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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ประวัติความเป็ นมา และการประกอบธุรกิจของบริษัทในปั จจุบัน
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต
และจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ภำยใต้ตรำสินค้ำหลัก “PEERAPAT” รวมทัง้ เป็ นผูน้ ำเข้ำและจำหน่ำย
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิ จอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) ได้แก่ เครื่องล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้ สระว่ำยนำ้ สำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัด
พลังงำน เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตหรือนำเข้ำมำจำหน่ำย แบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ (ดูรำยละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ได้ในหัวข้อ 2.2 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ) ประกอบด้วย
1) กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ซัก รีด เช่ น น ำ้ ยำเพื่ อ งำนซักผ้ำ นำ้ ยำเพื่ อปรับ สภำพน ำ้ และน ำ้ ยำซักรีดสูต รเฉพำะสำหรับธุรกิ จ
โรงพยำบำล โรงซักรีด และโรงฆ่ำสัตว์ เป็ นต้น
2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ เช่น นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ทั่วไป นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่ม เป็ นต้น
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว เช่น นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำช่วยแห้ง เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ ภำชนะ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เครือ่ งใช้ในครัว เป็ นต้น
4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและกำรทำควำมสะอำดพืน้ เช่น นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้ นำ้ ยำเคลือบเงำพืน้ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้ ผลิตภัณฑ์อปุ โภคสำหรับกลุม่ แม่บำ้ น เป็ นต้น
5) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น นำ้ ยำซักผ้ำ นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำปรับผ้ำนุ่ม แอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้ ผลิตภัณฑ์อปุ โภค
ที่ใช้ในครัวเรือน เป็ นต้น
6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ เช่น เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้ สระว่ำยนำ้ สำเร็จรูป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสระว่ำย
นำ้ เป็ นต้น
7) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
นอกจำกนี ้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเป็ นผูใ้ ห้เช่ำและผูใ้ ห้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้แก่ กำรให้เช่ำและบริกำรด้ำนครัว งำนบริกำรด้ำนสระว่ำยนำ้ งำนบริกำรด้ำนเครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน และงำน
บริกำรอื่นๆ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้มีกำรจัดโครงสร้ำงกลุม่ บริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อย
แต่ละแห่งจะแบ่งควำมรับผิดชอบกำรดำเนินงำน ดังนี ้
1. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (PRAPAT) ดำเนินงำนผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำด นำเข้ำ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ดำ้ นครัว กำรทำควำมสะอำดสระว่ำยนำ้ จำหน่ำยและให้บริกำรดูแลรักษำเครื่องทำนำ้ ร้อน
ประหยัดพลังงำน โดยเน้นทำกำรตลำดแก่ลูกค้ำภำคธุรกิจ (Business to Business) เป็ นหลัก เช่น โรงแรม รีสอร์ท
ห้ำงสรรพสินค้ำ เป็ นต้น
2. บริษัท ไทยสจ็ วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS) ดำเนินงำนให้บริกำรเช่ำและจำหน่ำยเครื่องล้ำงภำชนะแก่กลุ่มลูกค้ำ
ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มด้วยทีมงำนขำยที่มีประสบกำรณ์ โดย TSS จะซือ้ นำ้ ยำทำควำมสะอำดภำชนะจำกบริษัทเพื่อ
จำหน่ำยต่อให้แก่ลกู ค้ำที่เช่ำหรือซือ้ เครือ่ งล้ำงภำชนะจำก TSS
3. บริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด (MP) ดำเนินงำนให้คำปรึกษำ จำหน่ำย และวำงระบบสระว่ำยนำ้ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
น ำเข้ำ มำจำกต่ำงประเทศ รวมถึ งจ ำหน่ำยเคมีภัณ ฑ์ป รับ สภำพน ำ้ โดยให้บ ริกำรแก่ลูกค้ำกลุ่มโรงแรม ผู้พัฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์ (Property Developer) โดย MP จะซือ้ นำ้ ยำทำควำมสะอำดจำกบริษัทเพื่อจำหน่ำยต่อให้แก่ลกู ค้ำ
1
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4. บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (CVT) ดำเนินงำนจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ สำหรับ
โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ โดย CVT จะซือ้ นำ้ ยำทำควำมสะอำดจำก
บริษัทเพื่อจำหน่ำยต่อให้แก่ลกู ค้ำ
5. บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด (AL) ดำเนินงำนจำหน่ำยนำ้ ยำซักรีดสูตรเฉพำะสำหรับกลุม่ ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจ
โรงแรมและรีสอร์ท อำทิ โรงพยำบำล โรงซักอุตสำหกรรม โรงฆ่ำสัตว์ โดย AL จะซือ้ นำ้ ยำทำควำมสะอำดจำกบริษัทเพือ่
จำหน่ำยต่อให้แก่ลกู ค้ำ
บริษั ท สำมำรถผลิต ได้น ำ้ ยำท ำควำมสะอำดได้ทั้งประเภทน ำ้ ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) และผงน ำ้ ยำ
(Powder Hygiene Cleaning) ปั จจุบนั บริษัทมีโรงงำนตัง้ อยูท่ ี่ตำบลทับคำง อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี มีกำลังกำรผลิต
1,200 ตันต่อเดือนสำหรับเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดนำ้ และ 400 ตันต่อเดือนสำหรับเคมีภณ
ั ฑ์ชนิดผง
ประวัติควำมเป็ นมำโดยสังเขป บริษัท ได้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อปี 2531 ในชื่อบริษัท พีรพัฒน์ เคมีอตุ สำหกรรม จำกัด โดย
คุณสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ (“คุณสืบพงศ์ฯ”) ร่วมกับกลุม่ เพื่อนร่วมสถำบันกำรศึกษำ ซึ่งมีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์เกี่ยวกับธุรกิจ
ด้ำนนำ้ ยำทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ สำหรับภำคอุตสำหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2.00 ล้ำนบำท โดยเริ่มต้นจำก
กำรเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำซักรีดสำหรับภำคอุตสำหกรรมที่ใช้กบั เครื่องซักผ้ำขนำดใหญ่ โดยช่วงแรกเน้นกลุม่ ลูกค้ำ
ประเภทโรงแรมและโรงพยำบำลที่มีกำรซักรีดผ้ำปริมำณมำกและใช้เครื่องซักผ้ำขนำดใหญ่ ต่อมำด้วยวิสยั ทัศน์ของทีม
ผูบ้ ริหำรในกำรขยำยตลำดด้ำนสินค้ำและบริกำรที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ทำกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์นำ้ ยำไปยังกลุม่
นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้ นำ้ ยำทำควำมสะอำดสำหรับครัว นำเข้ำและจำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสระว่ำยนำ้ อำทิ
ระบบปั๊ ม ระบบบ ำบัด สระว่ ำ ยน ้ำ เป็ นต้น นอกจำกนี ้ ยั ง มี ก ำรวิ จั ย และพั ฒ นำน ้ำ ยำฆ่ ำ เชื ้อ ส ำหรับ กลุ่ม ลูก ค้ำ
ภำคอุตสำหกรรมและโรงงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกลุม่ ลูกค้ำโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งต้องกำรกำรฆ่ำเชือ้ ที่
ถูกสุขอนำมัยแต่ไม่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพและไม่มีอนั ตรำยจำกกำรปนเปื ้อน
จำกประสบกำรณ์และควำมชำนำญในธุรกิจนำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ มำนำนกว่ำ 30 ปี ประกอบกับ
ควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร ทีมช่ำงและเครือ่ งมืออุปกรณ์ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถขยำยงำนบริกำรออกแบบ ติดตัง้ ทดสอบ
ปรับปรุ ง ซ่อมบำรุ ง ตลอดจนกำรแนะนำ ตรวจสอบ วัดผล และให้คำปรึกษำในกำรใช้ นำ้ ยำให้มีประสิทธิ ภำพสูง สุด
ประหยัดต้นทุนและพลังงำนให้แก่ลกู ค้ำได้อ ย่ำงครบวงจร เช่น บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนนำ้ ยำเพื่อแก้ไขปั ญหำให้กบั ลูกค้ำ
ด้ำนกำรซักรีด-กำรฆ่ำเชือ้ -กำรทำควำมสะอำด บริกำรทดสอบคุณภำพกำรซักล้ำง-กำรฆ่ำเชือ้ -กำรทำควำมสะอำดสินค้ำ
ภำยหลังกำรใช้งำนนำ้ ยำ บริกำรซ่อมแซมอุปกรณ์ภำยใน 24 ชั่วโมง บริกำรบำรุงรักษำเครือ่ งจักรอุปกรณ์เป็ นสัญญำรำยปี
เป็ นต้น
จำกกำรดำเนินธุรกิ จของบริษัท ที่มุ่งเน้นกำรเป็ นผู้นำเทคโนโลยีทำควำมสะอำดด้วยนวัต กรรมใหม่เ ข้ำ มำสู่
อุต สำหกรรมกำรท ำควำมสะอำดและกำรอนำมัย ในประเทศไทย กำรวิ จัย พัฒ นำน ำ้ ยำท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื อ้
คุณ ภำพสูง เพื่ อ ท ำกำรตลำดเชิ งพำณิ ช ย์กับ ลูก ค้ำธุ ร กิ จ อุต สำหกรรม (Business-to-Business: B2B) และกลุ่ม ลูก ค้ำ
ครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) ควบคู่ไปกับกำรเสนองำนบริกำรที่ดี และครบวงจรให้กับลูกค้ำ รวมทัง้ กำรมี
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำจนเป็ น ที่ยอมรับจำกลูกค้ำด้ำน
นำ้ ยำกลุ่มทำควำมสะอำด ฆ่ำเชือ้ และซักรีดในประเทศไทย และยังสำมำรถขยำยฐำนลูกค้ำไปยังต่ำงประเทศในกลุ่ม
ประชำคมเศรษฐกิ จ อำเซี ย น (Asean Economic Community: AEC) ปั จ จุ บั น บริ ษั ท มี ตัว แทนจ ำหน่ ำ ย 5 ประเทศ
ประกอบด้วย กัมพูชำ เวียดนำม เมียนมำร์ สปป.ลำว และอินโดนีเซีย

2

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และหลักในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ ำตลำดเทคโนโลยีทำควำมสะอำดในกลุม่ อุตสำหกรรมกำรบริกำรและอำหำรในภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ด้วยกำรวิจยั และพัฒนำโซลูช่นั กำรทำควำมสะอำดที่ถกู สุขลักษณะ เพื่อควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ พร้อมมุง่ มั่น
ที่จะขับเคลือ่ นธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่ำงยั่งยืน
พันธกิจ
• สร้ำง Corporate Branding & Positioning, Corporate Brand Awareness และ Customer Loyalty ที่แข็งแรงทั่ว
ทัง้ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : บริษัทจะเน้นกำรทำตลำดผ่ำนแบรนด์ PEERAPAT เพื่อให้ลกู ค้ำจดจำและ
สร้ำงควำมภักดีในแบรนด์ดงั กล่ำว รวมทัง้ เน้น กำรสื่อสำรกับลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดโดยผูบ้ ริหำรกลุ่มบริษัท ผูจ้ ัดกำร
ศูนย์ธุรกิจและสำขำ ตัวแทนจำหน่ำยทัง้ ในประเทศและตัวแทนจำหน่ำยในต่ำงประเทศ รวมถึงกำรเข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำ
เป้ำหมำยผ่ำนกำรออกงำนนิทรรศกำรและงำนแสดงสินค้ำนำนำชำติ
• สร้ำ ง Corporate Positioning ในฐำนะผู้น ำ “Cleaning Hygiene Solutions” ด้ว ยกำรผสำนควำมร่ว มมือ “PPG
Synergy” ภำยในกลุ่ม พี ร พัฒ น์ (Peerapat Group : PPG) : บริษั ท จะเน้น กำรน ำเสนอสิน ค้ำ หลำกหลำยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรสูงสุดแก่ลกู ค้ำแต่ละรำย รวมทัง้ นำเสนองำนบริกำรต่อเนื่องเพื่ อเพิ่ม
โอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ โดยสร้ำงองค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของทัง้ กลุม่ บริษัทผ่ำนกำรฝึ กอบรมทีมงำน
และสร้ำง Key account เพิ่มเติม
• ผลักดันกำรเข้ำสู่ Industry 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เนต Internet-of-Things (IoT) มำใช้ในกำรให้บริกำรลูกค้ำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล : บริษัทเริ่มต้นพันธกิจนีโ้ ดยกำรลงทุนระบบโปรแกรม Seiko จำกประเทศ
อิตำลี เพื่อนำมำให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ ลูกค้ำสำมำรถควบคุมกำรใช้งำนเครื่องป้อนนำ้ ยำผ่ำนโปรแกรมบนมือถือหรือ
อุปกรณ์ไอที รวมทัง้ แสดงสถำนะกำรทำงำนและผลกำรทำงำนให้ลกู ค้ำทรำบถึงประสิทธิภำพกำรทำงำนได้ทนั ที
• ผลักดันกำรวิจยั พัฒนำ และสรรหำนวัตกรรมสินค้ำและบริกำรใหม่ๆ ทัง้ ภำยในองค์กร และกำรร่วมมือกับพันธมิตร
ทำงธุรกิ จในประเทศและต่ำงประเทศ : บริษัทเน้นจุดเด่นในกำรแข่งขันผ่ำนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภั ณฑ์ให้มี
คุณสมบัติพิเศษเหมำะสมกับกำรใช้งำนทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ได้ตำมวัตถุประสงค์เฉพำะของลูกค้ำ กำรวิจยั
และพัฒนำดังกล่ำวมีทงั้ ผ่ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ และสถำบันกำรศึกษำในประเทศ
• ผลักดันกำรขยำยตลำดผ่ำนช่องทำง Digital Platform ร่วมกับเทคโนโลยี Fintech เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำรำยย่อย
SMEs-Small and Medium Enterprises ทั่ว ประเทศ : บริษั ท เริ่ม ท ำกำรตลำดสำหรับ กลุ่ม ลูก ค้ำ Business-toCustomer (B2C) ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดออนไลน์ อำทิ Line OA, Shopee, Lazada เป็ นต้น
• ส่งเสริมกำรสร้ำงคุณค่ำของคนและสังคม ทัง้ กำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ และกำร
เติบโตธุรกิจร่วมกับสังคมอย่ำงยั่งยืน : บริษัทสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้ทกุ ภำคส่วนยึดมั่นหลักในกำรดำเนินธุรกิจ
หลักในการดาเนินธุรกิจ
• Accountability – มีควำมสำนึกรับผิดชอบ ทัง้ ต่อองค์กร ลูกค้ำ ตนเอง และสังคม
• Encouragement – ให้กำลังใจและสนับสนุนแก่ทกุ หน่วยงำน เพื่อสร้ำงผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม
• Competitiveness – ช่วยกันเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อกำไรสูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง
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1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัทก่อตัง้ เมื่อปี 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2.00 ล้ำนบำท ถือหุน้ โดยคุณสืบพงศ์ฯ กลุม่ เพื่อนร่วมสถำบัน
และกลุ่ม เครือ ญำติ ข องคุณ สืบ พงศ์ฯ ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 30.30 ร้อ ยละ 43.90 และร้อ ยละ 25.80 ของทุน จดทะเบี ย น
ตำมลำดับ ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรเติบโตและมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์กำรเพิ่มทุนแต่ละ
ครัง้ แตกต่ำงกันไป อำทิ เพื่อกำรลงทุน เพื่อเพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงิน เพื่อเสนอขำยหุน้ ให้แก่ผบู้ ริหำร/พนักงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย (Employee Stock Option Program: ESOP) เพื่อกำรจ่ำยปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นต้น โดย
กำรเพิ่มทุนในอดีตที่ผ่ำนมำมีทงั้ กำรเพิ่มทุนจำกผูถ้ ือหุน้ เดิม ผูบ้ ริหำร พนักงำน เครือญำติและเพื่ อนนักธุรกิจของผูบ้ ริหำร
รวมถึงผูส้ นใจร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่สำคัญดังนี ้
ระยะเวลา
ปี 2531

พัฒนาการที่สาคัญ
•

คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท พีรพัฒน์ เคมีอุตสำหกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 9
กันยำยน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2.00 ล้ำนบำท ถือหุน้ โดยคุณสืบพงศ์ฯ กลุม่ เพื่อน
ร่วมสถำบัน และกลุ่มเครือญำติของคุณสืบพงศ์ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.30 ร้อยละ 43.90
และร้อยละ 25.80 ของทุนจดทะเบียน ตำมลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิ จผลิตและจัดจำหน่ำย
น ้ำ ยำซัก รี ด ส ำหรับ ภำคอุต สำหกรรม โดยเน้น ลูก ค้ำ เป้ ำ หมำยกลุ่ม ธุ ร กิ จ โรงแรมและ
โรงพยำบำลที่มีกำรซักผ้ำปริมำณมำกในแต่ละครัง้ ด้วยเครื่องซักผ้ำขนำดใหญ่ที่ตอ้ งกำร
นำ้ ยำซักที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ

•

บริษัทมีกำรวิจยั พัฒนำสูตรนำ้ ยำสำหรับทำควำมสะอำดด้ำนต่ำงๆ เพิ่มเติมเพื่อทำกำรต่อ
ยอดกำรตลำดจำกลูกค้ำเป้ำหมำยหลักกลุ่ม ธุรกิจโรงแรมและโรงพยำบำล อำทิ เคมีภณ
ั ฑ์
ล้ำงภำชนะ เคมีภณ
ั ฑ์ทำควำมสะอำดพืน้ และครัว เป็ นต้น

ปี 2535

•

คุณสืบพงศ์ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ไทยสจ็ วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (“TSS”) เมื่อวันที่ 21
ตุลำคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5.00 ล้ำนบำท ถือหุน้ โดยคุณสืบพงศ์ฯ และกลุม่
ผูบ้ ริหำร/พนักงำน ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ตำมลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้ำเทคโนโลยีดำ้ นครัว เช่น เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ สินค้ำ
และอุ ป กรณ์ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เครื่ อ งล้ำ งภำชนะอัต โนมัติ ภำยใต้เ ครื่ อ งหมำยกำรค้ำ
“STEWARD” รวมทัง้ เพื่อเปิ ดหน่วยธุรกิจกำรบริกำรให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ

ปี 2536

•

กองทุ น AIB Govett Investment Management (I.O.M.) Limited (“กองทุ น AIB”) จำก
ประเทศอังกฤษ ให้ควำมสนใจและเข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัท ส่งผลให้กองทุนดังกล่ำวถือ
หุน้ บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยสัดส่วนกำรถือหุน้ ของ
คุณสืบพงศ์ฯ และผูถ้ ือหุน้ กลุม่ อื่นๆลดลงตำมสัดส่วน ซึ่งกองทุน AIB ไม่มีควำมสัมพันธ์ใน
ลักษณะเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของบริษัท ทัง้ นี ้ รำคำเสนอ
ขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนแบบเฉพำะเจำะจง (Private Placement: PP) ให้แก่กองทุน AIB สูง
กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้ตอ่ หุน้ ส่งผลให้ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ บริษัทมีสว่ นเกินมูลค่ำหุน้ จำนวน
10.31 ล้ำนบำท
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พัฒนาการที่สาคัญ

ระยะเวลา
•

เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2536 คุณสืบพงศ์ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล
จำกัด (“CPC”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 0.50 ล้ำนบำท ถือหุน้ โดยคุณสืบพงศ์ฯ สัดส่วน
ร้อยละ 89.90 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สำหรับหุน้ ที่เหลือถือโดยกลุม่ ผูบ้ ริหำร/พนักงำน
ของ CPC เพื่อดำเนินธุรกิจเป็ นโรงงำนผลิต เคมีภณ
ั ฑ์ให้กับบริษัท มีโรงงำนตัง้ อยู่ที่อำเภอ
ธั ญ บุ รี จั ง หวัด ปทุ ม ธำนี (ทั้ง นี ้ ในปี 2557 มี ก ำรโอนกิ จ กำรทั้ง หมด (Entire Business
Transfer: EBT) ไปรวมกันกับบริษัท) ปั จจุบนั CPC จดทะเบียนเลิกกิจกำรและชำระบัญชี
บริษัทเรียบร้อยแล้ว

ปี 2538

•

เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2538 คุณสืบพงศ์ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท มิสเตอร์ พูล จำกัด (“MP”)
ด้ว ยทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน 2.00 ล้ำ นบำท ถื อ หุ้น โดยคุณ สืบ พงศ์ฯ และกลุ่ม ผู้บ ริห ำร/
พนักงำนของ MP ในสัดส่วนร้อยละ 69.50 และร้อยละ 30.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ตำมลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับสระว่ำยนำ้ อำทิ ปั๊ มนำ้ ,
เครื่องกรอง, เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้ เช่น เกลือ คลอรีน เป็ นต้น รวมทัง้ ยังให้บริกำรวำง
ระบบบำบัด และดูแลทำควำมสะอำดสระว่ำยนำ้ ตำมแผนกลยุทธ์ต่อยอดกำรตลำดจำก
ลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก คือ กลุม่ ธุรกิจโรงแรมที่จำเป็ นจะต้องมีสระว่ำยนำ้ ไว้บริกำรลูกค้ำที่เข้ำ
พักโรงแรม

ปี 2543

•

เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2543 บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท คลีนแคร์ ไฮยีน (ไทยแลนด์)
จำกัด (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (“CVT”)) ด้วยทุนจด
ทะเบียนจำนวน 3.00 ล้ำนบำท ถือหุน้ โดยบริษัท และกลุม่ ผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษัท ใน
สัดส่วนร้อยละ 74.00 และร้อยละ 26.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตำมลำดับ เพื่อดำเนิน
ธุรกิจจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดประเภทสำรฆ่ำเชือ้ ภำยใต้สตู รกำรผลิตและเครือ่ งหมำย
กำรค้ำ “Calgonit” รวมถึงอุปกรณ์ทำควำมสะอำดสำหรับกลุม่ ธุรกิจโรงงำนผลิตอำหำรและ
เครือ่ งดื่ม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2543 คุณสืบพงศ์ฯ จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด
จำกัด (“AL”) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 2.00 ล้ำนบำท ถือหุน้ โดยคุณวรรณำ คชรินทร์ (ผูท้ ี่
ได้รบั มอบหมำยให้เป็ นผูบ้ ริหำรหลักของ AL ในขณะนัน้ ) และกลุ่มผูบ้ ริหำร/พนักงำนของ
บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 77.00 และร้อยละ 23.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตำมลำดับ
เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ำยนำ้ ยำซักรีดสำหรับกลุ่มธุรกิจโรงพยำบำล โรงซัก รีด และโรงงำน
แปรรูปอำหำร ซึง่ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรติดต่อประมูลงำน กำรเสนอบริกำร และกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและ
ควำมชำนำญเฉพำะสำหรับกลุม่ ลูกค้ำดังกล่ำว
บริษัทได้รบั มำตรฐำน ISO 9001: 2008 (มำตรฐำนเดิม ISO 9001 : 2000) รับรองโดย SGS
(Thailand) Limited ซึ่งเป็ นมำตรฐำนสำหรับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนสำกล เพื่อ
ควำมเป็ นเลิศทำงด้ำนคุณภำพ และควำมมีประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำนภำยในองค์กร
โดยองค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศว่ ำ ด้ว ยกำรมำตรฐำน ( International Organization for

•

•
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•

พัฒนาการที่สาคัญ
Standardization) สำหรับกำรออกแบบและกำรผลิต นำ้ ยำเคมีพิเศษสำหรับกำรซัก ทำควำม
สะอำด และฆ่ำเชือ้
MP เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 2.00 ล้ำนบำท เป็ น 5.00 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน

ปี 2544

•

TSS เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ล้ำนบำท เป็ น 10.00 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน

ปี 2546

•

บริษัทลงทุนเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท คลีนแคร์ ไฮยีน (ไทยแลนด์) จำกัด โดยรับซือ้ หุน้
จำกผูถ้ ือหุน้ กลุม่ ผูบ้ ริหำรของบริษัทดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ เพิ่มขึน้ จำก
ร้อยละ 74.00 เป็ นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ปี 2547

•

บริษัท คลีนแคร์ ไฮยีน (ไทยแลนด์) จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 3.00 ล้ำนบำท เป็ น 5.00
ล้ำนบำท โดยเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ เดิมตำมสัดส่วน บริษัทจึงยังคงมี
สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
บริ ษั ท ได้ร ับ กำรรับ รองมำตรฐำนกำรผลิ ต ตำมหลัก เกณฑ์ด ้ำ น Good Manufacturing
Practice (GMP) ผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
บริษัท ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย มรท. 8001-2546 (Thai Labor- Standard:
TLS 8001-2546) ซึ่งเป็ นมำตรฐำนที่เน้นให้ธุรกิจ (นำยจ้ำง) แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีมำตรฐำนกำรคุม้ ครองแรงงำนให้ทดั เที ยมและเสมอภำค ก่อให้เกิดคุณภำพชีวิต มี
ควำมปลอดภัย มีแรงงำนสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
บริษัท คลีนแคร์ ไฮยีน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท แคลวำทิส (ไทย
แลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2547 (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท แคลวำทิส-เอเชีย
แปซิฟิค จำกัด (“CVT”))

•
•

•

ปี 2548

•

บริ ษั ท ได้ร ับ รำงวั ล สถำนประกอบกำรดี เ ด่ น ด้ำ นสวั ส ดิ ก ำรและแรงงำนสั ม พั น ธ์
ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 1 จำกสำนักแรงงำนสัมพันธ์

ปี 2549

•

กองทุน AIB ขำยหุน้ ทัง้ หมดที่ถือในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.00 ของทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว เนื่องจำกกองทุนดังกล่ำวต้องกำรปิ ดกองทุน โดยกลุม่ ผูท้ ี่รว่ มกันรับซือ้ หุน้ ดังกล่ำวมีทงั้
กลุ่มผูถ้ ื อหุน้ เดิม กรรมกำร/ผูบ้ ริหำรของบริษัท และผูส้ นใจร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัท
ส่ง ผลให้สัด ส่วนกำรถื อหุ้น ของคุณ สืบ พงศ์ฯ เปลี่ย นแปลงเป็ น ร้อยละ 22.96 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ว หุน้ ส่วนที่เหลือถือโดยผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษัท และผูส้ นใจลงทุน ใน
สัดส่วนร้อยละ 61.02 และร้อยละ 16.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตำมลำดับ
บริษัทได้รบั รำงวัลสถำนประกอบกำรดีเด่นด้ำนสวัสดิกำรและแรงงำนสัมพันธ์ ระดับประเทศ
ครัง้ ที่ 2 จำกสำนักแรงงำนสัมพันธ์
บริษัท ได้รบั มำตรฐำน ISO 14001: 2004 (มำตรฐำนเดิม ISO 14001 : 1996) รับรองโดย
SGS (Thailand) Limited ซึ่ ง เป็ นมำตรฐำนส ำหรั บ ระบบกำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ ม

