com/
https://www.peerapat.com/
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8.3.3 ผูต้รวจสอบภำยใน  บรษัิท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั 
เลขที่  19 ซอยลำดพร้ำว 120 แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์(66) 02 – 530 6886 
โทรสำร (66) 02 – 934 0607 
 

8.3.4 ที่ปรกึษำกำรเงิน 
 

 บรษัิท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลั เวิลด ์ชัน้ 10  
หอ้ง 1011-1012 ถนนพระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์(66) 02 – 264 5678  
โทรสำร (66) 02 – 264 5679 
 

8.3.5 ที่ปรกึษำกฎหมำย  บรษัิท เอ็มเอสซี อินเตอรเ์นชั่นแนล ลอว ์ออฟฟิศ จ ำกดั 
เลขที่ 90 อำคำรซดีบัเบิลย ูทำวเวอร ์อำคำร B ชัน้ 29 หอ้ง 2901  
ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์(66) 02-168-3270-3 
โทรสำร – 
 

6.4 ข้อมูลสัญญาด าเนินงานอื่นๆ 

สัญญาเงนิกู ้
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญัญำเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินในประเทศจ ำนวน 8 แห่ง ทัง้
ในรูปแบบของวงเงินกูย้ืมระยะสัน้ วงเงินกูย้ืมระยะยำว วงเงินส ำหรบักำรท ำธุรกรรมต่ำงประเทศ เช่น วงเงินซือ้ขำยเงินตรำ
ตำ่งประเทศ เลตเตอรอ์อฟเครดติ (L/C) และ/หรือ ทรสัตร์ีซีท (T/R) เป็นตน้ โดยมีเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนท่ีส ำคญั คือ บรษิัทตอ้ง
ด  ำรงอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนทุนไวใ้นอตัรำไม่เกิน 2.0 เท่ำ และตอ้งด  ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(DSCR) ไวใ้น
อตัรำไม่ต  ่ำกวำ่ 1.2 เทำ่  
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

 
7.1  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

  
บรษัิทมีทนุจดทะเบียนและทนุช ำระแลว้ ดงันี ้

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บำท 

(340,000,000 หุน้) 
ทุนช าระแล้ว 170,000,000 บำท 

(340,000,000 หุน้) 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น 0.50 บำท 

 
7.2 ผู้ถอืหุ้น 

  
 รำยช่ือและสดัสว่นกำรถือหุน้ของกลุม่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียด ดงันี ้

ชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. กลุ่มนำยสืบพงศ ์ เกตนุตุิ 
1.1 นายสืบพงศ์ เกตนุตุ/ิ1 
1.2 นางสาวรุ่งนภิา เกตนุตุ/ิ2 
1.3 นางสาวนงเยาว์ เกตนุตุ/ิ3 
1.4 นายอุทยั  เกตนุตุ/ิ3 
1.5 นางสาวอภิสรา  เกตนุตุ/ิ2 

1.6 นายธตรฐั  เกตนุตุ/ิ4 
1.7 นางสาวธญัลกัษณ์ เกตนุตุิ/4 

52,975,875 
43,861,012 
3,861,379 
3,123,609 
1,168,857 

581,616 
240,000 
139,402 

15.58 
12.90 
1.14 
0.92 
0.34 
0.17 
0.07 
0.04 

2. กลุ่มนำยวีระพงค ์ ลือสกลุ 
2.1 นายวรีะพงค์ ลือสกลุ/5 
2.2 นางสาวพรประภา  ยอดระฆงั/6 

40,909,826 
40,609,368 

300,458 

12.03 
11.94 
0.09 

3. กลุ่มนำงสำวชลนที ถวลิเตมิทรพัย ์
3.1 นางสาวชลนที ถวลิเตมิทรพัย์/7 
3.2 นายอิสสระ ถวลิเตมิทรพัย์/8 
3.3 นายธีรวฒัน์ ถวลิเตมิทรพัย์/8 
3.4 นายกนัย์ ถวลิเตมิทรพัย์/8 

38,246,154 
16,786,958 
7,973,611 
7,047,669 
6,437,916 

11.25 
4.94 
2.35 
2.07 
1.89 

4. กลุ่มนำยอรรนพ จลุพนัธ ์
4.1 นายอรรนพ จลุพนัธ์/9 
4.2 นางสาวนาริน จลุพนัธ์/10 

21,876,892 
21,871,915 

4,977 

6.43 
6.43 
0.00 

5. นำยโสภณ   สิกขโกศล/11 12,955,296 3.81 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

86 

ชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

6. กลุ่ม ดร.สืบพงศ ์ อตชิำตกำร 
6.1 ดร.สบืพงศ ์ อตชิาตการ/12 
6.2 นางสาวสภุรา อตชิาตการ/13 
6.3 นายนพินธ์ อตชิาตการ/13 

6,180,329 
1.343,486 
4,719,378 

117,465 

1.82 
0.40 
1.39 
0.03 

7. กลุ่มนำยทรงเกียรติ หลิ่มศริ ิ
7.1 นายทรงเกียรติ หลิ่มศริิ 
7.2 นายประวณิ  หลิ่มศริิ 
7.3 นายภควตั  หลิ่มศริิ 
7.4 นางสาวกนษิฐา  หลิ่มศริิ 

6,170,050 
5,420,050 

250,000 
250,000 
250,000 

1.81 
1.60 
0.07 
0.07 
0.07 

8. นำยสนัต ิ  ธญัวงษ/์14 6,121,680 1.80 
9. นำงศรยิำ   จำรุปำณ 5,685,808 1.67 

10. นำยโธมสั  มอร ์ 2,720,035 0.80 
ผูถื้อหุน้อ่ืนๆ 146,158,055 42.99 

รวมหลังเสนอขาย IPO 340,000,000 100.00 

หมำยเหต ุ: รำยชื่อผูถื้อหุน้ถกูจดักลุม่ตำมควำมสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ในลกัษณะเครอืญำติตำมนำมสกลุ โดยไมเ่ก่ียวกบัลกัษณะควำมสมัพนัธ์
หรอืพฤติกรรมที่เขำ้ข่ำยเป็นกำรกระท ำรว่มกนักบับคุคลอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ.7/2552 แตอ่ยำ่งใด 

 /1 นำยสืบพงศ ์เกตนุตุิ เป็นรองประธำนกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 /2 บคุคลทัง้ 2 เป็นบตุรของ นำยสืบพงศ ์เกตนุตุิ 
 /3 บคุคลดงักลำ่ว เป็นพี่นอ้งของนำยสืบพงศ ์เกตนุตุิ 
 /4 บคุคลดงักลำ่ว เป็นหลำนของนำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ (ลกูคณุอทุยั เกตนุตุ)ิ 
 /5 นำยวีระพงค ์ลือสกลุ เป็นกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
 /6 บคุคลดงักลำ่ว เป็นคูส่มรสของ นำยวีระพงค ์ลือสกลุ 
 /7 นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์เป็นกรรมกำรบรษัิท 
 /8 บคุคลทัง้ 3 เป็นพี่นอ้งของ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์
 /9 นำยอรรนพ จลุพนัธ ์เป็นกรรมกำรบรษัิท กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม และประธำนเจำ้หนำ้ทีป่ฏิบตัิกำรสว่นโรงงำน 
 /10 บคุคลดงักลำ่ว เป็นหลำนของ นำยอรรนพ จลุพนัธ์ 
 /11 นำยโสภณ สิกขโกศล เป็นกรรมกำรบรษัิท และกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ของบรษัิท 
 /12 ดร.สืบพงศ ์อติชำตกำร เป็นกรรมกำรบรษัิท และกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ของบรษัิท 
 /13 บคุคลทัง้ 2 เป็นบิดำและพี่นอ้งของ ดร.สืบพงศ ์อติชำตกำร 
 /14 นำยสนัติ ธัญวงษ ์เป็นประธำนกรรมกำรบรษัิท และกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม ของบรษัิท  
 
รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหุน้ของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ                        
ในรอบปี 2563  

ล าดับ รายชื่อ 

จ านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2563 

จ านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัทที่

เปลี่ยนไปในปี 2563 

1. นำยสนัต ิ ธญัวงษ ์ 5,101,400 6,121,680 1,020,280 

2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒุิโชต ิ 497,958 597,549 99,591 

3. นำยปรำโมทย ์ สงิหน ุ 697,958 1,137,549 439,591 
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ล าดับ รายชื่อ 

จ านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2563 

จ านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัท ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2563 

จ านวนหุ้นสามัญ

ของบริษัทที่

เปลี่ยนไปในปี 2563 

4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั - 300,000 300.000 

5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ 73,468 88,161 14,693 

6. นำยสบืพงศ ์ เกตนุตุ ิ 36,550,844 45,073,312 8,522,468 

7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ 18,226,596 22,776,915 4,550,353 

8. ดร.สบืพงศ ์ อติชำตกำร 1,083,342 1,343,436 260,094 

9. นำยโสภณ สกิขโกศล 10,455,206 13,255,296 2,800,090 

10. นำยวรงค ์ วงศส์นิอดุม 1,660,920 1,993,104 332,184  

11. นำงสำวชลนที ถวิลเตมิทรพัย ์ 13,989,132 16,786,958 2,797,826 

12. นำยวีระพงค์ ลอืสกลุ 33,844,140 40,909,368 7,065,228 

13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง - - - 

14. นำยจีระพนัธ ์ แสงแช่ม - 22,100 22,100 

15. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์ 84,314 141,176 56,862 

16. นำยเสำเอก วสกิชำต ิ - 45,000 45,000 

17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู - 21,100 21,100 

18. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ - 59,500 59,500 

 
 

7.3 หลักทรัพยอ์ื่น 

  
 บริษัทไม่มีกำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ หรือตรำสำรหนีป้ระเภท หุน้กู ้ตั๋วเงิน ในช่วงเวลำที่
ผำ่นมำ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 
 
7.4 นโยบายเงนิปันผลของบริษัท 

 
คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีของบริษัท โดยจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกที่

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบรษัิทมีอ ำนำจอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลไดเ้ป็นครัง้ครำว เมื่อเห็นวำ่บรษัิทมีก ำไรสมควรจะท ำเช่นนัน้ได ้เพื่อประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้และบรษัิท และ
ใหร้ำยงำนใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวถดัไป 

บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 30 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย และเงิน
ส ำรองอื่นตำมที่บริษัทก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยูก่บัควำมเพียงพอของกระแสเงินสดสทุธิ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน แผนกำร
ลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
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และ/หรือผูถื้อหุน้ของบริษัท เห็นสมควรหรือเหมำะสม ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผู้
ถือหุน้ 

 
นโยบำยกำรปันผลของบรษัิทยอ่ย 

บริษัทย่อยจะมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย และ
เงินส ำรองอื่นตำมที่บรษัิทยอ่ยก ำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิทยอ่ยแตล่ะแหง่  

อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัควำมเพียงพอของกระแสเงินสดสทุธิ 
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และแผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อย รวมถึงควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมอื่นในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมำะสมตำมสภำพธุรกิจ ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหุน้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 

 

 

 

ผูจ้ดักำรอำวโุส 
(ช่องทำงจ ำหน่ำย) 
นำยสกุำนต ์อินทรสตู 

ผูจ้ดักำรอำวโุส 
(ส ำนกังำน) 

นำงสำววีณำ ชยัศรีโสภณกิจ 

9 

หมำยเหต ุ: ต ำแหนง่ที่ 1-10 เป็นผูบ้รหิำรตำมนิยำมส ำนกังำน ก.ล.ต. 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นำงสำวอญัชนิล คมุพวกมิตร 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตกิารส่วนโรงงาน 
นำยอรรนพ จลุพนัธ ์

 
๗)) 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด 
นำยวีระพงค ์ลือสกลุ (รกัษำกำร) 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 
นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

นำยวีระพงค ์ลือสกลุ 

1 

ผูจ้ดักำรโรงงำนอำวโุส 
(ผลติ) 

นำยจีระพนัธ ์แสงแช่ม 

ผูจ้ดักำรโรงงำนอำวโุส 
(เทคนิค) 

นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์

ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 
นำงสำวเปรมยภำ ชตุพิรองักรู 

ผูจ้ดักำรอำวโุส 
(ผลติภณัฑ)์ 

นำยเสำเอก วสกิชำต ิ

2 3 4 

5 6 8 7 

ผูจ้ดักำรแผนกกำรเงิน 
นำงสำวอจัฉเรฑต ์ ศรธีญัรตัน ์

1

0 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
 

รำยช่ือคณะกรรมกำรบรษัิท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีจ ำนวน 12 ทำ่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยสนัต ิ ธญัวงษ ์ ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒุิโชต ิ กรรมกำรบรษัิท / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยปรำโมทย ์ สงิหน ุ กรรมกำรบรษัิท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั กรรมกำรบรษัิท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ กรรมกำรบรษัิท / กรรมกำรอิสระ 
6. นำยสบืพงศ ์ เกตนุตุ ิ กรรมกำรบรษัิท / รองประธำนกรรมกำรบรษัิท 
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ กรรมกำรบรษัิท 

8. ดร.สบืพงศ ์ อติชำตกำร กรรมกำรบรษัิท 

9. นำยโสภณ สกิขโกศล กรรมกำรบรษัิท 

10. นำยวรงค ์ วงศส์นิอดุม กรรมกำรบรษัิท 
11. นำงสำวชลนที ถวิลเตมิทรพัย ์ กรรมกำรบรษัิท 
12. นำยวีระพงค์/1 ลอืสกลุ กรรมกำรบรษัิท 
หมำยเหต ุ: - รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรบรษัิทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
 - รำยละเอียดกรรมกำรบรษัิทยอ่ยปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 
 /1 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติแตง่ตัง้ นำยวีระพงค ์ลือสกลุ เขำ้เป็นกรรมกำรบรษัิท 

 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
 กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพนับริษัท คือ (1) นำยสืบพงศ ์เกตุนุติ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยอรรนพ 
จุลพนัธ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท หรือ (2) ดร.สืบพงศ ์อติชำตกำร หรือ นำยสนัติ ธัญวงษ์ หรือ 
นำยโสภณ สกิขโกศล สองในสำมคนนีล้งลำยมือช่ือรว่มกบั นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ หรอื นำยอรรนพ จลุพนัธ ์รวมเป็นสำมคน 
และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท 

 

 โดยมีนำงสำวนจุรนิทร ์สมทุรเวช ท ำหนำ้ที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษัิท 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. จดักำรบริษัทใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบับริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ย
กฎหมำยดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั และรกัษำผลประโยชนข์องบรษัิท 

2. จดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดือน นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลำบญัชีของ
บริษัท โดยบริษัทควรจดัสง่หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็น
กำรล่วงหน้ำด้วยระยะเวลำพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่ำระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับบริษัทหรือตำม
กฎระเบียบของหนว่ยงำนก ำกบัท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

3. จดัใหม้ีกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้และไมค่วรนอ้ยกวำ่ 6 ครัง้ตอ่ปี   และควรตอ้งเป็นกำร
ประชุมเต็มคณะเมื่อมีกำรพิจำรณำลงมติในเรื่องหรือรำยกำรที่มีนยัส ำคญั รำยกำรที่มีนยัส ำคญัควร รวมถึงรำยกำร
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ไดม้ำหรือจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบส ำคญัต่อบริษัท รำยกำรซือ้หรือขำยทรพัยส์ินที่
ส  ำคญั กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรพิจำรณำและอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั กำรก ำหนดระดบัอ ำนำจ
ด ำเนินกำร และกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรกำรเงินและกำรบรหิำรควำมเสีย่งของกิจกำรบรษัิท เป็นตน้ 

4. จดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่มีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

5. จดัใหม้ีระบบกำรบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีที่มีควำมนำ่เช่ือถือได ้รวมทัง้ดแูลใหม้ีระบบจดัเก็บ
เอกสำรที่ท ำใหส้ำมำรถตรวจสอบควำมถกูตอ้งของขอ้มลูไดใ้นภำยหลงั 

6. จัดใหม้ีกำรท ำงบกำรเงินรำยไตรมำสเพื่อน ำเสนอผูต้รวจสอบบัญชีสอบทำนงบดงักล่ำวก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และกำรท ำงบกำรเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทใหม้ีควำมถกูตอ้งเพื่อแสดงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำไดต้รงตอ่ควำมเป็นจรงิครบถว้นและถกูตอ้ง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีของบรษัิทก่อนท่ีจะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพือ่
พิจำรณำและอนมุตัิ 

7. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในกำรเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีที่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศก ำหนด และ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบคำ่สอบบญัชีประจ ำปี เพื่อน ำเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนมุตัิ 

8. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของบริษัท ควบคุมก ำกับดูแล 
(Monitoring and Supervision) กำรบรหิำรและกำรจดักำรของฝ่ำยจดักำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

9. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัิแผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้รว่มลงทนุกบั
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่น ๆ ท่ีเสนอโดยฝ่ำยจดักำร 

10. พิจำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ  ำนำจผกูพนับรษัิทได  ้

11. พิจำรณำเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่ออนมุตัิในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี และพิจำรณำ
อนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นไดว้่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะท ำเช่นนัน้ และรำยงำน
กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลดงักลำ่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทรำบในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวถดัไป 

12. บงัคบัใชน้โยบำยควบคมุและกลไกกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบรษัิทท่ีเขำ้ไปลงทนุกบับรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทรว่ม ไดแ้ก่ 
1) ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบซึง่ไดก้ ำหนดไวส้  ำหรบักรรมกำรที่ไดร้บัมติเห็นชอบจำกที่ประชมุ

คณะกรรมกำรบริษัทใหเ้ขำ้เป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ของ
บรษัิทในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มนัน้ ๆ 

2) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มใหเ้ป็นไปตำมแผนและงบประมำณอยำ่งตอ่เนื่อง 

3) ติดตำมดแูลใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มูลแก่บริษัทที่เก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  ำคญัใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

4) หำกเป็นกรณีที่บริษัทย่อยท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยง มีกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน หรือท ำรำยกำร
ส ำคัญอื่นใดนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รบัมติจ ำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ใหร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อย มีหนำ้ที่ก ำกบัดแูลใหบ้ริษัทย่อย
ปฏิบตัิตำมกลไกก ำกบัดแูลเก่ียวกบัรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั รำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ิน รวมทัง้
รำยกำรที่ส  ำคญัซึ่งบริษัทก ำหนด ทัง้นี ้ใหพ้ิจำรณำกำรท ำรำยกำรดงักลำ่วของบริษัทย่อยท ำนองเดียวกบักำรท ำ
รำยกำรในหลกัเกณฑล์กัษณะและขนำดเดียวกนักบัท่ีบริษัทตอ้งไดร้บัมติจำกที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทหรอืที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท แลว้แตก่รณี 
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13. พิจำรณำและมีมติอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ เปลี่ยนแปลง บคุคลเขำ้เป็นกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ริหำรในบริษัทยอ่ยหรือบรษัิท
รว่มตำมสดัสว่นกำรถือหุน้ในบริษัทยอ่ยหรอืบริษัทรว่ม รวมถึงก ำหนดใชน้โยบำยกำรควบคมุและกลไกกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่บริษัท เขำ้ไปลงทนุในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่ำบริษัท มีกลไกกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยตำมที่
ก ำหนดในประกำศ ทจ.39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ฉบับแกไ้ข
เพิ่มเติมในภำยหลงั) 

14. พิจำรณำก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน มีอ  ำนำจในกำรแตง่ตัง้ คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ
คณะอนกุรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
เป็นตน้ รวมถึงกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ตลอดจนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่
บรหิำร และคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ที่แตง่ตัง้ ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ที่ก ำหนดนัน้ตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท  ำใหค้ณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ 
ดังกล่ำว จะสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดท ำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย(ถ้ำมี) ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตัิไวแ้ลว้  ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยใหป้ระธำน
เจำ้หนำ้ที่บริหำร หรือบคุคลอื่นปฏิบตัิกำรแทนคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องใด กำรมอบหมำยดงักลำ่วตอ้งจดัท ำเ ป็น
ลำยลกัษณอ์กัษร หรอืบนัทกึเป็นมติคณะกรรมกำรบรษัิทในรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทอยำ่งชดัเจน และ
ระบขุอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของผูร้บัมอบหมำยที่ก ำหนดไวอ้ยำ่งชดัเจน 

15. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดในกำรปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
แทนคณะกรรมกำรได ้โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคมุและก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบ้คุคล
ดงักลำ่วมีอ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร  ซึง่คณะกรรมกำร
อำจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อสมควร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจนัน้ ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท  ำใหบ้คุคลดงักลำ่ว จะสำมำรถพิจำรณำและ
อนมุตัิรำยกำรท่ีตนหรอืบคุคลที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด ท่ีจะท ำขึน้กบับรษัิท หรอืบรษัิท
ยอ่ย (ถำ้มี) เวน้แตเ่ป็นกำรอนมุตัิรำยกำรธุรกิจปกต ิและเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป หรอืเป็นตำมนโยบำยและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตัิไวแ้ลว้ โดยอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรตำมที่
ก ำหนดเก่ียวกับรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกัน และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่ส  ำคัญ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทนุ และ/หรอืประกำศอื่นใดของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

16. กรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนใหบ้รษัิท ทรำบถึงกำรมีสว่นไดส้ว่นเสยีของตนหรอืบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ซึง่เป็น
สว่นไดส้ว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกิจกรรมของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ
วิธีกำรท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

17. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงคู่สมรสหรือบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของกรรมกำร หรือผูบ้ริหำร ใชข้อ้มลูภำยใน
บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่ม ทัง้ที่ไดจ้ำกกำรกระท ำตำมหนำ้ที่หรือในทำงอื่นใด ที่มีหรืออำจมีผลกระทบเป็น
นยัส ำคญัตอ่บรษัิท บรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่ม เพื่อประโยชนต์อ่ตนเองหรอืผูอ้ื่นไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงออ้มและไม่ว่ำจะ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืไมก็่ตำม 

18. กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงักล่ำว มีหนำ้ที่แจง้ใหบ้ริษัท
ทรำบถึงควำมสมัพนัธ ์และกำรท ำธุรกรรมกบับรษัิท บรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
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ทำงผลประโยชน ์และหลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษัิท บริษัทย่อยหรอื
บรษัิทรว่มดงักลำ่ว 

19. แต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิงำนต่ำงๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบและแนวทำงที่เก่ียวขอ้ง   และกำรก ำหนดในเรือ่งคำ่ตอบแทนเลขำนกุำรบริษัท 
ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมกำรบรษัิทในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนเลขำนกุำรบรษัิทได ้  
 

สถติิการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี  2561  –  ปี  2563 
 (หนว่ย : จ านวนครัง้) 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นำยสนัต ิ ธญัวงษ ์ 4/4 - 6/6 - 3/4 - 

2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒุิโชต ิ 4/4 7/7 5/6 7/7 4/4 7/7 

3. นำยปรำโมทย ์ สงิหน ุ 4/4 7/7 6/6 7/7 4/4 7/7 

4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั 4/4 6/7 6/6 6/7 4/4 6/7 

5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ 3/4 - 6/6 - 3/4 - 

6. นำยสบืพงศ ์ เกตนุตุ ิ 3/4 - 6/6 - 4/4 - 

7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ 4/4 - 6/6 - 4/4 - 

8. ดร.สบืพงศ ์ อติชำตกำร 2/4 - 5/6 - 3/4 - 

9. นำยโสภณ สกิขโกศล 4/4 - 6/6 - 4/4 - 

10. นำยวรงค ์ วงศส์นิอดุม 1/4 - 3/6 - 2/4 - 

11. นำงสำวชลนที ถวิลเตมิทรพัย ์ - - 2/6 - 4/4 - 

12. นำยวีระพงค์/1 ลอืสกลุ - - - - 4/4 - 
ที่มำ : ขอ้มลูจำกบรษัิท 
หมำยเหต ุ: - ขอ้มลูแสดงจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรเขำ้รว่มประชมุตอ่จ ำนวนครัง้กำรประชมุ 

/1 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติแตง่ตัง้ นำยวีระพงค ์ลือสกลุ เขำ้เป็นกรรมกำรบรษัิท 
 

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team) 
 

 รำยช่ือคณะผูบ้รหิำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 9 ทำ่น ดงันี ้
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยวีระพงค ์ ลอืสกลุ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / ประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรตลำด (รกัษำกำร) 
2. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ ประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฏิบตักิำรสว่นโรงงำน 
3. นำงสำวประภสัสร/1 จ ำปำทอง ประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงิน 

4. นำยจีระพนัธ ์ แสงแช่ม ผูจ้ดักำรโรงงำนอำวโุส (ผลติ) 
5. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์ ผูจ้ดักำรโรงงำนอำวโุส (เทคนิค) 
6. นำยเสำเอก วสกิชำต ิ ผูจ้ดักำรอำวโุส (ผลติภณัฑ)์ 
7. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู ผูจ้ดักำรอำวโุส (ช่องทำงจ ำหนำ่ย) 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

94 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

8. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ ผูจ้ดักำรอำวโุส (ส  ำนกังำน) 
9. นำงสำวเปรมยำภำ/2 ชตุิพรองักรู ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 

หมายเหตุ: -  รำยละเอียดประวตัิผูบ้รหิำรบรษัิทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
- บรษัิทอยูร่ะหวำ่งกำรสรรหำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม ส ำหรบักำรเขำ้รบัต  ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรตลำด 

/1  ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงินคือ นำงสำวประภัสสร จ ำปำทอง จบกำรศึกษำระดั บ
ปริญญำตรี วิทยำลัยบริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำรบัญชี สำขำวิชำบัญชีบัญฑิต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยมี
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ดงันี ้

ปี 2562 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงิน 
บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

ปี 2559 – 2561 ผูอ้  ำนวยกำรบญัชีและกำรเงิน 
บรษัิท ไฮบรดิ เอ็นเนอรจ์ี จ  ำกดั 

ปี 2556 – 2558 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
บรษัิท ไอเอสเอส ฟำซิลิตี ้เซอรว์ิส จ ำกดั 

/2  ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมำยใหร้บัผิดชอบในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี คือ นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักูร จบ กำรศึกษำระดับ
ปรญิญำโท MBA สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง และจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีสำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง โดยมีประสบกำรณก์ำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ดงันี ้ 

ปี 2556 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรแผนกบญัช ี
บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. ควบคมุกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธใ์นกำรด ำเนินงำน และบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษัิท 

2. ตดัสินในเรื่องที่ส  ำคญัของบริษัท ก ำหนดภำรกิจวตัถุประสงค ์แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมกำร
บรหิำรงำนในสำยงำนตำ่งๆ 

3. เป็นผูม้ีอ  ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดตอ่ สั่งกำร ตลอดจนเขำ้ลงนำมในนิติกรรมสญัญำ เอกสำรค ำสั่งหนงัสอืแจง้ใดๆ 
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำร 

4. มีอ ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ยบุคคลตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ และผลตอบแทนที่
เหมำะสม และใหม้ีอ  ำนำจปลดออก ใหอ้อกตำมควำมเหมำะสมของพนกังำนระดบัต่ำงๆ  ตำมที่ก ำหนดไวใ้นคู่มือ
อ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้เพื่อประโยชนข์องบรษัิท 

6. พิจำรณำกำรลงทนุในธุรกิจใหม ่หรอืกำรเลกิธุรกิจเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/ หรอืกรรมกำรบรษัิท 

7. ด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื กรรมกำรบรษัิท 

 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรดังกล่ำวขำ้งตน้  จะไม่
รวมถึงอ ำนำจ และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่ตน หรือผูร้บัมอบอ ำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ (ตำมที่นิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ) มีสว่นได้เสียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับรษัิท ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อ
หุน้ (แลว้แตก่รณี) เพื่อพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว ตำมที่ขอ้บงัคบัของบรษัิท หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งก ำหนด  

8.3 เลขานุการบริษัท 
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ตำมข้อก ำหนดในมำตรำ 89/15 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทรับผิดชอบในนำมของบริษัทหรือคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 5/2551 เมื่อวนัที่ 25 กรกฏำคม 2551 มีมติแต่งตัง้ให ้นำงสำวนจุรินทร ์สมทุรเวช ด ำรงต ำแหนง่
เป็นเลขำนกุำรบริษัท (รำยละเอียดประวตัิเลขำนกุำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) โดยมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 

ดงันี ้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. ดแูลใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีก ำกบับรษัิท ตลอดจนเก็บรกัษำ

รำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
2. จดัท ำและเก็บรกัษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้

1. ทะเบียนกรรมกำร 
2. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำและ

รำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 
3. หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

3. เก็บรกัษำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และสง่ส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วใหป้ระธำน
กรรมกำรบรษัิท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรำยงำน 

4. จดัท ำระบบกำรเก็บรกัษำเอกสำรและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแสดงขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้ดแูลใหม้ีกำรเก็บรกัษำ
เอกสำรหรอืหลกัฐำนดงักลำ่วใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได ้ในระยะเวลำไมน่อ้ยกวำ่ 5  ปี นบัแตว่นัท่ีมี
กำรจดัท ำเอกสำรหรอืขอ้มลูดงักลำ่ว 

  กำรเก็บรกัษำเอกสำรและหลกัฐำนขำ้งตน้ ใหห้มำยควำมรวมถงึกำรเก็บรกัษำดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์หรอืระบบ
อื่นใด ท่ีสำมำรถเรยีกดไูด ้โดยไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำม 
1. กำรใหข้อ้มลูประกอบกำรขอมตทิี่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2. งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท หรอืรำยงำนอื่นใดทีต่อ้งเปิดเผยตำม

มำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรอื มำตรำ 199 แหง่พ.ร.บ.หลกัทรพัยฯ์ 
3. ควำมเห็นของบรษัิท เมื่อมีผูท้  ำค ำเสนอซือ้หุน้ของบรษัิท จำกผูถื้อหุน้เป็นกำรทั่วไป 
4. กำรใหข้อ้มลูหรอืรำยงำนอื่นใดเก่ียวกบักิจกำรท่ีบรษัิท จดัท ำขึน้เพือ่เผยแพรต่อ่ผูถื้อหุน้หรอืประชำชนทั่วไปตำมที่

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
5. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

6. ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ทีด่ว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ และไมก่ระท ำกำรใดอนั
เป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัประโยชนข์องบรษัิทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

7. ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ทีด่ว้ยควำมรบัผิดชอบและควำมระมดัระวงัเยี่ยงวิญญชูนผูป้ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ 
จะพงึกระท ำภำยใตส้ถำนกำรณอ์ยำ่งเดยีวกนั โดย 

(1) กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปดว้ยควำมเช่ือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวำ่เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุ
ของบรษัิทฯ เป็นส ำคญั 

(2) กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูที่เช่ือโดยสจุรติวำ่เพยีงพอ และ 

(3) กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไมม่ีสว่นไดเ้สยี ไมว่ำ่โดยตรงหรอืโดยออ้มในเรือ่งทีต่ดัสนิใจนัน้ 
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8. ใหค้  ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรบรษัิทเก่ียวกบัขอ้กฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ รวมถึงหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณที่กรรมกำรพงึปฏิบตัิ และตดิตำมใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูตอ้ง และสม ่ำเสมอ รวมถงึ
รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  ำคญัแกก่รรมกำรบรษัิท 

9. ด ำเนินกำรจดัเตรยีมเอกสำรและขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์อ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรใหม ่แนะน ำ ลกัษณะธุรกิจ 
และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทฯ แกก่รรมกำรใหม ่

10. จดักำรประชมุผูถื้อหุน้ กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ กฎบตัรของคณะกรรมกำรแตล่ะชดุ รวมถงึขอ้พงึปฏิบตัิ รวมทัง้บนัทกึรำยงำนกำรประชมุและติดตำมให้
มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่ประชมุ 

11. สนบัสนนุใหมี้การสรรหาหลกัสูตรอบรม สมัมนาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และพฒันากรรมการใหมี้ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีจะก่อใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

12. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบพร้อมทั้งใหค้  าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ 

13. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ 

14. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั และเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งใหข้่าวสาร
และขอ้มูลแก่กรรมการในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมี
นยัส าคญัแก่กรรมการทราบ 

15. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมถึงการประเมิน
ตนเองและรายงานผลการประเมินดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 

16. ด าเนินการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

➢ คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครัง้ที่ 1/2564   เมื่อวนัที่   19  กุมภำพนัธ์  2564   ก ำหนดค่ำตอบแทน
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  และ
กรรมกำรอิสระ   ประจ ำปี 2564   ไมเ่กิน  2,100,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้
 

เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี ส าหรับปี 2564 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน / 
ค่าตอบแทนรายปี (ตอ่คน

ต่อปี / ตอ่เดอืน) 
หมายเหตุ 

1. คณะกรรมกำรบรษัิท 
- ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรบรษัิท 

 

9,000 

6,000 

 

50,000 บำทตอ่คน ตอ่ปี 

30,000 บำทตอ่คน ตอ่ปี 

บรษัิทจะท ำกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนรำยปี ใน
เดือนพฤษภำคมในปีถดัไป 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 

6,000 

6,000 

 

20,000 บำทตอ่คน ตอ่เดือน 

15,000 บำทตอ่คน ตอ่เดือน 

กรรมกำรอิสระท่ีไมไ่ดด้  ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรตรวจสอบจะไดค้ำ่ตอบแทนรำย
เดือนเทำ่กบั 10,000 บำทตอ่คน ตอ่เดือน 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  
-  ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ 
-  กรรมกำรสรรหำ 

 

 

6,000 

6,000 

 

 

10,000 บำทตอ่คน ตอ่เดือน 

7,500 บำทตอ่คนตอ่เดือน 

 

4. กรรมกำรอิสระ กรณีผูท้ี่เขำ้
ประชมุกบัคณะท ำงำนบริหำร
ควำมเสีย่งในฐำนะที่ปรกึษำ 

 

6,000 

 

 

10,000 บำทตอ่เดือน  

หมำยเหต ุ:  คำ่ตอบแทนดงักลำ่วไดผ้่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  แตร่อที่ประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี 2564   ของบรษัิท พิจำรณำอนมุตัิก่อน  

  



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

98 

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : - บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปีและรำยเดือนใหก้รรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมล ำดบั ซึ่งค่ำตอบแทนที่

แสดงในตำรำงนัน้ไดร้วมคำ่ตอบแทนรำยเดือน คำ่ตอบแทนรำยปี และคำ่เบีย้ประชมุทัง้จำกบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  
 /1 ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติแตง่ตัง้ นำยวีระพงค ์ลือสกลุ เขำ้เป็นกรรมกำรบรษัิท 
 
2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวน
(คน) 

ล้านบาท 
จ านวน
(คน) 

ล้านบาท 
จ านวน
(คน) 

ล้านบาท 

เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น/1 7 19.12 8/2 19.66/3 11 19.03 

ที่มำ : ขอ้มลูจำกบรษัิท 

หมำยเหต ุ:  - /1  ผลตอบแทนอื่น ไดแ้ก่ โบนสั เงินสมทบน ำสง่ประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุส  ำรองเลีย้งชีพ ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
และสวสัดิกำรอ่ืนๆ 

- /2 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรจำก นำยสืบพงศ ์เกตุนุติ เป็น นำยวีระพงค ์ลือสกุล เปลี่ยนแปลง
ประธำนเจำ้หน้ำที่กำรเงินจำก นำยยงยุทธ จิรกำลวงศ ์เป็น นำงสำวประภัสสร จ ำปำทอง  ยกเลิกต ำแหน่งประธำน
เจำ้หนำ้ที่สว่นส ำนกังำน  

- /3 รวมค่ำตอบแทนของ นำยสืบพงศ ์เกตุนุติ ซึ่งเป็นกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำร แต่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหำรใน
บรษัิท  

-  บริษัทไดมี้กำรจัดตัง้กองทุนส  ำรองเลีย้งชีพตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2550 โดยปัจจุบันบริษัทมอบหมำยให ้บริษัทหลักทรัพย์
จดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกัด เป็นผูบ้ริหำรกองทนุฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทยอ่ยจะหกัเงินสะสมจำกค่ำจำ้ง
ในอตัรำรอ้ยละ 3.00 และจำ่ยเงินสมทบในอตัรำเดียวกนั 
 

  

รายช่ือคณะกรรมการ 
ปี 2563 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ รวม 
1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ ์ 68,000 - 68,000 

2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ 21,000 252,000 273,000 

3. นำยปรำโมทย ์ สิงหน ุ 21,000 192,000 213,000 
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั 18,000 198,000 216,000 

5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ 144,000 - 144,000 
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ 42,000 - 42,000 
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ 51,000 - 51,000 