•
•
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•
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•

ปี 2550

•
•

พัฒนาการที่สาคัญ
(Environmental Management System) สำหรับกำรออกแบบและกำรผลิต นำ้ ยำเคมีพิเศษ
สำหรับกำรซัก ทำควำมสะอำด และฆ่ำเชือ้ และสำหรับกำรผลิตเครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัด
พลังงำน
บริษัทได้รบั มำตรฐำน ISO/IEC 17025:2005 รับรองโดย SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็ น
มำตรฐำนว่ำด้วยควำมสำมำรถของห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ และห้องปฏิบตั ิกำรสอบเทียบ
(General Requirements for The Competence of Testing and Calibration Laboratories)
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั ลูกค้ำด้วยบริกำรที่มีคุณภำพสม่ำเสมอ และถูกต้องตรงตำม
ควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำร
บ ริ ษั ท ไ ด้ ร ั บ ม ำ ต ร ฐ ำ น OHSAS 18001: 2007 (Occupational Health and Safety
Assessment Series) รับรองโดย SGS (Thailand) Limited ซึง่ เป็ นมำตรฐำนกำรจัดกำรชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย โดยเน้นเรือ่ งกำรดูแลสุขภำพอนำมัยของผูป้ ฏิบตั ิงำนและกำรดูแล
ด้ำนควำมปลอดภัย สำหรับกำรออกแบบและกำรผลิต นำ้ ยำเคมีพิเศษสำหรับกำรซัก, ทำ
ควำมสะอำด และฆ่ำเชือ้ และสำหรับกำรผลิตเครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
บริษัทได้รบั มำตรฐำน TIS 18001-2554 จำกสำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม (สมอ.) เป็ น
มำตรฐำนระบบกำรจัด กำรด้ำ นชี ว อนำมัย และควำมปลอดภัย โดยมี ก ำรประยุก ต์เ อำ
มำตรฐำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของสำกล (OHSAS 18001) และมำตรฐำนแรงงำนไทย
(มรท. 8001) มำใช้เป็ นแนวทำง กำรออกแบบและกำรผลิต นำ้ ยำเคมีพิเศษสำหรับกำรซัก
ทำควำมสะอำด และฆ่ำเชือ้ และสำหรับกำรผลิตเครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
บริษัท แคลวำทิส จีเอ็ม บีเอช จำกัด (“Calvatis GmbH”) ประเทศเยอรมนี เข้ำลงทุนซือ้ หุน้
ของบริษัท แคลวำทิส (ไทยแลนด์) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระ
แล้ว โดยซื อ้ หุ้น จำกกลุ่ม ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ในขณะนั้น ทุก รำยซึ่ง รวมถึ ง บริ ษั ท ด้ว ย ส่ง ผลให้
PRAPAT, Calvatis GmbH และผูบ้ ริหำร/พนักงำน มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 80 ร้อยละ 10
และร้อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย นช ำระแล้ว ตำมล ำดั บ ทั้ง นี ้ Calvatis GmbH ไม่ มี
ควำมสัมพันธ์ในลักษณะเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร และผูบ้ ริหำรของบริษัท
บริษัท แคลวำทิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็ น บริษัท แคลวำทิส -เอเชีย แป
ซิฟิค จำกัด (“CVT”) เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2550
บริษัททำกำรจัดโครงสร้ำงกลุม่ บริษัท (Peerapat Group: PPG) ดังนี ้
- บริษั ท เข้ำ ซื อ้ หุ้น ของ TSS จำกกลุ่ม คุณ สืบ พงศ์ฯ และผู้บ ริห ำร/พนัก งำนของบริ ษั ท
ดังกล่ำว ทำให้ PRAPAT มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 92.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
หุน้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.61 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ถือโดยกลุม่ ผูบ้ ริหำรของ TSS
ในขณะนัน้ ตำมนโยบำยกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนบริษัทย่อยของผูบ้ ริหำรท่ำน
นัน้ ๆ
- บริษัทเข้ำซือ้ หุน้ ของ MP จำกกลุม่ คุณสืบพงศ์ฯ และผูบ้ ริหำร/พนักงำนของบริษัทดังกล่ำว
ทำให้ PRAPAT มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 96.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หุน้ ส่วนที่
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•
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•
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เหลือร้อยละ 4.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ถือโดยกลุม่ ผูบ้ ริหำรของ MP ในขณะนัน้
ตำมนโยบำยกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนบริษัทย่อยของผูบ้ ริหำรท่ำนนัน้ ๆ
บริ ษั ท ได้ร ับ รำงวั ล สถำนประกอบกำรดี เ ด่ น ด้ำ นสวั ส ดิ ก ำรและแรงงำนสั ม พั น ธ์
ระดับประเทศ ครัง้ ที่ 3 จำกสำนักแรงงำนสัมพันธ์
TSS เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 10.00 ล้ำนบำท เป็ น 15.00 ล้ำนบำท โดยเสนอขำยหุน้ สำมัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตำมสัดส่วน โดยสัดส่วนกำรถือหุน้ ของ PRAPAT ยังคงเป็ นร้อยละ
92.39 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
Calvatis GmbH ประสงค์จะลงทุนซือ้ หุน้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุน้ ใน CVT เป็ นร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทเล็งเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจให้
แข็งแกร่งมำกยิ่งขึน้ ดังนัน้ บริษัทจึงขำยหุน้ ของ CVT ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจด
ทะเบียนชำระแล้ว ให้แก่ Calvatis GmbH ส่งผลให้ PRAPAT มีสดั ส่วนกำรถือหุน้ คงเหลือ
ร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หุน้ ส่วนที่เหลือถื อโดย Calvatis GmbH และ
ผูบ้ ริหำร/พนักงำนของ CVT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 และร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว ตำมลำดับ
เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2551 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด พร้อม
ทัง้ เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
CVT เพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ล้ำนบำท เป็ น 10.00 ล้ำนบำท โดยกำรจ่ำยปั นผลเป็ นหุน้
สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรำยตำมสัดส่วน
บริษัททำกำรจัดโครงสร้ำงกลุม่ บริษัท โดยกำรลงทุนซือ้ หุน้ ของ AL จำกผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย ทำให้
บริษัทมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หุน้ ส่วนที่เหลือร้อยละ
10.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ถือโดยผูบ้ ริหำรของ AL ในขณะนัน้ ตำมนโยบำยกำร
สร้ำงแรงจูงใจในกำรบริหำรงำนบริษัทย่อยของผูบ้ ริหำรท่ำนนัน้
บริษัท มีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่ง จำนวน 7,497,262 หุน้ ให้แก่กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงกำร ESOP) ในรำคำหุน้ ละ 1 บำท
(มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท) เพื่อเป็ นกำรตอบแทนและจูงใจพนักงำนของกลุม่ บริษัท

ปี 2556

•

บริษัทได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ป ตรำสินค้ำ Magiline จำก
ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจำกบริษัทเล็งเห็นว่ำผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวมีควำมคงทน สวยงำม สะดวก
ในกำรติดตัง้ ช่วยในกำรประหยัดพลังงำนและค่ำใช่จ่ำยนับตัง้ แต่วนั ติดตัง้ จนตลอดอำยุกำร
ใช้งำน มีควำมเหมำะสมสำหรับตลำดสระว่ำยนำ้ ในประเทศไทย เพื่อรองรับกับกำรขยำยตัว
อย่ำงรวดเร็วของตลำดสระว่ำยนำ้ ส่วนตัวตำมบ้ำนจัดสรร Pool Villa บ้ำนพักตำกอำกำศ
เป็ นต้น

ปี 2557

•
•

บริษัทจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุน้ ละ 1.00 บำท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บำท
บริ ษั ท มี ก ำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน 15 ล้ำ นหุ้น ให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม (Right
Offering: RO) ในอัตรำ 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในรำคำหุน้ ละ 1.00 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้
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พัฒนาการที่สาคัญ
ละ 0.50 บำท) และมีกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 10 ล้ำนหุน้ ให้แก่ผลู้ งทุนแบบ
เฉพำะเจำะจง (Private Placement: PP) ในรำคำบัญ ชี ต่อ หุ้น (book value) ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2556 หักส่วนลดในอัตรำร้อยละ 15-20 (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท) ภำยหลัง
กำรเสนอขำยหุน้ แบบ PP บริษัทจึงมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้ เพิ่มขึน้ จำนวน 9.80 ล้ำนบำท และ
ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 140.00
ล้ำนบำท

ระยะเวลา

ปี 2558

•

ปี 2559

• บริษัทได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
จำกกระทรวงอุ ต สำหกรรม ส ำหรับ กำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งเป็ นระบบ มี ก ำรติ ด ตำม
ประเมินผล และทบทวนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ปี 2562

• เพื่อเป็ นกำรเตรียมตัวจัดโครงสร้ำงกลุ่มธุรกิจรองรับกำรนำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ และเป็ นกำรเพิ่มกลุ่มสินค้ำประเภทนำ้ ยำซักรีดสำหรับร้ำนซักอบรีด และเพิ่ม
กลุม่ ลูกค้ำร้ำนซักอบรีดขนำดกลำงและขนำดเล็กทั่วประเทศ บริษัทจึงทำข้อตกลงเพื่อเข้ำซือ้
ตรำสินค้ำ “ซัก อบ รีด” หรือ “ตรำช้ำง” และสูตรสินค้ำจำกบริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด (PZR)
ซึ่งเป็ นบริษัทของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน จำนวนเงินทัง้ สิน้ 5.82 ล้ำนบำท โดย PRAPAT เริ่มทำ
กำรตลำดสำหรับสินค้ำดังกล่ำวตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562

ปี 2563

• หุน้ สำมัญของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) โดยบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 100.00 ล้ำนบำท เป็ น 170.00 ล้ำนบำท ด้วยกำร
ออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท และเสนอ
ขำยให้แก่กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม จำนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท โดยบริษัทได้
ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563
ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 170.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญ
จำนวน 340,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท และวันที่ 12 ถึง 15 ตุลำคม 2563
บริษัทได้เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไป ผูม้ ีอุปกำระคุณของบริษั ท และ
บริษัทย่อย กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 100 ล้ำนหุน้
ในรำคำเสนอขำย 1.50 บำทต่อหุน้ คิดเป็ นจำนวนเงิน 150.00ล้ำนบำท บริษัทได้จดทะเบียน
กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2563 และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั
หุน้ สำมัญของบริษัทจำนวน 340.00 ล้ำนหุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำทเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและเริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ตุลำคม
2563

บริษัทได้เริ่มธุรกิจจำหน่ำยเครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน เพื่อให้สอดคล้องตำมแผนกล
ยุทธ์ต่อยอดกำรตลำดจำกลูกค้ำเป้ำหมำยหลัก คือ กลุม่ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีควำมต้องกำรใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน โดยสั่งผลิตจำกต่ำงประเทศและนำเข้ำมำ
จำหน่ำยภำยใต้เครือ่ งหมำยกำรค้ำ “PP Energy” โดยผูบ้ ริหำรบริษัทมีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำนจำกกำรที่เคยร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่ำวกับเพื่อนนักธุรกิจ
มำก่อน
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1.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุม่ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เป็ นดังนี ้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน 170 ล้ำนบำท / ทุนชำระแล้ว 170 ล้ำนบำท

92.39%

บจก. ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส/1
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
15.00 ล้ำนบำท

96.00%

บจก. มิสเตอร์ พูล/2
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
5.00 ล้ำนบำท

70.00%

บจก. แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค/3
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
10.00 ล้ำนบำท

90.00%

บจก. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด/4
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
2.00 ล้ำนบำท

9.99%

บจก. พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมีคอล/5
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว
8.00 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ: /1 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือของ TSS ได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริหำร/พนักงำนของ TSS ถือหุน้ ร้อยละ 1.71 และกลุม่ ผูส้ นใจลงทุน ถือหุน้ ร้อยละ 5.90
/2 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือของ MP ได้แก่ ผูบ้ ริหำร/พนักงำนของ MP (ปั จจุบนั เกษียณอำยุงำน) ถือหุน้ ร้อยละ 4.00
/3 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือของ CVT ได้แก่ Calvatis GMBH ถือหุน้ ร้อยละ 20.00 และผูบ้ ริหำร/พนักงำนของ CVT ถือหุน้ ร้อยละ 10.00
/4 ผูถ้ ือหุน้ ส่วนที่เหลือของ AL ได้แก่ ผูบ้ ริหำร/พนักงำนของ AL ถือหุน้ ร้อยละ 10.00
/5 บริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมีคอล จำกัด เป็ นบริษัทของกลุม่ ครอบครัวพำนิชำภรณ์ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยเคมีอตุ สำหกรรมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึง่ บริษัทได้เข้ำร่วมลงทุนถือหุน้ ตัง้ แต่ปี 2544 และบันทึกบัญชีในรำยกำรเงินลงทุนระยะยำวอื่น

บริษัทย่อย
1) บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (“TSS”)
วันที่จดทะเบียน
: 21 ตุลำคม 2535
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 15.00 ล้ำนบำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท)
ที่ตงั้ สำนักงำน
: 408 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: ให้บริกำรเช่ำและจำหน่ำยเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ โดยมีรูปแบบกำรให้เช่ำแบบ
เหมำรวมค่ำนำ้ ยำ หรือกำรเช่ำแบบไม่รวมนำ้ ยำ
กรรมกำรบริษัท
: 1) นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
2) นำยอรรนพ จุลพันธ์
3) นำยวีระพงค์ ลือสกุล
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
: นำยวีระพงค์ ลือสกุล ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ หรือ นำยอรรนพ จุล
พันธ์ และประทับตรำสำคัญของบริษัท
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท
: TSS เป็ นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถื อหุน้ จำนวน 1,385,923 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 92.39 ของทุนจดทะเบียนของ TSS และมีกรรมกำรร่วมกันกับ PRAPAT
ได้แก่ นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ นำยอรรนพ จุลพันธ์ และนำยวีระพงค์ ลือสกุล
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2) บริษัท มิสเตอร์ พูล จำกัด (“MP”)
วันที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ที่ตงั้ สำนักงำน
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
กรรมกำรบริษัท

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท

:
:
:
:

31 มีนำคม 2538
5.00 ล้ำนบำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท)
408 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ให้คำปรึกษำ จำหน่ำย วำงระบบสระว่ำยนำ้ นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และจำหน่ำย
เคมีภณ
ั ฑ์ปรับสภำพนำ้
: 1) นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
2) นำยอรรนพ จุลพันธ์
3) นำยวีระพงค์ ลือสกุล
: กรรมกำรสองคน ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
: MP เป็ นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุน้ จำนวน 48,002 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
96.00 ของทุนจดทะเบียนของ MP และมีกรรมกำรร่วมกันกับ PRAPAT ได้แก่ นำย
สืบพงศ์ เกตุนตุ ิ นำยอรรนพ จุลพันธ์ และนำยวีระพงค์ ลือสกุล

3) บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (“CVT”)
วันที่จดทะเบียน
: 18 มกรำคม 2543
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 10.00 ล้ำนบำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท)
ที่ตงั้ สำนักงำน
: 406 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: จ ำหน่ ำ ยน ้ำ ยำท ำควำมสะอำด และน ้ำ ยำฆ่ ำ เชื ้อ ส ำหรับ โรงงำนอำหำรและ
เครือ่ งดื่ม และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ
กรรมกำรบริษัท
: 1) นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
2) นำยอรรนพ จุลพันธ์
3) นำงสำวรุง่ ทิพย์ มีแม่นวิทย์
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
: นำงสำวรุง่ ทิพย์ มีแม่นวิทย์ ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ หรือ นำยอรรนพ
จุลพันธ์ รวมเป็ นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท
: CVT เป็ นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุน้ จำนวน 70,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
70.00 ของทุนจดทะเบียนของ CVT และมีกรรมกำรร่วมกันกับ PRAPAT ได้แก่ นำย
สืบพงศ์ เกตุนตุ ิ และนำยอรรนพ จุลพันธ์
4) บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด (“AL”)
วันที่จดทะเบียน
: 1 พฤษภำคม 2543
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 2.00 ล้ำนบำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 100 บำท)
ที่ตงั้ สำนักงำน
: 406 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: จำหน่ำยนำ้ ยำซักรีดสูตรเฉพำะสำหรับกลุม่ ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
อำทิ โรงพยำบำล โรงซักอุตสำหกรรม โรงฆ่ำสัตว์
กรรมกำรบริษัท
: 1) นำงไพริน ตรีลกั ษณวิลยั
2) นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
3) นำยวีระพงค์ ลือสกุล
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
: นำงไพริน ตรีลกั ษณวิลยั ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ หรือนำยวีระพงค์
ลือสกุล รวมเป็ นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
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ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท

: AL เป็ นบริษัทย่อย โดย PRAPAT ถือหุน้ จำนวน 179,999 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
90.00 ของทุนจดทะเบียนของ AL และมีกรรมกำรร่วมกันกับ PRAPAT ได้แก่ นำย
สืบพงศ์ เกตุนตุ ิ และนำยวีระพงค์ ลือสกุล

เงินลงทุนระยะยาว
1) บริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมีคอล จำกัด (“PCK”)
วันที่จดทะเบียน
: 5 กุมภำพันธ์ 2536
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว : 8.00 ล้ำนบำท (มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 10 บำท)
ที่ตงั้ สำนักงำน
: 23 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: จำหน่ำยเคมีสำหรับอุตสำหกรรมสิง่ ทอ
กรรมกำรบริษัท
: 1) นำงสำวกิ่งกำญจน์ ฉวำนนท์
2) นำยกำปั่ น พำนิชำภรณ์
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
: กรรมกำรหนึง่ คนลงลำยมือชื่อ และประทับตรำสำคัญของบริษัท
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัท
: PRAPAT ถื อ หุ้น จ ำนวน 79,996 หุ้น คิ ด เป็ น ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 9.99 ของทุน จด
ทะเบียนของ PCK
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้ ยำท ำควำมสะอำดและน ำ้ ยำฆ่ำเชื อ้ ภำยใต้ตรำสินค้ำหลัก “PEERAPAT” รวมทั้งเป็ น ผูน้ ำเข้ำและจำหน่ำย
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) ได้แก่ เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้ สระว่ำยนำ้ สำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน เป็ น
ต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตหรือนำเข้ำมำจำหน่ำย แบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ซัก รีด เช่ น น ำ้ ยำเพื่ อ งำนซัก ผ้ำ น ำ้ ยำเพื่ อ ปรับ สภำพน ำ้ น ำ้ ยำซัก รีด สูต รเฉพำะสำหรับ ธุ ร กิ จ
โรงพยำบำล โรงซักรีด และโรงฆ่ำสัตว์ เป็ นต้น
2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ เช่น นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ทั่วไป นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่ม เป็ นต้น
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว เช่น นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำช่วยแห้ง เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ ภำชนะ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
เครือ่ งใช้ในครัว เป็ นต้น
4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและกำรทำควำมสะอำดพืน้ เช่น นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้ นำ้ ยำเคลือบเงำพืน้ เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้ ผลิตภัณฑ์อปุ โภคสำหรับกลุม่ แม่บำ้ น เป็ นต้น
5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น นำ้ ยำซักผ้ำ นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำปรับผ้ำนุ่ม แอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้ ผลิตภัณฑ์
อุปโภคที่ใช้ในครัวเรือน เป็ นต้น
6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ เช่น เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้ สระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสระ
ว่ำยนำ้ เป็ นต้น
7) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
บริษัทและบริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจให้เช่ำและให้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ กำร
ให้เช่ำและบริกำรด้ำนครัว งำนบริกำรด้ำนสระว่ำยนำ้ งำนบริกำรด้ำนเครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน และงำนบริกำรอื่นๆ
บริษัทมีโรงงำนตัง้ อยู่ที่ตำบลทับคำง อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริษัทได้รบั มำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ (ISO 9001) มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) มำตรฐำนกำรจัดกำรชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
(TIS 18001, OHSAS 18001) มำตรฐำนรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดกำรผลิต (Good Manufacturing Practice:
GMP) และมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ HALAL สำหรับช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำผ่ำนทำง
ทีมงำนฝ่ ำยขำยของบริษัท ศูนย์ธุรกิจ และสำขำ นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีกำรแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำยที่บริษัทเป็ นผูค้ ั ดเลือกซึ่ง
ปั จจุบนั มีตวั แทนจำหน่ำยทัง้ หมด 18 รำย ครอบคลุมเขตพืน้ ที่กำรขำยทั่วทุกภูมิภำคของประเทศไทย บริษัทและบริษัทย่อยได้
ขยำยธุรกิ จไปยังต่ำงประเทศในกลุ่มประชำคมเศรษฐกิ จอำเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในรู ปแบบกำร
แต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำยในแต่ละประเทศที่ขยำยเขตพืน้ ที่กำรขำยเข้ำไป ปั จจุบนั มีกำรแต่งตัง้ ตัวแทน 10 รำยในพืน้ ที่กำรขำย 5
ประเทศแล้ว ประกอบด้วย กัมพูชำ เวียดนำม เมียนมำร์ สปป.ลำว และอินโดนีเซีย
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บริษัทได้มีกำรจัดโครงสร้ำงกลุม่ บริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน โดยบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
จะแบ่งควำมรับผิดชอบกำรดำเนินงำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ประเภทผลิตภัณฑ์
(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ซักรีด

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชือ้

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
นำ้ ยำเพื่องำนซักผ้ำ
นำ้ ยำเพื่อปรับสภำพนำ้
นำ้ ยำเพื่องำนรีดผ้ำ ปรับผ้ำนุ่ม

บริษัททีด่ าเนินการ
PRAPAT
• ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำ

นำ้ ยำซักรีดสูตรเฉพำะสำหรับธุรกิจ
AL (บริษัทย่อย)
โรงพยำบำล โรงซักรีด และโรงฆ่ำ • จำหน่ำยนำ้ ยำกลุม่ ซักรีดให้แก่ลกู ค้ำ
สัตว์ ซึง่ ต้องมีคณ
ุ สมบัติพิเศษ
เฉพำะกลุม่
เพิ่มเติมด้ำนกำรฆ่ำเชือ้ ในกำรซัก
PRAPAT
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ทั่วไป
• ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำ

นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ สำหรับโรงงำน
อุตสำหกรรมผลิตอำหำรและ
เครือ่ งดื่ม

CVT (บริษัทย่อย)
• จำหน่ำยนำ้ ยำภำยใต้สตู รผลิตและ
ตรำสินค้ำ “Calgonit” และให้บริกำร
ฆ่ำเชือ้ ในโรงงำน
PRAPAT
• ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำ

กลุ่มลูกค้า
• ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจร้ำนซักอบรีด
• ลูกค้ำครัวเรือน (Household) ประเภท
จำหน่ำยปลีกสำหรับใช้ในบ้ำนเรือน
• ธุรกิจโรงพยำบำล
• ธุรกิจโรงซักรีดอุตสำหกรรม
• ธุรกิจโรงฆ่ำสัตว์
• ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม
• ลูกค้ำครัวเรือน (Household) ประเภท
จำหน่ำยปลีกสำหรับใช้ในบ้ำนเรือน
โดยเฉพำะกลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเซือ้ และ
ทำควำมสะอำดทั่วไป
• ธุรกิจโรงงำนผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม
• ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม

นำ้ ยำล้ำงจำน, นำ้ ยำช่วยแห้ง,
• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
นำ้ ยำล้ำงตะกรัน
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติตรำสินค้ำ • สั่งผลิตเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติจำก
STEWARD
ต่ำงประเทศ และนำเข้ำมำจำหน่ำย
ภำชนะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ • จัดจำหน่ำยภำชนะและอุปกรณ์ที่
เครือ่ งใช้ในครัว
เกี่ยวข้องกับเครือ่ งใช้ในครัว
• ให้บริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซม
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติโดยทีม
“ฝ่ ำยศูนย์รวมช่ำง”
TSS (บริษัทย่อย)
• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท *
• จำหน่ำยเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
• ธุรกิจรับจัดเลีย้ ง
• ธุรกิจร้ำนอำหำรและเครือ่ งดื่ม Food
Chain และ Stand Alone
* เฉพำะกรณีลกู ค้ำกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและ
รีสอร์ทที่ตอ้ งกำรเช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติจะดำเนินกำรโดย TSS
(4) กลุ่มผลิตภัณฑ์
PRAPAT
นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้
• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
แ ม่ บ้ า น แ ล ะ ท า
• ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำ
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ สำหรับงำนพืน้
• ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม
ความสะอาดพื้ น
นำ้ ยำเคลือบเงำพืน้
• จัดจำหน่ำยเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ที่ • ธุรกิจรับจ้ำงทำควำมสะอำดอำคำร
(Building Care)
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทำควำม
เกี่ยวข้องกับกำรทำควำมสะอำดพืน้
สำนักงำน
สะอำดพืน้
(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ด้านครัว
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ประเภทผลิตภัณฑ์

คาอธิบายผลิตภัณฑ์
บริษัททีด่ าเนินการ
ผลิตภัณฑ์อปุ โภคสำหรับกลุม่
• จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อปุ โภคสำหรับ
แม่บำ้ น อำทิ ถุงมือทำควำมสะอำด
กลุม่ แม่บำ้ น

กลุ่มลูกค้า
• ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
• ลูกค้ำครัวเรือน (Home-use) ประเภท
จำหน่ำยปลีกสำหรับใช้ทำควำม
สะอำดพืน้ ในบ้ำนพัก

(5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ นำ้ ยำสำหรับกลุม่ ลูกค้ำครัวเรือน
PRAPAT
ที่ ใ ช้ ใ นครั ว เรื อ น
เช่น นำ้ ยำซักผ้ำ นำ้ ยำล้ำงจำน • ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำที่ใช้ใน
(Home Care)
ครัวเรือน ภำยใต้ตรำสินค้ำ “คนมี
นำ้ ยำปรับผ้ำนุ่ม แอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้
นำ้ ยำ (Solvable Gang)”
เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์อปุ โภคที่ใช้ในครัวเรือน • จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์อปุ โภคที่ใช้ใน
เช่น กระดำษทิชชู่ ถุงขยะ เป็ นต้น
ครัวเรือน

• ลูกค้ำปลีกรำยย่อย
• พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยที่
เข้ำเป็ นสมำชิกกลุม่ ช่องทำงกำรขำย
Digital
• กลุม่ สหกรณ์กำรเกษตร ซึง่ ซือ้ สินค้ำ
ไปจำหน่ำยต่อให้แก่สมำชิก

(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์
สระว่ายนา้

•
•
•
•

เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้
สระว่ำยนำ้ สำเร็จรูป
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสระว่ำยนำ้
กำรให้บริกำรดูแลสระว่ำยนำ้

•
•
•

อุปกรณ์ อะไหล่ และเคมีภณ
ั ฑ์
สำหรับสระว่ำยนำ้

•
•

(7) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งท าน้ า ร้ อ น
ประหยัดพลังงาน

เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
(Heat Pump)
กำรให้บริกำรบำรุงรักษำ และ
ซ่อมแซม Heat Pump

•

PRAPAT
ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำสำหรับทำ
ควำมสะอำดสระว่ำยนำ้
นำเข้ำคลอรีน ผงกรอง จำก
ต่ำงประเทศเพื่อจำหน่ำยให้ลกู ค้ำ
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสระว่ำยนำ้
สำเร็จรูป ตรำสินค้ำ “Magiline” จำก
ประเทศฝรั่งเศส
MP (บริษัทย่อย)
จำหน่ำยอุปกรณ์ อะไหล่ และ
เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้
เป็ นตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์สำหรับ
สระว่ำยนำ้ ระบบปั๊ มสระว่ำยนำ้ ตรำ
สินค้ำ “Pentair” ระบบเกลือ ตรำ
สินค้ำ “Davey”
PRAPAT
สั่งผลิตเครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัด
พลังงำนทัง้ จำกต่ำงประเทศและใน
ประเทศไทย เพื่อจำหน่ำยภำยใต้
เครือ่ งหมำยกำรค้ำ “PP Energy”

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
สถำบันกำรศึกษำ
ลูกค้ำรำยย่อยประเภทเจ้ำของบ้ำนพัก
ตำกอำกำศ, Pool Villa

• ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

(8) ก ลุ่ ม ง า น
PRAPAT
บริการ
• รับจ้ำงผลิตนำ้ ยำภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยรับจ้ำงผลิตให้แก่ลกู ค้ำรำย
ย่อยที่ส่งั ผลิตเพื่อนำไปแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่ำยปลีกอีกทอดหนึ่ง
• ให้บริกำรรับเหมำล้ำงภำชนะในสถำนที่สำหรับศูนย์อำหำร โรงอำหำรในอำคำรสำนักงำนหรือสถำบันกำรศึกษำ และบริษัทมี
รถเคลื่อนที่ให้บริกำรรับจ้ำงล้ำงภำชนะนอกสถำนที่ สำหรับงำนปำร์ตี ้ กำรออกงำนจัดเลีย้ งและ catering
• ให้บริกำรดูแล และทำควำมสะอำดสระว่ำยนำ้
• ให้บริกำรดูแล ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครือ่ งจักรที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัท และงำนบริกำรอื่นๆ
TSS
• ให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
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3.1 โครงสร้างรายได้
ในปี 2561-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้ำงรำยได้ดงั นี ้
ปี 2561

ปี 2562

โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีด
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
กลุม่ เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากค่าเช่าและบริการ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
กลุม่ เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
รำยได้บริกำรอื่น/1
รวมรายได้จากค่าเช่าและบริการ
รวมรายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ
/2
รำยได้อื่น
รายได้รวม

188.41
174.73
116.86
69.81
52.01
141.28
17.47
760.57
111.27
40.35
6.85
0.27
158.74
919.31
15.09/2
934.40

20.16%
18.70%
12.51%
7.47%
5.57%
15.12%
1.87%
81.40%

ปี 2563
ล้าน
บาท ร้อยละ

192.29
197.36
137.87
75.89
50.05
141.25
20.77
815.48

19.16%
19.66%
13.73%
7.56%
4.99%
14.07%
2.07%
81.24%

120.78
217.64
108.43
79.73
38.28
95.94
6.96
667.74

14.54%
26.19%
13.05%
9.59%
4.61%
11.55%
0.84%
80.36%

11.91% 121.93
4.32%
44.15
0.73%
2.53
0.03%
0.82
16.99% 169.43
98.38% 984.91
1.62% 18.92/2
100.00% 1,003.83

12.15%
4.40%
0.25%
0.08%
16.88%
98.12%
1.88%
100.00%

114.86
40.04
1.55
1.21
157.67
825.41
5.52
830.93

13.82%
4.82%
0.19%
0.15%
18.98%
99.34%
0.66%
100.00%

หมำยเหตุ : /1 – รำยได้บริกำรอื่น อำทิ บริกำรติดตัง้ ซ่อมแซมเครือ่ งจ่ำยนำ้ ยำสำหรับเครือ่ งซักผ้ำขนำดใหญ่ เป็ นต้น
/2 – รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยทรัพย์สิน ดอกเบีย้ รับ ค่ำเช่ำเครือ่ งจักร
อุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ตวั แทนจำหน่ำย รำยได้บริกำรของศูนย์รวมช่ำง เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกำรจัด
กลุ่มใหม่ (reclassify) รำยกำรบัญชีรำยได้อื่นประเภทค่ำเช่ำเครื่องจักรอุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ตวั แทนจำหน่ำย และรำยได้
บริกำรของศูนย์รวมช่ำง ซึ่งเป็ นลักษณะของธุรกิจปกติ ถูกจัดกลุ่มให้เป็ นรำยได้จำกกำรขำย และ/หรือรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร
ตำมลักษณะของรำยได้นั้น ทัง้ นี ้ กรณีหำกมีกำรจัดกลุ่มใหม่ของรำยกำรบัญชีรำยได้อื่นปี 2561 ถึงปี 2562 เพื่อประโยชน์ใ นกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบปี 2561 ถึงปี 2563 รำยได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยจะถูกจัดกลุ่มไปรวมบันทึกเป็ นรำยได้จำกกำรขำย และ
รำยได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจะถูกจัดกลุม่ ไปรวมบันทึกเป็ นรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร ซึง่ สำมำรถสรุปตัวเลขได้ดงั ตำรำง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยก่อนปรับปรุง
760.57 81.40% 760.57 81.40%
0.00 0.00%
รำยได้อื่นที่เกี่ยวกับกำรขำย
3.91
0.42%
3.91
0.42%
0.00 0.00%
รายได้จากการขายหลังปรับปรุ ง 764.48 81.82% 764.48 81.82%
0.00 0.00%
รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรก่อนปรับปรุง
158.74 16.99% 158.74 16.99%
0.00 0.00%
รำยได้อื่นที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
6.95
0.77%
5.50
0.59%
0.00 0.00%
รายได้จากค่าเช่าและบริการหลังปรับปรุ ง 148.80 16.45% 164.24 17.58%
0.00 0.00%
รวมรายได้จากการขาย ค่าเช่า และบริการ หลังปรับปรุ ง 898.40 99.30% 928.72 99.39%
0.00 0.00%
รำยได้อื่น
6.35
0.70%
5.68
0.61%
0.00 0.00%
รายได้รวม 904.75 100.00% 934.40 100.00%
0.00 0.00%
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3.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อย เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำด ภำยใต้ตรำสินค้ำหลัก “PEERAPAT” รวมทัง้ เป็ น
ผู้น ำเข้ำและจำหน่ำยเครื่อ งจักรและอุป กรณ์ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุร กิ จอุตสำหกรรมกำรให้บ ริกำร ( Hospitality Industry) โดย
ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถแบ่งได้ ดังนี ้
1.2.1

รายได้จากการขาย

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์
1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด
PRAPAT เป็ น ผู้ผลิต และจ ำหน่ำยนำ้ ยำซักรีด ทัง้ แบบน ำ้ ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) และผงนำ้ ยำ
(Powder Hygiene Cleaning) ให้กับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “PEERAPAT”
เมื่อลูกค้ำซือ้ นำ้ ยำซักรีดประเภทนำ้ ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) จำกบริษัท ลูกค้ำจะได้รบั กำรติดตัง้ เครื่องป้อน
นำ้ ยำอัตโนมัติ (Dispenser) โดยไม่เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย เพื่อใช้รว่ มกับนำ้ ยำซักรีดของบริษัท เนื่องจำกนำ้ ยำซักรีดต้อง
ใช้ร่วมกับเครื่องป้อนนำ้ ยำเท่ำนัน้ เครื่องป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติ ช่วยให้สำมำรถควบคุมปริมำณกำรใช้นำ้ ยำได้อย่ำง
เหมำะสมตำมประเภทของเนือ้ ผ้ำ โดยสำมำรถตัง้ ค่ำส่วนผสมได้บนเครือ่ งป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติ ทำให้ได้ประสิทธิ ภำพ
กำรซักที่ดีสม่ำเสมอ ผ้ำที่ได้จึงมีควำมสะอำด ปลอดภัย นอกจำกนี ้ กำรใช้เครื่องป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติควบคูก่ บั นำ้ ยำ
ของบริษัท ยังช่วยลูกค้ำประหยัดต้นทุนในกำรซักได้อย่ำงดี เนื่องจำกช่วยลดกำรสูญเสีย นำ้ ยำจำกกำรเติมนำ้ ยำเกิน
ควำมจำเป็ น ช่วยลดควำมผิดพลำดของพนักงำนซักผ้ำ และมีควำมปลอดภัยเนื่องจำกลูกค้ำหรือพนักงำนของลูกค้ำ
จะไม่ตอ้ งสัมผัสนำ้ ยำโดยตรง เครื่องป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ Single Washer และ Multi
Washer โดย Single Washer สำมำรถจ่ำยนำ้ ยำไปยังเครือ่ งซักเดียวเท่ำนัน้ แต่ Multi Washer สำมำรถจ่ำยนำ้ ยำไป
ยังเครื่องซักได้หลำยเครื่อ ง เครื่องป้อนนำ้ ยำซักรีดของบริษัทมีหลำยยี่หอ้ อำทิ Nova Seko และ Dositek ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกนี ้ บริษัทมีกำรซือ้ เครื่องป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติยี่หอ้ Combine
จำกตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย เพื่อนำมำติดตัง้ ให้กบั ลูกค้ำเช่นกัน

บริษัทได้มีกำรขยำยกลุม่ ลูกค้ำไปยังกลุม่ ธุรกิจโรงพยำบำล กลุม่ ร้ำนอำหำร กลุม่ โรงซักรีด และกลุม่ โรงปศุ
สัตว์ ซึง่ ดำเนินกำรโดยบริษัทย่อย คือ บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด (AL) เพื่อแบ่งแยกกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยกัน
อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกลูกค้ำกลุม่ ธุรกิจดังกล่ำวมีควำมจำเป็ นต้องใช้นำ้ ยำซักรีดแบบเฉพำะที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษกว่ำ
นำ้ ยำซักรีดทั่วไปเพื่อทำควำมสะอำดผ้ำที่ปนเปื ้อนของเสีย อำทิ ครำบเลือด ครำบไขมัน ครำวปั สสำวะและอุจจำระ
ครำบจำกสำรคัดหลั่ง เป็ นต้น
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ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีด

PRAPAT
AL
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
136.26 72.32% 142.03 73.86% 74.26 61.40%
52.15 27.68% 50.26 26.14% 46.69 38.60%
188.41 100.00% 192.29 100.00% 120.95 100.00%

นำ้ ยำซักรีดของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 6 กลุม่ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.1) กลุม่ ซัก (Washing Detergent)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มซักสำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ ชนิดผง (Powder Detergent) และชนิดนำ้ (Water
Detergent) ซึ่งมีสำรประกอบทำงเคมีสำหรับทำควำมสะอำดผ้ำทุกชนิด ช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนผ้ำให้
หลุดออกไปละลำยอยู่ในนำ้ นำ้ ยำชนิดนำ้ จะละลำยนำ้ ได้ง่ำยจึงมีประสิทธิภำพในกำรเข้ำถึงครำบฝั งลึกง่ำย
เหมำะกับกำรซักผ้ำเด็ก และเสือ้ ผ้ำสำหรับผูท้ ี่มีผิวบอบบำงแพ้สำรเคมีง่ำย เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ชนิดนำ้ ไม่ทงิ ้
สำรตกค้ำง สำหรับนำ้ ยำชนิดผงจะมีประสิทธิภำพในกำรขจัดครำบจำกดินได้ดี เช่น ครำบดินโคลน และบำง
สูตรมีสว่ นผสมของสำรฟอกขำวทำให้ผำ้ ดูขำวสว่ำงขึน้

1.2) กลุม่ ฟอก
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ฟอกผ้ำ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ คลอรีน บลีช (Chlorine Bleach) มีคณ
ุ สมบัติ
ในกำรฟอกผ้ำให้ข ำวสว่ำงสดใส เหมำะกับ กำรซักผ้ำขำวโดยเฉพำะ และกลุ่ม ออกซิเจน บลีช (Oxygen
Bleach) ทำหน้ำที่ในกำรกำจัดครำบเปื ้อนทั่วไป อีกทัง้ ทำให้ผำ้ สีสดใส จึงเหมำะกับกำรทำควำมสะอำดผ้ำสี

1.3) กลุม่ เสริมด่ำง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมด่ำงมีคุณสมบัติปรับคุณสมบัติควำมเป็ นด่ำงทำงเคมีของนำ้ ทำให้กำรซักผ้ำมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ โดยกำรเพิ่มควำมด่ำงของนำ้ จะทำให้สิ่งปนเปื ้อนบนผ้ำสำมำรถหลุดออกจำกเนือ้ ผ้ำได้
ง่ำยขึน้
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1.4) กลุม่ ขจัดไขมัน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ก ลุ่ม ขจั ด ไขมัน จะมี ก ำร
เพิ่มเติมสำรประกอบทำงเคมีพิเศษที่ใช้ขจัด
ครำบไขมั น และน ้ำ มั น ให้ ห ลุ ด ออกจำก
เนือ้ ผ้ำได้ง่ำยขึน้
1.5) กลุม่ ปรับสภำพนำ้
ผลิตภัณฑ์กลุม่ ปรับสภำพนำ้ จะมีสำรประกอบทำงเคมีที่มีคณ
ุ สมบัติปรับสภำพของนำ้ เพื่อปรับกรดด่ำงในนำ้ ทำให้ผำ้ มีสภำพเป็ นกลำง (pH Balance) ทำให้ไม่ระคำยเคือง เมื่อผ้ำสัมผัสผิวหลังกำรซัก

1.6) กลุม่ ปรับผ้ำนุม่
ผลิต ภัณ ฑ์ก ลุ่ม ปรับผ้ำ นุ่ม จะมี กำรเพิ่ มเติมสำรประกอบทำงเคมีที่ มีคุณสมบัติ ทำให้ เนื อ้ ผ้ำนุ่ม ขึน้
โดยสำรปรับผ้ำนุม่ จะเคลือบลงบนเนือ้ ผ้ำ ทำให้ผำ้ มีควำมลืน่ ขึน้ นุ่มขึน้ และลดควำมเสียดสีของเนือ้ ผ้ำ ทำให้
เวลำสัมผัสจะรูส้ กึ ได้วำ่ ผ้ำมีควำมหนำและเนือ้ ผ้ำฟูขนึ ้ นอกจำกนี ้ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้ำนุม่ ยังช่วยให้ผำ้ แห้งเร็วขึน้
และรีด ง่ ำยขึน้ เนื่ อ งจำกสำรปรับ ผ้ำนุ่มมีคุ ณ สมบัติไม่ช อบน ำ้ (Hydrophobic) ปั จ จุบัน บริษัทยังเพิ่มเติม
ส่วนผสมของนำ้ หอมกลิน่ ต่ำงๆ ผสมอยูใ่ นนำ้ ยำปรับผ้ำนุม่ ทำให้ผำ้ มีกลิน่ หอมสดชื่น มำกยิ่งขึน้

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้
ในกำรขยำยกลุม่ ลูกค้ำไปยังภำคโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัทย่อย
คือ บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (CVT) โดย CVT จะทำหน้ำที่เป็ นผูล้ งทุนในเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ระบบ
ฆ่ำเชือ้ เพื่อนำไปติดตัง้ ในโรงงำนของลูกค้ำ สำหรับสนับสนุนกำรจำหน่ำยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ซึ่งผลิตภำยใต้สตู รเคมีและ
เครื่องหมำยกำรค้ำ “Calgonit” และนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ภำยใต้สตู รเคมีและเครื่องหมำยกำรค้ำ “PEERAPAT” ตัวอย่ำงชื่อ
สินค้ำอำทิ express, HI Alk, capitol เป็ นต้น ซึง่ Calgonit เป็ นตรำสินค้ำของบริษัท แคลวำทิส จีเอ็มบีเอช (“Calvatis
GmbH”) จำกประเทศเยอรมนี (ผูร้ ว่ มทุนที่ถือหุน้ ใน CVT ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ซึง่
Calvatis GmbH เป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ระดับสำกล มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และมีเครือข่ำยกำรตลำดหลำย
ประเทศทั่วโลก CVT มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวมำยำวนำนมำกกว่ำ 20 ปี ทำให้
ลูกค้ำกลุม่ โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ไว้วำงใจในผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของ CVT เป็ นอย่ำงดี
ทัง้ นี ้ ลูกค้ำจะเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของ Calgonit หรือ PRAPAT ขึน้ อยู่กบั ลักษณะของกำรใช้งำนของลูกค้ำ คุณภำพ
นำ้ ลักษณะทำงกำยภำพ และควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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ในส่วนของกำรผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ทั่วไป ซึง่ จะมีสตู รต่ำงจำกนำ้ ยำฆ่ำ
เชือ้ ที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่ม จะดำเนินกำรโดย PRAPAT อำทิ นำ้ ยำล้ำงภำชนะเอนกประสงค์
นำ้ ยำเสริมประสิทธิภำพกำรล้ำง เป็ นต้น ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “PEERAPAT” โดยกลุม่ ลูกค้ำที่ซือ้ นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
ของ PRAPAT จะเป็ นกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่มต้องได้รบั “มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรเพื่อให้ได้คณ
ุ ภำพที่ดี ”
(Good Manufacturing Practice; GMP) ซึ่งต้องมีกำรควบคุมคุณภำพวัตถุดิบและสุขอนำมัยของทัง้ กระบวนกำร
ผลิต ดังนัน้ ควำมสะอำดภำยในโรงงำนจึงเป็ นสิง่ สำคัญ อำหำรและเครือ่ งดื่มที่ผลิตออกมำต้องไม่มีเชือ้ โรคปะปนอยู่
ซึ่งมีผลกระทบต่อควำมไว้วำงใจในสินค้ำของผูบ้ ริโภค นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและ
เครื่องดื่มจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ ทั่วไป โดยต้องมีส่วนผสมของสำร ฆ่ำเชือ้ โรค
(Disinfectant) และสำรทำให้ปรำศจำกเชือ้ (Sanitizer)
ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
/1
11.81
6.76% 10.53
5.34% 11.71
5.38%
PRAPAT
/2
CVT
162.92 93.24% 186.82 94.66% 205.93 94.62%
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ 174.73 100.00% 197.36 100.00% 217.64 100.00%
หมำยเหตุ : /1 - รำยได้ในนำม PRAPAT จะเป็ นกำรจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเท่ำนัน้
/2 - รำยได้ในนำม CVT จะมีทงั้ กำรจำหน่ำยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ตรำสินค้ำ Calgonit และตรำสินค้ำ Calgonit

CVT มีกำรให้บริกำรวำงระบบอุปกรณ์ทำควำมสะอำดภำยในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครือ่ งดืม่
หลำยประเภท เพื่อสนับสนุนกำรจำหน่ำยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ให้แก่ลกู ค้ำกลุม่ ดังกล่ำว ดังนี ้

1. ระบบ Central Foam (Central Foam System)
ระบบท ำควำมสะอำดด้วยโฟม จะมี ก ำรติดตัง้
ระบบควบคุมและระบบปั๊ มไว้สำหรับจ่ำยนำ้ ยำทำควำม
สะอำดเข้ำไปในแต่ละสำยกำรผลิต โดยนำ้ ยำที่จ่ำยจำกถัง
นำ้ ยำจะถูกส่งไปเก็บไว้ในกล่องเก็บโฟม (Foam Box) เมื่อ
ต้องกำรทำควำมสะอำด พนักงำนจะเปิ ดวำล์วเพื่อฉีดโฟม
ลงบนพืน้ ผิวของอุปกรณ์หรือสำยพำนกำรผลิต ข้อดีของ
ระบบ Central Foam คือพนักงำนสำมำรถปรับสัดส่วนกำร
ผสมนำ้ ยำตำมสูตรที่ตอ้ งกำรได้สะดวก โดยที่ถงั ผสมนำ้ ยำจะตัง้ อยูภ่ ำยนอกอำคำรหรือสำยกำรผลิต
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2. ระบบ De-Central Foam (De-Central Foam System)
ระบบทำควำมสะอำดด้วยโฟมระบบนีเ้ หมำะกับ
โรงงำนที่ตอ้ งกำรกำรทำควำมสะอำดที่แตกต่ำงกันในพืน้ ที่
แต่ ล ะส่ ว นของโรงงำน โดยสัด ส่ ว นกำรผสมน ้ำ ยำจะ
แตกต่ ำ งกัน ในแต่ล ะจุด ที่ ใ ช้ง ำน โดยถัง น ้ำ ยำจะตั้ง อยู่
ภำยในอำคำรหรือสำยกำรผลิต
3. ระบบ Mobile Foam (Mobile Foam Device System)
อุปกรณ์ทำควำมสะอำดด้วยโฟมซึ่งสำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ มีขนำด 20 ลิตร และ 50 ลิตร
โดยพนักงำนสำมำรถเคลือ่ นย้ำยไปทำควำมสะอำดในพืน้ ที่ที่ตอ้ งกำรได้สะดวก เหมำะกับ
โรงงำนขนำดเล็ก นอกจำกนี ้ ระบบ Mobile Foam มีควำมปลอดภัยต่อผูใ้ ช้งำน เนื่องจำก
ไม่มีระบบไฟฟ้ำเข้ำมำเกี่ยวข้อง

4. ระบบหมอก (Fogging System)
ระบบฆ่ำเชือ้ ในอำกำศแบบอัตโนมัติซึ่งมี
หัวฉีดกระจำยทัง้ 4 ด้ำน สำมำรถฉีดพ่นผลิตภัณฑ์
ได้ 180 องศำ โดยจะใช้ ภ ำยหลัง กำรท ำควำม
สะอำดและไม่มีคนอยูภ่ ำยในพืน้ ที่นนั้ แล้ว ระบบฆ่ำ
เชื ้อ ในอำกำศจะพ่ น ละอองหรื อ หมอกควัน จำก
เพดำนเพื่ อ ไปแทนที่ อ ำกำศในพื น้ ที่ ที่ ต ้อ งกำรท ำ
ควำมสะอำด เพื่ อ ฆ่ำ เชื อ้ โรคและขจัดกลิ่น ท ำให้
พืน้ ที่หรือห้องที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่มสะอำดพร้อมสำหรับเริม่ กำรผลิตครัง้ ถัดไป โดยกระบวนกำรฆ่ำเชือ้
ในอำกำศใช้เวลำประมำณ 3-8 ชั่วโมงต่อครัง้
5. ระบบหล่อลืน่ (Lubricant Conveyor System)
ระบบพ่นสำรหล่อลืน่ อัตโนมัติ โดยจะฉีดนำ้ ยำลงบนสำยพำนลำเลียง
เพื่อให้สำยพำนลำเลียงไม่ติดขัด และช่วยฆ่ำเชือ้ โรค

ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ ของ PRAPAT และ CVT สำมำรถแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์โฟม (Foam)
กำรทำควำมสะอำดด้วยระบบโฟมเป็ นวิธีกำรทำควำมสะอำดที่เป็ นที่ยอมรับและเหมำะสมกับโรงงำน
อุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม โดยผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ ชนิดโฟมจะมีคณ
ุ สมบัติในกำรฆ่ำเชือ้ และขจัดครำบ
ตำมเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ในโรงงำน โดยผลิตภัณฑ์โฟมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
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1. ผลิตภัณฑ์โฟมทาความสะอาดชนิดกรด (Acid Foam) มีควำมเข้มข้นสูง ฟองมำก เหมำะสำหรับขจัดตะกรัน
และครำบฝังแน่นในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม

2. ผลิตภัณฑ์โฟมทาความสะอาดชนิดด่าง (Alkali Foam) ผลิตภัณฑ์โฟมที่ออกแบบมำเพื่อขจัดครำบไขมัน และ
ครำบโปรตีนในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม

2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ CIP (Clean in Place)
เคมีภณ
ั ฑ์ทำควำมสะอำดโรงงำนผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่มแบบเปี ยกด้วยสำรละลำย CIP เช่น สำรซักฟอก
สำรทำควำมสะอำด และนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ซึ่งกำรทำควำมสะอำดด้วยระบบ CIP ไม่ตอ้ งถอดชิน้ ส่วนต่ำงๆของอุปกรณ์
หรือเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์นีจ้ ึงเหมำะกับโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่มที่เป็ นสำยกำรผลิตแบบต่อเนื่องกัน หรือมี
เครือ่ งจักรที่เป็ นระบบปิ ด ผลิตภัณฑ์ CIP แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ CIP ชนิดด่าง ผลิตภัณฑ์กลุม่ นีใ้ ช้สำหรับขจัดครำบโปรตีน ไขมันฝังแน่นในระบบหมุนเวียนแบบ CIP
โดยสำมำรถล้ำงออกง่ำย
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2. ผลิตภัณฑ์ CIP ชนิ ดกรด ผลิตภัณฑ์กลุม่ นีใ้ ช้สำหรับกำรขจัดครำบตะกรัน ครำบสนิม ในระบบล้ำงหมุนเวียน
แบบ CIP และกำรแช่ ท ำควำมสะอำด เหมำะกับ โรงงำนอุต สำหกรรมผลิต อำหำรและเครื่อ งดื่ ม โดยสำมำรถ
ตรวจสอบสำรตกค้ำง และควำมเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงแม่นยำ

3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์สำรฆ่ำเชือ้ (Disinfectant)
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ มีสว่ นประกอบของสำรเคมี ใช้สำหรับทำลำยจุลินทรียห์ รือเชื ้อโรคบนพืน้ ผิวอุปกรณ์กำร
ผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม โดยผลิตภัณฑ์สำรฆ่ำเชือ้ ของ CVT แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม QAC (Quaternary Ammonium Compounds) เป็ นผลิตภัณฑ์สำรฆ่ำเชือ้ ที่ถูกพัฒนำ
เป็ นพิเศษ สำมำรถฆ่ำเชือ้ ได้ทกุ สภำวะ แทรกซึมพืน้ ผิวได้ดี ไม่กดั กร่อนโลหะทุกชนิด และไม่มีผลต่อพลำสติกหรือ
โครงสร้ำงต่ำงๆของเครื่องจักร โดยออกฤทธิ์ทำลำยแบคทีเรียแกรมบวก (แบคทีเรียที่สร้ำงกรดแล็กทิก และสร้ำง
สปอร์) และแบคทีเรียแกรมลบ (แบคทีเรียที่ทำให้อำหำรเน่ำเสีย) ได้เป็ นอย่ำงดี

2. ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้ กลุ่ม PAA (Peracetic Acid) เป็ นผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ ประสิทธิภำพสูง มีคณ
ุ สมบัติเป็ นทัง้ สำรทำ
ควำมสะอำดและสำรฆ่ำเชือ้ ที่สำมำรถสัมผัสกับอำหำรได้โดยตรง โดยไม่ทิง้ สำรตกค้ำงที่มีผลต่ออำหำร เหมำะกับ
กำรฆ่ำเชือ้ ในระบบล้ำงหมุนเวียนแบบ CIP สำมำรถฆ่ำเชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รำ ยีสต์ และเชือ้ ไวรัสได้