8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร 39,000 - 39,000 

9. นำยโสภณ สิกขโกศล 42,000 - 42,000 
10. นำยวรงค ์ วงศส์ินอดุม 36,000 - 36,000 
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรพัย ์ 39,000 - 39,000 
12. นำยวีระพงค์/1 ลือสกลุ 9,000 - 9,000 
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8.4 บุคลากร 

 

1. จ านวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอ่ย (ไม่รวมผู้บริหาร) 
บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำนแบ่งตำมฝ่ำยงำน ณ  วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงันี ้

ประเภท/ฝ่าย/แผนก 
จ านวนพนักงาน 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

1. ฝ่ำยวิศวกรรมและซอ่มบ ำรุง 13 12 8 
2. ฝ่ำยวำงแผนผลติและคลงัวตัถดุบิ 14 15 10 
3. ฝ่ำยผลติ 41 43 27 
4. ฝ่ำยควบคมุและประกนัคณุภำพ 7 7 3 
5. ฝ่ำยควำมปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม 

อนำมยั และสภำพแวดลอ้ม 

4 4 3 

6. ฝ่ำยวจิยัและพฒันำ 5 7 8 
7. ฝ่ำยบรกิำร 78 90 81 
8. ฝ่ำยบญัชี 40 36 27 
9. ฝ่ำยกำรเงิน 4 4 2 
10. ฝ่ำยสำรสนเทศ 4 4 4 
11. ฝ่ำยจดัซือ้ 5 7 6 
12. ฝ่ำยโลจิสติกส ์ 21 26 16 
13. ฝ่ำยขำย 37 39 39 
14. ฝ่ำยบรหิำรผลติภณัฑ ์ 17 12 6 
15. ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 2 7 5 
16. ฝ่ำยกำรตลำด 12 10 8 
17. ฝ่ำยช่องทำงจ ำหนำ่ย 71 79 61 
18. ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล 9 10 8 
19. ฝ่ำยธุรกำรส ำนกังำน 10 9 5 
20. ฝ่ำยตรวจสอบภำพใน 2 2 2 
21. ฝ่ำยส ำนกังำนกรุงเทพ 7 5 5 
22. ฝ่ำยกรรมกำรผูจ้ดักำร 11 13 23 
23. ฝ่ำยกิจกำรองคก์ร 1 1 1 
รวมพนักงานรายเดือน 415 442 358 

พนักงานรายวนั 10 42 14 
รวมทั้งหมด 425 484 372 
ที่มำ : ขอ้มลูจำกบรษัิท 
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2. ค่าตอบแทนพนักงานของบรษัิทและบริษัทยอ่ย 

ในปี 2561 - 2563 บรษัิทมีคำ่ตอบแทนบคุลำกรทัง้หมด ดงันี ้ 
ค่าตอบแทนบุคลากร 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินเดือน เงินประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุส ำรอง
เลีย้งชีพ และสวสัดิกำรอื่นๆ 

119.04 127.27 142.01 

หมำยเหต:ุ บริษัทไดมี้กำรจดัตัง้กองทนุส  ำรองเลีย้งชีพตัง้แต ่1 ตลุำคม 2550 โดยปัจจบุนับริษัทมอบหมำยให ้บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำร
กองทนุ ไทยพำณิชย ์จ  ำกัด เป็นผูบ้ริหำรกองทนุฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะหกัเงินสะสมจำกค่ำจำ้งในอตัรำ
รอ้ยละ 3.00 และจำ่ยเงินสมทบในอตัรำเดียวกนั 

 

3. แนวทางการวา่จ้าง จ านวน และค่าตอบแทนที่ปรึกษาบริษัท  
บริษัทมีแนวทำงในกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำในกรณีที่บริษัทตอ้งกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยที่จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู ้

ควำมสำมำรถเฉพำะ หรือเหตุอื่นใดที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีกำรท ำสญัญำระบุเป้ำหมำย หรือควำม
คำดหวงัที่จะไดร้บัจำกที่ปรกึษำรำยตำ่งๆ มีกำรระบเุง่ือนไขคำ่ตอบแทนไวอ้ยำ่งชดัเจน และมีกำรพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น
ในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเป็นประจ ำทุกปีโดยคณะกรรมกำรบริหำร ทัง้นี ้จะตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถูกก ำหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หวัขอ้ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บรษัิทมีจ ำนวนและคำ่ตอบแทนของที่ปรกึษำบรษัิท ส ำหรบัปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดงันี ้
จ านวนที่ปรึกษา 

(หน่วย : คน) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ที่ปรกึษำ 3 8 7 

 

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงินเดือน คำ่เดินทำง คำ่ที่พกั และสวสัดิกำรอื่นๆ 1.25 3.58 1.94 
 

4. ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน 3 ปีที่ผ่านมา 

บรษัิทไมม่ีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนในช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำ 
 

5. นโยบายพัฒนาบุคลากร 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำบคุลำกรของบริษัท เพื่อที่จะเสริมสรำ้งควำมรู ้
ควำมสำมำรถใหแ้ก่พนกังำน เพื่อใหพ้นกังำนสำมำรถปฏิบตัิงำนใหก้ำ้วทนักำรเปลีย่นแปลงไปและเป็นไปตำมกลยทุธข์อง
บรษัิท โดยมีหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

1. กำรฝึกอบรมพนกังำนตอ้งมีกำรจดัท ำเป็นแผนกำรฝึกอบรมรำยปี โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนงำนธุรกิจของ
บรษัิท 

2. กำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำนเป็นหนำ้ที่ท่ีจะท ำรว่มกนั ดงันี ้
1) บริษัทมีเป้ำหมำยมุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมและพฒันำพนกังำนโดยมอบหมำยใหแ้ผนกทรพัยำกรบคุคลเป็น

ผูด้  ำเนินกำร และก ำหนดเป็นแนวทำงวำ่พนกังำนแตล่ะคนควรไดร้บักำรฝึกอบรมจ ำนวนเทำ่ใดตอ่ปี  
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2) ผูบ้งัคบับญัชำรบัผิดชอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมีโอกำสเขำ้รบักำรฝึกอบรมและพฒันำอยำ่งสม ่ำเสมอโดย
พิจำรณำจำกแผนกำรฝึกอบรม 

3) พนกังำนตอ้งขวนขวำยที่จะพฒันำและปรบัปรุงตนเองตำมแผนพฒันำใหท้นักบัภำรกิจที่เปลีย่นแปลง 

3. กำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำนประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ กำรฝึกอบรมเก่ียวกับงำนในหนำ้ที่ และกำร
ฝึกอบรมเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรและพฤติกรรมองคก์รอื่นๆ โดยใหก้ ำหนดแปรผนัไปตำมสถำนกำรณแ์ละ
ควำมจ ำเป็น 

4. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกำรฝึกอบรมเพื่อเป็นกำรสนบัสนนุกำรพฒันำควำมสำมำรถและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนของพนกังำนโดยหนว่ยงำนด ำเนินกำรเอง และโดยสถำบนัภำยนอกองคก์ร  

5. หน่วยงำนที่มีองคก์รภำยนอกจัดหลกัสูตรอบรม บริษัท จะสนับสนุนกำรเขำ้ร่วมฝึกอบรมดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น หลกัสตูรบญัชีของสภำวิชำชีพบญัชี หลกัสตูร IA ของ IOD หรือ SEC หลกัสตูรอบรมกรรมกำร
และเลขำนกุำรบรษัิทของ IOD เป็นตน้ 

 

 
 

 
คณะกรรมกำรบรษัิท ไดก้ ำหนดใหน้โยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรภำยใตห้ลกัธรรมำภิบำล กำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ที่ดี กฎระเบียบ และขอ้ปฏิบตัิของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจบรษัิทและบรษัิทยอ่ย รวมถึงกำรใหค้วำมส ำคญัในกำรน ำไป
ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุภำคสว่นอยำ่งเป็นธรรมเทำ่เทียมกนั มีควำมโปรง่ใส และเสนอขอ้มลูอยำ่งถกูตอ้งเพียงพอ 

นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษัิทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อท ำหนำ้ที่ดแูลระบบกำรควบคมุภำยใน กำร
บรหิำรควำมเสีย่ง และกำรก ำกบัดแูลดำ้นบรรษัทภิบำลของบรษัิท ควบคูไ่ปกบักำรสง่เสรมิใหผู้บ้ริหำรพนกังำนปฏิบตัิงำน
ดว้ยควำมโปรง่ใส และเป็นธรรม เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียทกุภำคสว่นมั่นใจว่ำบริษัทไดม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำรท่ีดีและเช่ือมั่นวำ่บรษัิทเจรญิเติบโตตอ่ไปอยำ่งยั่งยืน  

ทัง้นี ้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่ก ำหนดขึน้ ยึดหลกัปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส  ำหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจดัท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ครอบคลมุหลกักำรส ำคญั 8 

หลกักำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นมุตัินโยบำยดงักลำ่วในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1 ปี 2563 เมื่อวนัที่ 21 

กุมภำพนัธ์ 2563 จะทบทวนและปรบัปรุงทุกปีเพื่อใหเ้หมำะสมกบัสภำพกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจบริษัท รวมทัง้
เปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนประจ ำปี(แบบ 56-2) และในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมกำร
บริษัทไดป้ฎิบตัิตำมนโยบำยก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีดงักลำ่วแลว้ ทัง้นี ้สำมำรถสรุปหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยสงัเขป 
ดงันี ้

 
  

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งยั่งยนื 

- เขำ้ใจบทบำทและตระหนกัถงึควำมรบัผิดชอบในฐำนะผูน้  ำที่ตอ้งก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมกีำรบรหิำรจดักำรท่ีดี ซึง่
ครอบคลมุถึง 
1.กำรก ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำย  
2.กำรก ำหนดกลยทุธ ์นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละ

เปำ้หมำย 
3.กำรตดิตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

- ตระหนกัถึงกำรสรำ้งคณุคำ่ใหแ้กกิ่จกำรอยำ่งยั่งยืน โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
1.สำมำรถแขง่ขนัได ้และมีผลประกอบกำรท่ีดีโดยค ำนงึถงึผลกระทบในระยะยำว  
2.ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจรยิธรรม เคำรพสทิธิ และมีควำมรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี  
3.เป็นประโยชนต์อ่สงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบตอ่สิง่แวดลอ้ม  
4.สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง 

- ดแูลใหก้รรมกำรทกุคนและผูบ้รหิำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัยส์จุรติตอ่
องคก์ร (Duty of Loyalty) และดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

- เขำ้ใจขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหนำ้ที่และควำม
รบัผิดชอบใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และฝ่ำยจดักำรอยำ่งชดัเจนตลอดจนติดตำมดแูลใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร
และฝ่ำยจดักำรปฏิบตัิหนำ้ทีต่ำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

- ก ำหนดและทบทวนใหว้ตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัของกิจกำรเป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค ์และ
เปำ้หมำยที่สอดคลอ้งกบักำรสรำ้งคณุคำ่ใหท้ัง้กิจกำร ลกูคำ้ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

- ก ำกบัดแูลใหม้ั่นใจวำ่ วตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำย ตลอดจนกลยทุธข์องกิจกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรบรรลวุตัถปุระสงค์
และเปำ้หมำยหลกัของกิจกำร โดยมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชอ้ยำ่งเหมำะสม ปลอดภยั 

 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

- รบัผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี ทัง้ในเรือ่งขนำด องคป์ระกอบ สดัสว่น
กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ ที่เหมำะสมและจ ำเป็นตอ่กำรน ำพำองคก์รสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัที่ก ำหนดไว ้

- เลอืกบคุคลที่เหมำะสมเป็นประธำนกรรมกำรบรษัิท และดแูลใหม้ั่นใจวำ่ องคป์ระกอบและกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบรษัิทเอือ้ตอ่กำรใชด้ลุพินิจในกำรตดัสนิใจอยำ่งมอีิสระ 

- ก ำกบัดแูลใหก้ำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรมีกระบวนกำรท่ีโปรง่ใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมกำรท่ีมคีณุสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่ก ำหนดไว ้

- มีกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นตวัเงินไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปรง่ใส โดยใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิ และ
คณะกรรมกำรบรษัิทควรพิจำรณำใหโ้ครงสรำ้งและอตัรำคำ่ตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัควำมรบัผิดชอบและจงูใจให้
คณะกรรมกำรบรษัิทน ำพำองคก์รใหด้  ำเนินงำนตำมเปำ้หมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

- ก ำกบัดแูลใหก้รรมกำรทกุคนมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่และจดัสรรเวลำอยำ่งเพยีงพอ 
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- ก ำกบัดแูลใหม้กีรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษัิทยอ่ยและกิจกำรอื่นที่บรษัิทไป
ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ในระดบัที่เหมำะสมกบักิจกำรแตล่ะแหง่ รวมทัง้บรษัิทยอ่ยและกิจกำรอื่นที่บรษัิทไปลงทนุมี
ควำมเขำ้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

- จดัใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัหินำ้ที่ประจ ำปีของคณะกรรมกำรบรษัิท คณะกรรมกำรชดุยอ่ย และกรรมกำร
รำยบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน ำไปใชส้  ำหรบักำรพฒันำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตอ่ไปดว้ย 

- ก ำกบัดแูลใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทและกรรมกำรแตล่ะคนมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบับทบำทหนำ้ที่ ลกัษณะกำร
ประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมกำรทกุคนไดร้บักำร
เสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้  ำหรบักำรปฏิบตัิหนำ้ที่กรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- ดแูลใหม้ั่นใจวำ่กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบรษัิทเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูที่จ ำเป็น และมี
เลขำนกุำรบรษัิทท่ีมคีวำมรูแ้ละประสบกำรณท์ี่จ ำเป็นและเหมำะสมตอ่กำรสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บรษัิท 

 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

- ด ำเนินกำรใหม้ั่นใจวำ่มีกำรสรรหำและพฒันำประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูใหม้ีควำมรู ้ทกัษะ 
ประสบกำรณ ์และคณุลกัษณะทีจ่  ำเป็นตอ่กำรขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปำ้หมำย และมีกำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ 
(Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรยีมสบืทอดต ำแหนง่ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู 

- ก ำหนดโครงสรำ้งคำ่ตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสมและจงูใจส ำหรบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำร
ระดบัสงู 

- ก ำกบัดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงภำยในกิจกำรครอบครวั ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรอืขอ้ตกลงที่เก่ียวขอ้งอื่นเป็นอปุสรรคตอ่กำร
ปฏิบตัิหนำ้ที่ และด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูขอ้ตกลงตำ่งๆ (ถำ้มี) 

- ติดตำมดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบคุลำกรใหม้จี ำนวน ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณแ์ละแรงจงูใจที่เหมำะสม 
 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

- ใหค้วำมส ำคญัและสนบัสนนุกำรสรำ้งมลูคำ่เพิ่มแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกบักำรสรำ้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคำ้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
และมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

- ติดตำมดแูลใหฝ่้ำยจดักำรประกอบธุรกิจอยำ่งมคีวำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และสะทอ้นอยูใ่นแผน
ด ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่ ทกุฝ่ำยขององคก์รไดด้  ำเนินกำรสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำยหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษัิท 

- ดแูลใหฝ่้ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรพัยำกรใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพประสทิธิผล โดยค ำนงึถึงผลกระทบและ
กำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำย value chain เพื่อใหส้ำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัไดอ้ยำ่งยั่งยืน 

- จดัใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศระดบัองคก์ร มำใชใ้นกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำน กำร
บรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหกิ้จกำรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปำ้หมำยหลกัของกิจกำร 

 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

- ก ำกบัดแูลใหม้ั่นใจวำ่ บรษัิทมีระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในท่ีจะท ำใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ยำ่งมี
ประสทิธิผล และมีกำรปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพและอิสระ 
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- ติดตำมดแูลและจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท์ี่อำจเกิดขึน้ไดร้ะหวำ่งบรษัิทกบัฝ่ำยจดักำร คณะกรรมกำร
บรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงกำรปอ้งกนักำรใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกำสของบรษัิท และกำรท ำ
ธุรกรรมกบัผูท้ี่มีควำมสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไมส่มควร 

- ก ำกบัดแูลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิดำ้นกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัท่ีชดัเจนและสือ่สำรในทกุระดบัขององคก์ร
และตอ่คนนอกเพื่อใหเ้กิดกำรน ำไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

- ดแูลใหกิ้จกำรมีกลไกในกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 
 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

- มีควำมรบัผิดชอบในกำรดแูลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัตำ่ง ๆ ถกูตอ้ง 
เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

- ติดตำมดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคลอ่งทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
- มีแผนในกำรแกไ้ขปัญหำ หรอืมกีลไกอื่นที่จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงินได ้ทัง้นี ้ภำยใตก้ำรค ำนงึถึงสทิธิของผูม้ี

สว่นไดเ้สยี 
- จดัท ำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม 
- ก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหม้หีนว่ยงำนหรอืผูร้บัผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ท  ำหนำ้ทีใ่นกำรสือ่สำรกบัผูถื้อหุน้ 

และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห ์ใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสม เทำ่เทียมกัน และทนัเวลำ 
- สง่เสรมิใหม้ีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพรข่อ้มลู 
 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

- ดแูลใหม้ั่นใจวำ่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในกำรตดัสนิใจในเรือ่งส  ำคญัของบรษัิท 
- ดแูลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปรง่ใส มีประสทิธิภำพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้

สำมำรถใชส้ทิธิของตน 
- ดแูลใหก้ำรเปิดเผยมติที่ประชมุและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น 
 

 
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทมี 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และคณะกรรมกำรบรหิำร 
(Executive Committee) ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิ
ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 

  

9.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒุิโชต ิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยปรำโมทย ์ สงิหน ุ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ:  -    กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ไดแ้ก่ 

• นำยสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ จบกำรศกึษำปรญิญำตรี สำขำกำรบญัชี คณะบรหิำรธุรกิจบณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

• นำยปรำโมทย์ สิงหนุ จบกำรศึกษำปริญญำโท และปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงสำวอญัชนิล คมุพวกมิตร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
1. สอบทำนใหบ้ริษัท และบริษัทย่อยมีรำยงำนทำงกำรเงินถกูตอ้งตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่กฎหมำยก ำหนด 

และมีกำรเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหำรที่รบัผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงินทัง้ในรำยไตรมำสและประจ ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำร
ใดๆ ที่เห็นวำ่จ ำเป็นและเป็นเรือ่งส  ำคญัในระหวำ่งกำรตรวจสอบบญัชีของบรษัิทก็ได  ้

2. สอบทำนใหบ้ริษัท และบริษัทยอ่ย มีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลิกจำ้ง และกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนควำมดีควำมชอบของหวัหนำ้
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหนว่ยงำนอื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนใหบ้ริษัท ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนรวมทัง้กฎหมำยที่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

4. พิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย และ
เสนอค่ำตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว โดยค ำนึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรพัยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบ
ของส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบกำรณข์องบคุลำกรที่ไดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชีของ
บรษัิท เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุดว้ยอยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำรำยกำร
ดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

6. พิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
ใหม้ีควำมถกูตอ้งและครบถว้น 

7. สอบทำนใหบ้ริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 
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8. สอบทำนและอนุมตัิกฎบตัรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี กำรปฏิบตัิงำนของ
หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชี 

9. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักล่ำวตอ้งลง
นำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบรษัิท บรษัิทยอ่ย 
2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 
3) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยข์อ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์

หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 
4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
6) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 
7) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
8) ควำมเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
9) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
11) กำรทจุรติหรอืมีสิง่ผิดปกติหรอืมีควำมบกพรอ่งที่ส  ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

ก. กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย 

ข. หำกคณะกรรมกำรของบริษัท หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่ก ำหนด 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10. ด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงตำมที่ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัพฤติกำรณอ์นัควรสงสยัว่ำกรรมกำร ประธำน
เจ้ำหนำ้ที่บริหำร หรือ บุคคล ซึ่งรบัผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ไดก้ระท ำควำมผิดตำมที่
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยก์ ำหนด และใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน
เบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชีทรำบภำยในสำมสบิวนั
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชี 

11. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบอยำ่งนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยในกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้สงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนตอ่
คณะกรรมกำรของบรษัิทเพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

12. ในกำรปฏิบตัิงำนตำมขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ มีอ ำนำจเชิญ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หวัหนำ้
หน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย มำใหค้วำมเห็น เขำ้ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำ
เก่ียวขอ้งจ ำเป็น 

13. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบในกำรว่ำจำ้งที่ปรึกษำหรือบคุคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัท และบริษัทย่อย มำให้
ควำมเห็น หรอืค ำปรกึษำในกรณีจ ำเป็น 
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14. สอบทำนใหบ้รษัิท และบรษัิทยอ่ย ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผิดและกำรทจุรติ กำรสอบสวนและกำร
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูและรบัทรำบขอ้รอ้งเรยีนรวมถึงผลกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวน 

15. พิจำรณำทบทวนขอบเขตและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปี 
16. สอบทำนควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และพิจำรณำกำรรบับริกำรอื่น ที่มิใช่กำรสอบบญัชีจำกส ำนกัสอบบัญชี

เดียวกนั 
17. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิท มอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

 ใหก้รรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่นต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมำยถึง ช่วงเวลำระหวำ่งวนัประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป) และกรรมกำรตรวจสอบซึง่พน้จำกต ำแหนง่ตำม
วำระ อำจไดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่อีกได ้นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระดงักล่ำวขำ้งตน้ กรรมกำรตรวจสอบพน้จำก
ต ำแหนง่เมื่อ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ขำดคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบตัรนีห้รือตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

• ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหพ้น้จำกต ำแหนง่ 

กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งใหย้ื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท โดยควรแจง้เป็น
หนังสือล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล และแจ้งใหค้ณะกรรมกำรบริษัทรบัทรำบ โดยบริษัทจะแจง้เรื่องกำร
ลำออกพรอ้มส ำเนำหนงัสือลำออกใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พน้จำกต ำแหน่งตอ้งรกัษำกำรในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขำ้รบัหนำ้ที่ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

รำยนำมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2 นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หมำยเหต ุ: เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คือ นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา : 

1. ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ ์วิธีกำรสรรหำบคุคลที่เหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร กรรมกำรชดุยอ่ย และผูบ้รหิำร
สงูสดุ (ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร) ใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะและกำรด ำเนินธุรกิจขององคก์ร โดยกำรก ำหนดคณุสมบตัิ 
และควำมรูค้วำมช ำนำญแตล่ะดำ้นท่ีตอ้งกำรใหม้ี 
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2. สรรหำกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร)  เมื่อถึงวำระที่จะตอ้งเสนอช่ือ
กรรมกำรใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมใหด้  ำรงต ำแหน่งตอ่ หรือ
เปิดรบักำรเสนอช่ือจำกผูถื้อหุน้ หรือกำรใชบ้ริษัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบคุคลจำกท ำเนียบกรรมกำร
อำชีพ หรอืกำรใหก้รรมกำรแตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลที่เหมำะสม เป็นตน้ 

3. พิจำรณำรำยช่ือบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือมำและคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก ำหนด
ไว ้

4. ตรวจสอบวำ่บคุคลที่จะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบตัิสอดคลอ้งกบัเกณฑค์ณุสมบตัิที่ก ำหนดไว ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ำบุคคลดงักลำ่วมี
ควำมยินดีที่จะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หรือที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษัิท แลว้แตก่รณี) 

6. เสนอช่ือใหค้ณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ
แตง่ตัง้ 

7. พิจำรณำหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรสรรหำและแตง่ตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงูรว่มกบัประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

8. พิจำรณำโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบ และก ำหนดคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ยใหม้ีควำมเหมำะสมกบักลยทุธข์องบรษัิท และสถำนกำรณท์ี่เปลีย่นแปลงไป 

9. ดแูลกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรียมสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร และ
ผูบ้ริหำรระดบัสงู ในกรณีที่กรรมกำรผูจ้ดักำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสงูเกษียณอำย ุลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่
ได้เพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัท สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเนื่องโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
ทรำบเป็นระยะ ๆ ดว้ยอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงก ำกบัดแูลใหกิ้จกำรมีกำรบริหำรและพฒันำบคุลำกรใหม้ีจ ำนวน 
ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ ์และแรงจงูใจที่เหมำะสม 

10. ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทก่อนท่ีจะมีกำรสรรหำกรรมกำรที่ครบ
วำระ 

11. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริษัท เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ครบถว้น 

12. ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เสนอช่ือกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของกรรมกำรรำยดงักล่ำว และควร
น ำเสนอ ผลกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ประวตัิกำรเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผู้
ถือหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

13. พิจำรณำรูปแบบและจดัท ำแผนกำรพฒันำกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อพฒันำ
ควำมรูข้องทัง้บคุลำกรชดุปัจจบุนัและที่เขำ้ใหมใ่หเ้ขำ้ใจธุรกิจของบรษัิท บทบำทหนำ้ที่ และพฒันำกำรตำ่งๆ ที่ส  ำคญั 
เช่น สภำวะเศรษฐกิจและอตุสำหกรรม กฎเกณฑห์รอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท เป็นตน้ 

14. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : 

1. พิจำรณำหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมโดยทบทวนควำม
เหมำะสมของเกณฑท์ี่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มลูกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสำหกรรม
เดียวกบับริษัท และก ำหนดหลกัเกณฑใ์หเ้หมำะสมเพื่อใหเ้กิดผลงำนตำมที่คำดหวงั ใหม้ีควำมเป็นธรรม และเป็นกำร
ตอบแทนบคุคลที่ช่วยใหง้ำนของบรษัิท ประสบผลส ำเรจ็ 

2. ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทกุประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน และค่ำ
เบีย้ประชุม โดยค ำนึงถึงแนวปฏิบตัิที่อตุสำหกรรมเดียวกนัใชอ้ยู ่ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจของบริษัท และ
ควำมรบัผิดชอบ ควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูที่บรษัิท ตอ้งกำร 

3. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูงตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู ตำมหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยได้
พิจำรณำไว้ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ  

ผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยสว่นของกรรมกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทน ำเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
5. พิจำรณำควำมเหมำะสมและใหค้วำมเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์หม่ใหก้รรมกำรและพนกังำน โดย

ยดึหลกัใหเ้กิดควำมเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ และสรำ้งแรงจงูใจใหก้รรมกำรและพนกังำนปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อใหเ้กิดกำรสรำ้ง
มลูคำ่เพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยำวและสำมำรถรกัษำบคุลำกรที่มีคณุภำพไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ 

6. จดัท ำนโยบำยและหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจ ำปี และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 

7. เปิดเผยนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนด
คำ่ตอบแทนดงักลำ่วไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษัิท 

8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทดว้ยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีหนำ้ที่ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนให้
สอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ ์

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี ้หมำยถึง ช่วง เวลำ
ระหว่ำงวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ จนถึงวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ในปีถดัไป) และกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ อำจไดร้บักำรเสนอช่ือและแต่งตัง้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกได ้
นอกจำกกำรพน้ต ำแหนง่ตำมวำระดงักลำ่วขำ้งตน้ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จะพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ขำดคณุสมบตัิและมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยก ำหนด 

• ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหอ้อก 

• ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรบริษัท (กรณีกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรบริษัทดว้ย) หรือมีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด หรือ มีลกัษณะที่แสดงถึงกำร
ขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำรที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้นตำม พ .ร.บ. 
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หลกัทรพัยฯ์ (รวมถึงที่แกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ใหย้ื่นใบลำออกตอ่บรษัิท กำรลำออกใหม้ีผล
ตัง้แตว่นัท่ีใบลำออกไปถึงบรษัิท 

 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

รำยนำมคณะกรรมกำรบรหิำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยสบืพงศ ์ เกตนุตุ ิ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. นำยวีระพงค ์ ลอืสกลุ กรรมกำรบรหิำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3. นำยยงยทุธ จิรกำลวงศ ์ กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท ไทยสจ๊วต 

เซอรว์ิสเซ็ส จ ำกดั (TSS) 
4. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ กรรมกำรบรหิำร / ผูจ้ดักำรอำวโุส (ส  ำนกังำน) 
5. นำยเสำเอก วสกิชำต ิ กรรมกำรบรหิำร / ผูจ้ดักำรอำวโุส (ผลติภณัฑ)์ 
6. นำงสำวรุง่ทิพย ์ มีแมน่วิทย ์ กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท แคลวำทิส- 

เอเชีย แปซิฟิค จ ำกดั (CVT) 
7. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู กรรมกำรบรหิำร / ผูจ้ดักำรอำวโุส (ช่องทำงจ ำหนำ่ย) 

หมำยเหต ุ:   - เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร คือ นำงสำวปรชีญำพร เข็มนำค 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. บรหิำรกิจกำรของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคก์ำรประกอบกิจกำรของบรษัิททัง้นีใ้นกำรบรหิำรกิจกำรของบรษัิท
ดงักลำ่วจะตอ้งเป็นไปตำมนโยบำย ขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งใดๆทีค่ณะกรรมกำรบรษัิทก ำหนด นอกจำกนีใ้ห้
คณะกรรมกำรบรหิำรมีหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรือ่งตำ่งๆ ท่ีจะน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำ
อนมุตัิหรอืใหค้วำมเห็นชอบ 

2. จดัท ำวิสยัทศัน ์กลยทุธท์ำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธรุกิจ เปำ้หมำย แนวทำง แผนกำรด ำเนินงำน และ
งบประมำณของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย เพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

3. ก ำหนดแผนธุรกิจ อ ำนำจกำรบรหิำรงำน อนมุตัิงบประมำณส ำหรบัประกอบธุรกิจประจ ำปี และงบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจและกลยทุธท์ำงธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบันโยบำย และแนวทำงธุรกิจที่ได้
แถลงตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

4. ตรวจสอบ ติดตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบรหิำรงำนดำ้นตำ่ง ๆ ของบรษัิทใหเ้ป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

5. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิเฉพำะกรณีหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ อนัเป็นปกติธุรกิจของบรษัิทภำยใตว้งเงินหรอืงบประมำณ
ประจ ำปีตำมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบรษัิทและมีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว ้โดยในกำรด ำเนินกำรใดๆ 
ตำมทีก่ลำ่วขำ้งตน้  

6. คณะกรรมกำรบรหิำรจะตอ้งไมก่อ่ใหเ้กิดหนีส้นิหรอืภำวะผกูพนัใดๆ ที่มีมลูคำ่เกินกวำ่อ ำนำจที่ก ำหนดในคูม่ืออ ำนำจ
อนมุตัิของบรษัิท ทัง้นี ้ในสว่นของหนีส้นิหรอืภำระผกูพนัใดๆ ใหร้วมถงึสนิเช่ือโครงกำรท่ีบรษัิท ท ำกบัสถำบนักำรเงิน
ใด ๆ (Project Finance) ดว้ย 
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7. มีอ ำนำจพิจำรณำอนมุตัิกำรกูห้รอืใหกู้ย้มืเงิน หรือกำรขอสนิเช่ือใดๆ จำกสถำบนักำรเงิน และบรษัิทในกลุม่รวมตลอด
ถึงกำรเขำ้เป็นผูค้  ำ้ประกนัใหแ้กบ่รษัิทยอ่ย หรอืกำรช ำระหรอืใชจ้ำ่ยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบรษัิท 

8. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร และก ำหนดต ำแหนง่หนำ้ที่ (Organization Chart) ของบรษัิท รวมทัง้ปรบัปรุง แกไ้ข เมื่อ
ด ำเนินกำรไปแลว้ใหร้ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

9. แตง่ตัง้ กำรถอดถอน กำรเลือ่น หรอืกำรลดระดบั และ/หรอืต ำแหนง่ กำรตดัหรอืลดคำ่จำ้งกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรลงโทษทำงวินยั กำรใหร้ำงวลั กำรจดัสรรโบนสั เพือ่ตอบแทนกำรท ำงำน หรอืควำมดีควำมชอบแก่
พนกังำนตัง้แตร่ะดบัผูช้ว่ยผูจ้ดักำรแผนกขึน้ไป 

10. อนมุตัิกำรแตง่ตัง้ที่ปรกึษำดำ้นตำ่งๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบรษัิท ทัง้นี ้ยกเวน้ในกรณีทีเ่ป็นกำรแตง่ตัง้ที่
ปรกึษำเพื่อประกอบกำรใหค้วำมเห็นเฉพำะดำ้นแกค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ 

11. ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงัตอ่ไปนี ้ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิททรำบ 

ก. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

ข. รำยงำนของผูต้รวจสอบบญัชีเก่ียวกบังบกำรเงิน ซึง่รวมถึงงบกำรเงินประจ ำปี และงบกำรเงินรำยไตรมำส ภำยใน
กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ค. รำยงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบรหิำรพิจำรณำเห็นสมควร 

12. มอบอ ำนำจและหนำ้ทีใ่หป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรของบรษัิท  ตำมที่เห็นสมควรและเมื่อด ำเนินกำร
ไปแลว้ใหร้ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบ 

13. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำย 
สรุปตารางอ านาจอนุมัตทิั่วไป 

ต าแหน่ง 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. กำรจดัท ำงบประมำณกำรปฎิบตักิำร
ประจ ำปี  

พิจำรณำและอนมุตัิ พิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบและ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัท 

- 

2. กำรปรบัปรุงแผนปฎิบตัิกำรประจ ำปี พิจำรณำและอนมุตัิ พิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบและ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัท 

- 

3. กำรจดัท ำงบประมำณคำ่ใชจ้่ำย
ทรพัยส์ินถำวรของบรษิัท / โครงกำร รวม
ท่ีดนิและสิ่งปลกูสรำ้งประจ ำปี 

วงเงินรวมเกินกวำ่รอ้ยละ 
10.00 ลำ้นบำท 

วงเงินเกินกว่ำ 5.00 ลำ้นบำท 
แตไ่ม่เกิน 10.00 ลำ้นบำท 

วงเงินเกินกว่ำ 1.00 ลำ้นบำท 
แตไ่ม่เกิน 5.00 ลำ้นบำท 

4. กำรอนมุตัเิพิ่มเตมิค่ำใชจ้่ำยทรพัยส์ิน
ถำวรของบรษิัท / โครงกำร รวมท่ีดินและ
สิ่งปลกูสรำ้งระหวำ่งปี (ตอ่รำยกำร) 

วงเงินรวมเกินกวำ่รอ้ยละ 
10 ของงบประมำณรวม 

วงเงินรวมไม่เกินกวำ่รอ้ยละ 10 
ของงบประมำณรวม 

วงเงินเกิน 5.00 แสนบำท แต่
ไม่เกิน 1.00 ลำ้นบำท 

5. กำรอนมุตังิบประมำณคำ่ใชจ้่ำย
ด ำเนินกำรประจ ำปี 

พิจำรณำและอนมุตัิ พิจำรณำใหค้วำมเหน็ชอบและ
เสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัท 

- 

6. กำรอนมุตัเิพิ่ม / ลดงบประมำณ
คำ่ใชจ้่ำยด ำเนินกำรระหว่ำงปี 

วงเงินเกินกว่ำรอ้ยละ 20 
ของงบประมำณ 

วงเงินไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
งบประมำณ 

วงเงินไม่เกินรอ้ยละ 10 ของ
งบประมำณ 

หมำยเหต ุ: - อ ำนำจอนมุตัิดงักลำ่วเป็นกำรพิจำรณำตอ่ครัง้ 
 - ตำรำงอ ำนำจอนมุตัิขำ้งตน้ไดร้บัอนมุตัิจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 21 กมุภำพนัธ ์2563 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

112 

- กรณีบริษัทจะเขำ้ท  ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกัน อ ำนำจอนมุตัิจะตอ้งพิจำรณำเกณฑก์ำรท ำ “รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั” ตำม
มำตรำ 89/12 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุที่ ทจ.21/2551 และประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง 
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 ควบคูด่ว้ย 

- กรณีบริษัทจะเขำ้ท ำรำยกำรซือ้หรือขำยสินทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อย อ ำนำจอนุมัติจะตอ้งพิจำรณำเกณฑก์ำรท ำ 
“รำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย”์ ตำมมำตรำ 89/29 ของ พรบ.หลกัทรพัยฯ์ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทนุที่ ทจ.
20/2551 และประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรือ่ง กำรไดม้ำจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ.2547 ควบคูด่ว้ย 

- ผูมี้อ  ำนำจในกำรอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วจะไมส่ำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนเองมีสว่นไดส้ว่นเสีย 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

 กรรมกำรบริหำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษัิท โดยเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษัท ซึ่งก ำหนดวำ่กรรมกำรบรษัิทอำจ
มอบหมำยใหก้รรมกำรคนหนึง่ หรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบรษัิทก็ได ้รวมทัง้พิจำรณำ
จำกประสบกำรณอ์นัจะเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบคุคลนัน้ๆ ดว้ย ทัง้นี ้ก ำหนดมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำว
ละ 1 ปี (โดย 1 ปีในท่ีนี ้หมำยถึงช่วงเวลำระหวำ่งวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ของปีที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้ จนถึงวนัประชมุสำมญั
ผูถื้อหุน้ในปีถัดไป) อนึ่งกรรมกำรบริหำรที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถแต่งตัง้ใหก้ลบัเขำ้
ด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปไดอ้ีก นอกจำกกำรพน้ต ำแหนง่ตำมวำระดงักลำ่วขำ้งตน้ กรรมกำรบรหิำรจะพน้จำกต ำแหนง่เมื่อ 

• ตำย 

• ลำออก 

• ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทมีมติใหอ้อก 
 กรรมกำรบรหิำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหนง่ใหย้ื่นใบลำออกตอ่บรษัิท กำรลำออกใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ีใบลำออกไปถงึ
บรษัิท 
 

 
บคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรของบริษัท จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำม

มำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.
39/2559 เรื่องกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขภำยหนำ้) และตอ้งไม่เป็น
บุคคลที่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเก่ียวกับผูบ้ริหำรของบริษัทที่ออก
หลกัทรพัย ์ทัง้นี ้กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งไม่มีประวตัิกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัยื่นค ำ
ขออนุญำตฯ รวมทัง้ไม่มีประวัติถูกพิพำกษำถึงที่สุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่ำฝืนขอ้บังคับ ระเบียบ 
ประกำศ ค ำสั่ง มติคณะกรรมกำร หรือ ขอ้ตกลงกำรจดทะเบียนหลกัทรพัยก์บัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจน
หนังสือเวียนของตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องรอ้งที่อยู่ระหว่ำงตัดสิน โดยบริษัทได้ก ำหนด
หลกัเกณฑว์ำ่ดว้ยองคป์ระกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร ดงันี  ้
 
9.3.1 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการบริษัท  
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ  5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทัง้หมดที่มี มีที่อยูใ่นประเทศไทย และมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้

2. โครงสรำ้งคณะกรรมกำรตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้หมด แต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวำ่ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมที่ก ำหนด

9.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย และผู้บริหาร 
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ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ.39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออก
ใหม ่(“ประกำศ ทจ.39/2559”) รวมทัง้ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในภำยหลงั 

2.1 ณ วนัที่  31 ธันวำคม  2563 บริษัทมีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยหุน้ที่ออกใหม่ ทัง้นี ้กรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ นำยปรำโมทย ์สิงหนุ และนำยสำธิต อนันตสมบูรณ์ ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทมำเกินกวำ่ 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับรษัิทจด
ทะเบียนปี 2560 อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่นับรวมกรรมกำรอิสระ) มีมติเห็นชอบในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 14 สิงหำคม 2563 ว่ำกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำนที่กลำ่วมำไดป้ฎิบตัิ
หนำ้ที่เป็นไปตำมมำตรำ 89/7 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 กลำ่วคือ ปฏิบตัิ
หนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสตัยส์ุจริต (Fiduciary Duty) รวมทัง้ปฏิบัติตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยกำรยดึหลกั
ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) และหลกัควำมซื่อสตัยส์ุจริต (Duty of Loyalty) โดยกำรกระท ำและปฏิบัติ
หนำ้ที่ซึ่งมีจุดมุง่หมำยโดยชอบ (Proper Purpose) ตดัสินใจโดยไม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of 
Interest) เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ และไม่น ำขอ้มูลหรือโอกำสของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์
ของตนเองหรอืบคุคลอื่น ประกอบกบัไดใ้หค้  ำแนะน ำในวิธีกำรบรหิำรควำมเสีย่งและบรหิำรกิจกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร ซึ่งกำรที่บริษัทรกัษำกรรมกำรอิสระที่มี
ควำมสำมำรถไวก้ับบริษัท จะเป็นประโยชนต์่อบริษัทและประหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระท่ำน
ใหม ่ทัง้นี ้ผลงำนของกรรมกำรอิสระแตล่ะทำ่นสำมำรถสรุปโดยสงัเขปได ้ดงันี ้

2.1.1 นำยสมเกียรติ จิตรวฒุิโชติ 
- ทำ่นมีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นกำรเงิน เคยด ำรงต ำแหนง่ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.เคทีบี 

ลีซซิ่ง และมีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นกำรบญัชี โดยจบกำรศึกษำปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำ
รำมค ำแหง รวมถึงมีควำมรู้ด้ำนนิติศำสตร์ โดยจบกำรศึกษำปริญญำตรี  นิติศำสตร์บัณฑิ ต
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ท่ำนเป็นผูร้ิเริ่มใหบ้ริษัทจัดตัง้คณะท ำงำนติดตำมหนี ้ เนื่องจำกในอดีตบริษัทมีกำรคำ้ปลีกและประสบ
ปัญหำหนีส้ญูเยอะ ทำ่นจึงใชค้วำมรูแ้ละประสบกำรณจ์ำกกำรท ำงำนใหก้บัสถำบนักำรเงินมำประกอบกำร
ใหค้  ำปรึกษำแก่ฝ่ำยบริหำรในระบบกำรติดตำมและควบคุมลูกหนี ้อีกทัง้ยงัใหค้วำมเห็นในกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง โดยใชป้ระสบกำรณจ์ำกกำรที่เคยด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ บมจ.
แปซิฟิกไพพ ์

2.1.2 นำยปรำโมทย ์สงิหน ุ

- ทำ่นมีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นกำรเงิน เคยด ำรงต ำแหนง่ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำร บจก.เคทีบี 
ลีซซิ่ง อีกทัง้ มีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นกำรบัญชี โดยท่ำนไดจ้บกำรศึกษำปริญญำโท บัญชีบัณฑิต 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- ท่ำนใหค้  ำปรึกษำแก่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทเรื่องแนวทำงในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ให้ควำมเห็นในกำรร่ำงและตรวจทำนรำยงำนประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกทัง้กำรใหค้  ำแนะน ำและแนวทำงกำรบริหำรควำม
เสีย่งตำ่งๆ ของบรษัิท 
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2.1.3 นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ 

- ท่ำนมีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นนิติศำสตร ์เคยด ำรงต ำแห่งอนุกรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ คณะ
กรรมกำรปปช. และจบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีนิติศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

- ท่ำนร่วมกับคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษัิท อีกทัง้ ใหค้  ำปรกึษำแก่คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง โดย
ช่วยก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรวิเครำะหแ์ละบรหิำรควำมเสีย่ง 

หมำยเหต:ุ รำยละเอียดประวตัิกรรมกำรแตล่ะทำ่นปรำกฎในเอกสำรแนบ 1 

3. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนีต้ ้องมี
คณุสมบตัิครบถว้นตำมประกำศ ทจ.39/2559 อีกทัง้มีขอบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยประกำศก ำหนด 

4. คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
เห็นสมควรอำจจะเลอืกกรรมกำรบรษัิทคนหนึง่หรอืหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรบรษัิทก็ได  ้

5. บริษัทมีนโยบำยก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัทควรเป็นกรรมกำรอิสระ และจะตอ้งไม่ เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรและไมเ่ป็นคูส่มรส หรอืบตุรของประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรไม่ไดแ้ยกจำกกันอย่ำงชัดเจน เช่น ประธำน
กรรมกำรบรษัิทและประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรเป็นบคุคลในครอบครวัเดียวกนั (ยกเวน้กำรเป็นคู่สมรสหรือบตุรตำมขอ้
หำ้มในวรรคก่อนหนำ้) หรือประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นสมำชิกในคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะท ำงำน หรือไดร้บั
มอบหมำยใหม้ีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบดำ้นกำรบริหำร (หมำยควำมรวมถึงกำรเป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนั
บริษัทตำมที่ระบใุนเอกสำรหนงัสือรบัรองบริษัท) คณะกรรมกำรบริษัทควรสง่เสริมใหเ้กิดกำรถ่วงดุลอ ำนำจระหว่ำง
คณะกรรมกำรบรษัิทและฝ่ำยจดักำร โดยพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหลกักำรใดหลกักำรหนึง่ ดงันี  ้
(1) แต่งตัง้กรรมกำรอิสระอยำ่งนอ้ยหนึ่งท่ำน รว่มใหค้วำมเห็นกบัฝ่ำยจดักำรเพื่อพิจำรณำก ำหนดวำระกำรประชมุ
คณะกรรมกำรบรษัิทในแตล่ะครัง้ หรอื 

(2) จดัโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษัิทใหป้ระกอบดว้ยกรรมกำรอิสระมำกกวำ่กึ่งหนึง่ของกรรมกำรทัง้หมด 

 ปัจจุบนัประธำนกรรมกำรบริษัทไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรอิสระ อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจโดยกำรใหม้ี
กรรมกำรอิสระจ ำนวน 1 ทำ่นรว่มก ำหนดวำระในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทในแตล่ะครำว (อำ้งอิงขอ้ (1)) 

6. กรรมกำรบรษัิทไมจ่ ำเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทก็ได  ้

7. บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษัทตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำและสรรหำโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

8. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้แตง่ตัง้กรรมกำรบรษัิทตำมขอ้บงัคบับรษัิท และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนมีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุน้ตอ่ 1 เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรบริษัทก็ได ้ในกรณี

เลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรบริษัท จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได ้(ลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้กรรมกำรบรษัิทแบบ Non-Cumulative เทำ่นัน้) 

(3) บคุคลผูซ้ึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเท่ำจ ำนวนกรรมกำร
บริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
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เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ครัง้
นัน้เป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 
 

9.3.2 องคป์ระกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดคำ่ตอบแทนซึง่คดัเลอืกจำกกรรมกำรอิสระ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบชดุดงักลำ่ว ตอ้งประกอบดว้ย
กรรมมกำรอิสระอยำ่งนอ้ย 3 คน 

2. คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผูค้ดัเลอืกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน ใหด้  ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3. หวัหนำ้หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในของบรษัิท ท ำหนำ้ทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อชว่ยกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชมุ กำรจดัเตรยีมวำระกำรประชมุ กำรน ำสง่เอกสำรกำร
ประชมุและกำรบนัทกึรำยงำนกำรประชมุ 

4. กรรมกำรตรวจสอบอยำ่งนอ้ย 1 คนตอ้งมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจและมีประสบกำรณด์ำ้นบญัชี และ/หรอืกำรเงินเพียง
พอท่ีจะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได ้และมีควำมรูต้อ่เนื่องเก่ียวกบัเหตทุีม่ีตอ่กำร
เปลีย่นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ตอ้งเป็นผูท้ี่สำมำรถตัง้ค ำถำมไดอ้ย่ำงตรงประเดน็ และสำมำรถ
ตีควำมและประเมินผลของค ำตอบท่ีไดร้บั 

5. บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบรษัิทตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำและสรรหำโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

 
 

9.3.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กรรมกำรตรวจสอบทกุรำยตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระของบรษัิทฯ 
2. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมกำร
ของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

3. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรตรวจสอบรำย
นัน้ ๆ ดว้ย 

4. มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงนอ้ยหนึ่งคนที่มีควำมรูแ้ละประสบกำรณเ์พียงพอที่จะสำมำรถท ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบ
กำรเงินได ้

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มบริหำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่
ส ำนกังำน 

6. ไม่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บักำรเสนอให้
เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 
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7. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ที่มีนยัส  ำคญั หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ ของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท
รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ 
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ย
กำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผล
ใหบ้ริษัทหรอืคูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอื
ตัง้แต่ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณ
มลูคำ่ของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรที่เก่ียว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้ับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวนัที่มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

8. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของผูข้องบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

 
9. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงกำรใหบ้รกิำรเป็น ที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่ปรกึษำทำงกำรเงิน 

ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็น ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

10. ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

11. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัที่มีนยักบักิจกำรของบรษัิทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นที่มีนยัในหำ้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำนท่ีปรกึษำที่รบัเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

12. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ 
13. มีหนำ้ที่ในลกัษณะเดียวกบัท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยวำ่ดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขตกำร

ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
14. กรรมกำรตรวจสอบตอ้งไมเ่ป็นกรรมกำรในบรษัิทจดทะเบียนอื่นเกินกวำ่ 5 บรษัิท  

 เพื่อประโยชนใ์นกำรตีควำม ตำมขอ้ 8. และ ขอ้ 9. ค ำวำ่ “หุน้สว่น” หมำยควำมวำ่ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมำย
จำกส ำนกังำนสอบบญัชี หรือผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลำยมือช่ือ ในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำร
ใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพ (แลว้แตก่รณี) ในนำมของนิติบคุคลนัน้  
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 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่งของขอ้ 8. หรือ 9. ใหบ้ริษัทไดร้บักำรผ่อนผนั
ขอ้หำ้มกำรมีหรอืเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ดงักลำ่ว ก็ตอ่เมื่อบรษัิทไดจ้ดัให้
มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯที่แสดงว่ำไดพ้ิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีแกไ้ข) แลว้วำ่ กำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วไมม่ีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหนำ้ที่
และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวำระพิจำรณำ
แตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบดว้ย 
(1) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำใหบ้คุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตำม

หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 
(2) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 
(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบรษัิทฯในกำรเสนอใหม้ีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
 

9.3.4 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
1. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยประกอบดว้ยกรรมกำร

บริษัท และ/หรือผูบ้ริหำรของบริษัท อย่ำงนอ้ย 3 คน โดยกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมำกกวำ่กึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งเป็น
กรรมกำรอิสระ 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน ท่ีพน้ต ำแหนง่ตำมวำระ อำจไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิทอีกได  ้

3. กรณีที่ต  ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนวำ่งลง เพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระตำมขอ้ 2 
ไดแ้ก่ กำรพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำรบรษัิท กำรลำออก หรอืกำรถกูถอดถอน ใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทแตง่ตัง้บคุคลที่มี
คุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อใหก้รรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมี
จ ำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทไดก้ ำหนดไวใ้นกฎบัตรนี ้โดยบุคคลที่เขำ้เป็นกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน จะอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พียงเท่ำวำระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนเขำ้มำ
แทน 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนสำมำรถแต่งตั้งพนักงำนของบริษัท จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำที่เป็น
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเพื่อช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน เก่ียวกบักำรนดัหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระกำรประชุม น ำสง่เอกสำรประกอบกำรประชุม 
และบนัทึกรำยงำนกำรประชมุ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีอ ำนำจก ำหนดค่ำตอบแทน (เบีย้
ประชมุ) ใหแ้ก่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนไดต้ำมที่เห็นสมควรและเหมำะสม 

5. ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทไดแ้ต่งตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นที่ปรกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
ควรมีกำรเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษำรำยดงักลำ่วไวใ้นรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอิสระ หรือไม่มีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน ์

 
9.3.5 องคป์ระกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูบ้ริหำร ของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยต ำแหน่ง

ผูบ้รหิำรจะตอ้งมีต ำแหนง่ระดบัผูจ้ดักำรขึน้ไป 
2. ประธำนกรรมกำรบรหิำรตอ้งไดร้บักำรแตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษัิท 
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3. กรรมกำรบรหิำรไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษัิท 
4. ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรของบรษัิทจะด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรหิำรโดยต ำแหนง่ 

 
9.3.6 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรใหม้ำจำกกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยคดัเลือก
จำกบคุคลที่มีช่ือเป็นคณะกรรมกำรบริหำรอยูใ่นขณะท ำกำรคดัเลือกและมีคณุสมบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นกฎบตัรประธำน
เจำ้หนำ้ที่บรหิำร เพื่อน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้เป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

 
 

 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดกลไกในกำรก ำกบัดูแลบริษัทย่อยเพื่อรกัษำผลประโยชนจ์ำกเงินลงทนุของบริษัท 

โดยกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทเขำ้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรและผูม้ีอ  ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยจ ำนวนตำม
สดัส่วนกำรเขำ้ถือหุน้ รวมถึงก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนที่  
รวมถึงก ำหนดกลไกกำรก ำกบัดแูลผ่ำนกำรเปิดเผยขอ้มลูรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับรษัิท
ย่อยดังกล่ำว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรท ำรำยกำรซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง นอกจำกนี ้ยงัมีกำรติดตำมเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่ำงรดักมุผ่ำนระบบควบคมุ
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม เพื่อใหก้ำรประกอบธุรกิจของบรษัิทยอ่ยเป็นไปเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท 

 

 

 
บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยไม่ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนกังำน และผู้

รบัทรำบขอ้มลูภำยในของผลกำรด ำเนินงำน ซือ้ขำยหรือชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้หรือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทเป็นเวลำ 1 วนั
ภำยหลงัที่ขอ้มลูภำยในดงักลำ่วไดถ้กูเปิดเผยตอ่สำธำรณะชนแลว้ และหำ้มกระท ำกำรซือ้หรือขำยหลกัทรพัยข์องบรษัิท 
ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี หรอืนบัแตว่นัท่ีทรำบขอ้มลูภำยในดงักลำ่ว
ก่อนข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญถูกเปิดเผย และเป็นเวลำ 1 วันท ำกำรภำยหลังข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญนั้นถูกเปิดเผย 
นอกจำกนี ้บริษัทไดจ้ัดระบบรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่มีนยัส ำคญั ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหลงัทรพัยข์อง
บริษัทได ้อำทิ รำยงำนทำงกำรเงิน เป็นตน้ โดยกำรจ ำกดักำรเขำ้ถึงขอ้มลูภำยในที่ไม่เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ใหส้ำมำรถ
เขำ้ถึงไดเ้ฉพำะผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และจ ำเป็นเทำ่นัน้  

บรษัิทยงัมีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรใชข้อ้มูลภำยใน โดยหำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุระดบัชัน้ และ
ลกูจำ้งของบรษัิท ใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิทท่ีมีหรอือำจสง่ผลกระทบตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัย ์หรอืขอ้มลูที่
ยงัมิไดม้ีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะชน หรือมีไวเ้พื่อใชเ้พื่อวตัถปุระสงคข์องบริษัทอย่ำงเดียว และไม่ใช่ขอ้มลูที่มีไวใ้ชส้ว่น
บุคคล รวมถึงขอ้มูลจำกงบกำรเงินที่ยงัไม่ไดน้  ำส่งตลำดหลกัทรพัยฯ์ อำทิ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรควบรวมกิจกำร กำร
ไดม้ำซึ่งสญัญำทำงกำรคำ้ที่ส  ำคญั เป็นตน้ เพื่อแสวงหำผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทำงที่มิชอบทัง้ทำงตรงหรอื
ทำงออ้มจำกขอ้มลูส ำคญั โดยไม่ค ำนึงว่ำกระท ำในนำมตนเอง หรือผูอ้ื่น หรือแสวงหำขอ้มลูอย่ำงไม่สจุริต ท ำธุรกิจเพื่อ
กำรแข่งขนั โดยหำกพิสจูนไ์ดว้่ำมีกำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อประโยชนต์ำมที่กลำ่วขำ้งตน้ หรือพิสจูนไ์ดว้่ำกำรกำรใชข้อ้มลู
ภำยในดงักลำ่วก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษัทไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม โดยตนไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็
ตำม นอกเจำกจะเป็นควำมผิดเฉพำะตนตำมระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งแลว้ บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยั โดยจะ

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 

9.5 การก ากบัดูแลการซือ้ขายหลกัทรัพยภ์ายใน และการใช้ข้อมูลภายใน 
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พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ ตดัค่ำจำ้ง พกังำน เลิกจ้ำงโดยไม่
จ่ำยคำ่ชดเชย หรอืด ำเนินคดีตำมกฎหมำย แลว้แตก่รณี  

นอกจำกนี ้บริษัทไดก้ ำหนดใหก้รรมกำรบริษัท ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผูบ้ริหำร (ตำมนิยำมส ำนกังำน
ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนแลว้) มีหนำ้ที่จดัท ำ และเปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยแ์ละ
รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย ์(ตำมรำยงำนแบบ 59) ทกุครัง้ที่มีกำรซือ้ขำย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์
ของบรษัิท ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัท่ีมีกำรซือ้ขำย โอน หรอืรบัโอนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และจดัท ำรำยงำนกำรมีสว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ่บรษัิทตำมที่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยฯ์
ก ำหนด เพื่อใหบ้ริษัทมีขอ้มลูส ำหรบัใชป้ระโยชนภ์ำยในบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทจดัส่งส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วใหแ้ก่
ประธำนกรรมกำรบรษัิท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรำยงำน 
 

 
9.6.1  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)  

บริษัทไดจ้่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและ /หรือสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ส ำหรบังวดบญัชีปี 2561 ถึงปี 2563 ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

(หน่วย: บำท) 
 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. คำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2,192,500 2,220,000 2,350,000 
2. คำ่สอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 1,147,500 1,230,000 1,260,000 

รวม 3,340,000 3,450,000 3,610,000 
 

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-Audit Fee) 
(หนว่ย: บำท) 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. คำ่บรกิำรอื่น/1 129,895 156,134 121,736 

รวม 129,895 156,134 121,736 
หมำยเหต ุ: /1 - คำ่บรกิำรอ่ืนๆ ตวัอยำ่งเชน่ คำ่ไปรษณีย ์คำ่ปรบัปรุงงบกำรเงิน คำ่เบีย้เลีย้ง และคำ่เดินทำง เป็นตน้ 

 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
คณะกรรมกำรบรษัิทมีมติอนมุตัินโยบำยเพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิทดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม 

และกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียตำมหลกักำรแนวทำงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1 ปี 2563 เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2563 ซึ่งก ำหนดหลกักำร 8 ขอ้ 
ไดแ้ก่  

(1) กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม  
(2) กำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น  
(3) กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน  
(4) กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม  
(5) ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
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(6) กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม  
(7) กำรพฒันำชมุชนหรอืสงัคม  
(8) กำรมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึ่งไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยี 
 
10.1 นโยบายภาพรวม 

 
บริษัทได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมำยที่ต้องกำรผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

ควำมกำ้วหนำ้ในธุรกิจ เพื่อใหเ้กิดควำมยั่งยืนตอ่ไปในอนำคต โดยตระหนกัดีวำ่กำรท่ีธุรกิจจะเติบโตอยำ่งยั่งยืนไดน้ัน้ไมใ่ช่
อยู่ที่ผลประโยชนห์รือก ำไรของบรษัิทฯ เพียงอยำ่งเดียว จ ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงกำรคืนก ำไรในสิ่งที่ดีงำมสูส่งัคมควบคูไ่ปดว้ย 
โดยน ำควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรเพื่อใหธุ้รกิจประสบควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน บริษัทด ำเนินงำน
ดว้ยควำมโปรง่ใส มีกำรก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำนสว่นตำ่งๆ ที่ชดัเจน และบงัคบัใชอ้ยำ่งเครง่ครดัเพื่อสรำ้งควำมเทำ่
เทียมในกำรท ำงำน นอกจำกนีย้งัมีกำรก ำกบัดแูลระบบกำรบริหำรจดักำรใหม้ีประสิทธิภำพ และป้องกนัควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์รวมถึงกำรคอรร์ปัชั่น โดยมีผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และผูต้รวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่บริษัทฯ รบัรูส้ิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียตำ่งๆ ทัง้
ที่ไดก้ ำหนดไวใ้นกฎหมำย และที่บรษัิทไดก้ ำหนดนโยบำยขึน้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ พนกังำน ลกูคำ้ คูค่ำ้ และ
ชมุชน เป็นตน้ 
 
10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 
 บรษัิทไดก้ ำหนดควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยมีรำยละเอียด ดงันี  ้
1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

1.1. ประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบ ตอ่สงัคม ทัง้ทำงกฎหมำย
จรรยำบรรณ และมุง่มั่นท ำควำมดีตอ่บคุคล กลุม่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

1.2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคมุที่ดี โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ
อย่ำงเต็มที่ ดว้ยกำรปฏิบตัิอย่ำงระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูที่เพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิงไดร้วมทัง้
ถือปฏิบตัิตำมขอกฎหมำยและขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั 

1.3. ปฏิบตัิต่อลกูคำ้ คู่คำ้ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจำกคูค่ำ้ และหำก
ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดไมไ่ด ้ใหร้บีแจง้คูค่ำ้ใหท้รำบลว่งหนำ้เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ข 

1.4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลกูคำ้ที่ตนไดล้ว่งรูม้ำเนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตำมปกติวิสยัจะพึง
สงวนไวไ้มเ่ปิดเผย เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผย ตำมหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

1.5. เปิดใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนไดเ้ก่ียวกบัควำมไมส่มบรูณข์องสนิคำ้และบรกิำร 
1.6. เปิดเผยขำ่วสำรขอ้มลูของสนิคำ้และบรกิำรอยำ่งถกูตอ้งครบถว้น 
1.7. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขต่ำงๆ กบัลกูคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้

ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคำ้รบัทรำบ เพื่อหำทำงออกรว่มกนั 
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1.8. เคำรพสิทธิในทรพัยส์ินทำงปัญญำของผูอ้ื่น โดยบริษัทมีนโยบำยใหบุ้คลำกรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทำงปัญญำ อำทิเช่น กำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง
ตำมกฎหมำย 

1.9. สง่เสรมิและปลกูจิตส ำนกึใหแ้ก่บคุลำกรของบรษัิท ในทกุระดบัชัน้ใหเ้กิดควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
2. กำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิท ตอ้งไมก่ระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบักำรคอรร์ปัชั่น
ในทกุรูปแบบไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้ม เพื่อผลประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั หรือคนรูจ้กั หรือเพื่อประโยชนต์่อ
ธุรกิจ และใหม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นฉบบันีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทำง
ปฏิบตัิ และขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนด
ของกฎหมำย 

3. กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน 
บรษัิทมีนโยบำยสนบัสนนุและเคำรพกำรปกป้องสทิธิมนษุยชน โดยกำรปฏิบตัิตอ่ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งไมว่ำ่จะเป็น 

พนกังำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้ง ดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและ
เสรีภำพที่เท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐำน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ 
ภำษำ สีผิว เพศ อำย ุกำรศึกษำ สภำวะทำงรำ่งกำย หรือสถำนะทำงสงัคม รวมถึงจดักำรดแูลไม่ ใหธุ้รกิจของบรษัิท 
เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำรบงัคบัใชแ้รงงำน (Forced Labor) กำรใชแ้รงงำนเด็ก 
(Child Labor) กำรคกุคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) เป็นตน้ 

นอกจำกนี ้บริษัท ยงัสง่เสริมและเปิดโอกำสใหพ้นกังำน ชุมชนและสงัคม มีสว่นรว่มในกำรแสดงควำมคิดเห็น
หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับกำรถูกละเมิดสิทธิของตนหำกมีกำรกระท ำของบริษัท หรือบุคลำกรในบริษัท ที่อำจเป็นกำร
ละเมิดสิทธิหรือสรำ้งควำมเดือดรอ้นใดๆ ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคม ซึ่งสำมำรถรอ้งเรียนผ่ำนกำรติดต่อหน่วยงำน
ทรพัยำกรบคุคล หรอืหนว่ยงำนสิง่แวดลอ้มและปลอดภยัของบรษัิท และมีกำรจดักิจกรรมชมุชนสมัพนัธเ์พื่อสือ่สำรให้
ชมุชนเขำ้ใจเก่ียวกบักระบวนกำรผลติของกลุม่บรษัิท รวมทัง้ระบบกำรบรหิำรจดักำรภำยในของบรษัิท กรณีที่ชมุชนมี
ขอ้สงสยัใดๆ เก่ียวกบักระบวนกำรผลติและด ำเนินงำนของกลุม่บรษัิท 

ทัง้นี ้เพื่อใหก้ำรเคำรพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทไดด้  ำเนินกำรสรำ้งองคค์วำมรูด้ำ้นสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตส ำนกึใหบ้คุลำกรของบรษัิทปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมนษุยชน 

4. กำรปฎิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
บริษัทตระหนกัอยูเ่สมอถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุยแ์ละปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม อนั

เป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จที่จะช่วยเพิ่มมลูค่ำของกิจกำรและเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและเจริญเติบโต
อยำ่งยั่งยืนของบรษัิทในอนำคต โดยมีกระบวนกำรจดัจำ้งและเง่ือนไขกำรจำ้งงำนอยำ่งเป็นธรรม และเคำรพสทิธิของ
พนกังำนตำมหลกัสิทธิมนษุยชน รวมถึงกำรจดัใหม้ีสวสัดิกำรต่ำงๆ กำรสง่เสริมพฒันำบคุลำกร ดแูลควำมปลอดภยั
ในกำรปฏิบตัิงำน และเปิดใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรอืรอ้งเรยีนเก่ียวกบักำรไดร้บักำรปฏิบตัิอยำ่งเป็น
ธรรม 

5. ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
บริษัทมุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจ โดยประสงคท์ี่จะใหม้ีกำรสรำ้งสรรค ์น ำเสนอ และบริหำรจัดกำรผลิตภณัฑแ์ละกำร

บรกิำรของบรษัิทแก่ลกูคำ้อยำ่งมีมำตรฐำนและมีจรยิธรรมภำยใตห้ลกักำรด ำเนินงำน ดงันี  ้
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5.1. จัดหำ พฒันำผลิตภณัฑแ์ละกำรบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมพึงพอใจของลกูคำ้ในควำมหลำกหลำย
และคณุภำพท่ีดีของผลติภณัฑแ์ละกำรบรกิำร 

5.2. ปฎิบตัิอยำ่งเป็นธรรมตอ่ลกูคำ้ โดยไมเ่ลอืกปฎิบตัิและไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของลกูคำ้ที่ตนไดล้ว่งรูม้ำเนื่องจำก
กำรด ำเนินธุรกิจ 

5.3. ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรที่ถกูตอ้งและเพียงพอตอ่กำรตดัสินใจ ในกำรใขผ้ลิตภณัฑห์รอื
บรกิำรของบรษัิท 

5.4. จดัใหม้ีระบบลกูคำ้สมัพนัธเ์พื่อใหล้กูคำ้แจง้ถึงปัญหำหรอืกำรใหบ้รกิำรท่ีไมเ่หมำะสม 
5.5. ค ำนึงถึงและดูแลใหผ้ลิตภัณฑแ์ละกำรใหบ้ริกำรของบริษัทใหม้ีคุณภำพ มำตรฐำน และประสิทธิภำพ 

รวมถึงมีกำรพฒันำและปรบัปรุงสนิคำ้และบรกิำรอยูเ่สมอ    
6. กำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทใหค้วำมส ำคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบตวัดว้ยตระหนกัวำ่บรษัิทเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมที่รว่มกำ้วเดิน
ไปสู่กำรพฒันำสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อควำมยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงไดด้  ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมอย่ำง
ตอ่เนื่องควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใตค้วำมรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี  ้

6.1. มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ โดยค ำนงึถึงสิง่แวดลอ้มเป็นส ำคญั และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบั
ที่เก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยำ่งเครง่ครดั 

6.2. มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมอยำ่งชดัเจน 
6.3. เคำรพตอ่ธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมแตล่ะทอ้งถ่ินท่ีบรษัิทเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ 
6.4. มีแนวปฏิบตัิกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติ วสัด ุหรืออปุกรณต์่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล และ

มีมำตรกำรดำ้นกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ 
6.5. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพต่อเหตุกำรณท์ี่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชุมชน ชีวิต และ

ทรพัยส์นิ อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 
7. กำรรว่มพฒันำชมุชนหรอืสงัคม 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรรบัผิดชอบต่อสงัคม กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสงัคม โดย
สนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม พฒันำคณุภำพชีวิตของคนในชมุชน สง่เสรมิกำรด ำเนินงำนดำ้นจิตอำสำที่เก่ียวขอ้งกบั
กำรพฒันำชุมชนและสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง และปลกูจิตส ำนึกดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้มใหก้บั
พนกังำนทกุระดบั 
8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีสว่น

ไดส้ว่นเสยี 
บริษัทจะสนบัสนุนใหม้ีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบัควำมร่วมมือระหว่ำง

องคก์ร ซึ่งหมำยถึงกำรท ำสิ่งต่ำงๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพื่อเพิ่ม
มลูคำ่ เปำ้หมำยของนวตักรรมคือกำรเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพื่อท ำใหส้ิง่ตำ่งๆ เกิดเปลีย่นแปลงในทำงที่ดีขึน้ ก่อผลติผล
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมสงูสดุ  

กำรเผยแพรน่วตักรรมถือเป็นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยกำรสือ่สำรและเผยแพรใ่หก้บักลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
รบัทรำบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำย เพื่อใหม้ั่นใจวำ่ขอ้มลูขำ่วสำรของบรษัิทเขำ้ถึง
กลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท ไดอ้ยำ่งทั่วถึง 
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10.1 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

-ไมม่ี- 
 
10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
บรษัิทใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้มและกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย รวมถึงมีสว่นรว่มใน

กำรช่วยพฒันำและใหโ้อกำสแก่ผูด้อ้ยโอกำส อำทิ ผู้พิกำร และผูข้ำดแคลนทนุทรพัยส์  ำหรบักำรเลำ่เรียน อย่ำงต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปัจจุบนักระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑข์องบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม
แต่อย่ำงใด ทัง้มลภำวะทำงกลิ่น เสียง ฝุ่ นละออง และอำกำศ นอกจำกนัน้ บริษัทยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรมีสว่นรว่มและ
สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวำ่งบริษัทกบัชมุชนและสงัคมเพื่อสง่เสริมกิจกรรมดำ้นตำ่งๆ ที่เป็นประโยชนใ์นกำร
พฒันำสงัคมและชมุชน ตลอดจนกำรจดักิจกรรมเพื่อบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชนต์อ่สงัคมในทกุๆปี โดยมีจดุประสงคห์ลกั
ที่จะใหพ้นกังำนทกุคนมีจิตส ำนึกตอ่กำรพฒันำสงัคม เช่น 

 
1) กำรพฒันำและอนรุกัษ์สภำพแวดลอ้ม เช่น โครงกำรเพำะปลกูตน้ทองอไุร โครงกำรปลกูปะกำรงั กิจกรรมปลกู

ตน้ไม ้และกิจกรรมกวำดถนน เป็นตน้ 
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2) กิจกรรมพฒันำและใหโ้อกำสผูด้อ้ยโอกำส เช่น โครงกำรช่วยเหลอืผูพ้ิกำร ใหส้ำมำรถช่วยเหลอืตวัเองและหำงำน
เองได ้ซึง่โครงกำรนีไ้ดร้ว่มกบัมลูนิธิศนูยพ์ฒันำและฝึกอบรมคนพิกำรแหง่เอเชียแปซิฟิก ในพระรำชปูถมัภส์มเด็จพระเทพ
รตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (APCD) และกำรสนบัสนนุพนกังำนผูพ้ิกำรเขำ้รว่มกิจกรรมกีฬำส ำหรับผูพ้ิกำรตำ่งๆ 
เป็นตน้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
3) กำรสนบัสนนุและพฒันำคณุภำพของเยำวชนไทย เช่น กำรมอบของขวญัวนัเด็ก และท ำควำมสะอำดโรงเรยีน ณ 

โรงเรยีนวดัเทพประชมุนิมิตร ต ำบลทบัคำง อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุ ีและโครงกำรมอบทนุกำรศกึษำส ำหรบันกัเรยีน 
ณ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ีเป็นตน้ 
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4) กำรอนรุกัษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย และประเพณีทำงศำสนำ เช่น กำรรว่มประเพณีไทยทรงด ำ งำนทอดกฐิน 
งำนทอดผำ้ป่ำ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) กำรพฒันำและดแูลชมุชน เช่น กิจกรรมทำสสีะพำน บรจิำคสิง่ของใหผู้ย้ำกไร ้และกิจกรรมบรจิำคของช่วยเหลือ

ภยัพิบตัิน ำ้ทว่ม เป็นตน้ 
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10.3 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรรั์ปชั่น 
 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1 ปี 2563 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563 มีมติอนมุตัินโยบำยกำรปอ้งกนักำร
มีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยก ำหนดนิยำม “กำรคอรร์ปัชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรใชอ้  ำนำจหนำ้ที่โดย
มิชอบเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่มิควรได ้กำรใหห้รือรบัสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให ้สญัญำ ให้
ค ำมั่น เรยีกรอ้ง ใหห้รอืรบั ซึง่เงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ไมถ่กูตอ้งแก่เจำ้หนำ้ที่ของรฐั หนว่ยงำนของเอกชน หรอื
ผูม้ีหนำ้ที่ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือทำงออ้ม เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวกระท ำหรือละเวน้กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ หรือเพื่อใหไ้ดม้ำหรือ
รกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนท์ำงธุรกิจที่ไม่ถูกตอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจำรีตทำงกำรคำ้ ใหก้ระท ำได ้ซึ่งมีแนวทำงปฎิบตัิเพื่อป้องกนักำรมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรทจุริต
คอรร์ปัชั่น ดงันี ้
1) บรษัิทก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุระดบัของบรษัิทตอ้งปฏิบตัิอยำ่งระมดัระวงัตอ่รูปแบบกำร

คอรร์ปัชั่น ดงันี ้

• การให้และรับสินบน 
หำ้มใหห้รอืรบัสนิบนทกุรูปแบบ ไมว่ำ่จะดว้ยตนเองหรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นกระท ำแทนตน 

• การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง และผลประโยชนอ์ื่นๆ 
กำรใหห้รอืรบัของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง หรอืผลประโยชนอ์ื่นๆ จำกลกูคำ้ คูค่ำ้ เจำ้หนำ้ที่รฐั หรอืบคุคล
ที่มีสว่นเก่ียวขอ้งอื่น ใหป้ฏิบตัิตำม “คูม่ือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี” ของบรษัิทฯ  

• การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน ์การบริจาคพรรคการเมืองหรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง และเงนิสนับสนุนพรรคการเมืองจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ ์ดงันี ้
(1) เป็นไปอยำ่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตำมกฎหมำย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทัง้ไมเ่ป็นกำรกระท ำกำรใดๆ 

ที่จะมีผลเสยีหำยตอ่สงัคมสว่นรวม 
(2) กำรใหห้รอืรบัเงินบรจิำคเพื่อกำรกศุล กำรสำธำรณประโยชน ์หรอืเงินสนบัสนนุนัน้ไมไ่ดถ้กู

น ำไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อำ้งในกำรติดสนิบน 
(3) ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรสอบทำนและอนมุตัิกำรบรจิำคเพื่อกำรกศุลกำรสำธำรณประโยชน ์หรอื

เงินสนบัสนนุตำมระเบียบของบรษัิท 
2) บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะสรำ้งและรกัษำวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นวำ่กำรคอรร์ปัชั่นเป็นสิง่ที่ยอมรบัไมไ่ดท้ัง้กำรกระท ำธุรกรรม

กบัภำครฐัและภำคเอกชน 
3) กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนทกุระดบัของบรษัิทไมพ่งึละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำร

คอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชำหรอืบคุคลท่ีรบัผิดชอบทรำบและใหค้วำมรว่มมือในกำร
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิตำ่งๆ รวมทัง้จดัใหม้ชี่องทำงในกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนทัง้จำกบคุคลภำยนอก และบคุคลภำยในบรษัิท 
ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่บรษัิทก ำหนด 

4) บรษัิทตอ้งใหค้วำมเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอรร์ปัชั่น หรอืแจง้เรือ่งกำรคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวข้องกบั
บรษัิท โดยบรษัิทจะถือกำรแจง้เรือ่งเป็นควำมลบั ไมจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรยีน/ผูแ้จง้เบำะแส ไมไ่ลอ่อก ปลด
ออก ลดต ำแหนง่ ลงโทษ หรอืใหผ้ลทำงลบตอ่พนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอรร์ปัชั่น แมว้ำ่กำรกระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษัิท
สญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม 

5) กรรมกำร และผูบ้รหิำรทกุระดบัของบรษัิทจะตอ้งแสดงควำมซื่อสตัย ์และเป็นแบบอยำ่งทีด่ีในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
กำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่น โดยก ำหนดใหแ้ผนกทรพัยำกรบคุคลรบัผิดชอบในกำรเผยแพรค่วำมรู ้สรำ้งควำมเขำ้ใจและ
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สง่เสรมิใหพ้นกังำนทกุระดบัยดึถือนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นอยำ่งจรงิจงั ตอ่เนื่องและเสรมิสรำ้งใหเ้ป็นสว่น
หนึง่ของวฒันธรรมองคก์ร 

6) นโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบรหิำรงำนบคุคล ตัง้แตก่ำรสรรหำหรอืกำร
คดัเลอืกบคุลำกร กำรเลือ่นต ำแหนง่ กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน โดยก ำหนดให้
ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบัสือ่สำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำนเพื่อใชใ้นกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบและ
ควบคมุกำรปฏิบตัติำมนโยบำยใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

7) บรษัิทพฒันำมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถงึหลกัปฏิบตัิดำ้นศีลธรรม โดย
จดัใหม้ีกำรประเมินควำมเสีย่งในกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งหรอืสุม่เสีย่งตอ่กำรคอรร์ปัชั่น และน ำมำจดัท ำคูม่ือแนวทำงใน
กำรปฎิบตัิแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

8) กำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้น “นโยบำยกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี” 

9) บรษัิทจะใหค้วำมรว่มมือกบัภำครฐั ในกำรก ำหนดใหท้กุหนว่ยงำนท่ีเป็นคูส่ญัญำกบัภำครฐั เปิดเผยแบบแสดงบญัชี
รำยรบั-รำยจำ่ย ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติแหง่ชำติ (ป.ป.ช.) 