4. กลุม่ ผลิตภัณฑ์สำรหล่อลืน่ (Lubricant)
เป็ นผลิตภัณฑ์ช่วยหล่อลื่นสำยพำนลำเลียง และใช้ทำควำมสะอำดสำยพำนลำเลียง เพื่อรับประกันกำลัง
กำรผลิตและควำมถูกต้องตำมหลักอนำมัยจำกกระบวนกำรบรรจุหีบห่อในทุกขัน้ ตอน เป็ นกำรป้องกันไม่ใ ห้มี
สิ่งเจือปนเข้ำไปปะปนกับผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่ม สำรหล่อลื่นสำยพำนลำเลียงของ CVT ใช้ได้กบั วัสดุบรรจุ
หีบห่อทุกชนิด และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยสำมำรถแบ่งสำรหล่อลืน่ ได้เป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
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1. กลุ่มสบู่ (Soap base) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ใช้ฉีดบนสำยพำนลำเลียง เพื่อลดแรงเสีย ดทำนระหว่ำงผิวสำยพำน
กับขวดหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ ป้องกันกำรเกิดสนิม ป้องกันเชือ้ รำและแบคทีเรีย เนื่องจำกผลิตภัณฑ์กลุม่ สบูส่ ำมำรถละลำย
นำ้ ได้ดี จึงไม่เหมำะกับสำยพำนพลำสติก เพรำะจะทำให้เกิดครำบส่งผลให้สำยพำนไม่ลนื่
2. กลุ่มสารหล่อลื่นสังเคราะห์ (Synthetic base) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่พ่นลงบนสำยพำนลำเลียง มีคุณสมบัติกนั
นำ้ เหมำะกับสำยพำนลำเลียงทุกประเภท
5. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดทั่วไป
ใช้ลำ้ งทำควำมสะอำด ขจัดครำบไขมัน โปรตีน และครำบสกปรกต่ำงๆ สำมำรถล้ำงออกได้ง่ำยๆ และไม่ทำลำย
สิง่ แวดล้อม เช่น นำ้ ยำล้ำงภำชนะเอนกประสงค์ และนำ้ ยำเสริมประสิทธิภำพกำรล้ำง

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว
PRAPAT เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำด้ำนครัว อำทิ นำ้ ยำล้ำงภำชนะ นำ้ ยำช่วยแห้ง เป็ นต้น รวมทัง้ เป็ นผู้
นำเข้ำและจำหน่ำยเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติภำยใต้ตรำสินค้ำ “STEWARD” อำทิ เครื่องล้ำงจำน เครื่องล้ำงแก้ว
และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องล้ำงภำชนะให้แก่ลูกค้ำในกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท กำรนำเสนอเครื่องล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติให้แก่ลกู ค้ำเพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรจำหน่ำยนำ้ ยำด้ำนครัวของ PRAPAT
สำหรับลูกค้ำกลุ่มธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ท อำทิ กลุ่มร้ำนอำหำรและภัตตำคำร ที่ตอ้ งกำร
เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ บริษัท จะดำเนินกำรจำหน่ำยผ่ำนบริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
(TSS) รวมทัง้ กำรให้บริกำรเช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติให้กบั ลูกค้ำทุกกลุม่ ธุรกิจ จะดำเนินกำรผ่ำน TSS แต่เพียงผู้
เดียวเท่ำนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำนให้มีควำมชัดเจนในด้ำนกลุ่มลูกค้ำและควำม
เชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์เฉพำะด้ำนของบริษัทย่อย
เครื่ อ งล้ำ งภำชนะอัต โนมัติ เ ป็ น นวัต กรรมเพื่ อ ครัว ยุค ใหม่ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ม ลูก ค้ำ ธุ ร กิ จ ภัต ตำคำร
ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่ม ทัง้ ร้ำนอำหำรในโรงแรม ร้ำน Food Chain และร้ำน Stand Alone เนื่องจำกข้อดีตำ่ งๆของ
เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับกำรล้ำงภำชนะแบบใช้มือ อำทิ ประหยัดเวลำ ล้ำงได้ปริมำณมำกต่อ
ครัง้ สำมำรถใช้รว่ มกับนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ และนำ้ ยำช่วยแห้ง สำมำรถล้ำงในนำ้ ร้อ นอุณหภูมิสงู ถึง 85 องศำเซลเซียส ถูก
หลักสุขอนำมัยตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุขกำหนด เป็ นต้น ในขณะที่รำคำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติมีรำคำ
ค่อนข้ำงสูง บริษัทจึงเล็งเห็นแนวโน้มควำมต้องกำรในรูปแบบกำรให้เช่ำแก่ลกู ค้ำที่ตอ้ งกำรฟั งก์ช่นั กำรใช้งำนเครือ่ ง
อัตโนมัติแต่มีขอ้ จำกัดเรือ่ งเงินทุน ทัง้ นีก้ ำรให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติจะดำเนินกำรโดย TSS เท่ำนัน้
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ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
/1
PRAPAT
74.69
63.92% 75.85 55.01%
46.04 42.46%
/2
TSS
42.17
36.08% 62.03 44.99%
62.39 57.54%
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว
116.86 100.00% 137.87 100.00% 108.43 100.00%
หมำยเหตุ : /1 - PRAPAT จะเป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวให้แก่ลกู ค้ำกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเท่ำนัน้
/2 - TSS จะเป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวให้แก่ลกู ค้ำทุกกลุ่มยกเว้นลูกค้ำกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท และเป็ นผูใ้ ห้เช่ำ
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติให้แก่ลกู ค้ำทุกกลุม่ (รวมทัง้ ลูกค้ำกลุม่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท)

รู ปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวของ PRAPAT และ TSS สำมำรถแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ
ประกอบด้วย
1. จำหน่ำยเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
2. จำหน่ำยนำ้ ยำสำหรับเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ และนำ้ ยำด้ำนครัว
3. จำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ในครัว
1. จาหน่ายเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ
ในกำรจำหน่ำยเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ PRAPAT จะนำเข้ำผลิตภัณฑ์เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติยี่หอ้ ทีม่ ี
ชื่อเสียง และเป็ นที่ยอมรับจำกหลำยประเทศทั่วโลก อำทิ ยี่หอ้ Ozti จำกประเทศตุรกี ยี่หอ้ Jemi จำกประเทศสเปน
เป็ นต้น โดยผ่ำนรู ปแบบกำรสั่งผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ภำยใต้ตรำสินค้ำ “STEWARD”
ทัง้ นี ้ ในกำรจำหน่ำยเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ PRAPAT และ TSS มีกำรแบ่งกลุม่ ลูกค้ำอย่ำงชัดเจน โดย PRAPAT
จะจำหน่ำยเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติให้แก่ลกู ค้ำในกลุม่ โรงแรมและรีสอร์ทเท่ำนัน้ และ TSS จะจำหน่ำยเครือ่ งล้ำง
ภำชนะให้แก่ลกู ค้ำในกลุม่ อื่นๆ ทัง้ หมดที่ไม่ใช่กลุม่ โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึง TSS จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรให้เช่ำเครือ่ ง
ล้ำงภำชนะอัตโนมัติ เพื่อควำมชัดเจนในด้ำนกลุม่ ลูกค้ำและควำมเชี่ยวชำญในผลิตภัณฑ์เฉพำะด้ำนของบริษัทย่อย
2. จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์สาหรับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ
PRAPAT ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำสำหรับเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ อำทิ นำ้ ยำล้ำงภำชนะ นำ้ ยำช่วยแห้ง
นำ้ ยำล้ำงตะกรัน เป็ นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์นำ้ ยำที่ใช้รว่ มกับเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติที่ TSS เป็ นผูจ้ ำหน่ำยหรือให้
เช่ำแก่ลกู ค้ำนัน้ TSS จะสั่งซือ้ มำจำก PRAPAT ทัง้ นีม้ ีกำรกำหนดเงื่อนไขว่ำลูกค้ำที่เช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
จำก TSS จะต้องใช้เฉพำะนำ้ ยำยี่หอ้ PEERAPAT เท่ำนัน้ หำกทีมงำนดูแลหลังกำรขำยพบว่ำลูกค้ำไม่ได้ใช้นำ้ ยำ
ยี่หอ้ PEERAPAT ลูกค้ำจะถูกยกเลิกสัญญำพร้อมสิทธิ ต่ำงๆในสัญญำเช่ำและ/หรือสัญญำบริกำรและบำรุ งรักษำ
เครือ่ งรำยปี ในทันที ในขณะที่ลกู ค้ำที่ซอื ้ เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติไปแต่ไม่ได้ใช้นำ้ ยำยีห่ อ้ PEERAPAT จะถูกยกเลิก
กำรรับประกันสินค้ำทันทีแม้ว่ำจะยังอยู่ในระยะเวลำประกันสินค้ำก็ตำม (ระยะเวลำรับประกัน 1 ปี ครอบคลุมกำร
ซ่อมและบำรุ งรักษำเครื่อง) พร้อมยกเลิกสิทธิต่ำงๆในสัญญำซือ้ ขำยและ/หรือสัญญำบริกำรและบำรุ งรักษำเครื่อง
รำยปี ทนั ทีเช่นกัน
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3. จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ในครัว
PRAPAT ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ในครัว อำทิ นำ้ ยำล้ำงภำชนะด้วยมือ นำ้ ยำ
ขจัดครำบไหม้และไขมัน นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ พืน้ ผิวและอุปกรณ์ในครัว เป็ นต้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติของ PRAPAT และ TSS แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เครือ่ งล้ำงภำชนะขนำดเล็ก (Under Counter)
เครื่องล้ำงภำชนะที่มีฝำเปิ ดด้ำนหน้ำ เหมำะกับกำรติดตัง้ ไว้ใต้เคำน์เตอร์ ซึ่งมีประสิทธิ ภำพในกำรล้ำง
ภำชนะได้ตงั้ แต่ประมำณ 400 – 1,440 ชิน้ ต่อชั่วโมง เหมำะสำหรับร้ำนที่รองรับลูกค้ำประมำณ 80 ที่น่งั

2. เครือ่ งล้ำงภำชนะขนำดกลำง (Hood Type)
เครือ่ งล้ำงภำชนะที่มีลกั ษณะแบบกระโจม มีฝำครอบเปิ ดปิ ดในแนวตัง้ ซึง่ มีประสิทธิภำพในกำรล้ำงภำชนะ
ได้ประมำณ 600 – 1,380 ชิน้ ต่อชั่วโมง เหมำะสำหรับร้ำนที่รองรับลูกค้ำประมำณ 80 - 200 ที่น่งั

3. เครือ่ งล้ำงภำชนะขนำดใหญ่ (Conveyer Type)
เครื่องล้ำงภำชนะที่มีสำยพำนลำเลียง ซึ่งมีแบบแทงค์เดียวและหลำยแทงค์ มีประสิทธิ ภำพในกำรล้ำง
ภำชนะได้ประมำณ 1,700 –2,660 ชิน้ ต่อชั่วโมง เหมำะสำหรับร้ำนที่รองรับลูกค้ำประมำณ 200 ที่น่งั ขึน้ ไป

4. เครือ่ งล้ำงภำชนะขนำดใหญ่พิเศษ (Fight Type)
เครื่องล้ำงภำชนะที่มีสำยพำนลำเลียงอัตโนมัติ มีขนำดใหญ่ มีประสิทธิภำพกำรล้ำงที่สงู มำกสำมำรถล้ำง
ภำชนะได้ประมำณ 2,600 – 4,000 ชิน้ ต่อชั่วโมง เหมำะสำหรับร้ำนที่รองรับลูกค้ำ 200 ที่น่งั ขึน้ ไป
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กลุ่มน้ายาที่ใช้กับเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ มี 3 ประเภท ดังนี ้
1. นำ้ ยำล้ำงภำชนะ
ใช้ลำ้ งภำชนะทุกประเภท มีคณ
ุ สมบัติทำให้สิ่งสกปรกและครำบต่ำงๆ หลุดออกจำกภำชนะ โดยมีทงั้ สำหรับ
ล้ำงภำชนะด้วยมือ และสำหรับเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ

2. นำ้ ยำช่วยแห้ง
นำ้ ยำช่วยแห้งเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้สำหรับเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติเท่ำนัน้ มีคุณสมบัติทำให้ภำชนะแห้งเร็ว
และช่วยควบคุมครำบตะกรันภำยในเครือ่ งล้ำงภำชนะ

3. นำ้ ยำล้ำงตะกรัน
นำ้ ยำล้ำงตะกรันเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้กบั เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติเท่ำนัน้ ใช้ทำควำมสะอำด ขจัดครำบฝั ง
แน่นต่ำงๆ
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กลุ่มน้ายาทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ในครัว มี 3 ประเภท ดังนี ้
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ลำ้ งภำชนะด้วยมือ
เป็ นนำ้ ยำเพื่อกำรทำควำมสะอำดครำบไขมันบนภำชนะ จำน ชำม และอุปกรณ์ตำ่ งๆ สำหรับงำนครัว

2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ ในครัว
เป็ นนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ แบคทีเรีย สำหรับวัสดุอปุ กรณ์ เช่น มีด เขียง ตะแกรง หรือพืน้ ผิวทั่วไป ผนังในห้องครัว
ห้องอำหำร หรือบริเวณที่ตอ้ งกำรฆ่ำเชือ้

3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดครบฝังแน่นในครัว
เป็ นนำ้ ยำเพื่อกำรทำควำมสะอำดครำบฝั่งแน่น เช่น ครำบไหม้บนภำชนะ ครำบไหม้ในห้องครัว ครำบนำ้ ชำ
กำแฟ ครำบตะกรัน สำหรับห้องครัว

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านและทาความสะอาดพืน้ (Building Care)
PRAPAT ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำสำหรับงำนแม่บำ้ นและนำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้ ทุกประเภท อำทิ พืน้
ห้องทั่วไป พืน้ ห้องครัว พืน้ ห้องนำ้ เป็ นต้น ซึ่งเป็ น นำ้ ยำที่มีประสิทธิภำพ มีมำตรฐำน เป็ นที่ยอมรับจำกลูกค้ำหลำย
ธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ธุรกิจโรงพยำบำล เป็ นต้น รวมทัง้ มีกำรจัดจำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์
สำหรับกำรทำควำมสะอำดพืน้ แบบครบวงจร
ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
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%
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน 116.86 100.00% 137.87 100.00% 79.73 100.00%
และทาความสะอาดพืน้
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ผลิตภัณฑ์แม่บ้านและทาความสะอาดพืน้ ของ PRAPAT แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้
1.1 น้ายาทาความสะอาดพืน้ -ฆ่าเชือ้ มีนำ้ ยำหลำยประเภท มีคณ
ุ สมบัติทำควำมสะอำด ฆ่ำเชือ้ และเคลือบเงำ
มี แ บบใช้ง ำนได้ทุก ประเภท และแบบแบ่ง กำรใช้ง ำนตำมประเภทพื น้ ผิ ว อำทิ น ำ้ ยำท ำควำมสะอำดพื น้
อเนกประสงค์ นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้ ฆ่ำเชือ้ เป็ นต้น

1.2 น้ายาทาความสะอาดห้องน้า-ฆ่าเชื้อ มีนำ้ ยำหลำยประเภท มีคุณสมบัติทำควำมสะอำดพืน้ ผนัง ห้องนำ้
เครื่องสุขภัณฑ์ แบบล้ำงประจำวัน และแบบล้ำงต่อสัปดำห์สำหรับครำบสนิม ครำบหนักต่ำงๆ อำทิ นำ้ ยำทำ
ควำมสะอำดห้องนำ้ แบบล้ำงประจำวันที่ได้รบั กำรรับรองฉลำกเขียว นำ้ ยำทำควำมสะอำดห้องนำ้ แบบกรด
นำ้ ยำทำควำมสะอำดห้องนำ้ ฆ่ำเชือ้ เป็ นต้น

1.3 น้ายาทาความสะอาดกระจก PEERAPAT มีนำ้ ยำแบบพร้อมใช้งำน และแบบเข้มข้นที่ตอ้ งนำไปผสมนำ้ ตำม
อัตรำส่วนก่อนกำรใช้งำน

1.4 น้ายาทาความสะอาดมือและกลุ่มเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ แบ่งเป็ น
- นำ้ ยำทำควำมสะอำดมือแบบเหลว แบบโฟมฆ่ำเชือ้
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- เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆำ่ เชือ้

2. เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้ ที่ PRAPAT จัดจำหน่ำยเพื่อใช้งำนควบคู่กับนำ้ ยำทำควำม
สะอำดพื น้ ของบริษั ท หรือ เพื่ อ ตอบสนองควำมต้อ งกำรของลูก ค้ำ ให้สำมำรถจัด ซื อ้ อุป กรณ์ได้ค รบในที่ เ ดี ย ว
ประกอบด้วย รถทำควำมสะอำด เครือ่ งขัดพืน้ เครือ่ งดูดฝุ่ น และเครือ่ งฉีดนำ้ เป็ นต้น

3. อุปกรณ์ทำควำมสะอำด
อุปกรณ์ทำควำมสะอำดที่ PRAPAT จำหน่ำยเป็ นอุปกรณ์สำหรับงำนในส่วนของแผนกแม่บำ้ น มีมำกกว่ำ
200 รำยกำร อำทิ แผ่นขัดพืน้ ฟองนำ้ สำหรับขัด อุปกรณ์ทำควำมสะอำดกระจก ไม้กวำด ไม้ม็อบ รถเข็น แผ่นยำง
ถังขยะ รวมไปถึงกระดำษชำระ

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (Home Care)
PRAPAT ได้ขยำยตลำดไปยังกลุ่มลูกค้ำครัวเรือน (Business-to-Customer: B2C) นอกเหนือจำกกลุ่ม
ลูกค้ำธุรกิจอุตสำหกรรม (Business-to-Business: B2B) เนื่องจำกบริษัทมองเห็นว่ำ นำ้ ยำของบริษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
จำเป็ นสำหรับทุกครัวเรือน กอปรกับบริษัทยังมีกำลังกำรผลิตเหลือจำกกำรผลิตเพื่อรองรับกำรจำหน่ำยให้แก่กลุม่ ลูกค้ำ
ธุรกิจอุตสำหกรรม จึงได้ตงั้ แผนกวิจัยและพัฒนำเพื่อพัฒนำสูตรนำ้ ยำที่เหมำะสมสำหรับกลุ่มลูกค้ำครัวเรือน และมี
ปริมำณที่เหมำะสมกับกำรใช้งำนภำยในครัวเรือน นำ้ ยำที่มีคุณภำพไม่เป็ นอันตรำยต่อผูบ้ ริโภค ผ่ำนกำรรับรองจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ตอ้ งมีรำคำเหมำะสม สำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภค
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บริษัทจำหน่ำยนำ้ ยำที่ใช้ในครัวเรือน ภำยใต้ตรำสินค้ำ “คนมีนำ้ ยำ (Solvable Gang)” ซึ่งได้เริ่มจำหน่ำย
ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมำ อำทิ สำรซักฟอก “กรีน แว็กส์” “ออกซี่ แว็กส์” นำ้ ยำปรับผ้ำนุ่ม “โรส” นำ้ ยำล้ำงจำน “ไชน์นิ่ง”
นำ้ ยำทำควำมสะอำดพืน้ ผิว “พิงค์กี”้ เป็ นต้น รวมทัง้ จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับกำรทำควำม
สะอำดต่ำงๆ อำทิ ผ้ำเช็ดอเนกประสงค์ ถุงขยะดำ กระดำษชำระ แอลกอฮอล์แบบนำ้ หรือแบบเจลขนำดพกพำ เป็ นต้น
สำหรับช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน บริษัท จะจำหน่ำยผ่ำนแผนกทีมขำย Digital ในหลำกหลำย
ช่องทำงออนไลน์ อำทิเช่น Shopee, Lazada, Facebook, Line@ เป็ นต้น ซึ่งทำให้ผบู้ ริโภคสำมำรถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้สะดวกมำกขึน้

ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในครัวเรือน
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%
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในครัวเรือน
52.01 100.00% 50.05 100.00% 38.28 100.00%

6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน้า
PRAPAT เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้ นำเข้ำและจำหน่ำยสระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ป ภำยใต้
ตรำสินค้ำ “Magiline” จำกประเทศฝรั่งเศส รวมถึงกำรให้บริกำรดูแล บำรุ งรักษำสระว่ำยนำ้ (Pool service) PRAPAT
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย ซึ่ง สินค้ำของ Magiline มีนวัตกรรมที่ทนั สมัย ดูแลง่ำย และใช้เวลำ
ก่อสร้ำงเพียง 2 สัปดำห์ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงสระนำ้ สำหรับโครงกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์
สำหรับกำรวำงระบบสระว่ำยนำ้ จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์สำหรับ สระว่ำยนำ้ จะดำเนินกำรโดยบริษัท
ย่อย คือ บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด (MP) ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนธุรกิ จสระว่ำยนำ้ โดย MP มีทีมงำนที่มีควำมรู ค้ วำม
เชี่ยวชำญด้ำนสระว่ำยนำ้ ที่สำมำรถตอบสนองลูกค้ำได้ตงั้ แต่กำรให้คำปรึกษำ กำรจัดหำวัสดุอปุ กรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์ และ
กำรวำงระบบสระว่ำยนำ้ ทัง้ นี ้ ในส่วนของกำรวำงระบบและติดตัง้ เครือ่ งจักรอุปกรณ์จะมีกำรจ้ำงผูร้ บั เหมำติดตัง้ ภำยนอก
โดยมีวิศวกรคุมงำนของ MP ทำหน้ำที่กำกับดูแลงำนติดตัง้ บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำจำกหลำกหลำยธุรกิจ
เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รวมไปถึงลูกค้ำกลุม่ บ้ำนเดี่ยวที่มีสระว่ำยนำ้ ซึ่ง MP มีประสบกำรณ์ใน
กำรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสระว่ำยนำ้ มำมำกกว่ำ 25 ปี ปั จจุบนั MP เป็ นตัวแทนจำหน่ำยอุปกรณ์ระบบสระว่ำยนำ้ ยี่หอ้
Pentair ของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ เป็ นยี่หอ้ ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

31

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้

PRAPAT
MP
รวมรายได้จากการจาหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายนา้

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
73.96 52.35% 70.06
49.60% 43.47 45.31%
67.32 47.65% 71.19
50.40% 52.47 54.69%
141.28 100.00% 141.25 100.00% 95.94 100.00%

ผลิตภัณฑ์สระว่ายน้าของ PRAPAT และ MP แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1. อุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ำยนำ้
MP เป็ นผูจ้ ำหน่ำยอุปกรณ์ที่ใช้ในสระว่ำยนำ้ ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ MP จำหน่ำย ประกอบด้วย เครื่องกรอง
ปั๊ มสระว่ำยนำ้ ระบบเกลือ ไฟสระว่ำยนำ้ ท่อนำ้ ผุด อุปกรณ์ตกแต่งสระว่ำยนำ้ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ของ MP เป็ น
ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ ที่มีชื่อเสียงจำกผูผ้ ลิตต่ำงประเทศ อำทิ Pentair จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ Davey จำกประเทศ
ออสเตรเลีย และ Gemas จำกประเทศตุรกี ซึง่ MP ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทยมำอย่ำงต่อเนื่อง
สินค้ำกลุม่ นีม้ ีระยะเวลำรับประกัน 1-3 ปี แล้วแต่ประเภทของสินค้ำและยี่หอ้ ของสินค้ำ ซึ่ งกำรรับประกันครอบคลุม
กำรซ่อมและบำรุงรักษำเครือ่ งตลอดระยะเวลำประกัน

2. เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้
เคมีภณ
ั ฑ์สำหรับสระว่ำยนำ้ ประกอบด้วย เคมีภณ
ั ฑ์ชนิดพิเศษ และเคมีภณ
ั ฑ์ท่วั ไป ซึ่งสำมำรถแบ่ง
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำนได้เป็ น 2 กลุม่ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับฆ่ำเชือ้ โรค อำทิ คลอรีน เกลือบริสทุ ธิ์ เป็ นต้น
และ 2) ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับควบคุมคุณภำพนำ้ อำทิ นำ้ ยำปรับสภำพนำ้ เป็ นต้น

3. สระว่ำยนำ้ สำเร็จรูป
สระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ปจำหน่ ำยโดย PRAPAT ภำยใต้ตรำสินค้ำ “Magiline” จำกประเทศฝรั่งเศส ซึ่ง
PRAPAT ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศไทย โดยสระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ป Magiline มีนวัตกรรมที่ทนั สมัย
ดูแลรักษำง่ำย และใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงเพียง 2 สัปดำห์เท่ำนัน้ สินค้ำ Magiline มีระยะเวลำรับประกัน 2 ปี ซึ่งกำร
รับประกันครอบคลุมกำรซ่อมและบำรุงรักษำเครือ่ งตลอดระยะเวลำประกัน
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7) ผลิตภัณฑ์เครื่องทาน้าร้อนประหยัดพลังงาน
PRAPAT เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน (Heat Pump) ภำยใต้ตรำสินค้ำ
“PP ENERGY” ซึ่งเป็ นเครื่องทำนำ้ ร้อนสำหรับใช้ในอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) อำทิ กลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร เป็ นต้น โดยบริษัทสั่งผลิตในลักษณะ OEM จำกต่ำงประเทศ อำทิ
ประเทศจีน เพื่อนำมำจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำ รวมทัง้ สั่งผลิตและ/หรือสั่งซือ้ อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆจำกในประเทศไทย
นอกจำกนี ้ PRAPAT มี ก ำรให้บ ริก ำร ให้ค ำปรึก ษำ และติ ด ตั้ง เครื่อ งท ำน ำ้ ร้อ นแบบครบวงจร โดยที ม งำนที่ มี
ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญ ทำให้บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำเป็ นอย่ำงดี สินค้ำ PP ENERGY มี
ระยะเวลำรับประกัน 2 ปี ซึง่ กำรรับประกันครอบคลุมกำรซ่อมและบำรุงรักษำเครือ่ งตลอดระยะเวลำประกัน
ตำรำงแสดงรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
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%
รวมรายได้ จ ากการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งท าน้ า ร้ อ น
17.47 100.00% 20.77 100.00%
6.96 100.00%
ประหยัดพลังงาน