10) นโยบำยและแนวปฏิบตัิของมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นนี ้ถือเป็นส่วนหนึง่ของวินยัในกำรปฏิบตัิงำนของ
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิทหำกผูใ้ดละเลย ละเวน้และมเีจตนำที่จะไมป่ฏิบตัติำมนโยบำยและ
แนวปฏิบตัิที่ดีของบรษัิทจะถือวำ่กระท ำผิดวินยั และจะพิจำรณำโทษตำมระเบียบบรษัิทและอำจไดร้บัโทษตำม
กฎหมำยหำกกำรกระท ำนัน้ผิดขอ้ก ำหนดของกฎหมำย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
บริษัทไดแ้ตง่ตัง้บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั เพื่อท ำหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย โดยมีนำยธนำ วงศแ์สงนำค เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยใน

ของบริษัท โดยบริษัทไดพ้ิจำรณำคณุสมบติของบริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั และนำยธนำ วงศแ์สงนำค แลว้ เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ดงักลำ่ว เนื่องจำกเป็นผูท้ี่มีควำม
เป็นอิสระ มีควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ ในกำรตรวจสอบสว่นงำนตำ่งๆ และมีประสบกำรณด์ำ้นงำนตรวจสอบภำยในเป็นระยะเวลำเกือบ 30 ปี โดยผูต้รวจสอบภำยในไดร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
โดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ผูต้รวจสอบภำยในไดย้ดึแนวทำงกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ซึง่จดัท ำโดยสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย 

สรุปประเด็นขอ้สงัเกตจำกผูต้รวจสอบระบบควบคมุภำยใน ปี 2563 มีดงันี ้
ระบบงาน ประเด็นส าคัญทีต่รวจพบในแต่ละระบบงาน 

 

ระดับ

ความส าคัญ 

ติดตามการด าเนินการแก้ไขของบริษัท 

1.ระบบควบคมุกระบวนกำรผลติ และคลงั

วตัถดุิบ 

 

▪ สนิคำ้ในคลงัที่มีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน มีแนวโนม้เพิม่มำกขึน้จำกสิน้เดือน
มกรำคม 2563 ที่มตีน้ทนุ 0.12 ลำ้นบำท ในขณะท่ีสิน้เดือนตลุำคม 2563 
มีตน้ทนุ 2.02 ลำ้นบำท สว่นใหญ่เป็นสนิคำ้ซกัรดี 

▪ บริษัทมีกำรตดัสต็อกวตัถดุิบและบรรจภุณัฑท์ี่มีอำยมุำกกวำ่  5  ปี  ตน้ทนุ
รวม 2.62 ล้ำนบำทได้ขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริหำรตั้งแต่เดือน
มิถนุำยน 2563 และไดจ้ดัเก็บรำยกำรท่ีตดัสต็อกแยกออกจำกคลงัแลว้ แต่
ยงัไมท่ ำลำยสนิคำ้ 

ปำนกลำง 

 

สงู 

▪ มีกำร Review คำ่ Max-Min ของสต็อก
สนิคำ้แตล่ะรำยกำร เพื่อใหเ้หมำะสมกบั
สถำนกำรณข์ำยในปัจจบุนั 

▪ มีกำรสง่บ ำบดัวตัถดุิบแลว้  เมื่อเดือน 
ธ.ค. 2563  และบรษัิทมีกำรน ำสง่
ภำษีมลูคำ่เพิม่ไปในเดือนมิ.ย.2563 
 

2.ระบบควบคมุงำนบิลดิง้ แคร ์ 

 

▪ ขำดกำรตรวจสอบกำรใหส้ว่นลดวำ่เป็นไปตำมนโยบำย  
 

▪ มีสนิคำ้ที่สญูหำยและโอนไปคลงั Z1 ซึง่ไมไ่ดเ้รง่ตดิตำมหำสำเหตทุี่เกิดขึน้  
 

ปำนกลำง 

 

▪ กำรใหส้ว่นลดของพนกังำนขำยไดก้ ำชบั
ตำมที่ Audit House แนะน ำอยำ่ง
เครง่ครดั 
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ระบบงาน ประเด็นส าคัญทีต่รวจพบในแต่ละระบบงาน 

 

ระดับ

ความส าคัญ 

ติดตามการด าเนินการแก้ไขของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

▪ งวดเดือน  ม.ค. - ต.ค. 63  มีงำนที่ไม่ไดเ้ขำ้บริกำรลกูคำ้  สดัส่วน  50 %  
ของงำนทัง้หมด สว่นใหญ่เนื่องจำกกำรระบำดของ COVID-19 และมีงำนท่ี
ไม่ไดร้ะบุเหตุผลที่เขำ้บริกำรไม่ได ้  ซึ่งแผนกศูนยร์วมช่ำงส่งรำยงำนกำร
ปฏิบตัิงำนของช่ำงใหแ้ผนกบิลดิง้แครล์ำ่ชำ้ 

สงู 

 

 

 

 

 

 

 

ปำนกลำง 

▪ นัดประชุมผู้ที่ เ ก่ียวข้อง ร่วมหำแนว
ทำงแก้ไขเพื่อด ำเนินกำรหำมำตรกำร
ป้องกนั สรุปใหก้ลบัไปหำสินคำ้ดงักลำ่ว 
อีกครัง้ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่ชดัเจน ในกำร
ด ำเนินกำรตัดออกจำก Z1 และมีมติ
ไม่ใหม้ีกำรจัดกำรในลกัษณะนีอ้ีก หำก
เกิดปัญหำจะตอ้งวิเครำะหห์ำสำเหต ุใน
ขณะเดี ยวกันกำรขำยสินค้ำยังคง
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ต ำ มปกติ แ ล ะ ห ำ ก
ตรวจเช็คแลว้พบวำ่สนิคำ้สญูหำยจรงิให้
ด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรตัด    สต็อก 
ดว้ยกระบวนกำรท่ีถกูตอ้งตำมหลกับญัชี 

 

▪ แผนกศูนยร์วมช่ำงจะน ำสง่รำยงำนกำร
ปฏิบตัิงำนใหแ้ผนกบิลดิง้  แคร ์ ทกุเดือน  
ภำยในวนัท่ี 5  ของเดือนถดัไป 
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12. รายการระหว่างกัน 

รำยละเอียดบคุคลทีเ่ก่ียวโยงทีม่รีำยกำรเก่ียวโยงกนักบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย ส ำหรบังวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และงวดบญัชีปี  2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มี
ดงันี ้

 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์

1. นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ - กรรมกำรบรษัิท กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ประธำนกรรมกำรบรหิำร และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิทคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 13.26   (ขอ้มลูตำมทะเบยีนผูถื้อหลกัทรพัย ์ ณ  วนัท่ี  31  ธนัวำคม 2563) 

2. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ - กรรมกำรบรษัิท กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม ประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร และเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท โดยถือหุน้ในบรษัิท
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 6.70   (ขอ้มลูตำมทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย ์ณ วนัท่ี   31 ธนัวำคม  2563) 

3. นำงสำวปิยนชุ เปำ้สวุรรณ - ภรรยำของนำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิท 
4. นำยยงศกัดิ ์จิรกำลวงศ ์ - พี่ชำยของนำยยงยทุธ จิรกำลวงศ ์ซึง่เป็นประธำนเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินของบรษัิท (สิน้สดุวนัท่ี 31 สงิหำคม 2562) และ

เป็นผูถื้อหุน้ในบรษัิทคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 0.02 ของทนุจดทะเบยีนก่อน IPO 
5. บรษัิท เพื่อนซกัรดี จ ำกดั จ ำหนำ่ยน ำ้ยำส ำหรบัซกัรดี นิติบคุคลที่นำงสำวปิยนชุ เปำ้สวุรรณ (คูส่มรสของนำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ)  ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 92.33 ของทนุจดทะเบียน และ

ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทดงักลำ่ว  
(บรษัิทดงักลำ่วเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยของ PRAPAT นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎำคม 2562) 

6. บรษัิท ลนิิน ด็อกเตอร ์จ ำกดั บรกิำร ซกั อบ รดี นิติบคุคลที่นำงสำวปิยนชุ เปำ้สวุรรณ (คูส่มรสของนำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ)  ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 60.00 ของทนุจดทะเบียน และ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทดงักลำ่ว 

7. บรษัิท ไดกำ้ (ไทย) จ ำกดั จ ำหนำ่ยเคมีภณัฑ ์ นิติบคุคลที่ ดร.สบืพงศ ์อติชำตกำร ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิท ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25.00 ของทนุจดทะเบยีน และด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทดงักลำ่ว 
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะธุรกจิ ลักษณะความสัมพนัธ ์
8. บรษัิท ไดกำ้ เอสเตท จ ำกดั อสงัหำรมิทรพัย ์ นิติบคุคลที่ ดร.สบืพงศ ์อติชำตกำร ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิท ถือหุน้ทำงตรงในสดัสว่นรอ้ยละ 15.00 ของทนุจดทะเบียน และถือหุน้

ทำงออ้มผำ่น บจก.ไดกำ้ (ไทย) (บจก.ไดกำ้ (ไทย) ถือหุน้ บจก.ไดกำ้ เอสเตท รอ้ยละ 20.00) และด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทใน
บรษัิทดงักลำ่ว 

9. บรษัิท เอ็น.วำย. พืชไร ่จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบั
เกษตรกรรมตน้กลำ้ยำงพำรำ 

นิติบคุคลที่ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท ถือหุน้ทำงตรงในสดัสว่นรอ้ยละ 
17.70 ของทนุจดทะเบยีน และถือหุน้ทำงออ้มผำ่น บจก.เอ็น.วำย. รบัเบอร ์(บจก.เอ็น.วำย. รบัเบอร ์ถือหุน้ บจก.เอ็น.วำย. พืชไร ่
รอ้ยละ 18.00) และด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทดงักลำ่ว 

10. บรษัิท เอ็น.วำย. รบัเบอร ์จ ำกดั ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำงขน้
และน ำ้ยำงแปรรูป 

นิติบคุคลที่ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 11.64 และ
ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทดงักลำ่ว 

11. บรษัิท ทะเลทรพัย ์จ ำกดั ใหเ้ชำ่อำคำรและลงทนุใน
บรษัิทอื่น 

นิติบคุคลที่ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์ซึง่เป็นกรรมกำรบรษัิทและผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิท ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 16.43 ของ
ทนุจดทะเบียน และด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทดงักลำ่ว 

 
รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษัิทกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ในงวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และงวดบญัชี ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

1. นำยสืบพงศ ์
เกตนุตุิ 

กำรค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
นำยสืบพงศฯ์ ค  ำ้ประกนั
วงเงินสินเช่ือของบรษิัทและ
บรษิัทย่อย 
 
 
 
 

 
วงเงินค  ำ้ประกนั 442.00 
วงเงินท่ีใช ้ 279.64 

 
วงเงินค  ำ้ประกนั 586.00 
วงเงินท่ีใช ้ 365.30 

นำยสืบพงศ ์เกตนุตุิ ค  ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยกบัสถำบนักำรเงินใน
นำมบคุคล ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำกูยื้มเงินจำกสถำบนักำรเงิน โดยบรษิัทไม่มีกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกำรค ำ้ประกนัดงักล่ำวแตอ่ย่ำงใด  
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นของบริษัท ซึ่งมีควำม
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

 
 

เหมำะสมและเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท อีกทัง้ยงัเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก  ำหนดใน
สญัญำกูยื้มเงินจำกสถำบนักำรเงิน     

2. นำยอรรนพ 
จลุพนัธ ์

กำรค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือ 
นำยอรรนพฯ ค  ำ้ประกนั
วงเงินสินเช่ือของบรษิัทและ
บรษิัทย่อย 
 

 
วงเงินค  ำ้ประกนั  400.00 
วงเงินท่ีใช ้ 254.64 

 
วงเงินค  ำ้ประกนั 539.00 
วงเงินท่ีใช ้ 343.13 

นำยอรรนพ จุลพนัธ ์ค  ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยกบัสถำบนักำรเงินใน
นำมบคุคล ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำกูยื้มเงินจำกสถำบนักำรเงิน โดยบรษิัทไม่มีกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนกำรค ำ้ประกนัดงักล่ำวแตอ่ย่ำงใด  
 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นของบริษัท ซึ่งมีควำม
เหมำะสมและเป็นประโยชนต์อ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท อีกทัง้ยงัเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก  ำหนดใน
สญัญำกูยื้มเงินจำกสถำบนักำรเงิน  
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

 
3. นำงสำวปิยนชุ 

เปำ้สวุรรณ 
คำ่เช่ำท่ีดินและอำคำร 
บรษิัทเช่ำท่ีดินและอำคำร
จำกนำงสำวปิยนชุฯ เพ่ือใช้
เป็นท่ีตัง้ศนูยธ์ุรกิจชะอ ำ 

การบันทกึบัญชีตามทีร่ายงานไว้ในปี 2562 บรษิัทไดท้  ำกำรเช่ำท่ีดนิและสิ่งปลูกสรำ้งกบั นำงสำวปิยนชุ เปำ้สวุรรณ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตัง้ศนูยธ์ุรกิจ
ชะอ ำ โดยเป็นกำรเช่ำท่ีดินโฉนดเลขท่ี 29185 พรอ้มสิ่งปลูกสรำ้งเลขท่ี 329/24 ถนนเพชรเกษม 
ต  ำบลชะอ ำ อ  ำเภอชะอ ำ จงัหวดัเพชรบุรี เนือ้ท่ี 1 งำน 88 ตำรำงวำ อำคำรโกดงัชัน้เดียวและสระ
ว่ำยน ำ้ 1 สระ ดว้ยกำรจัดท ำสัญญำฉบับวันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2557 ระยะเวลำเช่ำ 3 ปี และ
ก ำหนดใหมี้กำรตอ่สญัญำเช่ำออกไปครัง้ละ 3 ปี จ ำนวน 4 ครัง้ ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้

ช่วงการเช่า ระยะเวลาเช่า 
อัตราค่าเช่า 

(บาทต่อเดอืน) 
การปรับ

อัตราค่าเช่า 
รอบท่ี 1 1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60 18,000 

รอ้ยละ 10.00 
ทกุ 3 ปี 

รอบท่ี 2 1 พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 63 19,800 

รอบท่ี 3 1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 66 21,800 
รอบท่ี 4 1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 69 24,000 
รอบท่ี 5 1 พ.ย. 69 – 31 ต.ค. 72 26,400 

 ทัง้นี ้เน่ืองจำกรำยงำนกำรประเมินอัตรำค่ำเช่ำตลำดของท่ีดินและสิ่งปลูกสรำ้งท่ีได้
จัดท ำขึน้ในปี 2557 ยังมิไดมี้วัตถุประสงคเ์ป็นไปเพ่ือเปิดเผยต่อสำธำรณะ บริษัทจึงไดว้่ำจ้ำง
บรษิัท เยียร ์แอพไพรซลั จ ำกดั โดยนำงสำวเบญจวรรณ จงยศย่ิง ผูป้ระเมินชัน้วฒุ ิเลขท่ี วฒ.111 
ผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีอยู่ในรำยช่ือของส ำนกังำน ก.ล.ต. เขำ้ประเมินอตัรำค่ำเช่ำของท่ีดนิและสิ่ง
ปลูกสรำ้งดังกล่ำว โดยมีวัตถุประสงคก์ำรประเมินเพ่ือเปิดเผยต่อสำธำรณะ ส ำหรับใช้ในกำร
อำ้งอิงอัตรำค่ำเช่ำ ผูป้ระเมินไดจ้ัดท ำรำยงำนกำรประเมินฉบบัลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 โดยมี
อตัรำคำ่เช่ำตำมรำคำตลำดของที่ดนิและสิ่งปลกูสรำ้งดงักล่ำว เทำ่กบั 23,600 บำทตอ่เดือน 
 

คำ่เช่ำท่ีดินและอำคำร 0.24  
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

  
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564  เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท อัตรำค่ำเช่ำของรอบสัญญำปัจจุบัน (สิน้สุดวันท่ี 31
ตลุำคม 2563)  เทำ่กบั 19,800 บำทตอ่เดือน ในขณะที่อตัรำค่ำเช่ำซึง่ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำ
อิสระท่ีอยู่ในรำยช่ือของส ำนักงำน ก.ล.ต. และมีวัตถุประสงคใ์นกำรประเมินเพ่ือเปิดเผยต่อ
สำธำรณะ ฉบบัลงวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 เท่ำกบั 23,600 บำทต่อเดือน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำอตัรำค่ำเช่ำปัจจุบนัรวมถึงอัตรำค่ำเช่ำท่ีจะปรบัเพิ่มในกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำรอบ
ถดัไป  ซึ่งเท่ำกับ 21,800 บำทต่อเดือน มีควำมสมเหตสุมผลและเป็นอตัรำท่ีต  ่ำกว่ำรำคำประเมิน
ดงักล่ำว 

การบันทกึบัญชีตามทีไ่ด้ปรับปรุงและจัดประเภทรายการ
ใหม่ตาม TFRS 16 เร่ืองสัญญาเช่า 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

 คำ่เส่ือมรำคำ 0.20 
สินทรพัยส์ิทธิกำรใช ้
งวดบญัชี  ปี 2563 
 
ดอกเบีย้จ่ำย 0.12 
งวดบญัชี ปี 2563 
 
หนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ 1.94 
ณ 31  ธ.ค. 63 

4. นำยยงศกัดิ ์
จิรกำลวงศ ์

(ช่ือเดมิ นำยธนกฤต 
จิรกำลวงศ)์ 

คำ่ใชจ้่ำยบรกิำร 
บริษัทว่ำจ้ำงนำยยงศักดิ์ฯ 
เ พ่ื อดูแลงำนใน เขต พื้น ท่ี
จงัหวดัภเูก็ต กระบี่ พงังำ 
 
 
คำ่ใชจ้่ำยบรกิำรเพิ่มเตมิ 

 
0.40 

 
 
 
 
 

0.34 

 
ไม่เป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั 

 
 
 
 
 

ไม่เป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั 

คณุยงศกัดิ ์ จิรกำลวงศ ์เป็นอดีตหวัหนำ้ช่ำงของบริษัทซึ่งเป็นผูช้  ำนำญในกำรดแูลซอ่มแซมเครื่อง
ท ำน ำ้รอ้นประหยัดพลังงำน (Heat Pump) โดยในปี 2555 คุณยงศกัดิ์ฯ ไดล้ำออกจำกกำรเป็น
พนกังำนของบริษัท เน่ืองจำกตอ้งกำรประกอบอำชีพอิสระ อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทขำดแคลนทีมช่ำง
ท่ีดแูลงำนซ่อมบ ำรุงเครื่องท  ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำนในพืน้ท่ีทำงภำคใตซ้ึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ี
มีโรงแรมและรีสอรต์ซึง่เป็นกลุ่มลกูคำ้หลกั บรษิัทจงึไดจ้ดัท  ำสญัญำบรกิำรกบันำยยงศกัดิ ์ จิรกำล
วงศ ์ในรูปแบบกำรว่ำจำ้งจำกบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลำ 12 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 โดยนำยยงศกัดิ์ฯ จะใหบ้ริกำรตรวจเช็ค ซ่อมบ ำรุง
เครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยัดพลังงำน พรอ้มทัง้สนับสนุนดำ้นกำรขำย ซึ่งนำยยงศักดิ์ฯ เป็นช่ำง
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

บริษัทว่ำจ้ำงนำยยงศักดิ์ฯ
เ พ่ือซ่อมบ ำรุงเครื่องท ำน ้ำ
รอ้นประหยดัพลงังำน 
 
คำ่ใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 
บรษิัทมีค่ำใขจ้่ำยคำ้งจ่ำยกบั
นำยยงศกัดิฯ์ 

 
 
 
 

0.06 

 
 
 
 

ไม่เป็นรำยกำรเก่ียวโยงกนั 

ผูเ้ช่ียวชำญในกำรดแูลเครื่องท  ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน และเป็นบคุคลที่มีควำมคุน้เคยอยู่ในเขต
พืน้ท่ีกำรใหบ้ริกำรจังหวดัภูเก็ต กระบี่ และพังงำ โดยบริษัทจ่ำยค่ำจำ้งเป็นรำยเดือนในปี 2561 
และปี 2562 เทำ่กบั 40,000 บำทตอ่เดือน และ 50,000 บำทตอ่เดือน ตำมล ำดบั  
 ทัง้นี ้นำยยงยุทธ จิรกำลวงศ ์สิน้สุดกำรด ำรงต  ำแหน่งประธำนเจ้ำหนำ้ท่ีกำรเงินของ
บริษัทเม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 นำยยงศกัดิ์ฯ จึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษัทนบัแต่วนั
ดงักล่ำว 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ซึง่ในทำงปฏิบตัขิองบริษัทจะมีกำรพิจำรณำแตง่ตัง้พนกังำนเก่ำท่ีมี
ควำมรูค้วำมเช่ียวชำญในธุรกิจและบริกำรของกลุ่มบริษัทใหเ้ป็นตัวแทนจ ำหน่ำยหรือตัวแทน
ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ ถำ้พนกังำนคนดงักล่ำวมีควำมสนใจเม่ือลำออกและกลบัไปยงัภูมิล  ำเนำของ
ตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องกลุ่มบริษัทในกำรขยำยฐำนลูกคำ้และฐำนกำรใหบ้ริกำรกระจำย
กวำ้งขวำงทั่วประเทศ ส ำหรบัอัตรำค่ำตอบแทน 50,000 บำทต่อเดือน (ไม่รวมงำนประเภทงำน
ซอ่ม / งำนบรกิำรดแูลเครื่อง Heat Pump และ คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำงและท่ีพกัในกรณีออกนอก
เขตพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต) ซึง่มีกำรคดิคำ่บรกิำรเป็นไปตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงตำมสญัญำ 

5. บรษิัท เพ่ือน
ซกัรีด จ ำกดั 
(PZR) 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
บริษัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่ บจก.
เพ่ือนซกัรีด 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 

 
2.86 

 
 

0.001 

 
2.08 

 
 

- 

บรษิัทรบัจำ้งผลิตสินคำ้ (OEM) ช่วงระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถงึ 30 มถินุำยน 2562 ประเภท
น ำ้ยำส ำหรบัซกัรีดใหก้ับบริษัท เพ่ือนซกัรีด จ ำกดั ซึ่งด  ำเนินธุรกิจขำยน ำ้ยำซกัรีดใหก้ับผูบ้ริโภค
และรำ้นซกัรีด ภำยใตต้รำสินคำ้รูป “ชำ้ง” และค ำว่ำ “ซกั อบ รีด” โดยบริษัทขำยสินคำ้ในรำคำ
และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกตทิั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตัิกบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

บจก.เพ่ือนซกัรีด คำ้งช ำระค่ำ
สินคำ้ใหแ้ก่บรษิัท 

บริษัทแต่งตัง้ให ้บริษัท เพ่ือนซกัรีด จ ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษัท โดยมีกำรจัดท ำ
สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยปี 2562 นบัตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ซึ่งมีอำยุ 1 ปี และตอ้ง
ท ำกำรต่ออำยุสัญญำทุกปี โดยมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกติทั่วไป เช่นเดียวกันกับตัวแทน
จ ำหน่ำยรำยอ่ืนๆทกุรำย 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท  
 

ร ำย ได้จ ำกค่ ำขนส่ ง และ
บรกิำร 
บรษิัทเรียกเก็บคำ่จดัส่งสินคำ้ 
และบริกำรแพ็คสินค้ำจำก 
บจก.เพ่ือนซกัรีด 
 
ลกูหนีอ่ื้น 
บจก.เพ่ือนซกัรีด คำ้งช ำระค่ำ
ขนส่งสินค้ำและบริกำรแก่
บรษิัท 

 
 

0.05 
 
 
 
 

0.004 

 
 

0.04 
 
 
 
 

0.006 

บริษัทขำยสินคำ้ประเภทผลิตภณัฑเ์คมีส ำหรบัซกัรีดใหก้บั บจก.เพ่ือนซกัรีด โดยบริษัทใหบ้ริกำร
ขนส่งแก่สินคำ้ท่ีขำยและเรียกเก็บค่ำบริกำรในรำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีเป็นปกติทั่ วไป
เช่นเดียวกบักำรปฏิบตักิบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีรำคำและเง่ือนไขทั่วไปเสมือนกำร
ท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกรำยกำร
กบักิจกำรภำยใตก้ำรควบคุม
เดียวกนั 
บริษัทซือ้เครื่องหมำยกำรค้ำ 
และสตูรผลิตสินคำ้จำก บจก.
เพ่ือนซกัรีด 
 

 
 
 

5.82 
 
 
 

 
 
 

- 

ในอดีต บจก.เพ่ือนซกัรีด ว่ำจำ้งบริษัทในกำรผลิตสินคำ้ (OEM) และน ำไปติดตรำสินคำ้รูป “ชำ้ง” 
และค ำว่ำ “ซัก อบ รีด” เพ่ือจ ำหน่ำยใหแ้ก่รำ้นซักอบรีด โดยท่ีบริษัทไดจ้ัดท ำสัญญำตัวแทน
จ ำหน่ำยกบั PZR ซึง่ PZR จะไดส้ิทธิในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้แก่รำ้นซกัอบรีดภำยในประเทศแต่เพียง
ผูเ้ดียว และ PZR มีตรำสินคำ้ของตนเอง ดว้ยเหตดุงักล่ำวกำรประกอบธุรกิจของ PZR จึงเป็นกำร
ขดัแยง้กบัธุรกิจของบรษิัท เน่ืองจำกมีตรำสินคำ้เป็นของตนเอง และเป็นกำรปิดโอกำสของบรษิัท
ในกำรท ำกำรตลำดแก่รำ้นซกัอบรีดในประเทศไทย 
ในไตรมำสท่ี 3 ปี 2562 บริษัทจึงด  ำเนินกำรแกไ้ขประเด็นควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์โดยกำร
ท ำสญัญำกบั PZR เพ่ือซือ้ตรำสินคำ้รูป “ชำ้ง” ท่ีมีค  ำวำ่ “ซกั อบ รีด” สตูรในกำรผลิตสินคำ้ รวมถงึ
บรรจภุณัฑส์ินคำ้กลุ่มดงักล่ำว ในมลูคำ่ 5.82 ลำ้นบำท ซึง่ภำยหลงักำรจดัท ำสญัญำแลว้ PZR จะ
มีฐำนะเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำยหนึ่งของบริษัทซึ่งไม่ไดมี้สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้
แก่กลุ่มรำ้นซกัอบรีดอีกต่อไป โดยตวัแทนจ ำหน่ำยรำยอ่ืนของบรษิัทก็สำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้ตรำ 
“ชำ้ง” แก่กลุ่มรำ้นซกัอบรีดทั่วประเทศไทยไดด้ว้ยเช่นกนั ทัง้นี ้บรษิัทอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้รูป “ชำ้ง” ท่ีมีค  ำวำ่ “ซกั อบ รีด” 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเหน็วำ่ กำรท ำรำยกำรซือ้เครื่องหมำยกำรคำ้และสตูรกำรผลิตดงักล่ำว เป็นรำยกำรท่ีมีควำม
จ ำเป็นเพ่ือแก้ไขประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนข์องบริษัท โดยฝ่ำยบริหำรไดใ้ชห้ลักควำมระมัดระวงัและทฤษฎีกำรเงินท่ีเป็นไปตำม
วิชำกำรในกำรค ำนวณรำคำท่ีไดเ้สนอเพ่ือเขำ้ท  ำรำยกำรดงักล่ำวแลว้ ประกอบกับมีกำรเจรจำ
ตอ่รองในรำคำซือ้ขำยและเง่ือนไขในกำรช ำระเงินโดยรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัทเป็นส ำคญั 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

ซือ้สินคำ้ 
บริษัทซื ้อสินค้ำจำก บจก.
เพ่ือนซกัรีด 
 
 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 
บริษัทค้ำ งช ำ ร ะค่ ำสิ นค้ำ
ใหแ้ก ่บจก.เพ่ือนซกัรีด 
 
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืน 
บริษัทซื ้อบร รจุภัณฑ์จำก 
บจก.เพ่ือนซกัรีด 
 
เจำ้หนีอ่ื้น 
บริษัทค้ำงช ำระค่ำใช้จ่ำย
ใหแ้ก ่บจก.เพ่ือนซกัรีด 

 
0.31 

 
 
 
 

- 
 
 
 

0.05 
 
 
 

0.02 

 
0.17 

 
 
 
 

0.03 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

บริษัทมีกำรซือ้สินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้รูป “ช้ำง” กับ บจก.เพ่ือนซักรีด ซึ่งประกอบดว้ยสินค้ำ
ประเภทน ำ้ยำซักรีด อุปกรณ์อ่ืนๆ และบรรจุภัณฑข์นำดเล็ก ทัง้นี ้ภำยหลังจำกท่ีบริษัทได้ท  ำ
สัญญำซือ้เครื่องหมำยกำรคำ้และสูตรกำรผลิตจำก PZR แลว้ บริษัทมีสินคำ้ไม่เพียงพอต่อกำร
จ ำหน่ำยในช่วงแรก เน่ืองจำกยังอยู่ระหว่ำงรอผลอนุญำตฉลำกสินค้ำและบรรจุภัณฑ์จำก
หน่วยงำนภำครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัทได้มีค  ำสั่งซือ้สินคำ้จำกลูกคำ้
มำแลว้ บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งซือ้สินคำ้ส ำเร็จรูปจำก PZR เพ่ือจ ำหน่ำยใหก้ับลูกค้ำตำม
ค ำสั่งซือ้ไปก่อน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีรำคำและ
เง่ือนไขทั่วไปเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือ
ประโยชนข์องบรษิัท 
 

6. บรษิัท ลินิน  
ดอ็กเตอร ์
จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
บริษัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่ บจก.
ลินิน ดอ็กเตอร ์
 
 
 

 
2.03 

 
 
 
 

 
0.58 

 
 
 
 

บรษิัทขำยสินคำ้ประเภทน ำ้ยำซกัรีดใหก้บั บจก.ลินิน ดอ็กเตอร ์ซึง่ด  ำเนินธุรกิจรำ้นซกั อบ รีด โดย
บรษิัทขำยสินคำ้ในรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกตทิั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตักิบัคู่คำ้รำย
อ่ืน 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

รำยไดจ้ำกคำ่ขนส่ง 
บรษิัทเรียกเก็บคำ่จดัส่งสินคำ้ 
บจก.ลินิน  ดอ็กเตอร ์
 
ลกูหนีก้ำรคำ้ 
บจก.ลิ นิน ด็อกเตอร์ ค้ำง
ช ำระคำ่สินคำ้กบับรษิัท 

 
- 
 
 
 

0.25 

 
0.0006 

 
 

 
0.16 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 
 

เจำ้หนีก้ำรคำ้ 
บริษัทคำ้งช ำระค่ำบริกำรซัก
รีดชุดพนักงำนโรงงำนแก่  
บจก.ลินิน  ดอ็กเตอร ์
 
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืน 
บริษัท ใช้บริกำรซัก รี ด ชุ ด
พนักงำนโรงงำน จำกบจก.
ลินิน ดอ็กเตอร ์
 
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย 
บริษัทคำ้งช ำระค่ำบริกำรซัก
รีดชุดพนักงำนกับบจก.ลินิน 
ดอ็กเตอร ์
 

 
- 
 
 
 

 
0.42 

 
 
 
 

0.13 

 
0.02 

 
 
 
 

0.36 
 
 
 

 
0.02 

บริษัทใชบ้ริกำรซกัอบรีดชุดพนักงำนส ำหรบัพนกังำนโรงงำนของบริษัท กบั บจก.ลินิน ด็อกเตอร ์