เครื่องทำนำ้ ร้อนเป็ นอุปกรณ์ทำควำมร้อนที่ดึงควำมร้อนจำกอำกำศ แล้วถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่นำ้ ทำให้
นำ้ มีอณ
ุ หภูมิสงู ขึน้ ตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้งำน ซึ่ง เครื่องทำนำ้ ร้อนเป็ นอุปกรณ์ทำควำมร้อนที่ใช้ทดแทนกำรใช้
หม้อไอนำ้ หรือ บอยเลอร์ (Boiler) ที่ตอ้ งใช้พลังงำนจำกเชือ้ เพลิง ชีวมวลหรือไฟฟ้ำ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ให้กับผูใ้ ช้งำนได้ เครื่องทำนำ้ ร้อนเหมำะสำหรับธุรกิ จ โรงแรม รีสอร์ท โรงพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำ งๆ
เนื่องจำกสำมำรถผลิตนำ้ ร้อน เพื่อกำรใช้งำนในปริมำณมำกในช่วงอุณหภูมิที่ตอ้ งกำรได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถรักษำ
ระดับอุณหภูมิของนำ้ ร้อนในระบบให้เสถียรได้ในช่วงอุณหภูมิหนึ่ง ก่อนที่จะเร่งเครื่องทำนำ้ ร้อนให้ไ ด้นำ้ ร้อนใน
อุณหภูมิที่ตอ้ งกำรใช้งำน ซึง่ ช่วยประหยัดพลังงำนได้อีกทำงหนึง่

8) กลุ่มงานบริการ
PRAPAT มีกลุม่ งำนบริกำรให้แก่ลกู ค้ำเพื่อเป็ นกำรต่อยอดธุรกิจบนฐำนลูกค้ำหลัก และสนับสนุนกำรขำย
นำ้ ยำซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ผ่ำนหน่วยงำนให้บริกำรของกลุ่มบริษัท ภำยใต้ชื่อ “ศูนย์รวมช่ำง”
ปั จจุบนั มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรทัง้ หมด 5 ประเภท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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1. รับจ้ำงผลิตนำ้ ยำภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ (OEM)
บริษัทให้บริกำรรับจ้ำงผลิตนำ้ ยำทำควำมสะอำด นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ เช่น นำ้ ยำทำ
ควำมสะอำดเอนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ลำ้ งจำน เป็ นต้น โดยบริษัทจะทำกำรสอบถำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพำะของนำ้ ยำที่ลกู ค้ำต้องกำร จำกนัน้ จึงพัฒนำสูตรหรือส่วนผสมของนำ้ ยำตำมที่
ลูกค้ำต้องกำร รวมทัง้ คำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต นำ้ ยำดังกล่ำว และส่งข้อเสนอให้แก่ลกู ค้ำ หำกลูกค้ำตอบรับ
ข้อเสนอ บริษัทจะทำสัญญำกับลูกค้ำเป็ นแบบรำยปี โดยมีกำรระบุจำนวนและกำรผลิตในเงื่อนไขสัญญำ ซึ่งบริษัท
จะมีกำรกำหนดเงื่อนไขไม่สำมำรถทำธุรกิจแข่งกับลูกค้ำหรือนำสูตรนำ้ ยำของลูกค้ำไปใช้ทำกำรตลำดเอง ในกำร
รับจ้ำงผลิต PRAPAT จะกำหนดเงื่อนไขกำรผลิตในปริมำณมำกแบบ Bulk เพื่อจัดส่งไปให้ลกู ค้ำนำไปแบ่งบรรจุเพื่อ
จำหน่ำย หรือให้บริกำรบรรจุสินค้ำสำเร็จรู ปตำมลักษณะของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ลกู ค้ำต้องกำรนำไปจำหน่ำยได้ทนั ที เช่น
แบบกระปุก แบบกระป๋ อง แบบถุง แบบแกลลอน แบบ Re-Fill เป็ นต้น
2. บริกำรรับเหมำล้ำงจำนภำยในศูนย์อำหำรและโรงอำหำร
บริษัทให้บริกำรรับเหมำล้ำงจำนภำยในสถำนที่ อำทิ ศูนย์อำหำรและโรงอำหำร เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำร
ขำยนำ้ ยำและผลิตภัณฑ์หลำกหลำยกลุม่ ในครำวเดียว เช่น กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว กลุม่ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด
พื ้น กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ซัก รี ด เป็ นต้น บริ ษั ท จะท ำสัญ ญำเป็ นรำยปี กั บ ศู น ย์อ ำหำร อำทิ ศู น ย์อ ำหำรภำยใน
ห้ำงสรรพสินค้ำสำมย่ำนมิตรทำวน์ ศูนย์อำหำรภำยในห้ำงสรรพสินค้ำมำบุญครอง โรงอำหำรในสำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
นครหลวง โรงอำหำรในอำคำรสำนักงำนและสถำนศึกษำต่ำงๆ เป็ นต้น ปั จจุบนั บริษัทมีกำรขยำยงำนบริกำรกลุม่ นี ้
ให้กว้ำงขึน้ โดยบริษัทมีรถเคลื่อนที่ให้บริกำรรับจ้ำงล้ำงภำชนะนอกสถำนที่ สำหรับงำนปำร์ตี ้ กำรออกงำนจัดเลีย้ ง
และ catering ซึง่ ปั จจุบนั กำลังเป็ นที่นิยมของลูกค้ำ
3. ให้บริกำรดูแล ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงเครือ่ งจักรที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัท
เนื่องจำกเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทส่วนมำกเป็ นเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจและสนับสนุนกำรขำยสินค้ำหลัก กล่ำวคือนำ้ ยำซักรีด ฆ่ำเชือ้ และทำควำมสะอำด นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำช่วย
แห้ง เป็ นต้น กำรบำรุงรักษำประสิทธิภำพของเครือ่ งจักรอุปกรณ์จึงเป็ นสิง่ สำคัญ บริษัทจึงมีหน่วยงำนให้บริกำรดูแล
ซ่อมแซม และซ่อมบำรุ งเครื่องจักรที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ภำยใต้ชื่อ “ศูนย์รวมช่ำง” ซึ่งมีทีมงำนช่ำงที่มี
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ทีมช่ำงผ่ำนมำตรฐำนรับรองช่ำงไฟฟ้ำ พร้อมเครื่องมือที่ทนั สมัย ซึ่งจะให้บริกำร
แก้ไขปั ญหำให้กบั ลูกค้ำผ่ำนสำยด่วน (Hotline) ของบริษัท ครอบคลุมพืน้ ที่ให้บริกำรทั่วประเทศไทย ทีมงำนจะเข้ำ
ให้บริกำรหลังจำกได้รบั แจ้งงำนซ่อมจำกลูกค้ำภำยใน 24 ชั่วโมงในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริมณฑล และภำยใน
48 ชั่วโมงสำหรับเขตพืน้ ที่ตำ่ งจังหวัด อีกทัง้ ภำยหลังทีมงำนเข้ำให้บริกำร หน่วยงำนบริกำรจะตรวจสอบคุณภำพงำน
โดยโทรศัพท์ไปสอบถำมควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ ซึง่ ที่ผำ่ นมำบริษัทได้รบั กำรตอบกลับด้ำนควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ
เป็ นอย่ำงดี ทัง้ นี ้ สำมำรถแบ่งกำรซ่อมบำรุงได้เป็ น 2 ประเภท คือ
3.1 การซ่อมบารุ งเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) หรือกำรซ่อมบำรุงตำมแผนงำน เป็ นกำรซ่อมบำรุงตำม
แผนงำน เพื่อรักษำสภำพกำรทำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพอย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ซึง่ อำจจะส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของลูกค้ำ
3.2 การบารุ งรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) เป็ นกำรซ่อมบำรุ งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีควำมเสียหำย
ซึง่ ไม่สำมำรถนำมำใช้งำนได้ ทีมช่ำงของศูนย์รวมช่ำงของบริษัทจะเข้ำให้บริกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ ยนอะไหล่อุปกรณ์
โดยเก็บค่ำใช้จ่ำยเป็ นกรณีไป
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นอกจำกนี ้ บริษัทยังมีกำรให้บริกำรพิเศษอื่นๆ นำเสนอให้แก่ลกู ค้ำ เช่น กำรตรวจสอบประสิทธิ ภำพของ
สูตรกำรซัก กำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องซัก กำรตรวจสอบด้ำนสุขอนำมัยและเช็คเชือ้ กำรบริกำรเกี่ยวกับห้อง
วิจัยและปฏิบตั ิกำร กำรตรวจสอบคุณภำพของนำ้ ที่ใช้และนำ้ ในขัน้ ตอนกำรซัก รวมถึงจัดอบรมควำมรู ด้ ำ้ นควำม
ปลอดภัยในกำรใช้นำ้ ยำให้แก่บคุ ลำกรของลูกค้ำที่สนใจ
4. ให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
ในกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติดำเนินกำรโดย TSS โดยกำรให้เช่ำแก่ลกู ค้ำทุกกลุม่ ธุรกิจ รู ปแบบ
กำรให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ ดังนี ้
4.1 ให้เช่ำทั่วไป
กำรให้เช่ำทั่วไปเป็ นกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงภำชนะแบบกำหนดระยะเวลำเช่ำแบบปี ต่อปี ซึ่งมีทงั้ แบบให้เช่ำ
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติแบบเหมำรวมนำ้ ยำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ลูกค้ำจะจ่ำยค่ำเช่ำคงที่เป็ นรำยเดือน
ซึ่งมีกำรบวกเพิ่มเหมำรวมรำคำนำ้ ยำไปในค่ำเช่ำแล้ว ลูกค้ำจึงสำมำรถเรียกให้บริษัทเข้ำไปเติมนำ้ ยำกี่
รอบก็ได้ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ และกำรให้เช่ำแบบแยกค่ำนำ้ ยำ ซึ่งลูกค้ำจะต้องชำระค่ำเช่ำคงที่เป็ นรำย
เดือน และซือ้ นำ้ ยำล้ำงภำชนะและนำ้ ยำช่วยแห้งแยกต่ำงหำก โดยค่ำเช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติแบบ
เหมำรวมนำ้ ยำ จะสูงกว่ำค่ำเช่ำแบบแยกนำ้ ยำในอัตรำที่ TSS กำหนดไว้ตำมขนำดของเครื่องล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติที่ลกู ค้ำทำสัญญำเช่ำ
4.2 ให้เช่ำแบบโอนสิทธิ์
กำรให้เช่ำแบบโอนสิทธิ์เป็ นกำรให้เช่ำที่เมื่อหมดระยะเวลำในสัญญำเช่ำแล้ว ลูกค้ำมีสิทธิ์ซือ้ เครื่องล้ำง
ภำชนะในรำคำที่ระบุไว้ในสัญญำได้
5. ให้บริกำรดูแลและบำรุงรักษำสระว่ำยนำ้
PRAPAT มีทีมงำนที่มีควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญด้ำนสระว่ำยนำ้ ที่สำมำรถตอบสนอง และให้บริกำรตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี ในกำรบำรุงรักษำสระว่ำยนำ้ ดูแลทำควำมสะอำดสระว่ำยนำ้
2. การตลาดและการแข่งขัน
1) กลยุทธ์การตลาด
• กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของนำ้ ยำที่บริษัทผลิต ทำกำรวิจัยพัฒนำและปรับปรุ ง
สูตรกำรผลิตนำ้ ยำให้มีคณ
ุ สมบัติพิเศษในกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ เน้นกำรทำตลำดผลิตภัณฑ์ภำยใต้
ตรำสินค้ำ “PEERAPAT” รวมทัง้ ติดตำมเทคโนโลยีกำรทำควำมสะอำดที่ทันสมัย อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้นำ้ ยำ
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ และงำนบริกำรของกลุม่ บริษัทเป็ นที่ยอมรับและได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำมำกกว่ำ 30 ปี
บริษัทได้ลงทุนพัฒนำห้องปฏิบตั ิกำรทำงเคมีที่ทนั สมัย เพื่อให้ได้นำ้ ยำที่มีคณ
ุ ภำพ และมีมำตรฐำนระดับสำกล
โดยบริษัทมีกระบวนกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบที่ใช้ ขัน้ ตอนกำรผลิต จนออกมำเป็ น นำ้ ยำสำเร็จรู ป
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ผลิตเอง อำทิ เครือ่ งจักรทำควำมสะอำดพืน้ เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ สระว่ำย
นำ้ สำเร็จรู ป เป็ นต้น บริษัทได้เป็ นตัวแทนจำหน่ำยจำกผูผ้ ลิตที่มีชื่อเสียงจำกต่ำงประเทศ โดยในส่วนของ
เครื่องจักรทำควำมสะอำดพืน้ บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยจำกผูผ้ ลิตจำกประเทศตุรกี และประเทศสหรัฐอเมริกำ
สำหรับเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยจำกผูผ้ ลิตจำกประเทศตุรกี และประเทศสเปน
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ส ำหรับ สระว่ำ ยน ำ้ ส ำเร็ จ รู ป และอุป กรณ์ส ระว่ำ ยน ้ำ บริ ษั ท เป็ น ตัว แทนจ ำหน่ำ ยจำกผู้ผ ลิต จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฝรั่งเศส ซึง่ เจ้ำของตรำสินค้ำแต่ละรำยเป็ นที่ยอมรับระดับสำกล
จำกลูกค้ำทั่วโลก จึงทำให้ม่ นั ใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และมี
ประสิทธิภำพในระดับสำกล
ด้ำนงำนบริกำรบริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีทีมงำน ทีมช่ำง ที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ
พร้อ มให้บ ริกำรแก่ลูก ค้ำทั่วประเทศไทย และให้ค วำมสำคัญเรื่องเวลำเป็ น อัน ดับ ต้น ๆ โดยที ม งำนจะเข้ำ
ให้บริกำรหลังจำกได้รบั แจ้งงำนซ่อมจำกลูกค้ำภำยใน 24 ชั่วโมงในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริมณฑล และ
ภำยใน 48 ชั่วโมงสำหรับเขตพืน้ ที่ต่ำงจังหวัด รวมทัง้ บริษัทยังมีกำรให้บริกำรพิเศษอื่นๆ นำเสนอให้แก่ลกู ค้ำ
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้ำเสมอมำ
กลยุทธ์ดำ้ นผลิตภัณฑ์และงำนบริกำรที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต กลุม่ บริษัทจะเน้น
กำรวิจยั พัฒนำ ศึกษำดูงำน และนำเอำเทคโนโลยีดำ้ นกำรทำควำมสะอำดด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่มำนำเสนอ
ให้แก่ลกู ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ที่บริษัทได้กำหนดไว้
• กลยุทธ์ดำ้ นกำรกำหนดรำคำ (Price)
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำหนดรำคำขำยโดยใช้ รำคำกลำง (Price list) ซึ่งจะมีกำรทบทวน
อย่ำงสม่ำเสมอเป็ นประจำทุกปี หรือปรับเปลี่ยนรำคำกลำงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงต้นทุนผลิตนำ้ ยำ
และต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสั่งผลิตหรือนำเข้ำมำจำหน่ำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรกำหนด
รำคำให้เหมำะสมกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และมีกำรเปรียบเทียบรำคำเพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ และ
สำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรของทุก กลุ่ม ลูก ค้ำ ยกเว้น สิน ค้ำ บำงชนิ ด ที่ เ ป็ น สิน ค้ำ ควบคุม รำคำโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น เจลแอลกอฮอล์ฆ่ำเชือ้ หำกจะมีกำรปรับเปลี่ยนรำคำขำยจะต้องได้รบั อนุญำตจำก
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
รำคำนำ้ ยำและรำคำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสั่งผลิตหรือนำเข้ำมำจำหน่ำยจะมีนโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ขำยเป็ นรำคำเดียว (Single Price) แต่มีกำรแยกเป็ นรำคำขำยปลีกและรำคำขำยส่ง ซึ่งรำคำขำยส่งจะถูกกว่ำ
รำคำขำยปลีก ในส่วนลูกค้ำกลุม่ ธุรกิจอุตสำหกรรมบริษัทจะกำหนดรำคำตำม Price List หำกมีกำรเจรจำขอ
ส่วนลดกำรค้ำ พนักงำนขำยไม่วำ่ จะเป็ นฝ่ ำยขำยของบริษัท ทีมงำนของศูนย์ธุรกิจ ทีมงำนของสำขำจะสำมำรถ
เจรจำส่วนลดได้ตำมเงื่อนไขและระเบียบปฎิบตั ิที่บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดไว้
• กลยุทธ์ดำ้ นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place)
บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆผ่ำน 2 ช่องทำงหลัก คือ 1) กำรจัดจำหน่ำยของ
บริษัทโดยตรง และ 2) ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยของบริษัท โดยสัดส่วนกำรขำยผ่ำนแต่ละช่องทำงเฉลี่ยแต่ละปี
ประมำณร้อยละ 85 และร้อยละ 15 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวม ตำมลำดับ ทีมงำนขำยทัง้ ในส่วน
ของทีมงำนบริษัทโดยตรงและทีมงำนขำยของตัวแทนจำหน่ำย มีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจในทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์และ
งำนบริกำรของบริษัทจึงสำมำรถเสนอสินค้ำและบริกำรที่หลำกหลำยให้แก่ลกู ค้ำได้ โดยมีรำยละเอียดดังตำรำง
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ตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรแยกตำมช่องทำงกำรจำหน่ำย
ขำยโดยตรง
ขำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
763.65 83.07%
155.65 16.93%
919.31 100.00%

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
828.81 84.12%
156.10 15.88%
984.91 100.00%

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ
700.95 84.92%
124.46 15.08%
825.41 100.00%

รำยละเอียดแต่ละช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย สำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
1) ช่องทางการจัดจาหน่ายของบริษัทโดยตรง ประกอบด้วย ศูนย์ธุรกิจ สำขำ และทีมงำนฝ่ ำยขำยของบริษัท
1.1) ศูนย์ธุรกิจ คือ หน่วยขำยที่มีขนำดใหญ่
โดยจะต้องผ่ำนเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทกำหนดไว้
คือ มียอดขำยมำกกว่ำ 1 ล้ำนบำทต่อเดือน มี
พืน้ ที่กว้ำงขวำงเพียงพอที่จะจัดทำ Showroom
วำงแสดงและนำเสนอสินค้ำของกลุม่ PRAPAT
ให้แก่ลูกค้ำได้เลือกชม และต้องมีทีมงำนช่ำง
ประจำศูนย์ของตนเองเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำของกลุม่ PRAPAT ได้
ตำมเงื่อนไขที่จะต้องส่งทีมงำนช่ำงไปถึงสถำนที่
ของลูกค้ำภำยใน 48 ชั่วโมงนับจำกได้รบั แจ้ง
จำกลูกค้ำ ปั จจุบนั บริษัทมีศนู ย์ธุรกิจทัง้ หมด 7
แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ธุรกิจกรุ งเทพมหำนคร ศูนย์ธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ธุรกิจพัทยำ จังหวัดชลบุรี ศูนย์
ธุรกิจชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ธุรกิจเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ศูนย์ธุรกิจหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ และ
ศูนย์ธุรกิจจังหวัดภูเก็ต โดยผูจ้ ัดกำรและพนักงำนขำยประจำศูนย์ธุรกิจ จะได้รบั ค่ำตอบแทนในลักษณะค่ำ
commission ตำมนโยบำยกำรจ่ำย commission ของบริษัท
1.2) สาขา ปั จจุบนั มีจำนวน 1 สำขำ คือ สำขำจังหวัดกระบี่ กำรดำเนินงำนของสำขำจะมีลกั ษณะคล้ำยศูนย์
ธุรกิจขนำดเล็กที่ยงั ไม่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในกำรขออนุมตั ิปรับระดับเป็ นศูนย์ธุรกิจได้ตำมเงื่อนไขที่กล่ำวไว้
โดยผูจ้ ดั กำรและพนักงำนขำยประจำสำขำ จะได้รบั ค่ำตอบแทนในลักษณะค่ำ commission ตำมนโยบำยกำร
จ่ำย commission ของบริษัท
1.3) ทีมงานการตลาดของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัท นอกจำกทีมงำนกำรตลำดที่จะดูแลงำนขำย
ของศูนย์ธุรกิ จ สำขำ และตัวแทนจำหน่ำยแล้ว บริษัทยัง ได้เพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยกลุ่ม Business-toCusotmer: B2C ผ่ำนระบบตลำดออนไลน์ (e-commerce) เพื่อช่วยให้ลกู ค้ำเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
สะดวกและรวดเร็วมำกขึน้ ผ่ำนแอพพลิเคชั่น Shopee Lazada และยังสำมำรถติดต่อซือ้ ขำยผ่ำน Official Line
ของบริษัทได้อีกช่องทำงหนึ่ง ทัง้ นีพ้ นักงำนทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั กำรปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร
ของ PRAPAT ให้ช่วยสนับสนุนงำนขำยผลิตภัณฑ์นำ้ ยำและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้
ของกลุม่ บริษัทได้ทกุ คน โดยพนักงำนแต่ละคนสำมำรถโฆษณำผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทผ่ำนช่องทำง Online
ของตนเองได้ เช่น LINE@, Facebook เป็ นต้น ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเนื่องจำกเป็ น
สินค้ำอุปโภคทั่วไปที่จำเป็ นต่อกำรใช้งำนในครัวเรือน ไม่จำเป็ นต้องสำธิตวิ ธีกำรใช้งำนโดยทีมงำนฝ่ ำยขำย และ
รำคำไม่สงู มำกนัก โดยหำกมีลกู ค้ำติดต่อสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์และโอนเงินมำยังบริษัทเรียบร้อยแล้ว ฝ่ ำย Digital จะ
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ทำกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปให้แก่ลกู ค้ำโดยตรง พนักงำนจะได้รบั ผลตอบแทนในลักษณะค่ำ commission ตำม
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำ commission ของฝ่ ำย Digital ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่กระทบต่อกำรทำงำนปกติของพนักงำนท่ำน
นัน้ ๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำรวัดผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยหน่วยงำนต้นสังกัดของพนักงำนโดยตัวชี ว้ ัด
KPIs ที่กำหนดไว้อย่ำงสม่ำเสมอ
2) ตัวแทนจาหน่ายของบริษัท
บริษัทมีนโยบำยในกำรสนับสนุนอดีตพนักงำนของกลุ่มบริษัทที่ตอ้ งกำรแยกตัวออกไปทำธุรกิ จของ
ตนเองในภูมิลำเนำ แต่มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์นำ้ ยำ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้
เครื่องจักรอุปกรณ์ตำ่ งๆ และงำนบริกำรของกลุม่ บริษัท ซึ่งสนใจจะร่วมเติบโตไปกับธุรกิจของ PRAPAT เพื่อรับ
กำรแต่งตัง้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงเป็ นทำงกำร ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถบริหำรจัดกำรธุรกิจของตนเองได้
อย่ำงมีอิสระ แต่มีเงื่อนไขข้อปฏิบตั ิและโครงสร้ำงผลตอบแทนกำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในสัญญำแต่งตัง้ ตัวแทน
จำหน่ำยอย่ำงเป็ นทำงกำรของ PRAPAT โดยตัวแทนจำหน่ำยของบริษัทจะได้รบั ส่วนลดจำกกำรสั่งซือ้ สินค้ำ
แล้วมำรับสินค้ำหน้ำโรงงำนหรือสำนักงำนของบริษัท และส่วนลดจำกกำรซือ้ batch size ปั จจุบนั มีตวั แทน
จำหน่ำยทัง้ หมด 18 รำย ครอบคลุมทุกภูมิภำคของประเทศไทย ประกอบด้วย ตัวแทนกรุงเทพมหำนคร ตัวแทน
จังหวัดสมุทรปรำกำร ตัวแทนจังหวัดเชียงรำย ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจังหวัดอุบลรำชธำนี ตัวแทน
จังหวัดกำญจนบุรี ตัวแทนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ตัวแทนจังหวัดสงขลำ ตัวแทนจังหวัดปทุมธำนี ตัวแทนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ตัวแทนจังหวัดสระบุรี ตัวแทนจังหวัดลำปำง ตัวแทนจังหวัดตรำด ตัวแทนจังหวัดอุดรธำนี
ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนจังหวัดนครรำชสีมำ ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และตัวแทนจังหวัด
กระบี่ ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริกำรของกลุม่ บริษัทสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำโดยตรงได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึน้ ลูกค้ำ
ได้รบั ควำมสะดวกสบำยในกำรติดต่อรับบริกำรต่ำงๆ และตัวแทนของบริษัทจะช่วยตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
สำหรับตลำดต่ำงประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำยในประเทศนัน้ ๆ ซึง่
ตัวแทนจำหน่ำยในแต่ละประเทศจะทำกำรตลำด และจำหน่ำยสินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทมีกำร
ส่งทีมงำนฝ่ ำยกำรตลำดและฝ่ ำยเทคนิคไปช่วยฝึ กอบรม ให้คำปรึกษำ และช่วยแก้ปัญหำต่ำงๆ กับตัวแทน
จำหน่ำยต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรขำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในแต่ละประเทศ
นโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายและการจ่ายค่านายหน้าบุคคลภายนอก
พนักงำนขำยของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รบั ค่ำคอมมิชชั่นจำกกำรขำย ตำมนโยบำยกำรจ่ำยค่ำ
คอมมิชชั่นพนักงำนขำยของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ให้พนักงำนทำยอดขำยให้กบั บริษัทและ
บริษัทย่อย โดยในกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่นมีกำรคิดค่ำคอมมิชชั่นตำมเป้ำขำย โดยจะมีกำรกำ หนดเป้ำขำย
ประจำเดือน และอัตรำค่ำคอมมิชชั่นจะขึน้ อยูก่ บั ยอดจริงเทียบกับเป้ำขำย โดยกำรอนุมตั ิกำรจ่ำยค่ำคอมมิชชั่น
เป็ นไปตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ิของบริษัท
เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยจำเป็ นต้องมีบุคคลภำยนอก ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้กำรขำยของบริษัทประสบผลสำเร็จ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำแก่
บุคคลภำยนอกขึน้ มำเพื่อประกำศใช้อย่ำงเป็ นทำงกำร กำรอนุมตั ิกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำจะต้องผ่ำนกำรอนุมตั จิ ำก
ผูม้ ีอำนำจตำมลำดับขัน้ ที่นโยบำยกำหนด กำรขออนุมตั ิ ค่ำนำยหน้ำผูเ้ สนอขอจะต้องระบุเหตุผลทุกกรณี ทัง้ นี ้
เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตำมหลัก ธรรมภิ บ ำลที่ ดี บริษั ท มี ห ลัก กำรก ำกับ ดูแ ล โดยกำรจ่ ำ ยค่ำ นำยหน้ำ จะต้อ งเป็ น
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บุคคลภำยนอก ซึ่งไม่ใช่กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษัท และไม่ใช่กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำงของลูกค้ำ
รวมทัง้ ไม่ใช่ผบู้ ริหำร เจ้ำหน้ำที่ พนักงำน ในหน่วยงำนภำครัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ และไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ทบั
ซ้อน บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้ผูต้ รวจสอบภำยในวำงแผนกำรตรวจสอบข้อมูลกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ
เพื่อให้ม่ นั ใจในควำมจำเป็ น ควำมสมเหตุสมผลและควำมเหมำะสมของกำรจ่ำยค่ำ นำยหน้ำดังกล่ำว และ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ
• กลยุทธ์ดำ้ นกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ (Promotion)
บริษัทและบริษัทย่อยให้ควำมสำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรขำยและประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของกลุม่
บริษัทให้เป็ นที่รูจ้ กั ของลูกค้ำ เนื่องจำกกลุม่ ลูกค้ำของบริษัทมำกกว่ำร้อยละ 95 เป็ นกลุม่ ลูกค้ำภำคธุรกิจและ
ผู้ป ระกอบกำร ดัง นั้น บริษั ท จึ ง เน้น กำรให้ควำมสำคัญ กับ กำรประชำสัมพัน ธ์ และควำมรู ค้ วำมเข้ำใจกับ
ผูป้ ระกอบกำรโดยตรง ด้วยกำรออกงำนแสดงสินค้ำ เพื่อเป็ นกำรประชำสัมพั นธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็ นที่
รู จ้ ักมำกขึน้ สร้ำงโอกำสในกำรพบปะลูกค้ำรำยใหม่และรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำเดิม ซึ่งถือเป็ นกำรทำ
ประชำสัมพันธ์โดยตรงกับกลุม่ ลูกค้ำ อีกทัง้ เป็ นกำรสำรวจข้อมูลคูแ่ ข่ง ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขัน เพื่อปรับ
กลยุทธ์ของบริษัทให้มีศกั ยภำพในกำรแข่งขันมำกยิ่งขึน้
ในส่วนของกลุม่ ลูกค้ำครัวเรือน บริษัทให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำกลุม่ นีเ้ ช่นกัน จึงมีกำรกำหนดกลยุทธ์
ด้ำ นกำรตลำดและประชำสัม พัน ธ์ ผ่ ำ น Official Line ของบริ ษั ท และพนัก งำนแต่ล ะคนสำมำรถโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษัทผ่ำนช่องทำง Online ของตนเองได้ เช่น LINE@, Facebook, Shopee,
Lazada เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิ จของบริษัทที่ตอ้ งกำรผลักดันกำรขยำยตลำดผ่ำนช่องทำง Digital
Platform ร่วมกับเทคโนโลยี Fintech เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำรำยย่อยทั่วประเทศ
2) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่ม ลูก ค้ำ หลัก ของบริษั ท และบริษั ท ย่อ ย เป็ น ลูก ค้ำ กลุ่ม ภำคธุ ร กิ จ และผู้ป ระกอบกำร (Institutional
Customer) และลูกค้ำรำยย่อยที่ใช้ในครัวเรือน (Home User) โดยประกอบด้วยกลุม่ ลูกค้ำจำกในประเทศและจำก
ต่ำงประเทศ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ำในประเทศ
กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทในประเทศของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลักๆ คือ กลุม่
ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร และกลุม่ ลูกค้ำครัวเรือน กลุม่ ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำรจะซือ้ ผลิตภัณฑ์
นำ้ ยำและผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจ อำทิ โรงแรมและรีสอร์ท ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร
โรงพยำบำล ธุรกิจโรงซักรีด โรงงำนอุตสำหกรรม สถำบันกำรศึกษำ เป็ นต้น สำหรับลูกค้ำครัวเรือนจะซือ้ ผลิตภัณฑ์
นำ้ ยำของบริษัทเพื่อใช้เองในชีวิตประจำวัน โดยสำมำรถแยกกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยตำมผลิตภัณฑ์ข องบริษัทได้ดงั นี ้
ผลิตภัณฑ์
(1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีด
(2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้
(3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอร์ท โรงพยำบำล โรงซักรีด โรงชำแหละ
ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร อำทิ โรงงำนแปรรูปอำหำร โรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำร โรง
ปศุสตั ว์ โรงงำนอุตสำหกรรมผลิตเครือ่ งดื่ม
ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอร์ท ร้ำนอำหำรและภัตตำคำร ศูนย์อำหำร
สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล
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ผลิตภัณฑ์
(4) กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ม่บ ้ำ นและท ำ
ควำมสะอำดพืน้
(5) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
(6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้

กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ลูก ค้ำ ภำคธุ ร กิ จ และผู้ป ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรี ส อร์ท อพำร์ท เม้น ท์ อำคำรส ำนั ก งำน
ห้ำงสรรพสินค้ำ โรงพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรม
กลุม่ ลูกค้ำครัวเรือนประเภทบ้ำนพักอำศัย ร้ำนอำหำรขนำดเล็ก ร้ำนกำแฟ ร้ำนเครือ่ งดื่ม ร้ำนขำยขนม
ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีสอร์ท โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ บ้ำนจัดสรร และ
ลูกค้ำครัวเรือน ซึง่ มีหรือต้องกำรมีสระว่ำยนำ้ ภำยในที่อยูอ่ ำศัยส่วนตัว
(7) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งท ำน ้ ำ ร้ อ น ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร อำทิ โรงแรมและรีส อร์ท สปอร์ตคลับ คอนโดมิเนียม รวมไปถึง
ประหยัดพลังงำน
โรงงำนอุตสำหกรรมบำงประเภท
(8) กลุม่ งำนบริกำร
ลูก ค้ำ รำยย่อ ยที่ ส่ ัง ผลิต เพื่ อ น ำไปแบ่ง บรรจุเ พื่ อ จ ำหน่ ำ ยปลี กอี ก ทอดหนึ่ ง ) ลูก ค้ำ ภำคธุ ร กิ จและ
ผูป้ ระกอบกำร อำทิ อำทิ โรงแรมและรีสอร์ท ร้ำนอำหำรและภัตตำคำร ศูนย์อำหำร สถำบันกำรศึกษำ
โรงพยำบำล โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ บ้ำนจัดสรร และลูกค้ำครัวเรือน

ตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตำมประเภทลูกค้ำ
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลูกค้า

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ
874.77 95.15% 946.86 96.14% 789.02 95.59%
โรงงานอุตสาหกรรม
196.85 21.41% 215.64 21.89% 230.18 27.89%
โรงแรม / รีสอร์ท
193.51 21.05% 199.14 20.22%
99.91 12.10%
ตัวแทนจาหน่าย
167.16 18.18% 174.15 17.68% 124.29 15.06%
ร้านอาหารและภัตตาคาร
97.90 10.65% 131.04 13.30% 119.37 14.46%
คอนโด / บ้านจัดสรร
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%
อืน่ ๆ
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%
หมำยเหตุ : ข้อมูลปี 2561-2562 จะไม่รวมตัวเลขที่เป็ นผลมำจำกข้อมูลกำรจัดกลุม่ รำยได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยหรือกำรบริกำร

2. กลุม่ ลูกค้ำต่ำงประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ โดยทำกำรตลำดผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยของบริษัทใน
แต่ละประเทศ อำทิ ประเทศกัมพูชำ ประเทศเวียดนำม ประเทศ สปป.ลำว ประเทศเมียนมำร์ และประเทศอินโดนีเซีย
ลูกค้ำต่ำงประเทศที่เป็ นกลุม่ เป้ำหมำยส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร ซึ่งรู จ้ กั สินค้ำและบริกำร
ของกลุม่ บริษัทผ่ำนกำรแนะนำทำงอ้อมผ่ำนลูกค้ำที่ใช้และมั่นใจในผลิตภัณฑ์นำ้ ยำและเทคโนโลยีทำควำมสะอำด
และฆ่ำเชือ้ ของกลุ่มบริษัท ทัง้ นี ้ กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศเป็ นกลุ่มลูกค้ำที่มีศกั ยภำพในกำรขยำยตลำดของบริษัท
โดยเฉพำะลูกค้ำกลุม่ International Hotel Chain Management ที่มีเครือข่ำยดูแลโรงแรมในต่ำงประเทศ ลูกค้ำกลุม่
โรงงำนผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่มซึง่ ผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่ในประเทศไทยมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตไปยังต่ำงประเทศ
กลุ่มลูกค้ำร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มประเภท Food Chain เป็ นต้น ในอนำคตหำกจะขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ที่จะก้ำวขึน้ ไปเป็ นผูน้ ำตลำดเทคโนโลยีทำควำมสะอำดในกลุม่ อุตสำหกรรม
กำรบริกำรและอำหำรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจะใช้กลยุทธ์กำรแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำยของบริษัท
ในแต่ละประเทศนัน้
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โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตำมลูกค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ
ปี 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2562
ล้านบาท

ร้อยละ

ปี 2563
ล้าน
ร้อยละ
บาท

รายได้จากการขาย
กลุม่ ลูกค้ำในประเทศ
694.64 75.56% 750.10 76.16% 624.56 75.67%
/1
กลุม่ ลูกค้ำต่ำงประเทศ
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
กลุม่ ลูกค้ำในประเทศ
153.93 16.74% 167.44 17.00% 157.67 19.10%
/1
กลุม่ ลูกค้ำต่ำงประเทศ
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%
หมำยเหตุ: /1-รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรต่ำงประเทศ มำจำกกำรขำยและบริกำรในประเทศกัมพูชำ ประเทศ
เมียนมำร์ ประเทศ สปป.ลำว ประเทศเวียดนำม ประเทศอินโดนีเซีย
ข้อมูลปี 2561-2562 จะไม่รวมตัวเลขที่เป็ นผลมำจำกข้อมูลกำรจัดกลุม่ รำยได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยหรือกำรบริกำร

ตำรำงแสดงตัวอย่ำงรำยชื่อกลุม่ ลูกค้ำที่ใช้บริกำรผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
รายชื่อลูกค้า
โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Center
at Central World
โรงแรม Ramada Plaza
โรงแรม Banyan Tree Hotels & Resorts
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีพีแรม จำกัด
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุป๊ จำกัด (มหำชน)
บริษัท มำลีกรุป๊ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus)
บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน)
บริษัท โรบินสัน จำกัด
บริษัท เดอะบำบีคิวพลำซ่ำ จำกัด
บริษัท ซีอำร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ ด จำกัด
บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด
บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
บริษัท สตำร์บคั คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท ควอลิตีเ้ ฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ธุรกิจผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่ม ห้ำงสรรพสินค้ำ
ห้ำงสรรพสินค้ำ
ห้ำงสรรพสินค้ำ
ธุรกิจร้ำนอำหำร Bar B Q Plaza ธุรกิจร้ำนอำหำร Ootoya
ธุรกิจร้ำนอำหำร Santa Fe
ธุรกิจร้ำนอำหำรแม่ศรีเรือน
ธุรกิจร้ำนเครือ่ งดื่ม Starbucks ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
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กลุ่มผลิตภัณฑ์
นำ้ ยำซักรีด
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
นำ้ ยำซักรีด
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
นำ้ ยำซักรีด
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
นำ้ ยำฆ่ำเชือ้
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
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รายชื่อลูกค้า
บริษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)
บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้ เพอร์เฟค จำกัด (มหำชน)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

-

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้

3) ภาวะอุตสาหกรรม
รำยได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมำจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ซกั รีด กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กบั ปริมำณกำรใช้บริกำรใน
ภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
1. กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ซัก รี ด ขึ น้ อยู่กับ ภำวะอุต สำหกรรมกำรท่ อ งเที่ ย ว อุต สำหกรรมโรงแรม และอุต สำหกรรม
โรงพยำบำล
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ ขึน้ อยูก่ บั ภำวะอุตสำหกรรมโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่ม
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว ขึน้ อยูก่ บั ภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมร้ำนอำหำร
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้ ขึน้ อยู่กับภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรม
โรงแรม
5. กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ ขึน้ อยูก่ บั ภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์
ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศปี 2563
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สำมของปี 2563 ปรับตัวลดลง
ร้อ ยละ 6.4 ต่อ เนื่ อ งจำกกำรลดลง ร้อ ยละ 12.1 ในไตรมำส
ก่ อ นหน้ำ (%YoY) และเมื่ อ ปรับ ผลของฤดู ก ำลออกแล้ว
เศรษฐกิ จไทย ในไตรมำสที่สำมของปี 2563 เพิ่มขึน้ จำกไตร
มำสที่สองของปี 2563 (%QoQ_SA) ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือน
แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7
ด้ำ นกำรใช้จ่ ำ ยกำรใช้จ่ ำ ยของรัฐ บำลและกำรลงทุน
ภำครัฐขยำยตัวเร่งขึน้ กำรบริโภค และกำรลงทุนภำคเอกชน
และกำรส่งออกสินค้ำปรับตัวลดลงในอัตรำที่ชะลอลงจำกไตร
มำสก่อนหน้ำ ขณะที่กำรส่งออกบริกำรลดลงต่อเนื่อง ด้ำนกำร
ผลิต สำขำก่อสร้ำงขยำยตัวเร่งขึน้ ขณะที่สำขำที่พกั แรมและ
บริกำรด้ำนอำหำร สำขำอุตสำหกรรม สำขำเกษตรกรรม สำขำ
กำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำ สำขำกำรขำยส่งกำรขำยปลีก
และกำรซ่อ มฯ และสำขำ ไฟฟ้ำ และก๊ ำ ซฯ ปรับ ตัว ลดลงใน
อัตรำที่นอ้ ยกว่ำกำรลดลงในไตรมำสก่อนหน้ำ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 คำดว่ำจะลดลงร้อยละ 6.0 โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.5 กำร
บริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 3.2 ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ ย
ละ -0.9 และ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.8 ของ GDP
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีแรงสนับสนุนจำก (1) กำรปรับตัวดี
ขึน้ ของอุปสงค์ภำยในประเทศ (2) กำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก (3) แรงขับเคลื่อนจำกภำครัฐจำกกำร
เบิกจ่ำยภำยใต้กรอบ งบประมำณและมำตรกำรทำงเศรษฐกิจ และ (4) ฐำนกำรขยำยตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563 ทัง้ นี ้ คำดว่ำ
มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำจะขยำยตัวร้อยละ 4.2 กำรบริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 2.4 และร้อยละ 6.6
ตำมลำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.6 ของ GDP
ประเด็นกำรบริหำรนโยบำยเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 และปี 2564 ควรให้ควำมสำคัญกับ (1) กำรป้องกัน
กำรกลับมำระบำดระลอกที่สองในประเทศ (2) กำรดูแลภำคเศรษฐกิจที่มีขอ้ จำกัดในกำรฟื ้ นตัว (i) กำรเร่งรัดติดตำมมำตรกำร
ที่ ได้ด ำเนิ น กำรไปแล้ว ให้เ ข้ำ ถึ ง กลุ่ม เป้ำ หมำยอย่ำ งมี ป ระสิท ธิ ภำพ ควบคู่ไปกับ กำรพิ จ ำรณำมำตรกำรเพิ่ ม เติ ม หรื อ
ปรับเปลีย่ นให้ตอบสนองสำขำและพืน้ ที่เศรษฐกิจที่มีขอ้ จำกัดในกำรฟื ้ นตัว (ii) กำรช่วยเหลือ และดูแลแรงงำน (iii) กำรรณรงค์
ให้คนไทยเดินทำงท่องเที่ยวในประเทศมำกขึน้ (iv) กำรเปิ ดรับ นักท่องเที่ยวต่ำงชำติภำยใต้มำตรกำรควบคุมและป้องกันกำร
ระบำดของโรคอย่ำงรัดกุม และ (v) กำรดำเนินกำรด้ำนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (3) กำรขับเคลื่อนกำรใช้จ่ำยภำครัฐ (i) กำร
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2564 ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 94.4 (ii) งบลงทุนรัฐวิสำหกิจให้ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 70 (iii) งบเหลื่อมปี ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85 และ (iv) กำรเบิกจ่ำยโครงกำรตำมพระรำชกำหนดฯ เงินกู้ 1 ล้ำนล้ำน
บำทให้ได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70 (4) กำรขับเคลื่อนกำรส่งออกสินค้ำเพื่อสนับสนุนกำรฟื ้ นตัวของภำคกำรผลิต และกำรลงทุน
ภำคเอกชน (i) กำรขับเคลือ่ นกำรส่งออกสินค้ำที่ได้รบั ประโยชน์จำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 (ii) กำรขยำยควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำ (iii) กำรให้ควำมสำคัญกับข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่อำจถูกใช้เป็ นเครือ่ งมือสำหรับกำรดำเนินมำตรกำร
กีดกันทำงกำรค้ำ (iv) กำรลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำที่สำคัญ ๆ (v) กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนและกำรแข็งค่ำของ
เงิ น บำท และ (vi) กำรส่งเสริมกำรตลำดเชิ งรุ ก ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ (5) กำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำคเอกชน (i) เร่ง รัดให้
ผูป้ ระกอบกำรที่ได้รบั อนุมตั ิและออกบัตรส่งเสริมกำรลงทุน ในช่วงปี 2561 - 2563 ให้เกิดกำรลงทุนจริง (ii) กำรขับเคลื่อนกำร
ส่ง ออกเพื่ อ เพิ่ ม กำรใช้ก ำลัง กำรผลิต (iii) กำรแก้ไขปั ญ หำที่ เ ป็ น อุป สรรคต่อ กำรลงทุน และกำรประกอบธุ ร กิ จ (iv) กำร
ประชำสัมพันธ์จดุ แข็งของประเทศไทย และ (v) กำรขับเคลือ่ นมำตรกำรสร้ำงศักยภำพกำร ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระยะยำว
อย่ำงต่อเนื่อง (6) กำรดูแลรำคำสินค้ำเกษตรในบำงพืน้ ที่ ในช่วงที่ผลผลิตออกสูต่ ลำด และกำรเตรียมกำรรองรับปั ญหำภัยแล้ง
(7) กำรรักษำบรรยำกำศทำงกำรเมือง และ (8) กำรเตรียมกำรรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนทำง เศรษฐกิจโลกและกำร
ดูแลเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ
(ทีม่ า : กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563)
ภำพรวมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเป็ นหนึง่ อุตสำหกรรมหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจำกทำรำยได้
ให้กับประเทศเป็ นจำนวนมำกและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรสนับสนุนของภำครัฐในกำรกระตุ้น กำร
ท่องเที่ยวในประเทศ ให้สำมำรถขยำยตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจ ในภำพรวมได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเจำะ
ตลำดกลุ่มนักท่องเที่ยวรำยได้สูง กำรกระจำยตลำดนักท่องเที่ยวให้มีควำมสมดุลมำกขึน้ กำรรักษำควำมปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรอำนวยควำมสะดวกและลดปั ญหำควำมแออัดของนักท่องเที่ยว และ
กำรรณรงค์ให้ประชำชนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศไทยมำกขึน้ จะทำให้กำรท่องเที่ยวของประเทศไทยปรับตัวดีขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยสร้ำงรำยได้ให้ประเทศได้มำกกว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท มำโดยตลอด
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ปี 2563
มกรำคม
3,810,155
กุมภำพันธ์
2,061,990
มีนำคม
819,429
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถนุ ำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
1,201
พฤศจิกำยน
3,065
ธันวำคม
6,556
รวม (YTD)
6,702,396
ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

จานวนนักท่องเทีย่ ว (คน)
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
3,718,504
3,531,483
3,197,053
3,603,654
3,552,119
2,966,522
3,473,088
3,494,645
3,018,411
3,195,006
3,096,067
2,853,288
2,726,808
2,737,834
2,600,624
3,052,287
3,013,304
2,731,072
3,327,198
3,177,088
3,099,409
3,466,456
3,229,031
3,188,148
2,902,731
2,636,115
2,600,279
3,042,282
2,704,002
2,725,943
3,358,592
3,170,996
3,039,567
3,930,800
3,835,510
3,571,662
39,797,406 38,178,194 35,591,978

ปี 2559
2,996,442
3,080,535
2,927,226
2,627,809
2,459,093
2,422,998
2,949,102
2,883,594
2,416,821
2,252,775
2,452,457
3,060,736
32,529,588

รำยรับรวมจำกกำรท่องเที่ยวอยูท่ ี่ 0.19 แสนล้ำนบำท ลดลงจำกไตรมำสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 97.1 โดยรำยรับ
จำกนัก ท่อ งเที่ ยวชำวไทยอยู่ที่ 0.19 แสนล้ำ นบำท ลดลงจำกช่ ว งเดีย วกัน ของปี ก่อ นร้อ ยละ 92.7 ในขณะที่ ร ำยรับจำก
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำยังประเทศไทยลดลงทัง้ หมด เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 จึงส่งผลให้ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเที่ยวอันได้แก่ โรงแรม ร้ำนอำหำร ต้องปิ ดให้บริกำรเป็ นส่วนใหญ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังกำรคลำย
มำตรกำร Lock down ของภำครัฐตัง้ แต่เดือนมิถนุ ำยน 2563 ภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเริม่ กลับมำฟื ้ นตัวได้ระดับหนึง่
จำกรำยงำนภำวะเศรษฐกิ จไทยไตรมำสที่ 4 ปี 2563 สำขำที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร ลดลงร้อยละ 35.2
ปรับตัวดีขนึ ้ จำกกำรลดลง ร้อยละ 39.3 ในไตรมำสที่ 3/2563 โดยกำรให้บริกำรที่พกั แรมลดลงร้อยละ 55.2 ปรับตัว ดีขนึ ้ จำกที่
ลดลงร้อยละ 59.9 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วนหนึ่งเป็ นผลจำกมำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐ อำทิ โครงกำรเรำเที่ ยวด้วยกัน
โครงกำรกำลังใจ และโครงกำรคนละครึง่ ประกอบ กับในไตรมำสนี ้ มีจำนวนผูเ้ ยี่ยมเยือนทัง้ สิน้ 45.5 ล้ำนคน เพิ่มขึน้ จำก 32.7
ล้ำนคน ในไตรมำสก่อนหน้ำ และชำวต่ำงชำติที่ได้รบั กำรตรวจลงตรำนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA :
STV) ที่เดินทำงเข้ำมำพักระยะยำว (Long Stay) เดินทำงเข้ำ ประเทศจำนวน 10,822 คน สำหรับกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร
ลดลงร้อยละ 19.5 เทียบกับ ที่ลดลงร้อยละ 22.0 ในไตรมำสก่อนหน้ำ ส่วนหนึ่งเป็ นผลมำจำกโครงกำรคนละครึง่ และกำรใช้
คูปองจำกโครงกำรเรำเที่ยวด้วยกันที่เข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรใช้จ่ำยของครัวเรือน
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คำดว่ำจะมีกำรฟื ้ นตัวของภำคอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของไทยกลับไปสู่ภำวะปกติได้ในอีก 1-2 ปี ขำ้ งหน้ำ ทัง้ นี ้
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีกำรคำดกำรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2563 และ 2564 ดังนี ้

ภำพรวมธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทเป็ นธุรกิจบริกำรที่มี แนวโน้มเป็ นไปตำมภำวะอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย
จำกกำรที่ประเทศไทยเป็ นจุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดงึ ดูดควำม
สนใจติดอันดับโลกกระจำยอยู่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพำะกรุ งเทพฯ ที่ได้รบั รำงวัลด้ำนกำรท่องเที่ยว อย่ำง
ต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่ภำคใต้และภำคตะวันออก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพืน้ ที่ภำคเหนือ
เป็ น ต้น นอกจำกนี ย้ ัง มี ค วำมได้เ ปรี ย บในด้ำ นรำคำห้อ งพัก ค่ ำ ครองชี พ ที่ ยัง อยู่ใ นระดับ ต่ ำ กอปรกับ กำรคมนำคมที่
สะดวกสบำยจำกโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่ทยอยพัฒนำเป็ นลำดับ ล้วนเป็ นจุดแข็งเสริมให้กำรท่องเที่ยวไทยได้เปรียบในกำรแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆ
กำรเติบโตของภำคท่องเที่ยวมำอย่ำงต่อเนื่องส่งผลดีต่อกำรขยำยตัวของธุรกิจโรงแรม ทัง้ นี ้ ในอดีตนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติมกั กระจุกตัวอยู่ในกรุ งเทพฯ ซึ่งเป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและกำรเดินทำงของประเทศ รวมถึงภูเก็ต และพัทยำ
(จังหวัดชลบุรี) ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทำงทะเลที่มีชื่อเสียงหรือเป็ นจุดหมำยปลำยทำงที่สำคัญ (Tourist Destination) แต่
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่ำนมำ ภำครัฐบำลกระตุน้ ให้เกิดกำรท่องเที่ยวในประเทศผ่ำนนโยบำยและโครงกำรต่ำงๆ มำกขึน้ จึงก่อให้เกิด
กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมและสนำมบินขึน้ ในภูมิภำคหลำยพืน้ ที่ ทำให้เกิดกำรลงทุนขยำยธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้ ตำมมำใน
จังหวัดศูนย์กลำงภูมิภำค และเมืองท่องเที่ยวต่ำงๆ อำทิ เชียงใหม่ กระบี่ เกำะสมุย (จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี) ส่งผลให้จำนวน
ห้องพักทั่วประเทศเพิ่มขึน้ โดยมีทงั้ โรงแรมของผูป้ ระกอบกำรคนไทยและโรงแรมในเครือต่ำงชำติ (International Hotel Chain)
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จำกข้อมูลกำรสำรวจโดยสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำจำนวนโรงแรมและเกสต์เฮ้ำส์ท่วั ประเทศมีจำนวนทัง้ สิน้ 12,654 แห่ง
โดยเป็ นโรงแรมที่มีจำนวนห้องต่ำกว่ำ 60 ห้องถึง 10,802 แห่ง และ 150 ห้องขึน้ ไป 508 แห่ง
โรงแรม/เกสต์เฮ้ำส์
ห้องพัก
ภำค/ขนำดของกิจกำร
Hotels/guest houses
Room
Region / Size of establishment
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
ทั่วราชอาณาจักร
12,654
100.0
481,529
100.0
Whole Kingdom
ต่ำกว่ำ 60 ห้อง
10,802
85.4
219,432
45.6
Less than 60 rooms
60-149 ห้อง
1,344
10.6
118,609
24.6
60-149 rooms
150 ห้องขึน้ ไป
508
4.0
143,488
29.8
150 rooms or more
ที่มำ: กำรสำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮำส์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ในกำรสำรวจปี 2563 ซึ่งเป็ นกำรสอบถำมข้อมูลย้อนหลังในกำรดำเนิน กิจกำรปี 2562 มีสถำนประกอบกำรที่พกั
แรมทั่วประเทศที่ตกเป็ นตัวอย่ำง 5,182 แห่ง จำกจำนวนสถำนประกอบกำรที่พกั แรมทั่วประเทศประมำณ 2.5 หมื่นแห่ง เมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรสำรวจปี 2561 ซึ่งเป็ นข้อมูลกำรดำเนินกิจกำรปี 2560 พบว่ำ สถำนประกอบกำรที่พักแรมที่ยงั ดำเนิน
กิจกำรลดลงจำกร้อยละ 91.2 เป็ นร้อยละ 80.5 หยุดกิจกำรชั่วครำวเพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 2.5 เป็ นร้อยละ 10.7 และเลิกกิจกำร
เพิ่มขึน้ จำกร้อยละ 6.3 เป็ นร้อยละ 8.8 สรุปดังนี ้