โดยช ำระรำคำค่ำบรกิำรและเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตัิ

กบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่กำรซกัอบรีดชุดพนกังำนโรงงำนถือเป็นหนึ่งในเง่ือนไขสวสัดิกำร
ท่ีบริษัทใหแ้ก่พนกังำนตำมสญัญำ ทัง้นีค้่ำจำ้งบริกำรซกัรีดเป็นไปตำมรำคำปกติทั่วไป ซึ่งมีกำร
คดิคำ่บรกิำรตำมลกัษณะประเภทผำ้ท่ีส่งซกั 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

7. บรษิัท ไดกำ้ 
(ไทย) จ ำกดั 

ซือ้สินคำ้ 
บริษัทซื ้อสินค้ำวัตถุดิบจำก 
บจก.ไดกำ้ (ไทย)  
 
คำ่ใชจ้่ำยอ่ืน 
บริษัทซือ้วัสดุสิน้เปลืองจำก 
บจก.ไดกำ้ (ไทย) 
 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 
บริษัทค้ำงช ำระค่ำสินคำ้แก่ 
บจก.ไดกำ้ (ไทย) 
 
 

 
6.57 

 
 
 

- 
 
 

 
2.87 

 
5.64 

 
 
 

0.001 
 
 
 

2.29 

บรษิัทซือ้วตัถดุิบประเภทสำรเคมีเพ่ือใชใ้นกำรผลิตสินคำ้จำกบรษิัท ไดกำ้ (ไทย) จ ำกดั ซึง่ด  ำเนิน
ธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์เน่ืองจำก บริษัท ไดกำ้ (ไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยสำรเคมีในรำคำท่ีต  ่ำกว่ำ
เม่ือเปรียบเทียบกับคู่คำ้รำยอ่ืน รวมถึงมีคุณภำพของสินคำ้ท่ีดีกว่ำ โดยบริษัทด  ำ เนินกำรจัดซือ้
วตัถุดิบซึ่งเป็นไปตำมขัน้ตอน กระบวนกำรจดัซือ้ตำมท่ีก ำหนดในระเบียบของบริษัท และมีรำคำ
และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกตทิั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตัิกบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี

ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป

เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 

8. บรษิัท ไดกำ้ 
เอสเตท จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
บริษัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่ บจก.
ไดกำ้ เอสเตท 
 
รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 
บริษัทให้บริกำรแก่  บจก.
ไดกำ้ เอสเตท 

 
0.003 

 
 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 

บริษัทขำยสินคำ้ประเภทน ำ้ยำท ำควำมสะอำด อุปกรณ ์และใหบ้ริกำรใหแ้ก่ บจก.ไดกำ้ เอสเตท 
ซึ่งด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรพัย ์โดยบริษัทขำยสินคำ้และใหบ้ริกำรในรำคำและเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกตทิั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตักิบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

9. บรษิัท เอ็น.
วำย. พืชไร ่
จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
บริษัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่ บจก.
เอ็น. วำย. พืชไร ่

 
0.01 

 
 
 

 

 
0.002 

บริษัทขำยสินคำ้ประเภทผลิตภณัฑก์ลุ่มครวัเรือน (Home Care) ใหก้บั บจก.เอ็น. วำย. พืชไร่ ซึ่ง
ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกับเกษตรกรรมตน้กล้ำยำงพำรำ โดยบริษัทขำยสินคำ้ในรำคำและเง่ือนไข
ทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกตทิั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตักิบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 
 

10. บรษิัท เอ็น.
วำย. รบัเบอร ์
จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
บรษิัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่ บจก. 
เอ็น.วำย. รบัเบอร ์

 
0.005 

 
0.005 

 
 

บรษิัทขำยสินคำ้ประเภทผลิตภณัฑก์ลุ่มครวัเรือน (Home Care) ใหก้บั บจก.เอ็น. วำย.รบัเบอร ์ซึง่
ด  ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ยำงขน้และน ำ้ยำงแปรรูป โดยบริษัทขำยสินคำ้ในรำคำ
และเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกตทิั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตัิกบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564  เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 
 

11. บรษิัท ทะเล
ทรพัย ์จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
บริษัทขำยสินคำ้ใหแ้ก่ บจก.
ทะเลทรพัย ์
 

 
0.31 

 
- 

บริษัทขำยเครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยัดพลังงำน (Heat Pump) ใหก้ับ บจก.ทะเลทรพัย ์ซึ่งด  ำเนิน
ธุรกิจดำ้นอสังหำริมทรพัย ์โดยบริษัทขำยสินคำ้ในรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีเป็นปกติทั่วไป
เช่นเดียวกบักำรปฏิบตักิบัคูค่ำ้รำยอ่ืน 
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกัน 

ลักษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ลักษณะรายการ งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31 ธ.ค. 2562 

งวด 12 เดอืน 
สิน้สุด 31  ธ.ค. 2563 

 
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ 
ท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 19  กมุภำพนัธ ์2564 ไดพ้ิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติทำงกำรคำ้ ซึ่งมีรำคำ และเง่ือนไขทั่วไป
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก ซึง่มีควำมเหมำะสมและเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท 
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12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษัิทกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์มี
ส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 19   กมุภำพนัธ ์2564 ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่รำยกำร
ระหว่ำงกันดงักล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป และถือเป็นกำรปฏิบตัิเช่นเดียวกันกบั
บคุคลหรอืกิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งอื่น รวมทัง้ไมม่ีกำรถ่ำยเทผลประโยชนร์ะหวำ่งบรษัิท 
 

12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 
 กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลที่ เก่ียวโยงกนักบับริษัท บุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน ์มีสว่นไดส้ว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคตซึ่งเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไขกำรคำ้ปกติหรือรำคำตลำด ภำยใตเ้ง่ือนไขที่
สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้และไม่ก่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์ฝ่ำยบริหำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมปกติภำยใต้หลักกำรที่ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติ และจัดท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้กับทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทกุไตรมำส 

ส ำหรบัในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกนัไม่เป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ บริษัทจะจดัใหม้ีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจำรณำใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระ ผูเ้ช่ียวชำญอิสระเฉพำะดำ้นหรือผู้
ตรวจสอบบญัชี เป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร
ตรวจสอบใชใ้นกำรประกอบกำรตดัสนิใจและใหค้วำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ตำมแตก่รณี เพื่ออนมุตัิรำยกำร
ดังกล่ำวก่อนกำรเขำ้ท ำรำยกำร ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ไดร้บักำร
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษัท และหำกหุน้สำมญัของบริษัทไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) แลว้ 
บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมตัิกำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง หรอืขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ซึง่ผูท้ี่อำจมีควำมขดัแยง้หรอืมีสว่นได้
เสยีในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงมติในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนันัน้ ๆ 
 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
 

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563 ไดก้ ำหนดนโยบำยหรอืแนวโนม้กำรท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต ดงันี ้

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนำคตหำกบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชนก์ับบริษัท บริษัทจะก ำหนดเง่ือนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่ง
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สำมำรถอำ้งอิงเปรียบเทียบไดก้บัเง่ือนไขหรือรำคำที่เกิดขึน้กบัธุรกิจประเภทเดียวกนัที่บริษัทกระท ำกบับคุคลภำยนอก ทัง้นี ้
บริษัทจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเห็นเก่ียวกับรำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทัง้ควำมจ ำเป็ นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่ง
กันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจำรณำใหผู้ป้ระเมินรำคำอิสระ ผูเ้ช่ียวชำญอิสระเฉพำะดำ้นหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใชใ้นกำรประกอบกำรตดัสินใจและให้
ควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท หรือผูถื้อหุน้ตำมแตก่รณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงินที่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี และหำกหุน้สำมญัของบริษัทไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ 
(mai) แลว้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดโดยส ำนกังำน ก.ล.ต.
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรรมกำรจะตอ้งไม่อนุมตัิรำยกำรใดๆ ท่ีตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตอ้งเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำ ซึ่งบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ 
ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดที่เก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำร
ท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครดั นอกจำกนี ้บริษัทจะไม่ท ำ
รำยกำรระหวำ่งกนักบับรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งที่ไมใ่ช่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบรษัิท 
 
 ทัง้นี ้รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีแนวโนม้เกิดขึน้อยูต่อ่ไปในอนำคต สรุปไดด้งันี  ้

1. รำยกำรระหวำ่งกนัท่ีบรษัิทพึง่พิงกรรมกำร 2 ทำ่น ไดแ้ก่ นำยสบืพงศ ์เกตนุตุิ และนำยอรรนพ จลุพนัธ ์ในกำรค ำ้
ประกนัเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินภำยในประเทศโดยไมม่ีกำรคิดค่ำตอบแทนในกำรค ำ้ประกนั ทัง้นีฝ่้ำยบรหิำร
มอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ที่กำรเงินด ำเนินกำรติดตอ่เจรจำกบัสถำบนักำรเงินในกำรขออนมุตัิใหย้กเลิกกำร
ค ำ้ประกนั โดยภำยหลงับรษัิทเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ แลว้ บรษัิทเช่ือมั่นวำ่ สถำบนักำรเงิน
จะถอนกำรค ำ้ประกนัของกรรมกำรใหแ้ก่ทัง้บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

2. รำยกำรเช่ำที่ดินและอำคำรจำกนำงสำวปิยนุช เป้ำสวุรรณ บริษัทยงัคงมีควำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำที่ดินและอำคำร
ดงักลำ่วเพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้ศนูยธ์ุรกิจชะอ ำ โดยเมื่อสญัญำเช่ำปัจจบุนัครบอำยวุนัที่ 31 ตลุำคม 2563 บริษัทจะตอ่
อำยกุำรเช่ำที่ดินและอำคำรดงักลำ่วส ำหรบัรอบวนัที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ตลุำคม 2566 คิดอตัรำคำ่
เช่ำเดือนละ 21,800 บำท ตำมเง่ือนไขในสญัญำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นวำ่อตัรำค่ำเช่ำที่ปรบั
เพิ่มขึน้มำในกำรต่ออำยุสญัญำรอบดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และต ่ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินโดยผู้
ประเมินรำคำอิสระที่อยู่ในรำยช่ือของส ำนักงำน ก.ล.ต. และมีวัตถุประสงคใ์นกำรประเมินเพื่อเปิดเผยต่อ
สำธำรณะ 

3. รำยกำรซือ้ขำยสนิคำ้กบับรษัิท เพื่อนซกัรดี จ ำกดั ซึง่เป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยของบรษัิท จะยงัคงมีรำยกำรเกิดขึน้เป็น
ปกติ เนื่องจำกเป็นกำรซือ้ขำยสนิคำ้ตำมธุรกิจปกติของบรษัิท โดยมีรำคำและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ที่เป็นปกติทั่วไป
เช่นเดียวกบัท่ีบรษัิทท ำกบัตวัแทนจ ำหนำ่ยรำยอื่นๆ ทกุรำย 

4. รำยกำรธุรกรรมทำงกำรคำ้อื่นๆ เช่น กำรใชบ้ริกำรซกัรีดชุดพนกังำนจำก บริษัท ลินิน ด็อกเตอร ์จ ำกัด กำรซื ้อ
วตัถดุิบจำกบริษัท ไดกำ้ (ไทย) จ ำกดั และกำรซือ้ขำยสินคำ้กบับคุคลเก่ียวโยง เป็นตน้ บริษัทจะยงัคงมีกำรท ำ
รำยกำรเกิดขึน้ เนื่องจำกเป็นกำรซือ้ขำยสินคำ้ตำมธุรกิจปกติของบริษัท และรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติของ
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บริษัท โดยที่บริษัทจะท ำรำยกำรตำมรำคำตลำดและเง่ือนไขทำงกำรคำ้ที่เป็นปกติทั่วไปเช่นเดียวกบักำรปฏิบตัิ
กบัคูค่ำ้รำยอื่น 

 
12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน  
 
 เพื่อเป็นกำรคุม้ครองผูล้งทุน ในอนำคตถำ้มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้กับบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน ์มีส่วนไดส้่วนเสีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นอนำคต บริษัทจะจัดใหม้ีกำรน ำเสนอรำยกำร
ดงักลำ่วผ่ำนที่ประชมุคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรตรวจสอบเขำ้รว่มประชมุ ยกเวน้กำรท ำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกนัประเภท
รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติที่เป็นไปตำมรำคำตลำด และมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกบั
วิญญชูนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนัดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตน
มีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้ง ซึง่ทำงคณะกรรมกำรบรษัิทไดอ้นมุตัิในหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำร
สำมำรถด ำเนินกำรได ้โดยบริษัทจะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักลำ่วเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส ทัง้นี ้เพื่อดแูลใหร้ำยกำรระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงยตุิธรรมและมีนโยบำยกำร
ก ำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 
 
สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 
 
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดบญัชีปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ผูส้อบบญัชี : คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

(ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำมเห็น
โดยผูส้อบบญัชี 

: รำยงำนของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขวำ่ งบกำรเงินรวมของบรษัิทและบริษัท
ย่อย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดบญัชีปี 2562 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
ผูส้อบบญัชี : คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

(ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำมเห็น
โดยผูส้อบบญัชี 

: รำยงำนของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขวำ่ งบกำรเงินรวมของบรษัิทและบริษัท
ย่อย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

   
งบตรวจสอบ : งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรบังวดบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ผูส้อบบญัชี : คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

(ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต.) 
กำรแสดงควำมเห็น
โดยผูส้อบบญัชี 

: รำยงำนของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขวำ่ งบกำรเงินรวมของบรษัิทและบริษัท
ย่อย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบรษัิท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่กิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรด ำเนินงำนรวม
และผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตำมที่ควรในสำระส 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 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 20.12 2.23% 26.00 2.76% 197.44 17.91% 

เงินลงทนุชั่วครำว - 0.00% - 0.00%  -    0.00% 

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 179.64 19.90% 185.39 19.66% 173.06 15.70% 

สนิคำ้คงเหลอื 202.68 22.45% 203.21 21.55% 176.03 15.97% 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 26.21 2.90% 13.98 1.48% 11.88 1.08% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 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% 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น - 0.00% - 0.00% 5.00 0.45% 

เงินลงทนุระยะยำวอื่น 0.80 0.09% 0.80 0.08%  -    0.00% 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 1.80 0.20% 1.77 0.19% 3.44 0.31% 

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

สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้ - 0.00% - 0.00% 23.51 2.13% 

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 2.06 0.23% 1.61 0.17% 1.18 0.11% 

สนิทรพัยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 10.08 1.12% 17.30 1.84% 25.81 2.34% 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 12.52 1.39% 7.00 0.74% 7.36 0.67% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 474.01 52.51% 514.33 54.55% 543.86 49.34% 

รวมสินทรัพย ์ 902.66 100.00% 942.92 100.00% 1,102.27 100.00% 

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 258.39 28.63% 265.23 28.13% 275.57 25.00% 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 142.40 15.78% 140.76 14.93% 98.51 8.94% 

เจำ้หนีแ้ฟคตอริง่ 3.29 0.36% 9.84 1.04%  -    0.00% 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้และเงินรบัลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ 24.28 2.69% 15.42 1.64% 18.94 1.72% 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึง่ปี 

30.95 3.43% 19.78 2.10% 42.55 3.86% 

เงินกูย้ืมระยะยำวอื่นจำกสถำบนักำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 

- 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 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงินท่ีถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 2.70 0.30% 7.11 0.75% 7.86 0.71% 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจำ่ย 4.58 0.51% 3.03 0.32% 4.20 0.38% 

หนีส้นิทำงกำรเงินหมนุเวยีนอื่น - 0.00% - 0.00% 7.18 0.65% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 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% 

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

เงินกูย้ืมระยะยำวอื่นจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ - 0.00% 3.81 0.40% -  0.00% 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - 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% 

หนีส้นิภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.35 0.04% - 0.00%  -    0.00% 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 26.28 2.91% 34.72 3.68% 34.88 3.16% 

หนีส้นิทำงกำรเงินไมห่มนุเวยีนอืน่ - 0.00% - 0.00% 7.40 0.67% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 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 ำระแลว้ 100.00 11.08% 100.00 10.61% 170.00 15.42% 

สว่นเกินมลูคำ่หุน้ 20.15 2.23% 20.15 2.14% 112.65 10.22% 

สว่นเกินทนุจำกกำรจำ่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 16.35 1.81% 16.35 1.73% 16.35 1.48% 

ก ำไรสะสม            

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 152.34 16.88% 187.57 19.89% 163.88 14.87% 

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้ -1.96 -0.22% -7.78 -0.82% -4.42 -0.40% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 300.89 33.33% 330.29 35.03% 472.47 42.86% 

สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 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% 

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

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

รายได้             

รำยไดจ้ำกกำรขำย 760.57 82.73% 815.48 82.80% 667.74 80.90% 

รำยไดค้ำ่เชำ่และคำ่บรกิำร 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% 

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

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

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

ก าไรขั้นตน้ 397.19 43.21% 440.04 44.68% 365.72 44.31% 

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

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดัจ ำหนำ่ย -138.75 -15.09% -147.9 -15.02% -119.50 -14.48% 

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

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น - คำ่ชดเชยกำรเลกิจำ้งงำน -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% 

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

ก าไรก่อนภาษีเงนิได ้ 47.03 5.12% 58.89 5.98% 17.38 2.11% 

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

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

การแบ่งปันก าไรสุทธิ             

     สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 31.21 3.40% 45.23 4.59% 5.86 0.71% 

     สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่อี  ำนำจควบคมุของ
บรษัิทยอ่ย 

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 ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 47.03 58.89 17.38 

รายการปรับปรุง       

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหนำ่ย 63.48 72.23 85.64 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน     0.23 

คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ (ลดลง) -0.72 -1.05                   -    

ตดัจ ำหนำ่ยหนีส้ญู 1.03 1.51 2.19 

กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูคำ่สทุธิที่จะไดร้บั (โอนกลบั) 5.61 -0.63 0.82 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยที่ดินและอปุกรณ ์ 0.48 0.64 0.28 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัย ์ 0.49 1.79 1.37 

ประมำณกำรรบัประกนัคณุภำพสนิคำ้เพิ่มขึน้ (ลดลง) -0.51 0.96 -0.13 

คำ่ใชจ้ำ่ยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 2.32 11.28 15.01 

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ 0.20 0.07 0.73 

ดอกเบีย้รบั -0.27 -0.38 -0.32 

คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 15.37 18.72 19.55 

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน       

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น -14.6 -6.26 3.72 

สนิคำ้คงเหลอื -27.35 0.10 26.37 

สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น -2.71 3.77 3.00 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น -4.30 5.52 -0.36 

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 37.69 -1.37 -41.73 

รำยไดร้บัลว่งหนำ้และเงินรบัลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ 6.08 -8.85 3.52 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 1.04 -1.22 2.50 

ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน -2.16 -2.84 -18.09 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 6.15 4.94 2.66 

เงินสดไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 134.36 157.83 124.33 

หกั ดอกเบีย้จ่ำย -15.28 -19.03 -19.31 

หกั จ่ำยภำษีเงินได ้ -10.7 -7.96 -13.02 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 108.37 130.84 92.01 
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งบกระแสเงนิสด 
งบการเงนิรวม (ฉบับตรวจสอบ) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทนุชั่วครำว (เพิ่มขึน้) ลดลง 0.37 - - 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั (เพิ่มขึน้) ลดลง 1.41 -0.34 -7.89 

ซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ ์ -90.75 -99.55 -75.21 

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน -0.35 -0.53 -0.37 

ซือ้สนิทรพัยจ์ำกกิจกำรภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั - -5.82 - 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ ์ 2.67 2.77 2.17 

ซือ้อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ - - -1.74 

ดอกเบีย้รบั 0.40 0.38 0.40 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน -86.26 -103.09 -82.64 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จำกธนำคำรเพิม่ขึน้ (ลดลง) -24.36 6.84 10.33 

เจำ้หนีแ้ฟคตอริง่เพิ่มขึน้ (ลดลง) -0.67 6.55 -9.84 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 56.38 3.97 - 

ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร -31.94 -30.82 -29.61 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวอืน่ - 11.00 60.29 

ช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวอื่น - -1.78 - 

เงินสดรบัจำกกำรท ำสญัญำขำยและเช่ำกลบัคืน - - 9.07 

ช ำระคืนหนีส้นิจำกกำรท ำสญัญำขำยและเชำ่กลบัคืน - - -6.10 

ช ำระคืนหนีส้นิภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -4.11 -3.91 -8.40 

เงินสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุ - - 162.49 

เงินปันผลจ่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ -11.00 -10.00 -22.00 

เงินปันผลจ่ำยใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ีอ  ำนำจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -3.26 -3.71 -4.17 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ -18.95 -21.87 162.06 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ 3.16 5.88 171.43 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดวนัตน้งวด 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 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.91 0.91 1.21 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเรว็ (เทำ่) 0.42 0.45 0.80 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.23 0.28 0.20 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรคำ้ (เทำ่) 5.48 5.59 4.71 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 66 65 77 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื (เทำ่) 3.03 2.83 2.25 

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ (วนั) 120 128 162 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจำ้หนี ้(เทำ่) 6.01 5.42 5.49 

ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 60 67 66 

ระยะเวลำวงจรเงินสด (CASH CYCLE) (วนั) 126 126 173 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 43.21% 44.68% 44.31% 

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

อตัรำก ำไรอื่น (%) 0.00% 0.00% 0.00% 

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

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) 3.34% 4.51% 0.70% 

อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 10.21% 13.59% 1.39% 

อตัรำผลตอบแทนสนิทรพัย ์(%) 3.61% 4.90% 0.57% 

อตัรำผลตอบแทนสนิทรพัยถ์ำวร (%) 24.53% 27.94% 20.65% 

อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์(เทำ่) 1.08 1.09 0.81 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจำ้ของ (เทำ่) 1.85 1.7 1.23 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 7.28 7.65 5.88 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) (เทำ่) 0.77 0.86 0.62 

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

หมำยเหต:ุ /1 - อตัรำกำรจ่ำยปันผล ค ำนวณจำกเงินปันผลจ่ำยประจ ำปี หำรดว้ย ก ำไรสทุธิประจ ำปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) หกัส  ำรองตำมกฎหมำยประจ ำปี เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรเปรยีบเทียบกบันโยบำยกำรจำ่ยปันผล โดยที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 วนัที่ 23 เมษำยน 2561 มีมติอนมุติใหจ้ำ่ยเงินปัน
ผลประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 11.00 ลำ้นบำท ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562 วนัที่ 30 เมษำยน 2562 มีมติอนมุติใหจ้ำ่ยเงินปันผล
ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 10.00 ลำ้นบำท และที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 วนัที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติอนมุติใหจ้ำ่ยเงินปันผล
ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 22.00 ลำ้นบำท 

                 /2 -  ปี 2563 ไมส่ำมำรถค ำนวณอตัรำกำรจำ่ยปันผลได ้เน่ืองจำก งบเฉพำะกิจกำรของบรษัิทมีผลขำดทนุสทุธิ 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
 กำรวิเครำะหแ์ละอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทงวดบญัชีปี 2561 ถึงปี 2563 อำ้งอิงจำกงบกำรเงินซึ่ง
ตรวจสอบและสอบทำนโดยบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั โดยอำจมีกำรจดัหมวดของรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรใหม่
จำกที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินฉบบัตรวจสอบและฉบบัสอบทำน เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพำะส ำหรบักำรจัดท ำกำรวิเครำะหแ์ละ
ค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำรในสว่นนีเ้ทำ่นัน้ 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ยประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ยำฆำ่เชือ้ ภำยใตต้รำสนิคำ้
หลกั “PEERAPAT” รวมทัง้เป็นผูน้  ำเขำ้และจ ำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร 
(Hospitality Industry) ไดแ้ก่ เครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ เครื่องจกัรและอปุกรณท์ ำควำมสะอำดพืน้ สระว่ำยน ำ้ส  ำเร็จรูปและ
อุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง เครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑท์ี่บริษัทเป็นผูผ้ลิตหรือน ำเขำ้มำจ ำหน่ำยแบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ ์ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑซ์ักรีด 2) กลุ่มผลิตภัณฑฆ์่ำเชือ้ 3) กลุ่มผลิตภัณฑด์ำ้นครวั 4) กลุ่ม
ผลิตภัณฑแ์ม่บำ้นและกำรท ำควำมสะอำดพืน้ 5) กลุ่มผลิตภัณฑท์ี่ใช้ในครวัเรือน 6) กลุ่มผลิตภัณฑส์ระว่ำยน ำ้ 7) กลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์ครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน รวมถึงกำรใหเ้ช่ำและใหบ้ริกำรในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบักลุม่ผลิตภณัฑข์องบริษัท 
ไดแ้ก่ กำรใหเ้ช่ำและบริกำรดำ้นครวั งำนบริกำรดำ้นสระว่ำยน ำ้ งำนบริกำรดำ้นเครื่องท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน และงำน
บรกิำรอื่นๆ  

บรษัิทเนน้ท ำกำรตลำดกบัลกูคำ้ธุรกิจและผูป้ระกอบกำรในลกัษณะ Business-to-Business: B2B และถือไดว้ำ่เป็น
ผูน้  ำเก่ียวกบัผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดในตลำดภำคอตุสำหกรรมกำรใหบ้รกิำร (Hospitality Industry) อำทิ กลุม่ธุรกิจโรงแรม 
รสีอรท์ โรงพยำบำล รำ้นอำหำร เป็นตน้ ปัจจบุนับรษัิทไดเ้พิ่มกลุม่สนิคำ้และช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยใหแ้ก่กลุม่ลกูคำ้ครวัเรอืน
ในลกัษณะ Business-to-Cusotmer: B2C ผ่ำนระบบตลำดออนไลน ์(e-commerce) เพื่อช่วยใหล้กูคำ้เลือกซือ้ผลติภณัฑข์อง
บรษัิทไดส้ะดวกและรวดเรว็มำกขึน้ 
 

14.1 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
 
รายได้ 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรำยละเอียดโครงสรำ้งรำยได ้ในปี 2561-2563 ดงันี ้ 

โครงสร้างรายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย     

  
กลุม่ผลติภณัฑซ์กัรดี 188.41 20.16% 192.29 19.16% 120.78 14.54% 
กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ 174.73 18.70% 197.36 19.66% 217.64 26.19% 
กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั 116.86 12.51% 137.87 13.73% 108.43 13.05% 
กลุม่ผลติภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 69.81 7.47% 75.89 7.56% 79.73 9.59% 
กลุม่ผลติภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรอืน 52.01 5.57% 50.05 4.99% 38.28 4.61% 
กลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 141.28 15.12% 141.25 14.07% 95.94 11.55% 
ผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 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       
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โครงสร้างรายได ้
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั 111.27 11.91% 121.93 12.15% 114.86 13.82% 
กลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 40.35 4.32% 44.15 4.40% 40.04 4.82% 
ผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 6.85 0.73% 2.53 0.25% 1.55 0.19% 
รำยไดบ้รกิำรอื่น/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% 

รำยไดอ้ื่น/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 – รำยไดบ้รกิำรอ่ืน อำทิ บรกิำรติดตัง้ ซอ่มแซม เครือ่งจำ่ยน ำ้ยำ ส  ำหรบัเครือ่งซกัผำ้ขนำดใหญ่ เป็นตน้  
 /2 – รำยไดอ่ื้น ประกอบดว้ย ก ำไร(ขำดทนุ)จำกอตัรำแลกเปลี่ยน ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยทรพัยส์ิน ดอกเบีย้รบั คำ่เชำ่เครือ่งจกัร

อปุกรณแ์ละกำรใหบ้ริกำรแก่ตวัแทนจ ำหน่ำย รำยไดบ้ริกำรของศนูยร์วมช่ำง เป็นตน้ ทัง้นี ้ในปี  2562 และปี 2563 บริษัทมีกำรจดั
กลุ่มใหม่ (reclassify) รำยกำรบญัชีรำยไดอ่ื้นประเภทค่ำเช่ำเครื่องจกัรอปุกรณแ์ละกำรใหบ้ริกำรแก่ตวัแทนจ ำหน่ำย และรำยได้
บริกำรของศนูยร์วมช่ำง ซึ่งเป็นลกัษณะของธุรกิจปกติ ถกูจดักลุ่มใหเ้ป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย และ /หรือรำยไดจ้ำกคำ่เช่ำและบรกิำร 
ตำมลักษณะของรำยไดน้ั้น ทัง้นี ้กรณีหำกมีกำรจัดกลุ่มใหม่ของรำยกำรบัญชีรำยไดอ่ื้นปี 2562 เพื่อประโยชนใ์นกำรวิเครำะห์
เปรยีบเทียบกบัปี 2563 รำยไดอ่ื้นที่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยจะถกูจดักลุม่ไปรวมบนัทกึเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดอ่ื้นที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรใหบ้รกิำรจะถกูจดักลุม่ไปรวมบนัทกึเป็นรำยไดจ้ำกคำ่เชำ่และบรกิำร  

 
 รายได้จากการขาย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำและเครื่องจกัรที่ช่วยสนบัสนุนกำรจ ำหน่ำยน ำ้ยำดำ้นกำรท ำ
ควำมสะอำดและฆำ่เชือ้ส ำหรบัลกูคำ้ธุรกิจและผูป้ระกอบกำรในอตุสำหกรรมกำรใหบ้รกิำร (Hospitality Industry) ซึง่สำมำรถ
แบง่รำยไดจ้ำกกำรขำยออกเป็น 7 กลุม่ผลติภณัฑห์ลกั ตำมตำรำงดงันี ้

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
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) กลุม่ผลติภณัฑซ์กัรดี 188.41 24.77% 192.29 23.58% 120.78 18.09% 
2) กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้ 174.73 22.97% 197.36 24.20% 217.64 32.59% 
3) กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั 116.86 15.37% 137.87 16.91% 108.43 16.24% 
4) กลุม่ผลติภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ 69.81 9.18% 75.89 9.31% 79.73 11.94% 
5) กลุม่ผลติภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรอืน 52.01 6.84% 50.05 6.14% 38.28 5.73% 
6) กลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 141.28 18.58% 141.25 17.32% 95.94 14.37% 
7) ผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 17.47 2.30% 20.77 2.55% 6.96 1.04% 
 
 ในปี 2561 ปี2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรขำยผลิตภัณฑท์ัง้ 7 กลุ่ม เท่ำกับ 760.57 ลำ้นบำท 
815.48 ลำ้นบำท และ 667.74 ลำ้นบำท โดยกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่มีสดัส่วนเป็นรำยไดห้ลกัในปี 2563 ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ โดยมีสดัสว่นรำยไดใ้นช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำมำเท่ำกบั รอ้ยละ 22.97 - 32.59 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย อนัดบัที่
สอง ไดแ้ก่ กลุม่ผลิตภณัฑซ์กัรีดโดยมีสดัสว่นรำยไดใ้นช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำมำเท่ำกบั รอ้ยละ 18.09 – 24.77 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำย และอนัดบัท่ีสำม ไดแ้ก่ กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั โดยมีสดัสว่นรำยไดใ้นช่วง 3 ปีที่ผำ่นมำมำเทำ่กบั รอ้ยละ 15.37 - 16.91 
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ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ทัง้นี ้รำยไดจ้ำกกำรขำยที่ลดลงในปี 2563 เกิดจำกสถำนกำรณโ์ควิด-19 สง่ผลใหก้ลุม่ธุรกิจโรงแรม 
ปิดกิจกำรชั่วครำวตำมมำตรำกำรปิดเมือง (Lock Down)  
 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึน้จำกช่วงเดียวกนัปีก่อนหนำ้ 54.91 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 7.22 สำเหตุหลกัคือมีกำรเติบโตของภำคธุรกิจอุตสำหกรรมกำรใหบ้ริกำร  (Hospitality Industry) ในประเทศไทย
สะทอ้นจำกจ ำนวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้เป็น 39.79 ลำ้นคน และลกูคำ้ประเภทโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่มมีกำรลงทนุ
ขยำยโรงงำนจึงไดส้ญัญำใหม่ในงำนเก่ียวกบัผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้เพิ่มขึน้ นอกเหนือจำกที่ลกูคำ้เดิมที่บริษัทมีสญัญำอยู่ แลว้มี
ปรมิำณกำรผลติเพิ่มขึน้ สง่ผลใหบ้รษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรำยไดเ้พิ่มขึน้โดยเฉพำะรำยไดจ้ำกกลุม่ผลติภณัฑซ์กัรดีเพิ่มขึน้ 3.88 
ลำ้นบำท กลุม่ผลติภณัฑฆ์ำ่เชือ้เพิ่มขึน้ 22.63 ลำ้นบำท กลุม่ผลติภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้เพิ่มขึน้ 6.08 ลำ้นบำท  
อีกทัง้บริษัทยอ่ยมีกำรจ ำหน่ำยเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิไดจ้ ำนวนมำกขึน้ตำมกำรเปิดรำ้นสำขำเพิ่มของลกูคำ้ Food Chain 
และไดส้ดัสว่นปริมำณสั่งซือ้เครื่องลำ้งภำชนะจำกรำ้นอำหำรเพิ่มขึน้ รวมทัง้ผลตอบรบัที่ดีของกำรท ำตลำดเครื่องลำ้งภำชนะ
อตัโนมตัิรุน่ใหม่ๆ ที่มีขนำดกะทดัรดัและมีฟังกช์ั่นกำรใชง้ำนที่ตอบโจทยล์กูคำ้ ประกอบกบัทีมงำนฝ่ำยขำยเริ่มท ำกำรตลำด
ผำ่น website ของบรษัิทยอ่ยเองท ำใหส้ำมำรถจ ำหนำ่ยเครือ่งลำ้งจำนไดเ้พิ่มขึน้จ ำนวนมำก รำยไดก้ลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวัจึง
เพิ่มขึน้โดดเดน่ในปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 21.01 ลำ้นบำท 
 ปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงจำกปีก่อนหนำ้ 147.74  ลำ้นบำท หรอืลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 
18.12 ซึง่สำเหตหุลกัเกิดจำกสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรค COVID-19 ท ำใหน้กัทอ่งเที่ยวจำกตำ่งประเทศเดินทำงทอ่งเที่ยว
ในประเทศไทยลดลง ส่งผลใหธุ้รกิจโรงแรมหลำยแห่งปิดท ำกำร และลดกำรสั่งซือ้ผลิตภณัฑเ์พื่อท ำควำมสะอำดดำ้นซกัรีด 
บรษัิทจึงมีรำยไดก้ลุม่ผลติภณัฑซ์กัรดีลดลงจ ำนวน 71.51 ลำ้นบำท ประกอบกบัมำตรกำรรฐับำลปิดเมอืง (Lock down) ธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจรำ้นอำหำรไมส่ำมำรถเปิดด ำเนินกิจกำรได ้สง่ผลใหก้ำรขำยเครื่องลำ้งภำชนะและรำยไดผ้ลิตภณัฑด์ำ้นครวั
ลดลง 29.44 ลำ้นบำท ประกอบกบัลกูคำ้กลุม่พฒันำอสงัหำรมิทรพัยม์ีกำรชะลอกำรลงทนุจำกผลกระทบของโรค COVID-19 
เช่นกัน ส่งผลใหร้ำยไดก้ลุ่มผลิตภณัฑส์ระว่ำยน ำ้ลดลง 45.31 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รำยไดจ้ำกกลุม่ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้เพิ่มขึน้จำกกำรที่ผูบ้ริโภคมีควำมกงัวลกำรแพรร่ะบำดของโรค  COVID-19 จึงท ำใหเ้กิดกำร
กกัตนุสนิคำ้ประเภทอำหำรและเครือ่งดื่ม สง่ผลใหโ้รงงำนอตุสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มตอ้งเพิ่มรอบกำรผลติมำกขึน้ และ
ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ของกลุม่บริษัทเพื่อท ำควำมสะอำดเครื่องจกัรเพิ่มขึน้ตำมไปดว้ย รำยไดก้ลุม่นีจ้ึงเพิ่มขึน้ 20.28 ลำ้น
บำท ในขณะท่ีลกูคำ้มีควำมตอ้งกำรเจลแอลกอฮอลฆ์ำ่เชือ้และผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดในบำ้นเพิ่มมำกขึน้ เป็นผลจำกกำร
รณรงคใ์หป้ระชำชนอยู่บำ้น หยุดเชือ้ เพื่อชำติ ท ำใหบ้ริษัทสำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่มแม่บำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้ได้
เพิ่มขึน้ 3.84 ลำ้นบำท โดยลกูคำ้สว่นใหญ่จะสั่งซือ้ผำ่นช่องทำง Digital Platform 
  
 รายได้จากค่าเช่าและบริการ 

โครงสร้างรายได้กลุ่มผลติภณัฑ ์
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) กลุม่ผลติภณัฑด์ำ้นครวั 111.27 70.10% 121.93 71.96% 114.86 72.85% 
2) กลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้ 40.35 25.42% 44.15 26.06% 40.04 25.39% 
3) ผลติภณัฑเ์ครือ่งท ำน ำ้รอ้นประหยดัพลงังำน 6.85 4.32% 2.53 1.49% 1.55 0.99% 
4) รำยไดบ้รกิำรอื่น 0.27 0.17% 0.82 0.48% 1.21 0.77% 
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 ในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบริกำร เท่ำกบั 158.74 ลำ้นบำท 169.43 
ลำ้นบำท และ 157.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบริกำรสว่นใหญ่มำจำกกลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวั โดยเฉพำะ
กำรใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ  
 ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรำยไดจ้ำกคำ่เช่ำและบรกิำรเพิ่มขึน้จ ำนวน 10.69 ลำ้นบำท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.73 
ประกอบดว้ย รำยไดค้่ำเช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิเพิ่มขึน้ 10.66 ลำ้นบำท จำกกำรท ำตลำดเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิรุน่
ใหม่ๆ ที่มีขนำดกะทดัรดัและมีฟังกช์ั่นกำรใช้งำนท่ีตอบโจทยล์กูคำ้กลุม่รำ้นอำหำรและเครื่องดื่มที่เปิดรำ้นเพิ่มขึน้มำก กำรได้
ลกูคำ้เช่ำเพิ่มเตมิผำ่นชอ่งทำงกำรขำยบน website ของบรษัิทยอ่ยที่เขำ้ถึงลกูคำ้โดยเฉพำะกลุม่รำ้นอำหำร Stand Alone มำก
ขึน้ กลุม่ผลติภณัฑส์ระวำ่ยน ำ้มีรำยไดเ้พิ่มขึน้ 3.80 ลำ้นบำท จำกกำรไดร้บัสญัญำบรกิำรลกูคำ้ใหมซ่ึง่เป็นกลุม่ลกูคำ้โครงกำร
พฒันำอสงัหำริมทรพัยแ์ละเจำ้ของบำ้นในโครงกำร แต่รำยไดจ้ำกงำนใหบ้ริกำรดแูลรกัษำ Heat Pump ลดลง 4.32 ลำ้นบำท 
ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญัเนื่องจำกทีมขำยและทีมงำนฝ่ำยช่ำงของศนูยธ์ุรกิจภเูก็ตซึ่งสรำ้งรำยไดง้ำนบริกำรกลุม่นีล้ำออกจำก
บรษัิท สง่ผลใหไ้มม่ีทีมงำนติดตำมกำรใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ 
  ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยไดจ้ำกค่ำเช่ำและบริกำรลดลงจ ำนวน 11.76 ลำ้นบำท หรือลดลงรอ้ยละ 6.94 
ประกอบดว้ยกำรลดลงของรำยไดบ้ริกำรกลุม่ผลิตภณัฑด์ำ้นครวัจ ำนวน 7.07 ลำ้นบำท รำยไดบ้ริกำรกลุม่ผลิตภณัฑส์ระวำ่ย
น ำ้จ ำนวน 4.11 ลำ้นบำท และรำยได้จำกงำนให้บริกำรดูแลรักษำ Heat Pump ลดลง 0.98 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นผลมำจำก
สถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของโรค COVID-19 ท ำใหล้กูคำ้กลุม่ภตัตำคำร รำ้นอำหำร และโรงแรมปิดด ำเนินกิจกำรชั่วครำว สง่ผล
ใหก้ำรใชบ้ริกำรเครื่องลำ้งภำชนะ งำนดแูลสระวำ่ยน ำ้และงำนดแูลรกัษำดำ้น Heat Pump ลดนอ้ยลง โดยในช่วงไตรมำสที่ 2 
ปี 2563 บริษัทย่อยมีมำตรกำรช่วยเหลือลูกคำ้กลุ่มรำ้นอำหำรที่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรปิดรำ้นตำมค ำสั่งของหน่วยงำน
ภำครฐั โดยกำรยกเวน้คำ่เช่ำเครื่องลำ้งภำชนะใหแ้ก่ลกูคำ้รำ้นอำหำรประมำณ 2 เดือน รำยไดค้ำ่เช่ำตำมสญัญำสว่นที่บรษัิท
ยกเวน้ใหล้กูคำ้จะถูกบนัทึกรบัรูร้ำยไดท้ำงบญัชีในสดัส่วนที่ลดลงตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และบนัทึกคู่บญัชีไวใ้นรำยกำร
รำยไดท้ี่ยงัไม่เรียกช ำระ ซึ่งจะไดร้บัช ำระภำยหลงัจำกลกูคำ้เริ่มกลบัมำเปิดด ำเนินธุรกิจและจ่ำยค่ำเช่ำในอตัรำตำมสญัญำ
แลว้  
 

ตารางแสดงโครงสร้างรายไดข้องบริษัทและบริษัทยอ่ยแบ่งตามประเภทลกูค้า 
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 / รสีอรท์ 193.51 21.05% 199.14 20.22% 99.91 12.10% 
ตวัแทนจ าหนา่ย 155.65 16.93% 156.10 15.85% 124.29 15.06% 
รา้นอาหารและภตัตาคาร 97.90 10.65% 131.04 13.30% 119.37 14.46% 
คอนโด / บา้นจดัสรร 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% 
อืน่ๆ 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% 
 หมำยเหต ุ: ลกูคำ้อื่นๆ ประกอบดว้ย หำ้งสรรพสินคำ้ หนว่ยงำนรำชกำร อำคำรส ำนกังำน สถำบนักำรศกึษำ สนำมกอลฟ์ โรงภำพยนตร ์โรงซกั โรง
ฆ่ำสตัว ์ฟำรม์เลีย้งสตัว ์และกิจกำรอ่ืนๆ 
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 กำรวิเครำะหร์ำยไดแ้ยกตำมประเภทลกูคำ้โดยเฉลีย่ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดงัขอ้มลูตำมตำรำงขำ้งตน้ 
จะพบว่ำในปี 2563 กลุม่บริษัทมีสดัสว่นรำยไดจ้ำกกลุม่ลกูคำ้ภำคธุรกิจและผูป้ระกอบกำร หรือ B2B สงูถึงประมำณรอ้ยละ 
95.59 โดยมีรำยไดจ้ำก 3 กลุม่ธุรกิจหลกั คือ กลุม่ธุรกิจโรงงำนอตุสำหกรรม และกลุม่ธุรกิจรำ้นอำหำรและภตัตำคำร (ขอ้มลู
ส ำหรบักลุม่ตวัแทนจ ำหนำ่ยสำมำรถท ำกำรตลำดไดก้บัลกูคำ้ทกุกลุม่ธุรกิจในเขตพืน้ท่ีกำรขำยที่ตนเองรบัผิดชอบอยู ่ดงันัน้จึง
ไมส่ำมำรถวิเครำะหไ์ดว้ำ่เป็นกลุม่ลกูคำ้ธุรกิจใด) ในขณะที่รำยไดจ้ำกกลุม่ลกูคำ้ครวัเรอืน หรอื B2C มีสดัสว่นรำยไดป้ระมำณ
รอ้ยละ 4.41 ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรจ ำหนำ่ยสนิคำ้กลุม่ผลติภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรอืนประเภทน ำ้ยำซกัรดี น ำ้ยำท ำควำมสะอำด เจล
แอลกอฮอลฆ์ำ่เชือ้ ที่เป็นแพ็คเล็กเหมำะสมกบักำรใชง้ำนในครวัเรือน เนื่องจำกเป็นสินคำ้อปุโภคทั่วไปที่จ  ำเป็นตอ่กำรใชง้ำน
ในบำ้นเรอืน ไมจ่ ำเป็นตอ้งสำธิตวิธีกำรใชง้ำนโดยทีมงำนฝ่ำยขำย ไมต่อ้งใชค้วบคูก่บัเครือ่งจกัรอปุกรณ ์และมีรำคำไมส่งูมำก
นกั 
 ผลกระทบจำกสถำนกำรณไ์วรสัโควิด-19 ที่เกิดขึน้กบัอตุสำหกรรมท่องเที่ยวในกลุม่ธุรกิจโรงแรม/รีสอรท์ และกลุม่
ธุรกิจรำ้นอำหำร ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกคำ้ที่สรำ้งรำยไดห้ลกัแก่บริษัท 2 ใน 3 กลุ่มลูกคำ้หลกั ผูบ้ริหำรกลุ่มบริษัทจึงกำรออก
มำตรกำรช่วยเหลือลกูคำ้และตวัแทนจ ำหน่ำยของบริษัท เพื่อสรำ้งควำมสมัพนัธ์อนัดีกับลกูคำ้และช่วยลดผลกระทบจำก
รำยไดท้ี่ลดลงของลกูคำ้ใหส้ำมำรถผำ่นพน้ในช่วงวิกฤตไปพรอ้มกนักบับรษัิท โดยมีมำตรกำรดงันี ้

1. กำรยกเวน้คำ่เชำ่เครือ่งลำ้งภำชนะ 2 เดือน (เมษำยน-พฤษภำคม 2563) ใหแ้ก่ลกูคำ้เฉพำะกลุม่โรงแรมและ
รำ้นอำหำรทีถ่กูสั่งปิดชั่วครำวตำมค ำสั่งของหนว่ยงำนภำครฐั 

2. กำรใหส้ว่นลดพิเศษส ำหรบัสนิคำ้น ำ้ยำ รอ้ยละ 2-10 ส ำหรบัศนูยธ์ุรกิจกรุงเทพ ศนูยธ์ุรกิจภเูก็ต ศนูยธ์ุรกิจชะอ ำ 
ศนูยธ์ุรกิจหำดใหญ่ และศนูยธ์ุรกิจเชียงใหม ่

3. กำรใหส้ว่นลดกรณีซือ้เงินสดรอ้ยละ 3 และยกเวน้ดอกเบีย้คำ่ปรบักำรช ำระเกินก ำหนด ส ำหรบักลุม่ตวัแทน
จ ำหนำ่ยในประเทศ 

4. กำรลดคำ่เช่ำเครือ่งจ่ำยน ำ้ยำรำยเดือนรอ้ยละ 50 และกำรใหส้ว่นลด (Rebate) เมื่อมยีอดสั่งซือ้เพิ่มขึน้ 10% 
ส ำหรบัช่วงครึง่ปีหลงั ส ำหรบักลุม่ตวัแทนจ ำหนำ่ยตำ่งประเทศ 

5. กำรขยำยเครดิตกำรช ำระคำ่สนิคำ้เพิม่ 30 วนั ส ำหรบัศนูยธ์ุรกิจภเูก็ต ศนูยธ์ุรกิจพทัยำ และศนูยธ์ุรกิจหำดใหญ่ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย ค่ำเช่ำและบริกำรส ำหรบัลกูคำ้กลุม่อื่นไมไ่ดร้บัผลกระทบมำกนกัจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 

อำทิ ลกูคำ้กลุม่โรงงำนอตุสำหกรรมและอำหำรที่ยงัคงเปิดด ำเนินงำนไดต้ำมปกติ และมีกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึน้เพื่อ
รองรบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในช่วงสถำนกำรณ ์COVID-19 กลุม่รำ้นอำหำรประเภท Food Service ที่ยงัคงมีกำรด ำเนิน
ธุรกิจผลิตอำหำรปรุงส ำเร็จเพื่อจดัสง่ไปยงัลกูคำ้โดยตรง ลกูคำ้กลุม่รำ้นอำหำรและเครื่องดื่มแบบนั่งทำนในรำ้นเริ่มกลบัมำ
เปิดด ำเนินธุรกิจไดแ้ละจ่ำยค่ำเช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิไดเ้ป็นปกติตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2563 เป็นตน้มำ รวมทัง้มี
รำยไดจ้ำกกำรขำยเครื่องลำ้งภำชนะอัตโนมัติและกำรไดส้ญัญำเช่ำเครื่องลำ้งภำชนะเพิ่มเติมจำกลูกคำ้ใหม่ อำทิ กลุ่ม
สถำบนักำรศกึษำ เป็นตน้ 

 
 รายได้อื่น 
 รำยไดอ้ื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบดว้ย ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
จ ำหน่ำยทรพัยส์ิน ซึ่งบริษัทจะมีกำรขำยเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อำทิ เครื่องจ่ำยน ำ้ยำเนื่องจำก
หมดอำยกุำรใชง้ำน เครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิที่ครบอำยสุญัญำเช่ำ ซึง่บรษัิทมีกำรลงทนุซือ้เครือ่งจกัรอปุกรณใ์หมม่ำทดแทน
อยำ่งสม ่ำเสมอทกุปี คำ่ขนสง่ ดอกเบีย้รบั และรำยไดอ้ื่นๆ บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรำยไดอ้ื่นในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เทำ่กบั 
15.09 ลำ้นบำท 18.92 ลำ้นบำท และ 5.52 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 1.62 รอ้ยละ 1.88 และรอ้ยละ 0.66 ของรำยไดร้วม 
ตำมล ำดบั 
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ต้นทุนขายและอัตราก าไรขั้นต้น 
ต้นทุนขายและอัตราก าไรขั้นต้นจากการขาย 

 รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 760.57 100.00% 815.48 100.00% 667.74 100.00% 
ตน้ทนุจำกกำรขำย 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% 

 
 ตน้ทุนสินคำ้ที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำย ประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบสำรเคมีหลกั ตวัท ำละลำย ภำชนะบรรจุ ค่ำแรงงำน 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรผลิต สว่นตน้ทนุสินคำ้ที่สั่งผลิตหรือน ำเขำ้หรือจดัซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย เช่น ค่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิและ
อปุกรณป์ระกอบซึ่งจะรวมคำ่ขนสง่และค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรน ำเขำ้ เครื่องจกัรอปุกรณส์ ำหรบัระบบสระวำ่ยน ำ้ รวมทัง้คำ่
เสื่อมรำคำของเครื่องจ่ำยน ำ้ยำซกัรีด เครื่องป้อนน ำ้ยำลำ้งจำนและน ำ้ยำช่วยแหง้ ค่ำเสื่อมรำคำของระบบฆ่ำเชือ้ในโรงงำน
อตุสำหกรรมที่บริษัทย่อยติดตัง้ใหแ้ก่ลกูคำ้เพื่อสนบัสนนุกำรขำยน ำ้ยำของ PRAPAT เป็นตน้ โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 
2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีตน้ทนุจำกกำรขำยเทำ่กบั 444.52 ลำ้นบำท 462.32 ลำ้นบำท และ 359.40 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้ี
ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเท่ำกบั 316.05 ลำ้นบำท 353.16 ลำ้นบำท และ 308.34 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำก
กำรขำยเท่ำกบัรอ้ยละ 41.55 รอ้ยละ 43.31 และรอ้ยละ 46.18 ตำมล ำดบั ปัจจยัหลกัที่สง่ผลใหม้ีกำรเพิ่มขึน้ของอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้มำโดยตลอดนบัตัง้แต่ปี 2561 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของสดัสว่นรำยไดจ้ำกกำรขำยกลุม่ผลิตภณัฑท์ี่  PRAPAT ผลิตเอง
ประเภทน ำ้ยำซกัรดี น ำ้ยำท ำควำมสะอำด น ำ้ยำฆำ่เชือ้ ซึง่มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูกวำ่ผลติภณัฑท์ี่กลุม่บรษัิทซือ้มำเพื่อจ ำหนำ่ย 
รวมทัง้สำเหตอุื่นๆ ในแตล่ะปีที่สำมำรถสรุปแยกรำยปีได ้ดงันี ้
 ปี 2562 มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเท่ำกับรอ้ยละ 43.31 เพิ่มขึน้จำกปี 2561 เนื่องจำกสำเหตุหลกั คือ กำร
เพิ่มขึน้ของกำรขำยกลุม่ผลิตภณัฑท์ี่ PRAPAT ผลิตเอง ไดแ้ก่ กลุม่ผลิตภณัฑน์ ำ้ยำซกัรีด กลุม่ผลิตภณัฑน์ ำ้ยำฆ่ำเชือ้ กลุม่
ผลติภณัฑด์ำ้นครวัในสว่นท่ีเป็นน ำ้ยำท ำควำมสะอำด กลุม่ผลติภณัฑแ์มบ่ำ้นและท ำควำมสะอำดพืน้สว่นท่ีเป็นน ำ้ยำท ำควำม
สะอำด และกลุม่ผลติภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือนสว่นท่ีเป็นน ำ้ยำท ำควำมสะอำด เป็นตน้ ซึง่มีอตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูกวำ่สนิคำ้ที่ซือ้มำ
เพื่อจ ำหน่ำย (รำยละเอียดอำ้งอิงตำมตำรำงโครงสรำ้งรำยไดแ้ยกตำมกลุม่ผลิตภณัฑ)์ นอกจำกนีย้งัมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
อตัรำก ำไรกลุม่ผลติภณัฑน์ ำเขำ้มำเพื่อจ ำหนำ่ย มีกำรประหยดัตน้ทนุคำ่ขนสง่ในสว่นของกำรน ำเขำ้เครือ่งขดัพืน้และอปุกรณ์
ท ำควำมสะอำดพืน้ รวมถึงกำรน ำเขำ้เครือ่งลำ้งภำชนะเพื่อรองรบักำรจ ำหนำ่ยและใหเ้ช่ำเครือ่งลำ้งภำชนะที่เพิ่มขึน้อยำ่งมำก
ในปี 2562 บริษัทไดร้บัอำนิสงคค์่ำเงินบำทเฉลี่ยในปี 2562 เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่ำรส์หรฐัแข็งค่ำขึน้ประมำณรอ้ยละ 
3.91 กอปรกบัมีกำรลงทนุซือ้เครื่องเป่ำถงักลมและถงัแกลลอนส ำหรบัท ำเป็นบรรจุภณัฑ ์ท ำใหต้น้ทนุค่ำบรรจุภณัฑโ์ดยรวม
ลดลง 
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเท่ำกบัรอ้ยละ 46.18 เพิ่มขึน้จำกปีก่อนซึ่งมีอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้จำกกำรขำยเท่ำกบัรอ้ยละ 43.31 สำเหตหุลกัเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของสดัสว่นรำยไดก้ลุม่ผลิตภณัฑฆ์่ำเชือ้ซึ่งมีอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้สงูที่สดุ รวมทัง้กำรเพิ่มขึน้ของผลิตภณัฑเ์จลแอลกอฮอลฆ์ำ่เชือ้และผลิตภณัฑท์ ำควำมสะอำดในบำ้นเพิ่มมำกขึน้
จำกผลของโรค COVID-19 (รำยละเอียดอำ้งอิงตำมตำรำงโครงสรำ้งรำยได้แยกตำมกลุม่ผลิตภณัฑ)์ ซึ่งเป็นกลุม่ผลิตภณัฑท์ี่ 
PRAPAT ผลิตเองจึงมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ที่สงูกว่ำสินคำ้ที่ซือ้มำเพื่อจ ำหน่ำย ตน้ทนุค่ำขนสง่ขำเขำ้เครื่องลำ้งภำชนะต่อหน่วย
ลดลงจำกกำรสั่งซือ้ในปรมิำณมำกเพื่อรองรบักำรขำยและใหเ้ชำ่ และตน้ทนุคำ่บรรจภุณัฑล์ดลงเนื่องจำกมีกำรลงทนุซือ้เครือ่ง
เป่ำถงักลมและถงัแกลลอนท่ีเริม่ใชง้ำนมำตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 2562 ตำมที่กลำ่วไวก้่อนหนำ้นี ้
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ต้นทุนและอัตราก าไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ 

 รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกคำ่เชำ่และบรกิำร 158.74 100.00% 169.43 100.00% 157.67 100.00% 

ตน้ทนุจำกคำ่เชำ่และบรกิำร 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% 

 
 ตน้ทนุค่ำเช่ำ ประกอบดว้ย ค่ำเสื่อมรำคำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิและอปุกรณป์ระกอบ ซึ่งจะรวมค่ำขนสง่ ภำษี
ศลุกำกร และค่ำใชจ้่ำยทำงตรงในกำรน ำเขำ้ ซึ่งจะคิดเฉพำะเครื่องลำ้งภำชนะที่บริษัทย่อยน ำไปใหล้กูคำ้เช่ำ และค่ำโสหุย้ที่
เก่ียวขอ้งกบัสว่นงำนใหเ้ช่ำ ตน้ทนุค่ำบริกำร ประกอบดว้ย เงินเดือนและคำ่ใชจ้่ำยพนกังำนฝ่ำยที่เก่ียวขอ้งกบังำนบริกำร เช่น 
ฝ่ำยบริกำร ฝ่ำยวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง เป็นตน้ ค่ำอะไหลเ่ครื่องจกัร ค่ำวสัดอุปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง และค่ำโสหุย้ที่เก่ียวขอ้งกบั
สว่นงำนบริกำร ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีตน้ทนุจำกค่ำเช่ำและบริกำรเท่ำกบั 77.59 ลำ้นบำท 82.55 ลำ้นบำท และ 
100.29 ลำ้นบำท สง่ผลใหม้ีก ำไรขัน้ตน้จำกค่ำเช่ำและบริกำร เท่ำกบั 81.15 ลำ้นบำท 86.88 ลำ้นบำท และ 57.37 ลำ้นบำท 
หรอืคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เทำ่กบัรอ้ยละ 51.12 รอ้ยละ 51.28 และรอ้ยละ 36.39 ตำมล ำดบั 
 ในปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกคำ่เช่ำและบรกิำรเทำ่กบัรอ้ยละ 36.39 ลดลงจำกปีก่อน ซึง่มี
อัตรำเท่ำกับรอ้ยละ 51.28 เนื่องจำกในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำรยกเวน้ค่ำเช่ำเครื่องลำ้งภำชนะให้แก่ลูกคำ้ตำม
มำตรกำรช่วยเหลือลกูคำ้เฉพำะกลุม่โรงแรมและรำ้นอำหำรที่ถกูสั่งปิดชั่วครำวตำมค ำสั่งของหน่วยงำนภำครฐั บริษัทจึงตอ้ง
รบัรูร้ำยไดค้่ำเช่ำเฉลี่ยตำมตวัเลขที่ปรบัลดลงตำมหลกัมำตรฐำนกำรบญัชี ในขณะที่บนัทึกตน้ทุนค่ำเสื่อมรำคำเครื่องลำ้ง
ภำชนะอตัโนมตัิเท่ำเดิม และผลกระทบจำกกำรลดลงของรำยไดท้ี่กระทบมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 สง่ผลใหไ้มส่ำมำรถ
เขำ้ไปใหบ้ริกำรกลุม่งำนสระวำ่ยน ำ้และงำนบ ำรุงรกัษำ Heat Pump ไดเ้นื่องจำกโรงแรมและรสีอรท์ปิดด ำเนินกำร บริษัทจึงมี
ก ำไรขัน้ตน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ลดลงดงักลำ่ว 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 138.75 ลำ้น
บำท 147.90 ลำ้นบำท และ 119.50 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 15.09 รอ้ยละ 15.02 และรอ้ยละ 14.48 ของรำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำร ตำมล ำดบั คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยหลกัที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ 
(1) ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน จ ำนวนเทำ่กบั 69.90 ลำ้นบำท 76.59 ลำ้นบำท และ 54.81 ลำ้นบำท ซึ่งมีสดัสว่นคิดเป็นรอ้ย
ละ 50.38 รอ้ยละ 51.79 และรอ้ยละ 45.87 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยรวม ตำมล ำดบั 
(2) ค่ำขนสง่ จ ำนวน 38.52 ลำ้นบำท 43.30 ลำ้นบำท และ 39.44 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 27.76 รอ้ยละ 29.28 
และรอ้ยละ 33.01 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยรวม ตำมล ำดบั และ 
(3) คำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ และประชำสมัพนัธ ์จ ำนวนเทำ่กบั 30.32 ลำ้นบำท 28.01 ลำ้นบำท และ 25.24 ลำ้นบำท หรอืคิด
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 21.86 รอ้ยละ 18.94 และรอ้ยละ 21.12 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยรวม ตำมล ำดบั 
 ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้เทำ่กบั 9.15 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ย ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับพนักงำนเพิ่มขึน้ประมำณ 6.69 ลำ้นบำท เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนบุคลำกรที่
เก่ียวขอ้งกบัฝ่ำยขำย มีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนจำกกำรปรบัอตัรำค่ำชดเชยของลกูจำ้งตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครอง
แรงงำนฉบบัใหม่ มีค่ำคอมมิชชั่นฝ่ำยขำยตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได ้เป็นต้น อีกทัง้ มีกำรปรบัเพิ่มขึน้ของค่ำขนสง่ตำมกำร
เพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร ประมำณ 4.78 ลำ้นบำท ตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร  
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 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย เท่ำกับ 119.50 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกนัของปีก่อนหนำ้ประมำณ 28.40 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกกำรลดลงของค่ำคอมมิชชั่นฝ่ำยขำยประมำณ 17.53 ลำ้นบำท 
ตำมกำรลดลงของรำยได ้กำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยขนส่ง ประมำณ 3.86 ลำ้นบำท กำรลดลงของค่ำใชจ้่ำยส่งเสริมกำรขำย 
ประมำณ 7.01 ลำ้นบำท อำทิ ค่ำจัดงำนนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงกำรตลำด ค่ำเดินทำงพนกังำนฝ่ำยขำย เป็นตน้ ที่ถูก
ยกเลกิกำรจดังำนและกำรเดินทำงในปีนีเ้นื่องจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 192.79 ลำ้นบำท 206.99 
ลำ้นบำท 229.72 ลำ้นบำท และ 203.20 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 22.52 รอ้ยละ 23.32 และรอ้ยละ 24.62 ของ
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ตำมล ำดบั คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลกั ไดแ้ก่ 
(1) ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำน จ ำนวน 125.64 ลำ้นบำท 136.05 ลำ้นบำท และ 106.02 ลำ้นบำท ซึ่งมีสดัสว่นคิดเป็นรอ้ยละ 
36.34 รอ้ยละ 36.03 และรอ้ยละ 32.85 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยรวม ตำมล ำดบั 
(2) ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 20.71 ลำ้นบำท 20.74 ลำ้นบำท และ 25.58 ลำ้นบำท ซึ่งมีสดัสว่นคิดเป็นรอ้ย
ละ 5.99 รอ้ยละ 5.49 และรอ้ยละ 7.93 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยรวม ตำมล ำดบั 
(3) คำ่เช่ำและคำ่สำธำรณปูโภค จ ำนวน 14.36 ลำ้นบำท 14.40 ลำ้นบำท และ 9.97 ลำ้นบำท ซึง่มีสดัสว่นคิดเป็นรอ้ยละ 4.15 
รอ้ยละ 3.81 และรอ้ยละ 3.09 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ยรวม ตำมล ำดบั 
 ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหนำ้เทำ่กบั 22.73 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็น
อตัรำกำรเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.98 โดยสำเหตุหลกัเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของค่ำใชจ้่ำยผลประโยชนพ์นกังำนจำกกำรปรบัอัตรำ
ค่ำชดเชยของลกูจำ้งตำมพระรำชบญัญัติคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ กำรบนัทึกผลขำดทุนจำกเงินทดรองจ่ำยค่ำใชจ้่ำยกำร
เตรียมติดตัง้ Heat Pump ที่ประเทศกมัพชูำ กำรเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและสวสัดิกำรอนัเนื่องมำจำกกำรเพิ่มจ ำนวนบคุลำกร
จ ำนวนมำกในปี 2562 เพื่อรองรบักำรขยำยธุรกิจ อำทิ ฝ่ำยบริกำร ฝ่ำยช่องทำงจ ำหน่ำย ฝ่ำยโลจิสติกส ์เป็นตน้ และกำร
เพิ่มขึน้ของค่ำปรึกษำต่ำงๆ อำทิ ค่ำสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ค่ำที่ปรกึษำ
กฎหมำย ค่ำที่ปรกึษำระบบ IT ค่ำที่ปรกึษำวิศวกรรมเครื่องจกัร เป็นตน้ โดยสว่นหนึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยคำ่ธรรมเนียมวิชำชีพเพื่อ
เตรียมควำมพรอ้มในกำรเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยในลกัษณะที่เกิดขึน้เพียงครั้งเดียว (One-time 
Exepense) 
 ปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรลดลงจำกงวดเดียวกนัของปีก่อนหนำ้เทำ่กบั 26.52 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นอตัรำกำรลดลงรอ้ยละ 11.55 บริษัทมีกำรลดลงของเงินเดือนและสวสัดิกำรอนัเนื่องจำกกำรลดจ ำนวนพนกังำน 
เท่ำกับ 30.03 ล้ำนบำท บริษัทมีมำตรำกำรให้พนักงำนเกรีษณอำยุก่อนครบก ำหนดเพื่อรักษำสภำพคล่องกิจกำรใน
สถำนกำรณ ์COVID-19 และมีคำ่ใชจ้่ำยคำ่เสือ่มรำคำและตดัจ ำหนำ่ยเพิ่มขึน้เทำ่กบั 4.85 ลำ้นบำท เนื่องจำกมีกำรเริม่ใชเ้มื่อ
วนัที่ 1 มกรำคม 2563 เรื่องมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 สินทรพัยส์ิทธ์ิกำรใช ้ และค่ำใชจ้่ำยหนีส้ญู เท่ำกบั 
2.42 เพิ่มขึน้จำกกำรสถำนกำรณโ์ควิด19 ที่ลกูคำ้ปิดกิจกำร  
 
ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
 ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย ดอกเบีย้จ่ำยที่เกิดจำกเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน และดอกเบีย้จ่ำยสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน และค่ำธรรมเนียมธนำคำร โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน 
เทำ่กบั 18.92 ลำ้นบำท 20.76 ลำ้นบำท และ 19.55 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 2.06 รอ้ยละ 2.11 และรอ้ยละ 2.37 ของ
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รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรตำมล ำดบั เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของรำยกำรเงินกูย้ืมระยะยำวเพื่อน ำมำลงทนุก่อสรำ้งโชวรู์มวงั
มะนำว เงินกูเ้พื่อลงทนุปรบัปรุงโรงงำน และเงินกูห้มนุเวียนเพิ่มเติมเพื่อส ำรองเงินสดรองรบัสถำนกำรณ ์COVID-19 
 
ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
 ในปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีก ำไรสทุธิสว่นของผูถื้อหุน้บรษัิทจ ำนวน 5.86 ลำ้นบำท หรอืคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิ
สว่นของผูถื้อหุน้บริษัทรอ้ยละ 0.71 ลดลงจำกปีก่อนหนำ้ที่มีก ำไรสทุธิสว่นของผูถื้อหุน้บริษัทจ ำนวน 45.23 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นอตัรำก ำไรสทุธิรอ้ยละ 4.54 โดยเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ ์COVID-19 ท ำใหม้ีรำยไดล้ดลง อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรคำ่
เช่ำและกำรใหบ้ริกำรที่ลดลง โดยเฉพำะอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ลูกคำ้เฉพำะกลุ่มโรงแรมและรำ้นอำหำรที่ถูกสั่งปิดชั่วครำวตำมค ำสั่งของหน่วยงำนภำครฐั กลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ทอ่งเที่ยวที่ไดร้บัผลกระทบจำก COVID-19 โดยตรง 

 
14.2 ฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 
สินทรัพย ์
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยร์วมเท่ำกบั 902.66 ลำ้นบำท 
942.92 ลำ้นบำท และ 1,102.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรสินทรพัยท์ี่เพิ่มขึน้เป็นหลกั ไดแ้ก่  (1) เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขึน้จำกกำรระดมทนุในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) (2) กำรลงทนุใน ที่ดิน อำคำรและ
อปุกรณ ์ประกอบดว้ย กำรก่อสรำ้งอำคำรโรงเก็บวตัถดุิบ กำรลงทนุซื ้อเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิรองรบักำรใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ 
รวมถึงกำรลงทนุในอปุกรณจ์่ำยน ำ้ยำฆ่ำเชือ้ที่ติดตัง้ในโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มจำกกำรเพิ่มขึน้ของสญัญำ
จ ำหนำ่ยน ำ้ยำฆำ่เชือ้  
 ทัง้นี ้บรษัิทมีรำยละเอียดสนิทรพัยท์ี่ส  ำคญัดงันี ้
 
 สินทรัพยห์มุนเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียน เท่ำกบั 428.65 ลำ้น
บำท 428.59 ลำ้นบำท และ 558.41 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 47.49 รอ้ยละ 45.45 และรอ้ยละ 50.66 ของ
สนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัดงันี ้
 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝำกธนำคำร โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ  
20.12 ลำ้นบำท 26.00 ลำ้นบำท และ 197.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กำรเพิ่มขึน้ของเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 เกิดจำกกำรขอรบักำรสนบัสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อรองรบัสถำนกำรณ์  COVID-19 เพื่อเสริม
สภำพคลอ่งทำงกำรเงิน และจำกกำรระดมทนุในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือนตลุำคม 2563 ที่
ผำ่นมำ 

 
• ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ำรคำ้และลูกหนีอ้ื่น 
เทำ่กบั 179.64 ลำ้นบำท 185.39 ลำ้นบำท และ 173.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
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(หนว่ย : ลำ้นบำท) 
  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่น  174.25 177.49 172.87 
ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  0.32 0.25 0.17 
หกั คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (4.62) (3.57) (9.22) 
ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นและกิจกำรที่เก่ียวขอ้ง
กนั – สทุธิ  

 169.95 174.17 163.82 

ลกูหนีอ้ื่น  4.56 0.49 0.32 

ลกูหนีอ้ื่นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  0.01 0.00 0.00 

รำยไดท้ี่ยงัไมเ่รยีกช ำระ  2.20 7.72 7.69 
เงินทดรองจ่ำย  2.92 3.01 1.23 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ   179.64 185.39 173.06 

 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นก่อนหกั
คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เทำ่กบั 174.25 ลำ้นบำท 177.49 ลำ้นบำท และ 172.87 ลำ้นบำท โดย ณ สิน้ปี 2561 มี
มลูคำ่ลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรอื่นเพิ่มขึน้จ ำนวน 13.74 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีมลูคำ่ลกูหนี ้
กำรคำ้กิจกำรอื่นลดลงจำก ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 12.33 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 
และมำตรกำรรฐับำลปิดเมือง (Lock down) ท ำใหล้กูคำ้ไม่สำมำรถเปิดด ำเนินธุรกิจได ้ส่งผลใหล้กูคำ้สั่งซือ้
สินคำ้ของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง กอปรกบันโยบำยกำรติดตำมเก็บหนีอ้ย่ำงใกลชิ้ดมำกยิ่งขึน้เพื่อเตรียม
กระแสเงินสดไวร้องรบักำรด ำเนินธุรกิจ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกูหนีก้ำรคำ้กิจกำรที่เก่ียวขอ้ง
กัน จ ำนวน 0.32 ลำ้นบำท 0.25 ลำ้นบำท และ 0.17 ลำ้นบำท ซึ่งเกิดจำกบริษัทที่เก่ียวขอ้งกันซือ้น ำ้ยำจำก 
PRAPAT เพื่อน ำไปใชห้รอืจ ำหนำ่ยตอ่ใหแ้ก่ลกูคำ้   
 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 
เท่ำกบั 4.62 ลำ้นบำท 3.57 ลำ้นบำท และ 9.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทยอ่ยมีนโยบำยกำร
พิจำรณำตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ โดยจะตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญรอ้ยละ 100 ส  ำหรบัลูกหนีก้ำรคำ้ที่เกิน
ก ำหนดช ำระเกินกวำ่ 1 ปี และพิจำรณำลกูหนีท้ี่คำ้งเกินก ำหนดช ำระเป็นรำยกรณี 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บรษัิทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เรือ่งเครือ่งมือทำงกำรเงิน
มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี ้โดยบรษัิทไดเ้ปลีย่นแปลงวิธีกำรพิจำรณำตัง้คำ่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูจำกรูปแบบเดิมเป็นกำรรบัรูผ้ลขำดทนุที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำ
จำกเหตุกำรณ์ในอดีต สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และสถำนกำรณ์ในอนำคต บริษัทไดจ้ ำแนกกลุ่มลูกหนีจ้ำก
ประวตัิที่ผ่ำนมำโดยแบ่งออกเป็นกลุม่ที่มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนดัช ำระ และกลุม่ที่ไม่มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนดั
ช ำระ และพิจำรณำตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมอตัรำควำมเสี่ยงของแตล่ะกลุม่ โดยเริ่มตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูตัง้แต่วนัแรกที่ลกูคำ้รำยดงักลำ่วเป็นลกูหนีข้องบริษัท โดยผลจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัที่ 9 เรื่องเครือ่งมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรกในกำรวดักำรดอ้ยคำ่ของลกูหนี ้สง่ผลใหค้่ำเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูของบริษัท ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 เท่ำกบั 8.98 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 5.41 ลำ้นบำท จำกค่ำเผ่ือหนี ้