ที่มำ: กำรสำรวจกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและเกสต์เฮำส์ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ภำพรวมอุตสำหกรรมโรงพยำบำล
สถำนกำรณ์ธุรกิจโรงพยำบำลเอกชนปี 2563 ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ที่ทวีควำมรุนแรงขึน้
และกระจำยไปทั่วโลก รวมทัง้ ในไทย ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติของไทยหดตัวรุนแรง โดย Krungthai COMPASS ประเมิน
ว่ำจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะลดลงถึง 79.6%YoY ซึ่งรวมไปถึงคนไข้ชำวต่ำงชำติ เนื่องจำกมีขอ้ จำกัดในกำรเดินทำงเข้ำ
มำรักษำพยำบำลในไทย นอกจำกนี ้ คำดว่ำจำนวนคนไข้ชำวไทยจะลดลงจำกมำตรกำร Lockdown ของ ภำครัฐ และควำม
กังวลที่จะมีโอกำสติดเชือ้ Covid-19 เนื่องจำกโรงพยำบำลเป็ น สถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง โดยเฉพำะกลุม่ คนไข้ที่ใช้บริกำรทำง
กำรแพทย์กรณีไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน อำทิ บริกำรด้ำนทันตกรรม กำรตรวจสุขภำพ อีกทัง้ สงครำม รำคำนำ้ มันโลกที่ทำให้รำคำ
นำ้ มันปรับตัวลดลงอย่ำงมำกกดดันรำยได้ของคนไข้กลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ซึ่ง อำจส่งผลให้จำนวนคนไข้กลุม่ นีล้ ดลง
มำกขึน้ ไปอีก โดยโรงพยำบำลเอกชนที่มีสดั ส่วนรำยได้จำกคนไข้ตำ่ งชำติสงู จะถูกกระทบมำกที่สดุ ทัง้ นี ้ คำดว่ำภำพรวมรำยได้
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ของโรงพยำบำลเอกชนจะหดตัว 6-8%YoY และ ในปี 2564 รำยได้ของธุรกิจจะกลับมำขยำยตัวได้ 8-10%YoY ด้วยศักยภำพ
และ คุณภำพกำรรักษำของโรงพยำบำลเอกชนของไทยที่ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน JCI กว่ำ 47 แห่ง
กำรใช้บริกำรผูป้ ่ วยนอก (OPD) และผูป้ ่ วยใน (IPD) กระทรวงสำธำรณสุขจำนวนกำรใช้บริกำรของผูป้ ่ วยนอกและ
ผูป้ ่ วยในลดลง โดยเริ่มลดลงตัง้ แต่เดือนมีนำคม 2563 และลดลงอย่ำงมำก ในช่วงเดือนเมษำยน 2563 ที่มีกำรแพร่ระบำด
Covid-19 เป็ นวงกว้ำง สะท้อนถึงควำมกังวลที่จะมีโอกำสติดเชือ้ Covid-19 ทำให้หลีกเลีย่ งกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์เมื่อไม่
มีควำมจำเป็ นเร่งด่วน พร้อมทัง้ มีกำรประกำศใช้มำตรกำร ควบคุมกำรแพร่ระบำดที่เข้มงวดมำกขึน้ รวมถึ งกำรประกำศใช้
พรก.ฉุกเฉิน และทำให้ตอ้ งหยุดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ บำงอย่ำง อีกทัง้ มีกำรประกำศห้ำมสำยกำรบินทั่วโลกเข้ำไทย ส่ง ผลให้
คนไข้ตำ่ งชำติไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำมำ รักษำพยำบำลในไทยได้

สัดส่วนกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของคนไข้โรงพยำบำลเอกชน กำรใช้บริกำรของผูป้ ่ วยใน (IPD) ข้อมูลโครงสร้ำง
กำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลของคนไข้โรงพยำบำลเอกชนจำก BMI Research สอดคล้องกับข้อมูล ของกลุม่ โรงพยำบำลในเครือ
BDMS ซึง่ มีสว่ นแบ่งตลำดมำกที่สดุ พบว่ำ คนไข้ที่จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลด้วยตนเอง มีสดั ส่วนมำกที่สดุ ดังนัน้ ภำวะเศรษฐกิจ
และกำลังซือ้ ที่หดตัว อำจมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ในโรงพยำบำลเอกชน โดยเฉพำะกลุ่มคนไข้ที่มีรำยได้
ระดับกลำงที่ตอ้ งระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกขึน้ และส่งผลให้โรงพยำบำลเอกชนที่มีกลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยเป็ นลูกค้ำระดับกลำงมี
ควำมเสีย่ งเพิ่มขึน้
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กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนที่มีสัดส่วนรำยได้จำกประกันสังคมสูง (20-50%) โรงพยำบำลเอกชนที่เป็ นคู่สญ
ั ญำกับ
ประกันสังคมจะได้รบั ผลดีจำกกำรปรับขึน้ อัตรำเหมำจ่ำยที่เพิ่มขึน้ รำว 9.7%YoY ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีรำยได้และกำไรสุทธิ
เพิ่มขึน้ ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ควำมต้องกำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่ลดลงจำกกำรแพร่ระบำดของ Covid-19

กลุม่ โรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่ที่เน้นกำรรักษำผูป้ ่ วยชำวต่ำงชำติ และกลุม่ คนไทยที่มีรำยได้สงู ได้รบั ผลกระทบ
อย่ำงมำก จำกต้นทุนกำรให้บริกำรที่อยูใ่ นระดับสูง โดยเฉพำะต้นทุนที่เกิดจำกกำรเร่งขยำยธุรกิจทัง้ ในและต่ำงประเทศในช่วง
ที่ผำ่ นมำที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนไปเป็ นจำนวนมำก แต่ตอ้ งใช้เวลำในกำรทำกำรตลำดระยะเวลำหนึง่ เพื่อทำกำไร รวมทัง้ ยังมีปัจจัย
บั่นทอนจำกจำนวนผูป้ ่ วยที่มีศกั ยภำพลดลง โดยเฉพำะชำวตะวันออกกลำง และชำวยุโรป อย่ำงไรก็ตำม ยังมีกลุม่ ลูกค้ำที่เป็ น
ผูป้ ่ วยในกลุ่ม CLMV ที่เข้ำมำรักษำโรคเฉพำะทำงในประเทศไทยเพิ่มขึน้ เช่น โรคระบบประสำท โรคระบบทำงเดินอำหำร
โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง รวมทัง้ ชำวจีนที่นิยมเข้ำมำรักษำเวชศำสตร์ปอ้ งกันและโรคผูม้ ีบตุ รยำกที่ยงั มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ต่อเนื่ อง
กลุ่มโรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็ก ที่เน้นกำรรักษำผูป้ ่ วยระดับกลำงถึงสูง และผูป้ ่ วยจำกประกันสังคมยัง
สำมำรถสร้ำ งรำยได้ส ม่ ำ เสมอ โดยได้ร ับ ปั จ จัย บวกจำกกำรเพิ่ ม รำยได้ค่ำ รัก ษำพยำบำลของผู้ป ระกัน ตน อี ก ทั้ง ค่ ำ
รักษำพยำบำลที่มีรำคำถูกกว่ำโรงพยำบำลเอกชนขนำดใหญ่อยู่ มำก รวมถึงกำรที่โรงพยำบำลเอกชนขนำดกลำง-เล็กมีกำร
เปิ ดคลินิกเฉพำะทำงเพิ่มขึน้ เช่น คลินิกโรคไต คลินิกโรคหัวใจ คลินิก MRI เป็ นต้น ประกอบกับโรงพยำบำลในกลุม่ นีส้ ว่ นมำก
อยู่ในทำเลที่ดี เนื่องจำกตัง้ อยูใ่ นบริเวณนิคมอุตสำหกรรมเป็ นผลให้จำนวนผูใ้ ช้บริกำรยังคงเพิ่มขึ ้น และส่งผลให้โรงพยำบำล
ในกลุม่ นีม้ ีควำมสำมำรถในกำรทำรำยได้และกำไรที่เพิ่มขึน้
ข้อมูลจำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติในประเทศมีจำนวนสถำนพยำบำลที่มีเตียงรับผูป้ ่ วยไว้คำ้ งคืนมำกกว่ำ 1,300 แห่ง
กระจำยอยู่ท่วั ภูมิภำคของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยสถำนพยำบำลของรัฐบำลและเอกชน โดยในกรุ งเทพมหำนครมีมำกกว่ำ
119 แห่ง ภำคกลำงมีมำกกว่ำ 336 แห่ง ภำคเหนือมีมำกกว่ำ 261 แห่ง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีมำกกว่ำ 381 แห่ง และ
ภำคใต้มีมำกกว่ำ 208 แห่ง
จังหวัด
ทั่วรำชอำณำจักร
กรุงเทพมหำนคร
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
ที่มำ: สำนักงำนสถิติแห่งชำติ

2559
แห่ง
1,221
91
305
256
360
209

2560
เตียง
141,500
24,354
37,108
26,036
34,426
19,576
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แห่ง
1,354
128
361
264
385
216

2561
เตียง
150,094
27,212
41,144
26,145
37,184
18,409

แห่ง
1,305
119
336
261
381
208

เตียง
149,641
28,275
39,108
25,431
37,797
19,030
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ภำพรวมอุตสำหกรรมโรงงำนอำหำรและเครือ่ งดื่ม
ดัชนีผลผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเฉลี่ย 9 เดือนแรก ของปี
2563 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 102.15 หดตัวร้อยละ -7.02 (%yoy)
ซึ่งได้รบั ผลกระทบจำกภำวะภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ผลผลิตพืชผล
เกษตรเพื่อเข้ำสูโ่ รงงำนแปรรูปลดลง เป็ นอย่ำงมำก ส่งผลให้ผลผลิต
ผลิตภัณฑ์อำหำรลดลงตำมไปด้วย โดยเฉพำะนำ้ ตำลทรำยดิบ (52.76%) น ้ำ ตำลทรำยขำว บริ สุท ธิ์ (-36.36%) น ้ำ มัน ปำล์ม (9.27%) แป้งมันสำปะหลัง (-7.74%) ผักผลไม้อบแห้ง (-17.93%)
และสับปะรดกระป๋ อง (-1.38%) รวมถึงได้รบั แรงกดดันจำกกำรแพร่
ระบำดของไวรัส COVID-19 คำสั่งเคอร์ฟิว/มำตรกำร Lockdown
และนโยบำย WFH ทำให้ผปู้ ระกอบกำรบำงส่วนขำดแคลนแรงงำน
และ มีกำลังกำรผลิตลดลง ทัง้ นี ้ หำกไม่รวมนำ้ ตำลทรำยพบว่ำ ดัชนี
ผลผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2563 อยู่ที่ระดับ
103.40 ขยำยตัวร้อยละ 1.35 (%yoy) ซึ่งส่วนใหญ่ ได้รบั อำนิสงส์
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ทำให้ผูบ้ ริโภคต้อ งกำร
กักตุนอำหำรเพิ่มมำกขึน้ ส่งผลให้ควำมต้องกำร
ผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็จรูป/อำหำร กึ่งสำเร็จรูป/อำหำรที่เก็บรักษำได้นำนขยำยตัว เช่น นำ้ มันถั่วเหลือง (18.31%) ปลำแช่แข็ง
(17.53%) ทูน่ำกระป๋ อง (15.65%) นำ้ ปลำ (10.05%) บะหมี่กึ่งสำเร็จรู ป (4.07%) ไส้กรอก (1.99%) และเนือ้ ไก่แช่เย็นแช่แข็ง
(1.80%) เป็ นต้น
สำหรับจำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรและเครือ่ งดื่มที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบกิจกำรและยัง
เปิ ดดำเนินกำร จำแนกตำมรำยหมวดอุตสำหกรรมที่สำคัญตำมจำพวก ปี 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

จานวนโรงงาน
ทัว่ ประเทศ (แห่ง)
12,159
461
12,620

ชนิดของโรงงาน (แห่ง)
จาพวก 1
จาพวก 2
จาพวก 3
40
170
12,9620
2
8
461
42
178
12,400

โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร
โรงงำนอุตสำหกรรมเครือ่ งดื่ม
รวม
ที่มำ : กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
หมำยเหตุ: โรงงำนจำพวกที่ 1 คือ มีเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตไม่เกิน 20 แรงม้ำ และคนงำนไม่เกิน 20 คน ซึง่ ไม่ใช้ฟืน ขีเ้ ลื่อยหรือแกลบ
เป็ นเชือ้ เพลิง โรงงำนประเภทนีไ้ ม่ตอ้ งขออนุญำตสำมำรถประกอบกิจกำรได้ทันที แต่ตอ้ งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงและ
ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
โรงงำนจำพวกที่ 2 คือ มีเครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตไม่เกิน 50 แรงม้ำ และคนงำนไม่เกิน 50 คน ซึง่ ไม่ใช้ฟืนขีเ้ ลื่อยหรือแกลบ
เป็ นเชือ้ เพลิงและไม่จดั อยูใ่ นจำพวกที่ 1 เมื่อเริม่ ประกอบกิจกำรต้องแจ้งต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม หรือสำนักงำนอุตสำหกรรมที่โรงงำนตัง้ อยู่
โรงงำนจำพวกที่ 3 คือ เครือ่ งจักรหรือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตเกิน 50 แรงม้ำ หรือคนงำนเกิน 50 คน หรือโรงงำนทุกขนำด ซึง่ ใช้ฟืน
ขีเ้ ลื่อยหรือแกลบเป็ นเชือ้ เพลิง ผูป้ ระกอบกำรต้องยื่นขออนุญำตจำกกรมโรงงำนหรืออุตสำหกรรมจังหวัดก่อนจึงตัง้ โรงงำนได้

ศูนย์วิจัยธนำคำรออกมสินวิเครำะห์แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มปี 2564 กรณีกำรระบำดของไวรัส
COVID-19 รอบใหม่ สำมำรถควบคุมได้ ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 คำดว่ำจะเริ่มฟื ้ นตัวอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่งได้รบั แรง
หนุนจำกแนวโน้มกำรฟื ้ นตัว ของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ำ้ หลัก และมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจ
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ภำยในประเทศ ของภำครัฐ ส่งผลให้แนวโน้มกำรบริโภคและกำรส่งออกอำหำรและเครือ่ งดื่มค่อยๆ ปรับตัวดีขนึ ้ อย่ำงไรก็ตำม
อุตสำหกรรม อำหำรและเครือ่ งดื่มอำจมีควำมเสีย่ งที่ทำให้ฟื้นตัวได้ชำ้ กว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19
รอบใหม่และ สถำนกำรณ์ภยั แล้งในปี 2564 มีระดับควำมรุนแรงสูง
ปั จจัยสนับสนุนที่เป็ นแรงหนุนให้อตุ สำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่ม เริม่ ฟื ้ นตัว
กำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคู่คำ้ หลัก (จีน สหรัฐฯ และญี่ปน)
ุ่ ทำให้ กิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ ภำคกำรผลิต และกำรบริโภคของครัวเรือนเริม่ ฟื ้ นตัว ส่งผลให้ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ อำหำรและเครือ่ งดื่มจะมี
แนวโน้มปรับตัวดีขนึ ้
มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจภำยในประเทศของภำครัฐ ซึง่ จะช่วยกระตุน้ กำรใช้จ่ำย/กำรบริโภคภำยในประเทศ และส่ง
แรงขับ เคลื่อ นต่อ เนื่ อ งให้ก ำรบริโภคอำหำรและเครื่อ งดื่ ม ในปี 2564 มี แ นวโน้ม ปรับ ตัว ดี ขึน้ ปั จ จัย เสี่ย งที่ อ ำจส่ง ผลให้
อุตสำหกรรมฯ ฟื ้ นตัวช้ำ
ควำมรุ นแรงของกำรแพร่ระบำดไวรัส COVID-19 รอบใหม่ ซึ่งหำกเกิดคำสั่งเคอร์ฟิว/มำตรกำร Lockdown/ภำครัฐ
สั่งปิ ดสถำนที่ต่ำงๆ จะทำให้ผคู้ นบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มนอกสถำนที่ลดลง และส่งกระทบเชิงลบต่อสินค้ำ อำหำรและ
เครื่องดื่ม เช่น แฮม เบคอน นำ้ ดื่ม นำ้ อัดลม ชำพร้อมดื่ม กำแฟพร้อมดื่ม โซดำ เป็ นต้น (ทัง้ นี ้ กำรระบำด รอบใหม่ จะส่ง
ผลบวกต่อสินค้ำอำหำรที่ผคู้ นต้องกำรกักตุนไว้ยำมฉุกเฉิน เช่น นำ้ มันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ทูนำ่ กระป๋ อง อำหำร/ผักกระป๋ อง
นำ้ ปลำ ซอส/เครือ่ งปรุงรส เป็ นต้น)
ควำมรุ นแรงของสถำนกำรณ์ภยั แล้งในปี 2564 อำจทำให้ผลผลิตพืชผักเพื่อเข้ำสูโ่ รงงำนแปรรู ปลดลง ส่งผลให้ กำร
ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรลดลงตำมไปด้วย
ดัชนีผลผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ย 9 เดือนแรก
ของปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ ร ะดับ 113.01 หดตัว ร้อยละ -0.33
(%yoy) ซึ่ง ได้ร ับ ผลกระทบจำก สถำนกำรณ์กำรแพร่ร ะบำดของ
ไวรัส COVID-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง ภำครัฐออกมำตรกำร
ควบคุมและสั่งปิ ด สถำนที่ต่ำงๆ ที่มีผคู้ นอยู่รวมกันเป็ นจำนวนมำก
ซึง่ มีควำมเสีย่ ง ในกำรแพร่เชือ้ ฯ รวมถึงมำตรกำร Lockdown ส่งผล
ให้ ควำมต้องกำรบริโภคเครื่องดื่มจำกทัง้ ผูบ้ ริโภคในประเทศและ
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติหดตัวลง โดยเครื่องดื่มที่หดตัวลง ได้แก่ ชำ
พร้อ มดื่ ม (-10.90%) น ำ้ ดื่ ม (-5.38%) กำแฟพร้อ มดื่ ม (-2.87%)
โซดำ (-2.48%) และนำ้ อัดลม (-2.37%) กำรส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ 9 เดือนแรก ของปี 2563 มีมลู ค่ำ 40,473.80 ล้ำนบำท
ขยำยตัวร้อยละ 0.71 (%yoy) ซึ่งกำรส่งออกเครื่องดื่มขยำยตัวจำก
ควำม ต้องกำรบริโภคเครื่องดื่มของประเทศคู่คำ้ หลักที่เพิ่มมำกขึน้
(กัมพูชำ ลำว และเมียนมำร์) โดยเครื่องดื่มที่ขยำยตัว ได้แก่ นมยู
เอชที (17.19%) กำแฟพร้อ มดื่ ม (10.85%) น ำ้ อัด ลมและ น ำ้ ดื่ม
(2.09%)
ศูนย์วิจัยธนำคำรออกมสินวิเครำะห์แนวโน้มอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มปี 2564 กรณีกำรระบำดของไวรัส
COVID-19 รอบใหม่ สำมำรถควบคุมได้ภำยในไตรมำสที่ 1 ปี 2564 คำดว่ำจะเริ่มฟื ้ นตัวอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่งได้รบั แรง
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หนุนจำกแนวโน้ม กำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ำ้ หลัก และมำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศของภำครัฐ ส่งผลให้แนวโน้มกำรบริโภคและกำรส่งออกอำหำรและเครือ่ งดื่มค่อยๆ ปรับตัวดีขนึ ้ อย่ ำงไรก็ตำม
อุตสำหกรรมอำหำรและเครือ่ งดื่มอำจมีควำมเสีย่ งที่ทำให้ฟื้นตัวได้ชำ้ กว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ หำกกำรระบำดของไวรัส COVID-19
รอบใหม่และสถำนกำรณ์ภยั แล้งในปี 2564 มีระดับควำมรุ นแรงสูง ปั จจัยสนับสนุนที่เป็ นแรงหนุนให้อตุ สำหกรรมฯ เริ่มฟื ้ นตัว
กำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ำ้ หลัก (จีน สหรัฐฯ และญี่ปน)
ุ่ โดย IMF ได้คำดกำรณ์กำร
เติบโตของเศรษฐกิจไทย จีน ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 4.0%, 8.2%, 2.3% และ 3.1% ตำมลำดับ (ปี 2563 เติบโต 7.1%, 1.9%, -5.3% และ -4.3% ตำมล ำดับ) ทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ภำคกำรผลิต และกำรบริโภคของครัวเรือนเริ่มฟื ้ น
ตัว ส่งผลให้ควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์อำหำรและเครือ่ งดื่มจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ ้
มำตรกำรกระตุน้ เศรษฐกิจภำยในประเทศของภำครัฐ อำทิ โครงกำรเพิ่มกำลังซือ้ ให้แก่ผมู้ ีบตั รสวัสดิกำรแห่งรัฐ (เพิ่ม
วงเงินบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเพื่อกำรอุปโภคบริโภค จำนวน 500 บำท/คน ระยะเวลำ 3 เดือน) โครงกำรคนละครึง่ เฟส 2 (ภำครัฐ
จะร่วมจ่ำยค่ำอำหำร เครือ่ งดื่ม และสินค้ำทั่วไป) มำตรกำรเรำเที่ยวด้วยกัน (มุง่ กระตุน้ ให้คนที่มี ระดับรำยได้ปำนกลำงถึงสูงมี
กำรใช้จ่ำยมำกขึน้ ) และกำรปรับปรุ งมำตรกำรตรวจลงตรำประเภทคนอยู่ช่ วั ครำวเป็ น กรณีพิเศษ (Smart Visa) (เพื่อดึงดูด
กลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชำญ นักลงทุน ผูบ้ ริหำร และผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจ) ซึ่งจะช่วยกระตุน้ กำรใช้จ่ำย/กำรบริโภคภำยในประเทศ และ
ส่งแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องให้กำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในปี 2564 มีแนวโน้ม ปรับตัวดีขึน้ ปั จจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลให้
อุตสำหกรรมฯ ฟื ้ นตัวช้ำ
ควำมรุ น แรงของสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ร ะบำดไวรัส COVID-19 รอบใหม่ ซึ่ ง หำกเกิ ด ค ำสั่ง เคอร์ฟิ ว/มำตรกำร
Lockdown/ภำครัฐสั่งปิ ดสถำนที่ตำ่ งๆ จะทำให้ผคู้ นบริโภคอำหำรและเครือ่ งดื่มนอกสถำนที่ลดลง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
สินค้ำอำหำรและเครือ่ งดื่มในบำงประเภท เช่น แฮม เบคอน นำ้ ดื่ม นำ้ อัดลม ชำพร้อมดื่ม กำแฟพร้อมดื่ม โซดำ เป็ นต้น (ทัง้ นี ้
หำกเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินผูค้ นจะเริ่มกักตุนอำหำรเพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อสินค้ำอำหำรสำเร็จรู ป/ อำหำรกึ่งสำเร็จรู ป/
อำหำรที่เก็บรักษำได้นำน เช่น นำ้ มันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรู ป ทูน่ำกระป๋ อง อำหำร/ผักกระป๋ อง นำ้ ปลำ ซอส/เครื่องปรุ งรส เป็ น
ต้น)
ควำมเสี่ยงจำกภัยแล้งและสภำพอำกำศที่แปรปรวน โดยหำกในปี 2564 ยังคงประสบปั ญหำภัยแล้งที่มีระดับ ควำม
รุ นแรงสูงทัง้ สภำพอำกำศที่มีอุณหภูมิควำมร้อนสูง ภำวะฝนตกทิง้ ช่วง ปริมำณนำ้ ฝนต่ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้ ปริมำณ
นำ้ ฝนและระดับนำ้ ในเขื่อนมีไม่เพียงพอใช้ทำกำรเกษตร และส่งผลกระทบต่อปริมำณผลผลิตพืชผลเกษตร ซึ่งเป็ นวัตถุดิบ
สำคัญในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเข้ำสู่โรงงำนแปรรูปมีทิศทำงลดลง โดยเฉพำะข้ำว นำ้ ตำล และ ผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลัง
สหรัฐฯ ประกำศตัดสิทธิพิเศษทำงภำษี ศลุ กำกร (GSP) กับสินค้ำไทยเพิ่มเติมอีก 231 รำยกำร (เดิมสินค้ำไทยถูกตัด
สิทธิ์ 573 รำยกำร) มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 30 ธันวำคม 2563 โดยมีควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรส่งออก ผลิตภัณฑ์
อำหำรของไทย (เช่น อำหำรทะเลแปรรูป ปลำแช่เย็นแช่แข็ง/แปรรูป ผักผลไม้แปรรูป น้ ำเชื่อม นำ้ ตำลทรำย ซอสถั่วเหลือง นำ้
ผักและนำ้ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ถ่วั ผักแช่เย็นแช่แข็ง/แปรรู ป สตรอเบอร์รี ใบชำเขียว นำ้ เชื่อมกลูโคส เส้นพำสตำ ทูนำ่ แปรรูป หอย
สเนล เป็ นต้น) ซึง่ จะถูกเก็บภำษี นำเข้ำสูงสุดตำมอัตรำภำษี ปกติ ทำให้ผลิตภัณฑ์ อำหำรของไทยสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนรำคำ อย่ำงไรก็ ตำม ผลกระทบจำกกำรถูกตัดสิทธิ์ GSP ต่อสินค้ำอำหำรแต่ละประเภทจะมีผลมำกหรือน้อย
เพียงใดขึน้ อยู่กบั ผูป้ ระกอบกำรแต่ละรำยจะเลือกใช้สิทธิ์ GSP หรือไม่ หรือขึน้ อยู่กับระดับอัตรำภำษี และมูลค่ำกำรใช้สิทธิ์
GSP ของแต่ละสินค้ำว่ำอยูใ่ นระดับสูงหรือต่ำ (โดยหำกมีระดับอัตรำภำษี และมูลค่ำกำรใช้สทิ ธิ์ในระดับสูง อำจมีควำมเสีย่ งสูง
ที่จะได้รบั ผลกระทบมำก)