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 
 

164 

สงสยัจะสญู ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกบั 3.57 ลำ้นบำท โดยกำรปรบัเพิ่มขึน้ของค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงักลำ่ว เป็นกำรเพิ่มขึน้เนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 
9 มำถือปฏิบตัิเป็นครัง้แรก (One-time Expense) ทัง้นี ้ภำยหลงัจำกวนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจะพิจำรณำ
ตัง้ค่ำเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตำมอตัรำควำมเสี่ยงของแต่ละกลุม่ลกูหนีท้ี่สะทอ้นควำมเสี่ยงจำกสถิติกำรคำ้กบัแต่
ละกลุม่ลกูคำ้ในอดีตที่ผ่ำนมำตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัดงักลำ่ว รว่มกบักำรพิจำรณำอำยคุงคำ้งของลกูหนี ้
กำรคำ้ 
  

• สนิคำ้คงเหลอื 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือ-สุทธิ เท่ำกับ 
202.68 ลำ้นบำท 203.21 ลำ้นบำท และ 176.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

(หนว่ย : ลำ้นบำท) 
   31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 62 % 31 ธ.ค. 63 % 
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป   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% 
ภำชนะบรรจแุละหีบหอ่   5.11 2.52% 6.35 3.12% 5.76 3.27% 
วสัดสุิน้เปลอืง   5.52 2.72% 5.19 2.55% 6.08 3.45% 
สนิคำ้ระหวำ่งทำง   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% 

 
 สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ย สนิคำ้ส ำเรจ็รูป งำนระหวำ่งท ำ วตัถดุิบ ภำชนะบรรจแุละหีบหอ่ วสัดสุิน้เปลอืง 
และสินคำ้ระหว่ำงทำง บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้ส ำเร็จรูปและวตัถุดิบเป็นส่วนประกอบหลกัของสินคำ้
คงเหลอื ทัง้นี ้บรษัิทมีนโยบำยกำรตัง้คำ่เผ่ือกำรเสือ่มสภำพของสนิคำ้คงเหลอืโดยพิจำรณำตำมอำยคุงคำ้งนำน
ส ำหรบัสนิคำ้คงเหลอืทกุประเภท โดยสนิคำ้ส ำเรจ็รูปประเภทน ำ้ยำจะตัง้คำ่เผ่ือรอ้ยละ 100 หำกอำยคุงคำ้งเกิน 
1.5 ปี สินคำ้ส ำเร็จรูปประเภทเครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ เครื่องจ่ำยน ำ้ยำและอะไหล่ จะตัง้ค่ำเผ่ือรอ้ยละ 10 
หำกอำยคุงคำ้งเกิน 1.5 ปี และทยอยตัง้คำ่เผ่ือในอตัรำเพิ่มขึน้จนครบรอ้ยละ 100 หำกอำยคุงคำ้งเกิน 5 ปี แต่
ส  ำหรบัวตัถดุิบ ภำชนะบรรจแุละหีบหอ่ จะตัง้คำ่เผ่ือรอ้ยละ 25 หำกอำยคุงคำ้งเกิน 2 ปี และทยอยตัง้คำ่เผ่ือใน
อตัรำเพิ่มขึน้จนครบรอ้ยละ 100 หำกอำยคุงคำ้งเกิน 4 ปี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิคำ้ส ำเรจ็รูปเพิ่มขึน้จ ำนวน 12.45 ลำ้นบำท เนื่องจำก
มีกำรสั่งซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รูปน ำเขำ้มำเพื่อรองรบักำรขยำยตวัของกลุม่ผลติภณัฑซ์ือ้มำเพื่อจ ำหนำ่ยตำมเปำ้หมำย
กำรขำยในปีถดัไป โดยเฉพำะผลติภณัฑเ์ครือ่งลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินคำ้คงเหลือ เท่ำกบั 176.03 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 27.18 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 13.40 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร
ลดลงของสินคำ้ส ำเร็จรูปซึ่งเกิดจำกยอดขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของโรค COVID-19 อีกสำเหตหุนึ่งมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบที่บรษัิทสั่งซือ้มำส ำรองไวเ้พื่อรองรบักำรผลติในอนำคตที่คำดวำ่ผลติภณัฑก์ลุม่น ำ้ยำฆ่ำ
เชือ้จะมีกำรสั่งซือ้จำกลกูคำ้เป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกลกูคำ้จะใหค้วำมส ำคญักบัควำมสะอำดและสขุอนำมยั
มำกยิ่งขึน้ 
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 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เทำ่กบั 440.16  ลำ้น
บำท 474.01 ลำ้นบำท 514.33 ลำ้นบำท และ 543.86 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.51 รอ้ยละ 54.55 และรอ้ยละ 
49.34 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัดงันี ้
 

• เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ำ้ประกนั 
 ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินฝำกที่มีภำระค ำ้ประกัน เท่ำกับ 
47.55 ลำ้นบำท 47.88 ลำ้นบำท และ 55.77 ลำ้นบำท โดยรำยกำรดงักลำ่วเป็นกำรค ำ้ประกนัวงเงินสินเช่ือเพื่อ
ใชใ้นธุรกิจปกติของบรษัิท 

 

• สนิทรพัยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอื่น 
 ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บรษัิทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่เครือ่งมอืทำงกำรเงินมำปฏิบตัิ
เป็นครัง้แรก ในกำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมลูคำ่ และมลูคำ่ของสนิทรพัยท์ำงกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ซึ่งมีกำรยำ้ยรำยกำรบัญชีเงินลงทุนระยะยำวอื่นจ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2562 มำบนัทึกเป็นรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นจ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท ณ วนัที่ 1 
มกรำคม 2563 และใชว้ิธีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีมูลค่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
เทำ่กบั 5.00 ลำ้นบำท 

 

• อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
เท่ำกับ 1.80 ลำ้นบำท 1.77 ลำ้นบำท และ 3.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ โดยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ดังกล่ำวประกอบด้วยที่ดินเปล่ำ และอำคำรชุด ที่ ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจทั้งนี ้ กำรเพิ่มขึ ้นของ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เกิดจำกบรษัิทยอ่ยไดท้ ำสญัญำขำยระบบสระวำ่ยน ำ้
แก่คู่คำ้รำยหนึ่งมลูค่ำตำมสญัญำรวมประมำณ 17 ลำ้นบำท ซึ่งลกูคำ้ขอเง่ือนไขช ำระค่ำสินคำ้รอ้ยละ 10 ของ
มลูคำ่งำนตำมสญัญำ เป็นหอ้งชดุของโครงกำรลกูคำ้จ ำนวน 1 หอ้ง รำคำตลำดประมำณ 1.70 ลำ้นบำท  
 อย่ำงไรก็ตำม กำรรบัช ำระค่ำสินคำ้ดว้ยสินทรพัยอ์ื่นแทนเงินสดดงักล่ำวไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยแลว้ โดยคณะกรรมกำรบริษัทย่อยมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกเป็นลกูคำ้รำย
ใหม่ที่มีศกัยภำพสงู ยอดซือ้ต่อสญัญำมีมลูค่ำสงู ดงันัน้เพื่อให้สำมำรถปิดกำรขำยลกูคำ้รำยใหมน่ีไ้ด ้และเพื่อ
ประโยชนข์องบริษัทย่อย จึงมีมติอนุมตัิรบัเง่ือนไขกำรช ำระค่ำสินคำ้รูปแบบดงักล่ำว ซึ่งไม่ใช่นโยบำยกำรท ำ
กำรคำ้ตำมปกติที่เคยปฏิบัติมำ ทัง้นี ้ในอนำคตบริษัทย่อยจะไม่มีนโยบำยในกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้รูปแบบ
ดงักลำ่วอีกตอ่ไป 

 

• เงินลงทนุระยะยำวอื่น 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเงินลงทนุระยะยำวอื่นเทำ่เดิม คือ 0.80 ลำ้น
บำท เป็นเงินลงทุนในบริษัท พีซีเค เท็กซไ์ทล ์เคมิคอล จ ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจ ำหน่ำยเคมีภัณฑส์ ำหรับ
ผลิตภณัฑส์ิ่งทอ โดยบริษัทถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 9.99 ของทนุจดทะเบียน มำตัง้แต่ปี 2544 โดยตัง้แตว่นัที่ 1 
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มกรำคม 2563 บริษัทได้ยำ้ยรำยกำรเงินลงทุนระยะยำวอื่นไปบันทึกเป็นรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่
หมนุเวียนอื่นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 

 
• ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์

 ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
เท่ำกับ 399.21 ลำ้นบำท 437.97 ลำ้นบำท และ 421.79 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ในปี 2563 บริษัทและบริษัท 
ลงทุนซือ้เครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิและอุปกรณส์ ำหรบัรองรบักำรใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ โกดงัเก็บวตัถุดิบ ก่อสรำ้ง
คลงัสนิคำ้และจดุรบัสนิคำ้ของแผนกขำย Digital ไมม่ีกำรลงทนุเพิ่มที่มีนยัส  ำคญั ดงันัน้มลูคำ่ที่ดิน อำคำร และ
อปุกรณส์ทุธิจึงลดลงจำกกำรตดัคำ่เสื่อมรำคำทรพัยส์นิ 

 
• สนิทรพัยส์ทิธิกำรใช ้

 ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำถือ
ปฏิบตัิเป็นครัง้แรก โดยบริษัทรบัรูม้ลูคำ่สินทรพัยส์ิทธิกำรใชด้ว้ยจ ำนวนเงินของหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่เคยจดั
ประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่คิดลดดว้ย
อตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพิ่มของกลุม่บริษัท ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจึงบนัทึกสินทรพัยส์ิทธิ
กำรใชเ้ทำ่กบั 31.15 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บรษัิทมีรำยกำรสนิทรพัยส์ทิธิกำรใชค้งเหลอืสทุธิ 
เท่ำกับ 23.51 ลำ้นบำท มูลค่ำที่ลดลงเกิดจำกกำรรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยุ
สญัญำเช่ำ 

 
• สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 

 ณ วนัที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซึ่งไดแ้ก่
ระบบคอมพิวเตอร ์เทำ่กบั 2.06 ลำ้นบำท 1.61 ลำ้นบำท และ 1.18 ลำ้นบำท 

 
• สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 

 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย สินทรพัยภ์ำษี หัก ณ ที่จ่ำย หรือ รอเรียกคืน เงินมัดจ ำ และ
สินทรพัยอ์ื่นๆ โดย ณ วันที่  31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยไ์ม่
หมนุเวียนอื่น เทำ่กบั 12.52 ลำ้นบำท 7.00 ลำ้นบำท และ 7.36 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
 
หนี้สิน 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมเท่ำกับ 585.89 ลำ้นบำท 
594.08 ลำ้นบำท และ 607.87 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64.91 รอ้ยละ 63.00 และรอ้ยละ 55.15 ของหนีส้ินและ
สว่นของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั โดยรำยกำรหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เป็นหลกั ไดแ้ก่ (1) เงินประกนักำรเช่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำรใหเ้ช่ำ
เครื่องลำ้งภำชนะอตัโนมตัิ (2) เงินกูย้ืมระยะสัน้ เงินกูย้ืมระยะยำว และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้จำกกำรลงทุนใน
อำคำรและอปุกรณแ์ละส ำหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำร 
 ทัง้นี ้บรษัิทมีรำยละเอียดหนีส้นิท่ีส  ำคญัดงันี ้
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หนี้สินหมุนเวียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีหนีส้นิหมนุเวียนเทำ่กบั 472.75 ลำ้นบำท 
472.49 ลำ้นบำท และ 463.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัดงันี ้

• เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินในประเทศ เพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ณ ปี 2563 เทำ่กบั 258.39 ลำ้น
บำท 265.23 ลำ้นบำท และ 275.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ไดแ้ก่ ตั๋วสญัญำ
ใชเ้งิน และหนีท้รสัตร์ีซีทส ์เพื่อใชห้มนุเวียนในกำรสั่งซือ้วตัถดุิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปของบริษัทและบริษัทย่อย 
ทัง้นี ้กำรเพิ่มขึน้ของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินปี 2563 เกิดจำกกำรที่บริษัทมี
กำรขอรบักำรสนบัสนนุวงเงินสนิเช่ือเพิ่มเติมส ำหรบัใชร้องรบัสถำนกำรณ ์COVID-19 
 

• เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น
เทำ่กบั 142.40 ลำ้นบำท 140.76 ลำ้นบำท และ 98.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซึง่มีรำยละเอียดตำมตำรำงดงันี ้

(หนว่ย : ลำ้นบำท) 
  31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรอื่น   97.40 91.62 62.26 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7.50 7.00 6.69 
เจำ้หนีอ้ื่น - กิจกำรอื่น   9.21 7.66 7.38 
เจำ้หนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำย   28.29 34.48 22.18 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ื่น   142.40 140.76 98.51 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีเจำ้หนีก้ำรคำ้เพิ่มขึน้เนื่องจำกมีกำรสั่งซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รูป
ในช่วงปลำยปีดงักลำ่วเพื่อรองรบักำรจ ำหน่ำยและใหเ้ช่ำแก่ลกูคำ้ในปีถดัไปตำมเป้ำหมำยยอดขำยของแตล่ะ
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ในขณะที่กำรลดลงของเจำ้หนีก้ำรคำ้ ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตุหลกัจำกกำรชะลอ
กำรสั่งซือ้วตัถดุิบและสนิคำ้เพื่อจ ำหนำ่ยเนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของCOVID-19 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรที่
เก่ียวขอ้งกัน เท่ำกับ 7.50 ลำ้นบำท 7.00 ลำ้นบำท และ 6.69 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เกิดจำกบริษัทและบริษัท
ย่อยซือ้วตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูปจำกกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั อำทิ บริษัท ไดกำ้ จ ำกัด เพื่อน ำมำเป็นวตัถดุิบ
บำงสว่นในกำรผลติสนิคำ้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจำ้หนีอ้ื่น – กิจกำรอื่น เท่ำกบั 
9.21 ลำ้นบำท 7.66 ลำ้นบำท และ 7.38 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ ซึ่งเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย อำทิ เจ้ำหนี ้
กรมสรรพำกร ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยคำ้งจ่ำย เป็นตน้  
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• หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 
 หนีส้ินหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย ประมำณกำรรบัประกนัคณุภำพสินคำ้ เงินประกนั
ผลงำน และหนีส้ินอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ิน
หมนุเวียนอื่น เทำ่กบั 6.16 ลำ้นบำท 5.90 ลำ้นบำท และ 8.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินไม่หมนุเวียน เท่ำกบั 113.14 ลำ้น
บำท 121.59 ลำ้นบำท และ 144.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัดงันี ้

• เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมียอดคงคำ้งวงเงินกูย้ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินทัง้หมด เท่ำกับ 73.68 ลำ้นบำท 46.81 ลำ้นบำท และ 86.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้
ส  ำหรับสิน้ปี 2562 มีเงินกู้ยืมระยะยำวลดลงเนื่องจำกมีกำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้จำกกระแสเงินสดจำกกำร
ด ำเนินงำน ในขณะที่ปี 2563 มีเงินกูร้ะยะยำวเพิ่มขึน้เนื่องจำกบริษัทน ำไปลงทุนก่อสรำ้งคลงัสินคำ้บนเนือ้ที่
ดำ้นหลงัโรงงำนผลติ ก่อสรำ้งโกดงัเก็บวตัถดุิบ และก่อสรำ้งคลงัสนิคำ้และจดุรบัสนิคำ้ของแผนกขำยสนิคำ้ผำ่น 
Digital Platform 
  

• หนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563  คงคำ้ง
ทัง้หมด เทำ่กบั 8.96 ลำ้นบำท 20.67 ลำ้นบำท และ 21.09 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยกำรเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตำม
สญัญำเช่ำในปี 2563 เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญำเช่ำ มำถือปฏิบตัิ
เป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2563 โดยบริษัทรบัรูห้นีส้ินตำมสญัญำเช่ำที่เคยจดัประเภทเป็นสญัญำ
เช่ำด ำเนินงำนดว้ยมลูค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำที่เหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบีย้เงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ดงันัน้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจึงบนัทึกหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำเพิ่มขึน้ 7.87 
ลำ้นบำท 

 
ส่วนของเจ้าของ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีสว่นของเจำ้ของ เทำ่กบั 316.77 ลำ้นบำท 
348.84 ลำ้นบำท และ 494.40 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.09 รอ้ยละ 37.00 และรอ้ยละ 44.85 ของหนีส้ินและส่วน
ของเจำ้ของรวม ตำมล ำดบั โดยที่ผำ่นมำบรษัิทมีสว่นของเจำ้ของเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสะสมในแต่
ละช่วงเวลำ โดยมีรำยละเอียดสว่นของเจำ้ของที่ส  ำคญัดงันี ้

• ทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2561 และปี 2562 บรษัิทมีทนุจดทะเบียนท่ีออกและเรยีกช ำระแลว้ เทำ่กบั 100.00 
ลำ้นบำท แบง่ออกเป็นหุน้สำมญั 200,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  
 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 วันที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 
100.00 ลำ้นบำท เป็น 170.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทนุ จ ำนวน 140,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำ
ไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยใหแ้ก่กลุม่ผูถื้อหุน้เดิม จ ำนวน 40,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไว ้0.50 บำท
เมื่อเดือนเมษำยน 2563 และ (2) เสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป ผู้มีอปุกำระคณุของบริษัท
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และบริษัทย่อย กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยจ ำนวน 100,000,000 หุน้ ในรำคำ
เสนอขำย 1.50 บำท มลูค่ำที่ตรำไว ้0.50 บำท และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สำมญัของบรษัิท
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและเริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือนตลุำคม 2563 สง่ผลให ้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน 170.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมัญจ ำนวน 
340,000,000 หุน้ มลูคำ่ที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
    

• สว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญัและสว่นเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บรษัิทมีสว่นเกินมลูคำ่หุน้สำมญั มีมลูคำ่เทำ่กบั 20.15 
ลำ้นบำท 20.15 ลำ้นบำท และ 112.65 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เกิดจำกในปี 2557 บรษัิทไดอ้อกและเสนอขำยหุน้
สำมญัจ ำนวน 10,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และผูล้งทนุโดยเฉพำะเจำะจง ในรำคำที่สงูกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว ้
และในปี 2563 บรษัิทไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 100,000,000 หุน้ ใหแ้ก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 
ในรำคำที่สงูกวำ่มลูคำ่ที่ตรำไว ้ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ ์(Share-base Payment) มีมลูค่ำเท่ำกนัทกุปีเท่ำกบั 16.35 ลำ้นบำท เกิดจำกในปี 2554 บริษัท
ไดอ้อกและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษัิทจ ำนวน 7,497,260 หุน้ ใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษัิท
และบริษัทย่อย (ESOP) ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท แต่มำตรฐำนบญัชีก ำหนดใหต้อ้งมีกำร
บันทึกส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอขำยกับรำคำยุติธรรม ณ วันที่ เสนอขำยหุน้ ESOP ดังกล่ำวเป็นรำยกำร
สว่นเกินทนุจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
 

• ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ัดสรร จ ำนวน 152.34 
ลำ้นบำท 187.57 ลำ้นบำท และ 163.88 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตวัเลขที่เปลีย่นแปลงในแตง่วดเกิดจำกก ำไรสทุธิ
ในแต่ละปี โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 และปี 2562 ลำ้นบำท 10 ลำ้นบำท และ 22 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

 
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ เท่ำกบั 1.85 เท่ำ 1.70 เท่ำ และ 1.23 เท่ำ  ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตำมล ำดบั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีอตัรำสว่นหนีส้ินต่อ
สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของก ำไรสทุธิและกำรทยอยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินในปี 
2562 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เนื่องจำกกำร
เพิ่มขึน้ของสว่นของผูถื้อหุน้จำกกำรที่บริษัทไดร้ะดมทนุผ่ำนกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนแก่ประชำชนเป็นครัง้แรก ( IPO) 
ทัง้นี ้บรษัิทมีเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกูก้บัสถำบนักำรเงินใหต้อ้งรกัษำอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของเจำ้ของไมใ่หเ้กิน 2.00 เทำ่  
 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้และภาระผูกพัน 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เท่ำกับ 7.28 เท่ำ 
7.65 เท่ำ และ 5.88 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมี
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำกเงินกูย้ืมจำกสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึน้ และปี 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ลดลง เนื่องจำกมีภำระดอกเบีย้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ จำกกำรขอรบักำรสนบัสนนุสนิเช่ือ ทัง้เพื่อกำร
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ลงทุนและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่กระแสเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนปรบัตวัลดลง และฝ่ำ ยบริหำรเนน้
ติดตำมดแูลสภำพคลอ่งทำงกำรเงินอยูอ่ยำ่งใกลชิ้ด 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำกบั 0.58 เทำ่ 
0.77 เทำ่ 0.86 เทำ่ และ 0.63 เทำ่ ตำมล ำดบั ในปี 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัเพิ่มขึน้
รวมถึงซือ้สินทรพัยจ์ำกกิจกำรภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกัน  เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร และ
อปุกรณ ์ช ำระคืนหนีต้ั๋วสญัญำใชเ้งิน ช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน ในขณะท่ีบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลเมื่อวนัที่ 
30 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 10 ลำ้นบำท ตำมที่ไดก้ลำ่วขำ้งตน้ ส ำหรบัปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำร
ช ำระภำระผกูพนัลดลง เนื่องจำกบริษัทและบรษัิทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนลดลงจำกปีก่อนหนำ้ ประกอบกบัมี
กำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 22 ลำ้นบำท ในปีดงักลำ่ว 
 
สภาพคล่อง 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกบั 428.62 ลำ้น
บำท 428.59 ลำ้นบำท และ 558.41 ลำ้นบำท มีหนีส้ินหมุนเวียน เท่ำกับ 472.75 ลำ้นบำท 472.49 ลำ้นบำท และ 607.87 
ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั สง่ผลใหม้ีอตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (Current Ratio) เทำ่ 0.91 เทำ่ 0.91 เทำ่ และ 1.21 เทำ่ ตำมล ำดบั และ
มีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  (Quick-acid Ratio) เท่ำ 0.42 เท่ำ 0.45 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมล ำดับ โดย ณ วันที่ 31 
ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียนเพิ่มขึน้จำกรำยกำรจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนี ้
กำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น และสนิคำ้คงเหลอื ซึง่เพิ่มขึน้ในสดัสว่นท่ีมำกกวำ่หนีส้นิหมนุเวียนที่เพิ่มขึน้ จำกเจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนี ้
อื่น  และส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวสถำบนักำรเงินที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี จึงเป็นผลใหอ้ตัรำส่วนสภำพคล่องและ
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็วเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้หำกพิจำรณำระยะเวลำวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทและบริษัท
ย่อย จะเห็นว่ำระยะเวลำวงจรเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เท่ำกับ 126 วนั 126 วนั และ 173 วนั 
ตำมล ำดบั โดยสำเหตทุี่บรษัิทมีระยะเวลำของวงจรเงินสดเพิ่มขึน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มำจำกกำรเพิ่มขึน้ของระยะเวลำ
กำรขำยสินคำ้เฉลี่ยเป็นส ำคญั อนัเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ ท ำใหธุ้รกิจของบริษัทชะลอตวัในปี 2563 จึง
ท ำใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจดัเก็บและส ำรองวตัถดุิบและสินคำส ำเร็จรูปเป็นระยะเวลำนำนขึน้ ซึ่งวตัถุดิบและสินคำ้
ส ำเร็จรูปดงักลำ่วยงัคงสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรผลิตและจ ำหนำ่ยได ้อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรไดต้ิดตำมดแูลสภำพคลอ่งทำง
กำรเงินอยำ่งใกลชิ้ด โดยเฉพำะกำรติดตำมเก็บหนีจ้ำกลกูหนีก้ำรคำ้ รวมถึงกำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมำะสม
กบัสถำนกำรณใ์นปัจจบุนั โดยฝ่ำยบรหิำรไดม้ีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดส ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรขอสนบัสนนุ
เงินทนุหมนุเวียนจำกสถำบนักำรเงินเพิ่มเติมเพื่อใชร้องรบัสถำนกำรณด์งักลำ่ว 
 
กระแสเงนิสด 
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน เท่ำกบั 
108.37 ลำ้นบำท 130.84 ลำ้นบำท และ 92.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิไดม้ำ
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน เพิ่มขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 22.47 ลำ้นบำท เนื่องจำกลกูหนีก้ำรคำ้ สนิคำ้คงเหลอื และกำรประมำณ
กำรผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน  
 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน เท่ำกับ 
(86.26) ลำ้นบำท (103.09) ลำ้นบำท และ (82.64) ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรลงทุนซือ้สินทรพัยจ์ำก
กิจกำรภำยใตก้ำรควบคมุเดียวกนั เขำ้มำรวมในกลุม่เพื่อขยำยธุรกิจ และกำรเตรยีมตวัเขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  
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 ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกบั 
(18.95) ลำ้นบำท (21.87) ลำ้นบำท และ 162.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในแต่ละปี บริษัทและบริษัทย่อยไดช้ ำระคืนเงิน
กูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินตำมเง่ือนไข และมีกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน  11.00 ลำ้นบำท 10.00 ลำ้นบำท และ 22.00 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยในปี 2563 บรษัิทและบรษัิท มีเงินสดรบัจำกกำรเพิ่มทนุ จ ำนวน 162.49 ลำ้นบำท 

 
 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ

แต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

1. นำยสนัติ ธญัวงษ ์
- ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
18 มกรำคม 2545 

77 ปริญญาตรี  
- นิติศำสตรบ์ณัฑติ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- เภสชัศำสตรบ์ณัฑติ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั  

 
การอบรม 
- DAP 73/2008 
- RCP 29/2012 

-ไมม่ี- 2.55% 2545 -ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และ
สระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 2 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

2. นำยสมเกียรติ จิตรวฒุิโชต ิ
- กรรมกำรบรษัิท 
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรอิสระ 
 
 (ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
4 ธนัวำคม 2550 

64 ปริญญาตรี  
- บรหิำรธุรกิจบณัฑติ สำขำกำร
บญัชี  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- นิติศำสตรบ์ณัฑติ  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- แพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

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

-ไมม่ี- 0.25% 2550 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และ
จ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั 
และสระวำ่ยน ำ้ 

2547 – 2558 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
/ ประธำนกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง 
บมจ. แปซิฟิกไพพ ์

ผลติและจ ำหนำ่ยทอ่
เหลก็ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 3 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

3. 
 

นำยปรำโมทย ์สงิหน ุ
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
4 ธนัวำคม 2550 

63 ปริญญาโท 
- กำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์

และกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 
ปริญญาตร ี 
- กำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

 
การอบรม 
- DAP 76/2008 
- ACP 41/2012 

-ไมม่ี- 
 

0.35% 2550 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และ
สระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 4 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

4. 
 

นำงจิตรวฒันำ จำรุ
วฒันชยั 
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำร
สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
จิตรวฒันำ เที่ยง
วฒันธรรม 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
30 เมษำยน 2555 

69 ปริญญาโท  
- ศิลปศำสตรบ์ณัฑิตกฎหมำยธุรกิจ 

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
ปริญญาตร ี 
- เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต จฬุำลงกรณ์

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

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2558 - ปัจจบุนั กรรมกำรอนมุตัิรว่มลงทนุ
ของกองทนุ VCM และ 2 
กองทนุยอ่ยภำยใต ้SME 

Bank 

กำรลงทนุรว่มกบั
กิจกำร SME ของ
ธนำคำร 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และ
จ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั 
และสระวำ่ยน ำ้ 

2557 – 2561 กรรมกำรตรวจสอบ  
บมจ.ลอ็กซเ์ลยไ์วรเ์ลส 

จ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์
โทรคมนำคม และ
ใหบ้รกิำรสง่ขอ้มลู
ผำ่นระบบ
คอมพิวเตอร ์

2556 – 2560 
 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. พรเีมียรเ์อ็นเตอรไ์พรซ ์

ลงทนุในธุรกิจบรกิำร
ทำงกำรเงิน 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 5 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

5. 
 

นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
9 สงิหำคม 2551 

66 ปริญญาตรี  
- นิติศำสตรบ์ณัฑติ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 
การอบรม 
- DAP 77/2009 
- BNCP 4/2018 
 

-ไมม่ี- 
 

0.04% 2560 - ปัจจบุนั อนกุรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ 
คณะกรรมกำรปปช. 

หนว่ยงำนรำชกำร 
 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และ
สระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 6 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

6. นำยสบืพงศ ์เกตนุตุ ิ
- กรรมกำรบรษัิท 
- รองประธำน
กรรมกำรบรษัิท 

- ประธำน
กรรมกำรบรหิำร 

- กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำม 
 

(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
9 กนัยำยน 2531 

67 ปริญญาโท  
- คณะบรหิำรธุรกิจ (X-

MBA) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- Applied International 
Management (AIM) จำก
ประเทศสวีเดน 

ปริญญาตร ี 
- เคมวีิศวกรรม 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 17/2008 
 

-ไมม่ี- 18.28% 2531 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท /  
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และ
สระวำ่ยน ำ้ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. อตุสำหกรรม   พนุ ำ้รอ้น 

พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
รวมถงึสำธำรณปูโภค 

2546 – 2563 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรุ ี

สถำนศกึษำ 

2546 – 2550 /  
2560 – 2563 

กรรมกำร 
สภำอตุสำหกรรมจงัหวดัเพชรบรุี 

หนว่ยงำนภำครฐั 

2553 – 2554 /  
2556 – 2563 

กรรมกำร 
สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หนว่ยงำนภำครฐั 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 7 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

2553 – 2562 กรรมกำรสำยงำนเสรมิสรำ้งขีด
ควำมสำมำรถมนษุย ์

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หนว่ยงำนภำครฐั 

2553 – 2559 รองประธำนสำยงำนวิจยั 
สภำอตุสำหกรรมภำคกลำง 

หนว่ยงำนภำครฐั 

2553 -2554 / 
2556 - 2563 

กรรมกำร 
สถำนบนัวิจยัพฒันำและนวตักรรม

เพื่ออตุสำหกรม 
สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หนว่ยงำนภำครฐั 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 8 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- ประธำนเจำ้หนำ้ที่
ปฏิบตัิกำรสว่นโรงงำน 

- กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
9 กนัยำยน 2531  

66 ปริญญาโท  
- คณะบรหิำรธุรกิจ (X-MBA) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ปริญญาตรี  
- คณะวิทยำศำสตร ์ 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 73/2008 

เป็น 1 ในผูบ้รหิำร 9.11% 2538 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และ
สระวำ่ยน ำ้ 

2531 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ที่ปฎิบตัิ
กำรสว่นโรงงำน 
(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 

บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 9 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้นใน
บริษัท (%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน/

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

8. ดร.สบืพงศ ์อติชำตกำร 
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำม 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
27 มีนำคม 2557 

50 ปริญญาเอก 
- วิศวกรรมอตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัเท็กซสั 
สหรฐัอเมรกิำ 

ปริญญาโท 
- บรหิำร 
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร ์
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- วิศวกรรมอตุสำหกำร 
มหำวิทยำลยัแหง่เทก็ซสั 
สหรฐัอเมรกิำ 

ปริญญาตร ี 
- วิศวกรรม  
สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้-
เจำ้คณุทหำรลำดกระบงั 

 
การอบรม 
- DAP 122/2015 

-ไมม่ี- 0.56% 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำ
ท ำควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. นิพนธ ์บญุมณี 

คำ้อสงัหำรมิทรพัย ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. สมำนฉนัท ์

คำ้อสงัหำรมิทรพัย ์

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรหิำร 
บจก. ฟีด อินกรเีดีย๊นท ์ซพัพลำย 

ขำยอำหำรสตัว ์

2550 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. รำคโูต (ไทย) 

ขำยเคมีภณัฑ ์

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. ไดกำ้ (ไทย) 

ขำยเคมีภณัฑข์ำยอำหำรสตัว ์
พิชผลทำงกำงเกษตร 

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. ไดกำ้ เอสเตท (เดอะกำรเ์ดน้) 

ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. ไดกำ้ เอสเตท (เดอะเครส) 

ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 10 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

9. นำยโสภณ สกิขโกศล 
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ
ลงนำม 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
2 สงิหำคม 2549 

67 ปริญญาโท 
- กำรบรหิำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ปริญญาตร ี 
- วิศวกรรมศำสตร ์(ไฟฟำ้) 
จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 73/2008 

-ไมม่ี- 5.40% 2549 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 

2531 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษำ 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 11 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

10. นำยวรงค ์วงศส์นิอดุม 
- กรรมกำรบรษัิท 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
7 พฤษภำคม 2556 

37 ปริญญาโท 
- MSc Financial Merit, 

Imperial College 
Business School 

ปริญญาตร ี 
- คณะเศรษฐศำสตร ์
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 122/2015 

-ไมม่ี- 0.83% 2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. วอลลฟ์ลำวเวอร ์

เอฟแอนดบ์ ี

บรกิำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร และ
รำ้นอำหำร 

2561 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. วนัเดย ์วอลลฟ์

ลำวเวอร ์

ผลติและจ ำหนำ่ยดอกไมแ้ละตน้ไม้
ประดิษฐ์ 

2560 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. 22นำนำ 

บรกิำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร และ
รำ้นอำหำร 

2558 - ปัจจบุนั FVP Markets Innovation 
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 

ใหบ้รกิำรทำงกำรเงิน 

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. ซฟัฟิคซแ์ลบ 

จ ำหนำ่ยผลติภณัฑผ์ำ่นทำงอินเตอรเ์น็ต 

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. วรนิทร ์พรอ็พ

เพอรต์ี ้

ใหบ้รกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 12 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอืหุน้
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

11. นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์
- กรรมกำรบรษัิท 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้: 
10 พฤษภำคม 2562 

40 ปริญญาโท  
- MIS, University 

of Bath, United 
Kingdom 

ปริญญาตรี  
- สำขำนิตศิำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรม
ศำสตร ์

- สำขำ
เศรษฐศำสตร ์
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 
การอบรม 
- DAP 163/2019 

-ไมม่ี- 6.99% 2562 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำ
ท ำควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. อสุภุรำช 

ลงทนุในบรษัิทอื่น 

2552 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก.เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต ์

ผลติและจ ำหนำ่ยปุ๋ ย อำหำร
เสรมิพืช 

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. รบัเบอร ์อินโนเวชั่น 

ซือ้มำขำยไป ผลติและจ ำหนำ่ย
ผลติภณัฑท์ี่ท ำจำกยำงพำรำ 

2550 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรบรษัิท 
บจก. นิวทร ิสวีท 

ใหเ้ชำ่ที่ดินเพื่อกำรเกษตร 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. เอ็น.วำย.รบัเบอร ์

ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำงขน้และ
น ำ้ยำงแปรรูป 

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. เอ็น.วำย.พืชไร ่

เพำะปลกูยำงพำรำและจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำงสด 

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บจก. ทะเลทรพัย ์

ใหเ้ชำ่สถำนท่ีในอำคำรพรอ้ม
อปุกรณ ์



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 13 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

12. นำยวีระพงค ์ลอืสกลุ 
- กรรมกำรบรษัิท 
- กรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำร 
- ประธำนเจำ้หนำ้ที่

กำรตลำด (รกัษำกำร) 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
1 สงิหำคม 2534 

57 ปริญญาตรี  
- บรหิำรธุรกิจตำ่งประเทศ 
มหำวิทยำลยัศรปีทมุ 

 
การอบรม 
- DAP 162/2019 
 

เป็น 1 ในผูบ้รหิำร 17.05% 2563 - ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำด
ส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และ
สระวำ่ยน ำ้ 

2534 – ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / 
ประธำนเจำ้หนำ้ที่

กำรตลำด (รกัษำกำร) 
(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 

บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 14 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง 
- ประธำนเจำ้หนำ้ที่

กำรเงิน 
- ผูร้บัผิดชอบสงูสดุใน

สำยงำนกำรบญัชีและ
กำรเงิน 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
19 สงิหำคม 2562 

41 ปริญญาตรี  
- สำขำวชิำบญัชีบณัฑิต วิทยำลยั
บรหิำรธุรกิจนวตักรรมและกำร
บญัชี มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บญัฑิตย ์

 
การอบรม 
- หลกัสตูร CFO’s Orientation 

Course for New IPOs โดย
ศนูยส์ง่เสรมิกำรพฒันำควำมรู้
ตลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

- หลกัสตูร การควบคมุภายใน
ส าหรบับรษัิทท่ีเตรยีมจด
ทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์(6 
ชั่วโมง) โดย บรษัิท ฝึกอบรม
และสมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั  

เป็น 1 ในผูบ้รหิำร -ไมม่ี- 2562 - ปัจจบุนั ประธำนเจำ้หนำ้ทีก่ำรเงิน 
(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 

บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และ
จ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั 
และสระวำ่ยน ำ้ 

2559 – 2561 ผูอ้  ำนวยกำรบญัชีและ
กำรเงิน 

บจก. ไฮบรดิ เอ็นเนอรจี์  

ขำยสง่เชือ้เพลงิสู่
โรงงำนอตุสำหกรรม 

2556 – 2558 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน 
บจก. ไอเอสเอส ฟำซิลติี ้

เซอรว์ิสจ ำกดั 

ธุรกิจบรกิำรท ำควำม
สะอำด 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 15 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

14. นำยจีระพนัธ ์แสงแช่ม 
- ผูจ้ดักำรโรงงำน

อำวโุส (ผลติ) 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
2 พฤศจิกำยน 2558 

39 ปริญญาตร ี 
- วิศวกรรมศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธนบรุ ี

เป็น 1 ใน
ผูบ้รหิำร 

-ไมม่ี- 2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรโรงงำน
อำวโุส (ผลติ) 

(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 

2555 – 2558 ผูจ้ดักำรโรงงำน 
บจก. อำสโกแ้ม็ค 

ฟิลเตอร ์

ผลติ และจ ำหนำ่ยอะไหลแ่ละชิน้สว่น
อปุกรณย์ำนพำหนะ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 16 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

15. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์
- ผูจ้ดักำรโรงงำน

อำวโุส (เทคนคิ) 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
15 ตลุำคม 2545 

42 ปริญญาโท  
- บรหิำรธุรกิจ สำขำกำร

จดักำรนวตักรรม 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ปริญญาตร ี 
- วิศวกรรมศำสตร ์สำขำ
วิศวกรรมเคม ี
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลำ้ธนบรุ ี

เป็น 1 ใน
ผูบ้รหิำร 

0.04% 2545 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรโรงงำนอำวโุส 
(เทคนคิ) 

(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณภ์ำยใน
ครวั และสระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 17 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

16. นำยเสำเอก วสกิชำติ 
- กรรมกำรบรหิำร 
- ผูจ้ดักำรอำวโุส 

(ผลติภณัฑ)์ 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
1 มีนำคม 2556 

52 ปริญญาโท  
- MBA Finance & Marketing 

Regis University, Denver, 
Colorado, USA 

ปริญญาตร ี 
- ภำควิชำเศรษฐศำสตร ์
คณะบรหิำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

เป็น 1 ใน
ผูบ้รหิำร 

-ไมม่ี- 2556 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรอำวโุส 
(ผลติภณัฑ)์ 

(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 18 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

17. นำยสกุำนต ์อินทรสตู 
- กรรมกำรบรหิำร 
- ผูจ้ดักำรอำวโุส 

(ช่องทำง
จ ำหนำ่ย) 

 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
2 เมษำยน 2561 

52 ปริญญาโท  
- เศรษฐศำสตร ์ 

Murry State 
University, 
Kentucky, USA 

ปริญญาตร ี 
- เศรษฐศำสตร ์ 
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

เป็น 1 ใน
ผูบ้รหิำร 

-ไมม่ี- 2561 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรอำวโุส (ช่องทำง
จ ำหนำ่ย) 

(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 

2559 – 2561 Chief Operating Officer 
บจก. ชนินทร ์ซิสเทมส ์

แอด ์โซลชูั่นส ์

ใหบ้รกิำรวำงระบบอปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส ์

2556 – 2559 Chief Operating Officer 
บจก. อิเลก็ทรอ อคสูติก 

ดีไซน ์กรุป๊ 

ใหบ้รกิำรตดิตัง้ระบบเครือ่งเสยีง 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 19 

ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

18. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ 
- กรรมกำรบรหิำร 
- ผูจ้ดักำรอำวโุส 

(ส ำนกังำน) 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
3 พฤษภำคม 2554 

52 ปริญญาตรี  
- จิตวิทยำอตุสำหกรรม 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

เป็น 1 ในผูบ้รหิำร -ไมม่ี- 2554 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรอำวโุส 
(ส ำนกังำน) 

(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ย
น ำ้ยำท ำควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณ์
ภำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่ได้รับ

แต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู 
- ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 
- ผูร้บัผิดชอบโดยตรงในกำร

ควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
นำงสำวสกุญัธิญำ ป่ันจั่น 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
2 พฤษภำคม 2556 

40 ปริญญาโท  
- MBA สำขำกำรบญัชี 

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญาตรี  
- กำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 

การอบรม 
- หลกัสตูรมำตรฐำน 6 ฉบบั 
ที่กระทบกบังบกำรเงิน 
ประเด็นที่นกับญัชีตอ้ง
ทรำบ (6 ชั่วโมง) 

- หลกัสตูรเจำะลกึ TFRS 16 
หลกักำรบญัชีใหมเ่ก่ียวกบั
สญัญำเชำ่ (6 ชั่วโมง) 

- โดย บรษัิท ฝึกอบรมและ
สมัมนำธรรมนิติ จ ำกดั 

เป็น 1 ใน
ผูบ้รหิำร 

-ไมม่ี- 2556 - 
ปัจจบุนั 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัชี 
(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำ
ควำมสะอำดส ำหรบั
ภำคอตุสำหกรรม อปุกรณภ์ำยใน
ครวั และสระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 
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ล าดับ 
รายชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่

ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง 

ช่วงเวลา 
ต าแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท 

ประเภทธุรกิจ 

20. นำงสำวนจุรนิทร ์สมทุรเวช 
- เลขำนกุำรบรษัิท 
 
(ช่ือ-สกลุเดิม) 
-ไมม่ี- 
 
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้:  
5 มิถนุำยน 2540 

48 ปริญญาตรี  
- มนษุยศ์ำสตร ์
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
 

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

-ไมม่ี- 0.06% 2540 - ปัจจบุนั เลขำนกุำรบรษัิท 
(ต ำแหนง่ปัจจบุนั) 
บมจ. พีรพฒัน ์
เทคโนโลยี 

ผลติ น ำเขำ้และจ ำหนำ่ยน ำ้ยำท ำควำม
สะอำดส ำหรบัภำคอตุสำหกรรม 
อปุกรณภ์ำยในครวั และสระวำ่ยน ำ้ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์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 ิ ธัญวงษ ์ x xx @ ///(1.80%)     

2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)     
3. นำยปรำโมทย ์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)     
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)     
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ xx xxx ///(0.04%)     
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)  xx @ xx @ ///(<0.01%) xx @ ///(<0.01%) xx @ 
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ 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 ์ วงศส์ินอดุม xx ///(0.58%)      
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรพัย ์ xx ///(4.94%)      
12. นำยวีระพงค ์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)   xx @ ///(5.06%) xx @ xx @ 
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //     
14. นำยจีระพนัธ ์ แสงแชม่ / //      
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์ // ///(0.04%)     
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //      
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //      
18. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ / //     
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู      
20. นำงสำวนจุรนิทร ์ สมทุรเวช ///(0.00%)     

หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม,  / = กรรมกำรบรหิำร, // = ผูบ้รหิำร, /// = ผูถื้อหุน้, //// = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็นผูถื้อหุน้, 
# = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็นกรรมกำร  
2) บรษัิทยอ่ยตำมหลกัเกณฑภ์ำยใตอ้  ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทนัน้ๆ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจ
ควบคุม 

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

1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ ์ x xx @ ///(1.80%)          
2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)          
3. นำยปรำโมทย ์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)          
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)          
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ xx xxx ///(0.04%)          
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)         xx ///(10%)  
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ 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 ์ วงศส์ินอดุม xx ///(0.58%)          xx @ ///(66.6%) 
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรพัย ์ xx ///(4.94%)           
12. นำยวีระพงค ์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)           
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //          
14. นำยจีระพนัธ ์ แสงแชม่ / //           
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์ // ///(0.04%)          
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //           
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //           
18. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ / //          
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู           
20. นำงสำวนจุรนิทร ์ สมทุรเวช ///(0.00%)          

หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม,  /// = ผูถื้อหุน้, //// = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็นผูถื้อหุน้, # = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็น
กรรมกำร  
2) บรษัิทยอ่ยตำมหลกัเกณฑภ์ำยใตอ้  ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทนัน้ๆ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจ
ควบคุม 

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

1. นำยสนัต ิ ธัญวงษ ์ x xx @ ///(1.80%)          
2. นำยสมเกียรต ิ จิตรวฒิุโชติ xx xxx xxxx ///(0.25%)          
3. นำยปรำโมทย ์ สิงหน ุ xx xxx xxxx ///(0.35%)          
4. นำงจิตรวฒันำ จำรุวฒันชยั xx xxx xxxx(0.03%)          
5. นำยสำธิต อนนัตสมบรูณ ์ xx xxx ///(0.04%)          
6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)           
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ xx @ // ///(6.43%)          
8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร xx @ ///(0.40%)          
9. นำยโสภณ สิกขโกศล xx @ ///(3.81%)          
10. นำยวรงค ์ วงศส์ินอดุม xx ///(0.58%)  xx @ ///(50%) xx @ ///(76.78%)  xx @ xx @       
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรพัย ์ xx ///(4.94%)      xx @ ///(16.43%) xx @ ///(20%) xx @ ///(20%) xx @ ///(25%) xx @ ///(20%) 
12. นำยวีระพงค ์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)           
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //          
14. นำยจีระพนัธ ์ แสงแชม่ / //           
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์ // ///(0.04%)          
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //           
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //           
18. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ / //          
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู           
20. นำงสำวนจุรนิทร ์ สมทุรเวช ///(0.00%)          
หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม,  /// = ผูถื้อหุน้, //// = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็นผูถื้อหุน้, # = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็น

กรรมกำร  
2) บรษัิทยอ่ยตำมหลกัเกณฑภ์ำยใตอ้  ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัสว่นกำรถือหุน้ในบรษัิทนัน้



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 
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รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอ านาจควบคุม 
บริษัท 

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

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

6. นำยสืบพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ / ///(12.90%)    
7. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ xx @ // ///(6.43%)   
8. ดร.สืบพงศ ์ อติชำตกำร xx @ ///(0.40%)   
9. นำยโสภณ สิกขโกศล xx @ ///(3.81%)   
10. นำยวรงค ์ วงศส์ินอดุม xx ///(0.58%)    
11. นำงสำวชลนท ี ถวิลเติมทรพัย ์ xx ///(4.94%)  xx @ ///(17.7%) xx @ ///(11.64%) 
12. นำยวีระพงค ์ ลือสกลุ xx / // ///(11.94%)    
13. นำงสำวประภสัสร จ ำปำทอง //   
14. นำยจีระพนัธ ์ แสงแชม่ / //    
15. นำงสำวพจนำ ตนันิรตัร ์ // ///(0.04%)   
16. นำยเสำเอก วสิกชำต ิ / //    
17. นำยสกุำนต ์ อินทรสตู / //    
18. นำงสำววีณำ ชยัศรโีสภณกิจ / //   
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชตุิพรองักรู    
20. นำงสำวนจุรนิทร ์ สมทุรเวช ///(0.00%)   

หมำยเหต ุ: 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม, /// = ผูถื้อหุน้, //// = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 เป็นผูถื้อหุน้, # = ผูท้ี่เก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 258 
เป็นกรรมกำร  

2) บรษัิทยอ่ยตำมหลกัเกณฑภ์ำยใตอ้  ำนำจกำรควบคมุเดียวกนัในงบกำรเงินรวมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้อบบญัชี 
3) ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัสว่นกำรถือหุน้ในบริษัทนัน้ๆ 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ  ำกดั (มหำชน) 

 

เอกสำรแนบ 1 - หนำ้ 26 

รายชื่อบริษัทยอ่ย และบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

รายชื่อบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทยอ่ย 
1. บจก. แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค (CVT) ขำยและใหบ้รกิำรผลติภณัฑน์ ำ้ยำท ำควำมสะอำด

ส ำหรบัโรงงำนอตุสำหกรรม 
2. บจก. ไทยสจ็วต เซอรว์ิสเซ็ส (TSS) ขำยน ำ้ยำ เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์และใหเ้ชำ่เครือ่งจกัร 

อปุกรณท์ ำควำมสะอำด และใหบ้รกิำรซอ่มแซม 
3. บจก. มิสเตอรพ์ลู (MP) ขำยน ำ้ยำ อปุกรณ ์เครือ่งใชส้ระน ำ้ และใหบ้รกิำรสรำ้ง 

ซอ่มแซม และดแูลสระน ำ้ 
4.  บจก. แอลไลส ์อินเตอรเ์ทรด (AL) ขำยอปุกรณ ์เครือ่งมือ เครือ่งใช ้ผลติภณัฑน์ ำ้ยำท ำ

ควำมสะอำด 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
5. บจก. ไดกำ้ (ไทย)  ขำยเคมีภณัฑข์ำยอำหำรสตัว ์พิชผลทำงกำงเกษตร 
6. บจก. รำคโูต (ไทย) ขำยเคมีภณัฑ ์
7. บจก. ไดกำ้ เอสเตท ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
8. บจก. ไดกำ้ เอสเตท (เดอะเครส) ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
9. บจก. ไดกำ้ เอสเตท (เดอะกำรเ์ดน้) ขำยอสงัหำรมิทรพัย ์
10. บจก. นิพนธ ์บญุมณี คำ้อสงัหำรมิทรพัย ์
11. บจก. สมำนฉนัท ์ คำ้อสงัหำรมิทรพัย ์
12. บจก. อตุสำหกรรม พนุ ำ้รอ้น พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์รวมถึงสำธำรณปูโภค 
13. บจก. ซฟัฟิคซแ์ลบ ประกอบกิจกำรขำยสนิคำ้ผำ่นทำงอินเตอรเ์น็ต 
14. บจก. วรนิทร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ ใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์
15. บจก. 22นำนำ ใหบ้รกิำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร / รำ้นอำหำร 
16. บจก. วอลลฟ์ลำวเวอร ์เอฟแอนดบ์ี ใหบ้รกิำรดำ้นอำหำรในภตัตำคำร / รำ้นอำหำร 
17. บจก. วนัเดย ์วอลลฟ์ลำวเวอร ์ ผลติดอกไมแ้ละตน้ไมป้ระดษิฐ์ และคำ้ปลกี 
18. บจก. ทะเลทรพัย ์ ใหเ้ชำ่สถำนท่ีในอำคำรพรอ้มอปุกรณ ์
19. บจก. นิวทร ิสวีท  ใหเ้ชำ่ที่ดินเพื่อท ำกำรเกษตร 
20. บจก. รบัเบอร ์อินโนเวชั่น ซือ้มำขำยไป ผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑย์ำงพำรำ 
21. บจก. อสุภุรำช ลงทนุในบรษัิทอื่น 
22. บจก. เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต ์ ผลติและจ ำหนำ่ยปุ๋ ย อำหำรเสรมิพืช 
23. บจก. เอ็น.วำย.พืชไร ่ เพำะปลกูยำงพำรำและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำงสด 
24. บจก. เอ็น.วำย.รบัเบอร ์ ผลติและจ ำหนำ่ยน ำ้ยำงขน้และน ำ้ยำงแปรรูป 

 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 2  -หนำ้ 1 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทยอ่ย  
 

รายชื่อกรรมการ บจก. แคลวาทิส-เอเชีย 
แปซิฟิค (CVT) 

บจก. ไทยสจว็ต 
เซอรว์ิสเซ็ส (TSS) บจก. มิสเตอรพ์ูล (MP) บจก. แอลไลส ์

อินเตอรเ์ทรด (AL) 

1. นำยสบืพงศ ์ เกตนุตุ ิ xx @ xx @ xx @ xx @ 
2. นำงสำวรุง่ทิพย ์ มีแมน่วิทย ์ xx @    
3. นำยอรรนพ จลุพนัธ ์ xx @ xx @ xx @  
4. นำยวีระพงค ์ ลอืสกลุ  xx @ xx @ xx @ 
5. นำงไพรนิ ตรลีกัษณวิลยั    xx @ 

 
หมำยเหต ุ:   1)     XX = กรรมกำร @ = กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำม 



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 3  - หนำ้ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  
 
 บริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) ไดแ้ต่งตัง้บริษัท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกัด เป็นผูต้รวจสอบภำยในของ
บรษัิท โดยบรษัิท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั มอบหมำยให ้นำยธนำ วงศแ์สงนำค ซึง่ด  ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรผูจ้ดักำร ปฏิบตัิงำน
เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูต้รวจสอบภำยในของบริษัท และไดแ้ต่งตัง้ นำงสำวอญัชนิล คุมพวกมิตร ซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน ในบริษัทใหป้ฏิบตัิงำนเป็นหวัหนำ้งำนก ำกบัดแูลกำรปฎิบตัิงำนของบรษัิท 
และใหร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำรอย่ำงสม ่ำเสมอทกุไตร
มำส ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท ออดิท เฮ้ำส ์จ ำกัด และ นำยธนำ วงศแ์สงนำค 
รวมถึง นำงสำวอัญชนิล คุมพวกมิตร แลว้ ไดล้งควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหนำ้ที่ดังกล่ำว
เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน  จำกรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของผูต้รวจสอบภำยในดงักลำ่ว ไมพ่บประเด็นส ำคญัที่มีผลตอ่ระบบกำรควบคมุภำยแตอ่ยำ่งใด 
 นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดใหม้ีระบบกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบำย และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ และก ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล 
เพื่อก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษัิท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้รหิำรระดบัสงู ฝ่ำยงำนหรอืหนว่ยงำน และพนกังำนตอ้ง
ปฏิบัติใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย  รวมถึงมีกำรสื่อสำรกับพนักงำนใหไ้ดต้ระหนักว่ำ พนักงำนทุกคนมีหนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบในกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในกฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบที่ เก่ียวขอ้งในงำนที่รบัผิดชอบ และปฏิบตัิให้
ถกูตอ้งครบถว้น เป็นไปตำมกฎเกณฑอ์ยำ่งเครง่ครดั 
 

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

  University) 
  : ปรญิญำตรบีรหิำรธุรกิจ สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
    (Bachelor of Business Administration, Accounting Major, Ramkhamhaeng University) 
การท างาน : พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบภำยใน, บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี                    

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



  บรษัิท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 3  - หนำ้ 2 

ประวัติ นายธนา วงศแ์สงนาค (ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ออดิท เฮ้าส ์จ ากัด) 
การศึกษา  : Master of Accounting, Utah State University, USA 
   : ประกำศนียบตัรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
    (Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University) 
   : บญัชีบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
    (Bachelor of Accounting, Thammasat University) 
การท างาน  : พ.ศ. 2534 ถงึ ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท ออดิท เฮำ้ส ์จ ำกดั 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผูต้รวจสอบภำยในรบัอนญุำต (CIA: Certified Internal Auditor) 
   : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต (CPA: Certified Public Auditor) 
ประกาศนียบัตร : Facilitating Results Using CSA จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
  : Internal Quality Assessment จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
  : Audit Project Management จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
  : Operational Auditing จดัโดย สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
  : ประกำศนียบตัร กฎหมำยภำษีอำกร จดัโดย ศำลภำษีอำกรกลำง 
  : ภำษีอำกรส ำหรบัธุรกรรมระหวำ่งประเทศ จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
  : Thai Auditing Standards (TSA) ใหม ่จดัโดย สภำวิชำชีพบญัชีฯ 
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PEERAPAT  TECHNOLOGY  PCL. 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

1.1   คณะกรรมการและผูบ้ริหารก าหนดแนวทาง และมีการปฏิบติัท่ีอยูบ่นหลกัความซ่ือตรง และการรักษา
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน ท่ีครอบคลุมถึง 

1.1.1  การปฏิบติัหนา้ท่ีประจ าวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
1.1.2  การปฏิบติัต่อคู่คา้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

 
 

✓ 
✓ 

 บริษทัมีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงครอบคลุม
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการ
ปฏิบติัต่อคูค่า้ ลูกคา้ และบุคคลภายนอก 

1.2   มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรง และรักษา
จรรยาบรรณ ท่ีครอบคลุมถึง 

1.2.1  มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (Code of Conduct) ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเหมาะสม 
1.2.2  มีขอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 

ผลประโยชน์กบักิจการ ซ่ึงรวมถึงการหา้มคอร์รัปชัน่อนัท าใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 
1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ 
1.2.4  มีการส่ือสารขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่น

การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ใหพ้นกังานลงนามรับทราบขอ้ก าหนดและบทลงโทษเป็นประจ าทุกปี 
รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ใหแ้ก่พนกังานและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ 

 
 

✓ 
 

✓ 

✓ 
 

✓ 

 บริษทัมีการก าหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) และขอ้หา้ม
ผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักิจการ และมีบทลงโทษท่ี
เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืน โดยใหพ้นกังานทุกคนลงนาม
รับทราบและถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณและจริยธรรม 

 

1.3   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of  Conduct  

1.3.1  การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบติั 
(Compliance Unit) 

1.3.2  การประเมินตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน 
1.3.3  การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองคก์ร 

✓ 
 
 

 

 บริษทัมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตาม 
Code of Conduct โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติัตาม Code of Conduct และก าหนดให้
ผูบ้ริหารและพนกังานท าการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี
วา่ปฏิบติัตาม Code of Conduct ครบถว้น 

 



การประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน   

7 

 

PEERAPAT  TECHNOLOGY  PCL. 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

1.4   มีการจดัการอยา่งทนัเวลา หากพบการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

1.4.1  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม 
1.4.2  มีกระบวนการท่ีท าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 
1.4.3  มีการแกไ้ขการกระท าท่ีขดัต่อหลกัความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม และ ภายในเวลา

อนัควร 

 

✓ 
 
✓ 

 
✓ 

 - 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

2.1   มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสิทธ์ิอ านาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริษทัไวอ้ยา่งชดัเจน 

✓ 
 - 

2.2   คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหมี้การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังาน 

✓ 
 - 

2.3   คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตาม
กฎหมาย กฎบตัร ซ่ึงครอบคลุมบทบาทท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี                ผูต้รวจสอบ
ภายใน และผูรั้บผดิชอบต่อรายงานทางการเงิน 

✓ 

 - 

2.4   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั และมีความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั หรือ
สามารถขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ได ้

✓ 
 - 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

2.5   คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถน่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งแทจ้ริง เช่น ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั ไม่มีความสมัพนัธ์อ่ืนใดอนัอาจมีอิทธิพล
ต่อการใชดุ้ลยพินิจและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

✓ 

 บริษทัมีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน 
ซ่ึงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

2.6   คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลการพฒันาและปฏิบติัเร่ืองการควบคุมภายในในองคก์รซ่ึงครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการส่ือสาร และการติดตาม 

✓ 
 - 

3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสมเพือ่ใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ ภายใตก้ารก ากบัดูแล 

(Oversight) ของคณะกรรมการ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

3.1   ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดโครงสร้างองคก์รท่ีสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจดัใหมี้การควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มีงานตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบั
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นตน้ 

✓ 

 - 

3.2   ผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดสายการรายงานในบริษทัโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ และการส่ือสารขอ้มูล 

✓ 
 - 

3.3   มีการก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

✓ 
 - 
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4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

4.1   บริษทัมีนโยบายและวธีิการปฏิบติัเพื่อจดัหา พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม และ
มีกระบวนการสอบทานนโยบายและวธีิการปฏิบติันั้นอยา่งสม ่าเสมอ 

✓ 
 บริษทัก าหนดนโยบายใหแ้ผนกทรัพยากรบุคคลจดัหาและ

พฒันาบุคลากร โดยมีการสอบทานนโยบายและวธีิปฏิบติั 

4.2   บริษทัมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน การใหแ้รงจูงใจ หรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดี 
และการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่ือสารกระบวนการเหล่าน้ีใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานทราบ 

✓ 

 บริษทัไดป้ระกาศขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานใหพ้นกังาน
ทุกคนรับทราบ บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีเพ่ือพิจารณาปรับข้ึนเงินเดือนและจ่ายเงินโบนสั 

4.3   บริษทัมีกระบวนการแกไ้ขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส าหรับการขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม
อยา่งทนัเวลา ✓ 

 บริษทัมีการฝึกอบรมพนกังานใหส้ามารถท างานทดแทนกนั
ได ้ในกรณีท่ีมีพนกังานลาออก แผนกทรัพยากรบุคคลจะ
สรรหาพนกังานตามคุณสมบติัท่ีตอ้งการใหท้นัเวลา 

4.4   บริษทัมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา 
(mentoring) และการฝึกอบรม 

✓ 
 แผนกทรัพยากรบุคคลไดจ้ดัท าแผนฝึกอบรมประจ าปี เพื่อ

พฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน 

4.5   บริษทัมีแผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ท่ีส าคญั ✓  - 
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5. องคก์รก าหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

5.1   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบงัคบัใหบุ้คลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจดัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจ าเป็น 

✓ 
 - 

5.2   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวลัท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเร่ืองการปฏิบติัตาม Code of Conduct  และวตัถุประสงคใ์นระยะสั้น 
และระยะยาวของบริษทั 

✓  
- 

5.3   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารประเมินแรงจูงใจและการใหร้างวลัอยา่งต่อเน่ืองโดยเนน้ใหส้ามารถ
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามการควบคุมภายในดว้ย 

✓ 
 - 

5.4   คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไม่ใหมี้การสร้างแรงกดดนัท่ีมากเกินไปในการปฏิบติั
หนา้ท่ีของบุคลากร 

✓ 
 - 
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การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
6. องคก์รก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพียงพอ เพือ่ใหส้ามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

6.1   บริษทัสามารถปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้น แสดงถึงสิทธิหรือ
ภาระผกูพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 

✓ 

 - 

6.2   บริษทัก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ 

✓ 
 - 

6.3   รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นถึงกิจกรรมการด าเนินงานของบริษทัอยา่งแทจ้ริง ✓  - 

6.4   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง อนุมติัและส่ือสารนโยบายการบริหารความ
เส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนรับทราบและถือปฏิบติั จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของ
องคก์ร 

✓ 

 - 
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7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

7.1   บริษทัระบุความเส่ียงทุกประเภทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดบัองคก์ร หน่วย
ธุรกิจ   ฝ่าย งาน และหนา้ท่ีงานตา่งๆ 

 
✓ 

 - 

7.2   บริษทัวเิคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทั้งปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงรวมถึง
ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

✓ 

 - 

7.3   ผูบ้ริหารทุกระดบัมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง ✓  - 

7.4   บริษทัไดป้ระเมินความส าคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึน 

 
✓  

- 

7.5   บริษทัมีมาตรการและแผนการปฏิบติังานเพื่อจดัการความเส่ียง โดยอาจเป็นการยอมรับความเส่ียง
นั้น (acceptance)  การลดความเส่ียง (reduction)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance)  หรือการ
ร่วมรับ  ความเส่ียง (sharing) 

 

✓ 
 - 
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8. องคก์รไดพ้ิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

8.1   บริษทัประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตข้ึน โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเทจ็ การท าใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น การคอร์รัปชัน่ การท่ีผูบ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปล่ียนแปลงขอ้มูลในรายงานท่ีส าคญั การ
ไดม้าหรือใชไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

✓  

- 

8.2   บริษทัไดท้บทวนเป้าหมายการปฏิบติังานอยา่งรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องเป้าหมายท่ี
ก าหนดแลว้ รวมทั้งไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังาน
แลว้ดว้ยวา่ ไม่มีลกัษณะส่งเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของ
บริษทัไวสู้งเกินความเป็นจริงจนท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นตน้ 

✓ 

 - 

8.3   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้ริหารเก่ียวกบัโอกาสในการเกิดทุจริต และ
มาตรการท่ีบริษทัด าเนินการเพ่ือป้องกนัหรือแกไ้ขการทุจริต 

✓ 
 

- 

8.4   บริษทัไดส่ื้อสารใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ ✓  - 
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9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

9.1   บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

✓ 
 - 

9.2   บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ 

✓ 
 - 

9.3   บริษทัประเมินการเปล่ียนแปลงผูน้ าองคก์ร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน 
ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงนั้นอยา่งเพียงพอแลว้ ✓ 

 - 
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มาตรการควบคุม (Control Activities) 
10. องคก์รมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

10.1  มาตรการควบคุมของบริษทัมีความเหมาะสมกบัความเส่ียง และลกัษณะเฉพาะขององคก์ร เช่น สภาพแวดลอ้ม 
ความซบัซอ้นของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ 

✓  
- 

10.2  บริษทัมีมาตรการควบคุมภายในท่ีก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนการตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
เช่น มีนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกรรมดา้นการเงิน การจดัซ้ือ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจน
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารในแต่ละระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนรัดกมุ เพ่ือให้
สามารถป้องกนัการทุจริตได ้เช่น มีการก าหนดขนาดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั ขั้นตอน
ในการอนุมติัโครงการลงทุน ขั้นตอนการจดัซ้ือและวธีิการคดัเลือกผูข้าย การบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการ
ตดัสินใจจดัซ้ือ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ โดยจดัใหมี้กระบวนการ
ส าหรับกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

10.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหารและ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการท ารายการระหวา่งกนั หรือ
รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

10.2.2 กรณีท่ีบริษทัอนุมติัธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษทัในระยะยาวไป
แลว้ เช่น การท าสญัญาซ้ือขายสินคา้ การใหกู้ย้มื การค ้าประกนั บริษทัไดติ้ดตามใหม้ัน่ใจแลว้วา่ มีการ
ปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาท่ีมีผลผกูพนับริษทั เช่น ติดตามการช าระคืนหน้ี
ตามก าหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 
 

 

✓ 

 - 
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ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

10.3  บริษทัก าหนดใหก้ารควบคุมภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ 
automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและติดตาม 

✓ 
 - 

10.4  บริษทัก าหนดใหมี้การควบคุมภายใน ในทุกระดบัขององคก์ร เช่น ทั้งระดบักลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ  สายงาน 
ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 

✓ 
 - 

10.5  บริษทัมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ดา้นต่อไปน้ี ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ 

(1)  หนา้ท่ีอนุมติั 
(2)  หนา้ท่ีบนัทึกรายการบญัชี และขอ้มูลสารสนเทศ และ 
(3)  หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น 

 
 
 

✓ 
✓ 
✓ 

 - 

11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลยี เพือ่ช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

11.1  บริษทัควรก าหนดความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏิบติังานและการ
ควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

✓  
- 

11.2  บริษทัควรก าหนดการควบคุมของโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม 
✓  - 

11.3  บริษทัควรก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม ✓  - 

11.4  บริษทัควรก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลย ีใหมี้ความ
เหมาะสม 

✓ 
 - 
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12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงไดก้ าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขั้นตอนการปฏิบติั เพือ่ใหน้โยบายท่ีก าหนดไวน้ ั้นสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

12.1  บริษทัมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถื้อหุน้รายใหญ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว ตอ้งผา่นขั้นตอนการอนุมติัท่ีก าหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบริษทั เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. เพ่ือป้องกนัการหาโอกาส หรือน าผล ประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั 

✓ 

 - 

12.2  บริษทัมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมกระท าโดยผูท่ี้ไม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนั้น ✓  - 

12.3  บริษทัมีนโยบายเพื่อใหก้ารพิจารณาอนุมติัธุรกรรมค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับุคคลภายนอก (at arms’ length basis) 

✓ 
 - 

12.4  บริษทัมีกระบวนการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม รวมทั้งก าหนดแนวทางใหบุ้คคลท่ี
บริษทัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมนั้นถือปฏิบติั    (หากบริษทัไม่มเีงินลงทุน
ในบริษัทย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ต้องตอบข้อนี)้ 

✓ 

 - 

12.5  บริษทัก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการน านโยบายและกระบวนการไปปฏิบติัโดยผูบ้ริหาร และพนกังาน ✓  - 

12.6  นโยบายและกระบวนการปฏิบติัของบริษทัไดรั้บการน าไปใชใ้นเวลาท่ีเหมาะสม โดยบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 

✓ 
 - 

12.7  บริษทัทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบติัใหมี้ความเหมาะสมอยูเ่สมอ ✓  - 
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ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล (Information & Communication) 
13. องคก์รมีขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งและมีคุณภาพ เพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีก าหนดไว  ้

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

13.1  บริษทัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ทั้งขอ้มูลจากภายในและภายนอกองคก์ร ท่ีมีคุณภาพและ
เก่ียวขอ้งต่องาน 

✓ 
 - 

13.2  บริษทัพิจารณาทั้งตน้ทุนและประโยชนท่ี์จะไดรั้บ รวมถึงปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล ✓  - 

13.3  บริษทัด าเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งขอ้มูล
ท่ีส าคญั เช่น รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอใหพิ้จารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษทั  

✓ 
 - 

13.4  บริษทัด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดรั้บหนงัสือนดัประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมท่ีระบุขอ้มูลท่ี
จ าเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลา   ขั้นต ่าตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

✓ 

 - 

13.5  บริษทัด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงั
เก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ 
ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีเสนอ
พร้อมเหตุผล เป็นตน้ 

✓ 

 - 

13.6  บริษทัมีการด าเนินการดงัตอ่ไปน้ี 

13.6.1  มีการจดัเก็บเอกสารส าคญัไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

13.6.2  กรณีท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชีหรือผูต้รวจสอบภายในวา่มีขอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัได้
แกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นอยา่งครบถว้นแลว้ 

 
✓ 

 
✓ 

 - 
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14. องคก์รส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ีจ าเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีวางไว้ 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

14.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการ
ควบคุมภายใน 

✓ 
 - 

14.2  บริษทัมีการรายงานขอ้มูลท่ีส าคญัถึงคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึง
แหล่งสารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีตอ้งการ เช่น การก าหนดบุคคลท่ีเป็น
ศูนยติ์ดต่อเพ่ือใหส้ามารถติดต่อขอ้มูลอ่ืนนอกจากท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบ
บญัชี ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชุมระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจดั
กิจกรรมพบปะหารือ ระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้ 

✓ 

 - 

14.3  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหบุ้คคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริตภายในบริษทั (whistle-blower hotline) ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

✓  
- 
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15. องคก์รไดส่ื้อสารกบัหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกบัประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

15.1  บริษทัมีกระบวนการส่ือสารขอ้มูลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสม เพ่ือสนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ศูนยรั์บเร่ือง
ร้องเรียน เป็นตน้ 

✓  
- 

15.2  บริษทัจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียภายนอกองคก์รสามารถแจง้ขอ้มูลหรือ
เบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

✓  
- 
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว่้าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถว้น เหมาะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

16.1  บริษทัจดัใหมี้กระบวนการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจและขอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังาน
ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น ก าหนดใหแ้ต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบติั และรายงานผูบ้งัคบับญัชา หรือมอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบติั และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

 
 
✓ 

 - 

16.2  บริษทัจดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวโ้ดยการประเมินตนเอง และ/หรือการ
ประเมินอิสระโดยผูต้รวจสอบภายใน 

 
✓ 

 - 

16.3  ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของบริษทั ✓  - 

16.4  ด าเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ ✓  - 

16.5  บริษทัก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ✓  - 

16.6  บริษทัส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

✓ 
 - 
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17. องคก์รประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค ำถำม ใช่ ไม่ใช่ ค ำอธิบำย 

17.1  บริษทัประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในและด าเนินการเพ่ือติดตามแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
หากผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั ✓ 

 - 

17.2  บริษทัมีนโยบายการรายงานดงัน้ี 

17.2.1  ฝ่ายบริหารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์
ทุจริตอยา่งร้ายแรง มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน ซ่ึงอาจกระทบตอ่ช่ือเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

17.2.2  รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมแนวทางการแกไ้ขปัญหา (แมว้า่จะไดเ้ร่ิมด าเนินการจดัการ
แลว้) ต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา อนัควร 

17.2.3  รายงานความคืบหนา้ในการปรับปรุงขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 

 ในนโยบายต่อตา้นการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ก าหนดใหฝ่้าย
บริหารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนัในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์ทุจริตอยา่งร้ายแรง หรือมีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย ซ่ึงอาจกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ท่ีรายงานขอ้บกพร่องท่ีพบจากการ
ตรวจสอบท่ีเป็นสาระส าคญั พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

หน่วยงานท่ีรับการตรวจมีหนา้ท่ีรายงานความคืบหนา้ในการ
แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัตามท่ีผูต้รวจสอบภายใน
เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

 