51

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ภำพรวมอุตสำหกรรมร้ำนอำหำร
อุตสำหกรรมร้ำนอำหำรมีควำมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว กำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจะ
ส่งผลให้อุตสำหกรรมร้ำนอำหำรขยำยตัว หำกพิจำรณำจำกสถิ ติจะเห็นว่ำกำรเพิ่มขึน้ ของนัก ท่องเที่ยวทัง้ ชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติเพิ่มขึน้ ทุกปี โดยค่ำใช้จ่ำยของนักท่ องเที่ยวหลักๆ ประกอบด้วย ค่ำที่พกั ค่ำสินค้ำหรือของฝำก ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม สอดคล้องกับกำรมีชื่อเสียงของอำหำรไทยในระดับโลก และกำรสนับสนุนอย่ำงเป็ นรู ปธรรมในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองของภำครัฐและเอกชน ล้วนเป็ นปั จจัยผลักดันให้ธุรกิจร้ำ นอำหำรเติบโตตำมอย่ำงต่อเนื่อง
ปั จจุบนั มูลค่ำตลำดอุตสำหกรรมร้ำนอำหำรในประเทศไทยมีมลู ค่ำสูงกว่ำ 4 แสนล้ำนบำท (ที่มำ: สรุ ปข้อมูลและเทรนด์ธุรกิจ
ร้ำนอำหำรในประเทศไทย Wongnai) และมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
ของธุรกิจร้ำนอำหำรที่เพิ่มขึน้ ทำให้มีผปู้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรหรือเครื่องดื่มรำยใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่อง จำกพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ยุคปั จจุบนั ที่เร่งรีบ และต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็ว ถือเป็ นโอกำสของผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรในกำรนำเทคโนโลยีมำช่วย
บริหำรต้นทุนกำรดำเนินกำร และเพิ่มช่องทำงใหม่ในกำรให้บริกำรเพื่อเข้ำถึงกลุม่ ลูกค้ำได้อย่ำงหลำกหลำย เช่น กำรโฆษณำ
ผ่ำนสื่อ Social media ต่ำงๆ และกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดส่งในรู ปแบบของ Delivery food ดังเช่น Line Man, Grab Food,
Food Panda เป็ นต้น (ที่มำ: กรมพัฒนำธุรกิจและกำรค้ำ) นอกเหนือจำกกำรให้ควำมสำคัญ กับรสชำติและคุณภำพอำหำร
ผูป้ ระกอบกำรยุคปั จจุบนั ควรให้ควำมสำคัญกับควำมสะอำด และสุขอนำมัยของผูบ้ ริโภคร่วมด้วย เนื่องจำกกำรบริโภคอำหำร
ของผูบ้ ริโภคปั จจุบนั ให้ควำมสำคัญกับอำหำรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ ผูป้ ระกอบกำรควรปรับปรุ งรสชำติ และส่วนผสมให้
ตรงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค รวมถึงภำชนะที่นำมำใช้ในกำรทำอำหำรและภำชนะใส่อำหำรควรสะอำด ถูกสุขอนำมัย
กำรประกำศผ่อนปรนมำตรกำร lock down สำหรับธุรกิจร้ำนอำหำรที่ไม่อยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ ถึงแม้ว่ำเป็ นกำร
ผ่อนปรนที่มีขอ้ จำกัด แต่ถือได้วำ่ เป็ นสัญญำณที่ดีตอ่ ธุรกิจร้ำนอำหำรเนื่องจำกไม่เพียงแต่จะช่วยให้ช่องทำงกำรทำรำยได้หลัก
ของร้ำนกลับมำ แต่ยงั น่ำจะส่งผลให้เกิดควำมผ่อนคลำยควำมกดดันของผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรในกลุม่ ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
คำดว่ำบรรยำกำศกำรกลับเข้ำมำนั่งรับประทำนอำหำรในร้ำนน่ำจะยังไม่กลับเข้ำสูส่ ภำวะปกติ เนื่องจำกผูบ้ ริโภคยังคงมีควำม
กังวลจึงน่ำที่จะหลีกเลี่ยงกำรรวมรวมกลุม่ ในที่สำธำรณะ และอำจยังคงสั่งอำหำรมำรับประทำนในที่พกั มำกยิ่งขึน้ จึงยังเป็ น
ปั จจัยสำคัญที่กดดันธุรกิจร้ำนอำหำรในช่วงที่เหลือของปี นี ้ นอกจำกนี ้ ธุรกิจร้ำนอำหำรยังต้องเผชิญข้อจำกัดที่สง่ ผลกระทบต่อ
กำรฟื ้ นตัวหลังกำรระบำดของโควิด 19 ผ่ำนพ้นไป โดยเฉพำะปั จจัยด้ำนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป็ นผลจำกกำรที่ภำคธุรกิจ
ต่ำงๆ ต้องปิ ดตัวลงชั่วครำว ซึง่ ส่งผลกระทบต่อเนื่องมำยังควำมเชื่อมั่นในกำรมีงำนและกำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภคลดลง ทำให้ภำค
ธุรกิ จและผูบ้ ริโภคจะมีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำย รวมถึงกำรชะลอตัวในภำคกำรท่องเที่ยวจำกจำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติและไทยที่ลดลงอย่ำงหนัก
ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 คลี่คลำยลงและไม่เกิดกำรระบำดระลอกใหม่ ภำครัฐคงจะมีกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรเพิ่มเติมให้รำ้ นอำหำรประเภทอื่นสำมำรถกลับมำให้บริกำรได้ อย่ำงไรก็ตำม ผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรเองยังต้องเจอ
โจทย์ที่ทำ้ ทำยที่ตอ้ งปรับตัว เนื่องจำกผูบ้ ริโภคระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยมำกขึน้ ซึ่งน่ำจะส่งผลให้ไม่เพียงแต่จำนวนผูบ้ ริกำร
เฉลี่ยต่อวันที่ลดลง แต่คำดว่ำมูลค่ำกำรใช้บริกำรต่อมือ้ ของผูบ้ ริโภคก็น่ำจะมีกำรหดตัวอีกด้วย ทำให้เกิดผลกระทบต่อรำยได้
ของผูป้ ระกอบกำร ขณะที่ตน้ ทุนกำรประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึน้ จำกต้นทุนแฝงที่เกิดจำกกำรปรับเปลีย่ นรู ปแบบธุรกิจให้สำมำรถ
รองรับช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มเติม หรือค่ำใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์ทำควำมสะอำด เป็ นต้น
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด -19 ที่ดีขนึ ้ ส่งผลให้ภำครัฐทยอยผ่อนปรนให้ธุรกิจร้ำนอำหำรทยอยกลับมำ
เปิ ดทำกำรได้ตำมลำดับ และภำยใต้สมมติฐำนที่ไม่มกี ำรระบำดระลอกใหม่ในช่วงที่เหลือของปี นี ้ คงจะช่วยให้รำ้ นอำหำรที่เน้น
กำรให้บริกำรแบบนั่งทำนในร้ำนมีโอกำสกลับมำสร้ำงรำยได้ อย่ำงไรก็ดี ผลต่อรำยได้สทุ ธิของร้ำนอำหำรประเภทนีท้ ี่เกิดจำก
กำรดำเนินธุรกิจบนสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม นัน้ ยังมีควำมแตกต่ำงกันโดยขึน้ อยู่กบั ปั จจัยที่สำคัญต่ำงๆ อีก
หลำยประกำร อำทิ ควำมคุม้ ค่ำของสินค้ำและบริกำร ทำเลที่ตงั้ ของร้ำนอำหำร รวมถึงต้นทุนทำงธุรกิจที่แตกต่ำงกัน ไม่เพียง
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เท่ำนีพ้ ฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนไปคุน้ ชินกับกำรใช้บริกำรออนไลน์และบริกำรจัดส่ง ถึงที่พกั (Delivery) มำกขึน้ ประกอบ
กับข้อจำกัดในกำรสร้ำงรำยได้จำกจำนวนลูกค้ำที่อำจจะยังไม่กลับมำได้เท่ำเดิมและค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ เพื่อเรียกฟื ้ นควำม
เชื่อมั่นรวมถึงเป็ นกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทำงธุรกิจ อีกทัง้ กำลังซือ้ โดยรวมของประชำชนก็อ่อนแรง จำก
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภำคกำรท่องเที่ยวที่หดตัว นอกจำกนี ้ ยังมีประเด็นด้ำนกำรแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่ง
อำจส่งผลให้รำ้ นอำหำรบำงส่วนจำเป็ นต้องปิ ดกิจกำรไป
ศูนย์วิจยั กสิกรไทย คำดว่ำธุรกิจร้ำนอำหำรในปี 2563 จะมีมลู ค่ำรวมอยู่ที่ 4.37 – 4.41 แสนล้ำนบำท ขยำยตัวร้อย
ละ 1.4 – 2.4 จำกปี 2562 จำกกำรลงทุนของผูป้ ระกอบกำร อย่ำงไรก็ตำมกำรแข่งขันที่สูงและต้นทุนธุรกิ จที่ปรับตัวสูงขึน้
รวมถึงปั จจัยท้ำทำยในธุรกิจ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบกำรจำเป็ นต้องปรับตัวผลจำกกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องของผูป้ ระกอบกำร
รวมถึงตลำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่มีกำรขยำยตัวอยูบ่ ำ้ ง ทำให้ธุรกิจร้ำนอำหำรในปี 2563 ยังคงสำมำรถเติบโตได้อยู่แต่กำร
ขยำยตัวดังกล่ำวเป็ นกำรขยำยตัวในอัตรำที่ชะลอตัวลง เนื่องจำกยังมีโจทย์ทำ้ ทำยรอบด้ำนที่รออยู่ ซึ่งน่ำจะสร้ำงแรงกดดัน
อย่ำงมำกให้แก่ผปู้ ระกอบกำรในปั จจุบนั รวมไปถึงกลุม่ ผูป้ ระกอบกำรหน้ำใหม่ที่สนใจเข้ำมำลงทุนในธุรกิจโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กลุม่ ผูป้ ระกอบกำรร้ำนอำหำรขนำดกลำงและเล็ก ที่ตอ้ งพยำยำมประคองตัวจำกปั จจัยแวดล้อมทำงธุรกิจที่เข้มข้นมำกขึน้

ภำพรวมอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์
ปี 2562 โครงกำรเปิ ด ใหม่ ทั้ง หมด 480 โครงกำร เพิ่ ม ขึ น้ 23 โครงกำรเปรี ย บเที ย บกับ ปี 2561 เป็ น โครงกำร
คอนโดมิเนียม 65,441 ยูนิต ลดลง 7,044 ยูนิต (-9.7%) โครงกำรบ้ำนเดี่ยว 12,121 ยูนิต เพิ่มขึน้ 1,128 ยูนิต (+10.3%) โดย
ค่ำเฉลีย่ กำรเปิ ดโครงกำรใหม่ในปี 2562 เท่ำกับ 9,270 ยูนิตต่อเดือน
ในปี 2563 จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 คำดว่ำจะทำให้มีกำรชะลอกำรเปิ ดโครงกำรใหม่
ของผูป้ ระกอบกำรทัง้ รำยใหญ่และรำยเล็กหันมำเน้นกำรระบำยสต็อคบ้ำนในโครงกำรเดิม โดยประมำณกำรจำนวนยูนิ ตเปิ ด
ใหม่ในปี 2563 เท่ำกับ 56,662 ยูนิตลดลง 54,592 ยูนิต (-49.1%) จำกปี 2562 โดยเมื่อประมำณเจำะลึกลงแต่ละประเภทของ
โครงกำรคำดว่ำจำนวนยูนิตเปิ ดใหม่ของคอนโดมิเนียมจะเท่ำกับ 27,551 ยูนิต ลดลง 37,890 ยูนิต (-57.9%) จำนวนโครงกำร
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บ้ำนเดี่ยวเปิ ดใหม่เท่ำกับ 7,394 ยูนิต ลดลง 4,727 ยูนิต (-39.0%) ประมำณกำรค่ำเฉลี่ยจำนวนยูนิตเปิ ดใหม่รวมทุกประเภท
โครงกำรเท่ำกับ 4,720 ยูนิต/เดือน

ที่มำ: ข้อมูลธนำคำรเกียรตินำคิน

4) ภาวะการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมหลำกหลำย แบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นสินค้ำที่จำเป็ นต่อ
กำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ ครอบคลุมสำหรับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรมโรงแรม อุตสำหกรรมอำหำรและ
เครื่องดื่ม ซึ่งเป็ นอุตสำหกรรมหลักที่สร้ำงรำยได้ให้ประเทศไทยเป็ นอันดับต้นๆ ปั จจุบนั กำรแข่งขันในธุรกิจ นำ้ ยำทำควำม
สะอำดมีกำรแข่งขันค่อนข้ำ งรุ นแรง เนื่องจำกมีผปู้ ระกอบกำรเพิ่มขึน้ เป็ นจำนวนมำกทัง้ รำยเล็กและรำยใหญ่ที่มีทงั้ กำรจัด
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ประเภทนำ้ ยำ รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบ โดยบริษัทเน้นกำรวิจัยพัฒนำสูตรผลิตเพื่ อเพิ่ม
คุณสมบัติพิเศษของนำ้ ยำและติดตำมเทคโนโลยีดำ้ นกำรทำควำมสะอำดและฆ่ ำเชือ้ สมัยใหม่มำนำเสนอให้แก่ลกู ค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำที่หลำกหลำยและสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งรำยอื่นๆ ได้ อย่ำงไรก็
ตำม บริษัทมีจุดแข็งและมีควำมได้เปรียบคู่แข่ง เรื่องควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่ครอบคลุมทุกควำม
ต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำด้ำนกำรทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ มีควำมพร้อมด้ำนบริกำรหลังกำรขำย และมีควำมพร้อมด้ำนช่อง
ทำงกำรจำหน่ำยที่ครอบคลุมทั่วประเทศจึงมีควำมได้เปรียบด้ำนกำรขนส่ง (logistics) ส่งผลให้บริษัทคำดว่ำจะยังคงสำมำรถ
แข่งขันกับคูแ่ ข่งในอุตสำหกรรมได้
คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทจะเป็ นบริษัทที่จดั จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็ นผูป้ ระกอบกำร
รำยใหญ่ ทัง้ ที่เป็ นบริษัทใหญ่จำกต่ำงประเทศและในประเทศไทยที่มีนำ้ ยำทำควำมสะอำด เครื่องจักรอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์หรือ
กำรบริกำรที่คล้ำยกับกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีควำมได้เปรียบคู่แข่ง เรื่องควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และกำร
บริกำรที่ครบวงจร เมื่อเปรียบเทียบกับ คู่แข่งหรือ ผูผ้ ลิตรำยอื่นๆในอุตสำหกรรม กล่ำวคือ ผูผ้ ลิตรำยอื่นจะเน้นผลิตภัณฑ์
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือลูกค้ำกลุม่ ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง โดยเฉพำะเท่ำนัน้ โดยคู่แข่งของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตำมกลุม่
ผลิตภัณฑ์ มีรำยละเอียดดังนี ้
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ประเภทผลิตภัณฑ์
นำ้ ยำทำควำมสะอำด ประกอบด้วย นำ้ ยำซักรีด นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ และนำ้ ยำทำควำม
สะอำดทั่วไป
ผลิตภัณฑ์เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
(ทัง้ กำรขำยและกำรให้เช่ำเครื่อง)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสระว่ำยนำ้
(ทัง้ กำรขำยเครื่องจักรอุปกรณ์เกี่ยวกับสระว่ำยนำ้ และกำรก่อสร้ำงสระว่ำยนำ้ )

ตัวอย่างรายชื่อคู่แข่ง
บจก.เอ็กโคแล็บ
บจก.ไดเวอร์ซ่ี ไฮยีน (ประเทศไทย)
บจก.เอ็กโคเคม
บจก.วินเทอร์ฮำลเตอร์ (ประเทศไทย)
บจก.โฮบำร์ท (ประเทศไทย)
บจก.ส.นภำ (ประเทศไทย)
บจก.พูลแอนด์สปำ โปรดักส์
บจก.เจดีพลู ส์

หมำยเหตุ: ข้อมูลจำกฝ่ ำยกำรตลำดของบริษัท

บริษัท / คู่แข่ง
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
บจก.เอ็กโคแล็บ
บจก.ไดเวอร์ซ่ี ไฮยีน (ประเทศไทย)
บจก.เอ็กโคเคม
บจก.วินเทอร์ฮำลเตอร์ (ประเทศไทย)
บจก.โฮบำร์ท (ประเทศไทย)
บจก.ส.นภำ (ประเทศไทย)
บจก.พูลแอนด์สปำ โปรดักส์
บจก.เจดีพลู ส์

2562

ทุนจด
ทะเบียน
(ล้านบาท)

สินทรัพย์
(ล้านบาท)

รายได้
(ล้านบาท)

กาไร
(ล้านบาท)

อัตรากาไร
สุทธิ
(ร้อยละ)

140.00/1
48.00
367.35
50.00
4.00
ไม่มีขอ้ มูล
100.00
1.00
96.00

942.92
1,084.10
792.29
130.16
45.02
ไม่มีขอ้ มูล
1,265.82
204.47
283.17

1,003.83
2,262.11
1,300.91
98.67
48.34
ไม่มีขอ้ มูล
1,054.14
355.55
314.35

51.60
120.68
222.52
5.39
0.28
ไม่มีขอ้ มูล
103.74
71.34
5.13

5.14
5.33
17.11
5.46
1.65
ไม่มีขอ้ มูล
9.84
20.07
1.63

ที่มำ : ข้อมูลจำก BOL
หมำยเหตุ: /1 – ก่อนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนในปี 2563 ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 170 ล้ำนบำท ทุนชำระแล้ว 120 ล้ำนำท

บริษั ท มี คู่แ ข่งที่ สำคัญด้ำนผลิตภัณ ฑ์น ำ้ ยำทำควำมสะอำด ได้แ ก่ บจก.เอ็กโคแล็บ และ บจก.ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน
(ประเทศไทย) ซึ่งเน้นทำกำรตลำดกับลูกค้ำกลุม่ โรงแรม รีสอร์ท และโรงงำนอุตสำหกรรม แต่บริษัทมีควำมแตกต่ำงกับคูแ่ ข่ง
รำยดังกล่ำวด้ำนควำมหลำยหลำยของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสนิ ค้ำกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวและกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นสระว่ำยนำ้ ใน
กำรเสนอให้แก่ลูกค้ำร่วมด้วย รวมถึงกำรให้บริกำรที่ครบวงจรจำกกำรที่มี ทีมงำน ศูนย์ธุรกิ จ สำขำ ตัวแทนจำหน่ำย ที่
ครอบคลุมพืน้ ที่ท่วั ประเทศไทย ในส่วนของ บจก.เอ็กโคเคม คู่แข่งดังกล่ำวจะเน้นทำกำรตลำดนำ้ ยำทำควำมสะอำดให้ลกู ค้ำ
กลุม่ โรงพยำบำลเป็ นหลัก ในขณะที่บริษัทมีกลุม่ ลูกค้ำที่หลำกหลำย
คู่แข่งที่สำคัญด้ำนผลิตภัณฑ์เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ ได้แก่ บจก.วินเทอร์ฮำลเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจก.โฮ
บำร์ท (ประเทศไทย) เป็ นบริษัทข้ำมชำติที่ทำกำรตลำดในกลุม่ ลูกค้ำร้ำนอำหำรในประเทศไทยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย ในขณะที่
TSS ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่ดแู ลรับผิดชอบธุรกิจด้ำนจำหน่ำยและให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ TSS มีควำมแตกต่ำงกับคูแ่ ข่ง
รำยดังกล่ำวด้ำนกำรตลำดผ่ำนเครือข่ำยสำขำและตัวแทนจำหน่ำย พร้อมด้วยทีมช่ำงในกำรให้บริกำรหลังกำรขำยที่ครอบคลุม
พืน้ ที่ท่วั ประเทศไทย
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สำหรับคู่แข่งของบริษัทด้ำนผลิตภัณฑ์กลุ่มสระว่ำยนำ้ ได้แก่ บจก.ส.นภำ (ประเทศไทย) บจก.พูลแอนด์สปำ โปร
ดักส์ และบจก.เจดีพลู จะแข่งขันทำกำรตลำดกับบริษัทในกลุม่ ลูกค้ำโรงแรม และกลุม่ ผูพ้ ฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทเน้น
กลยุทธ์ในกำรแข่งขันด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนเครือข่ำยสำขำและตัวแทนจำหน่ำย และควำมพร้อมด้ำนกำรบริกำรที่
ครอบคลุมพืน้ ที่ท่วั ประเทศไทย อีกทัง้ MP ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ดแู ลรับผิดชอบธุรกิจด้ำนกำรวำงระบบและจำหน่ำยเครื่องจักร
อุปกรณ์สระว่ำยนำ้ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยตรำสินค้ำ Pentair ซึ่งเป็ นผูน้ ำอันดับ 1 ของโลกด้ำนธุรกิจสระว่ำยนำ้ ซึ่งตรำสินค้ำที่
เป็ นที่นำ่ เชื่อถือเป็ นปั จจัยสำคัญที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของลูกค้ำในกำรเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นสระว่ำยนำ้
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และการผลิต
1) กำรจัดหำวัตถุดิบ
บริษัทและบริษัทย่อยจัดหำวัตถุดิบในกำรผลิตนำ้ ยำทำควำมสะอำดจำกผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบหลำยรำยทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภำพ รำคำ ประวัติกำรซือ้ ขำย ควำมสำมำรถในกำรจัดหำและจัดส่ง ซึง่
บริษัทได้กำหนดนโยบำยในกำรจัดซือ้ วัตถุดิบโดยพิจำรณำคัดเลือกจำกทะเบียนรำยชื่อผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบที่ผำ่ นกำร
ประเมินคุณสมบัติ (Approved Vendor List) และตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบให้เป็ นไปตำมที่กำหนดก่อนกำร
สั่งซือ้ บริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำรประเมินผูผ้ ลิตและผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบแต่ละรำยโดยเฉพำะด้ำนคุณภำพและกำร
ส่งมอบทันเวลำที่กำหนดเป็ นประจำอย่ำงต่อเนื่อง (อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ) ในกรณีที่มีผผู้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ำยรำย
ใหม่ บริษัทจะให้ผจู้ ดั จำหน่ำยเสนอรำคำและทำตำมขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนจัดซือ้ ตำมนโยบำยที่บริษัทกำหนด โดย
จะทำกำรเปรียบเทียบรำคำจำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหรือผูใ้ ห้บริกำร 2-3 รำยขึน้ ไป เพื่อให้บริษัทสำมำรถจัดหำวัตถุดิบที่มี
คุณภำพ ได้มำตรฐำน ในรำคำที่เหมำะสม ในปริมำณที่เพียงพอต่อกำรใช้งำนกำรผลิต และส่งมอบทันตำมกำหนด
บริษัทและบริษัทย่อยมีสดั ส่วนกำรจัดซือ้ จำกต่ำงประเทศและในประเทศ ปี 2561 ถึงปี ปี 2563 ดังนี ้
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%
เคมีพเิ ศษ(คลอรีน)
10.14
2.35%
14.4
3.21%
5.14
0.92%
เครือ่ งและอุปกรณ์
106.21 24.61% 105.54 23.51%
58.69 10.54%
วัตถุดิบ
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%
เคมีพเิ ศษ(คลอรีน)
40.71
9.43%
30.36
6.76%
24.95
4.48%
เครือ่ งและอุปกรณ์
102.14 23.67% 117.55 26.18%
91.93 16.51%
นา้ ยา
1.12
0.26%
0.98
0.22%
0.61
0.11%
วัตถุดิบ
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%
รายการซือ้

บริษัทมีแนวทำงในกำรจัดกำรกับวัตถุดิบ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ปั ญหาการพึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย
ที่ผำ่ นมำบริษัทไม่มีกำรพึง่ พิงผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใดรำยหนึง่ เนื่องจำกวัตถุดิบที่บริษัทซือ้ มำมีผจู้ ดั
จำหน่ำยหลำยรำย ซึ่งบริษัทสำมำรถเปรียบเทียบรำคำ และคุณภำพของวัตถุดิบ รวมไปถึงคุณภำพของกำรบริกำร
ของผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ัดจำหน่ำยในแต่ละรำย ยกเว้นเคมีภณ
ั ฑ์ต ำมสูตรผลิต Calgonit ของ Calvatis GMBH และกลุม่
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อุปกรณ์สระว่ำยนำ้ Pentair และสระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ป Magiline ซึ่งกลุม่ บริษัทเป็ นตัวแทนจำหน่ำยของเจ้ำของตรำ
สินค้ำนัน้ ๆ เป็ นต้น
2. ปั ญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
บริษัทมีสถำนที่จดั เก็บวัตถุดิบในบริเวณเดียวกับโรงงำนที่อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึง่ สำมำรถรองรับ
ปริมำณวัตถุดิบและควบคุมสภำพแวดล้อมเพื่อรักษำคุณภำพของวัตถุดิบได้อย่ำงเพียงพอ แต่กำรใช้งำนปั จจุบนั ใช้
เกือบเต็มพืน้ ที่แล้ว โดยบริษัทมีแผนกำรลงทุนโครงกำรขยำยพืน้ ที่คลังสินค้ำสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติมในพืน้ ที่
อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บแยกวัตถุดิบอันตรำยให้เหมำะสมมำกยิ่งขึน้ ควบคู่
กับกำรจัดวำงให้เหมำะสมกับโปรแกรม SCADA ที่จะลงทุนซือ้ มำติดตัง้ และใช้งำนกับระบบงำนฝ่ ำยผลิตให้เป็ น
ระบบอัตโนมัติมำกยิ่งขึน้ และสำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง ฝ่ ำยบัญชีได้ทนั ที ในส่วนพืน้ ที่คลังสินค้ำสำหรับจัดเก็บ
เครือ่ งจักรอุปกรณ์ อำทิ เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ เครือ่ งป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติ เป็ นต้น บริษัทมีคลังสินค้ำที่อำเภอเขำ
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี ในกำรจัดเก็บเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่ำงเพียงพอ โดยภำยหลังจำกบริษัทลงทุนโครงกำรขยำย
พืน้ ที่คลังสินค้ำที่อำเภอเขำย้อย และลงทุนก่อสร้ำง Showroom ที่ตำบลวังมะนำวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรรักษำคุณภำพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่รอส่งมอบให้แก่ลกู ค้ำหรือรอติดตัง้ ให้แก่ลกู ค้ำที่ประสงค์จะเช่ำเครื่องล้ำง
ภำชนะอัตโนมัติได้ โดยจัดเก็บแยกต่ำงหำกจำกพืน้ ที่คลังจัดเก็บวัตถุดิบ อีกทัง้ ยังช่วยเพิ่มพืน้ ที่คลังสินค้ำสำหรับกำร
จัดเก็บเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติได้มำกยิ่งขึน้ เพื่อรองรับกำรทำกำรตลำดในรู ปแบบกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องได้
3. ปั ญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษั ท ไม่เคยประสบปั ญ หำกำรขำดแคลนวัต ถุดิบ เนื่ อ งจำกบริษัทสำมำรถจัด หำวัต ถุดิบ ได้จำกผูจ้ ัด
จำหน่ำยหลำยรำย ทัง้ จำกในประเทศและจำกต่ำงประเทศ และมีระบบบริหำรกำรจัดซือ้ ระบบกำรควบคุมปริมำณ
ขัน้ ต่ำและปริมำณขัน้ สูงของวัตถุดิบทุกประเภทเพื่อให้โรงงำนมีวตั ถุดิบเพียงพอต่อแผนกำรผลิตนำ้ ยำแต่ละชนิดได้
มีกำรจัดเก็บผลิตภัณฑ์และเครือ่ งจักรอุปกรณ์ให้มีปริมำณเพียงพอกับแผนกำรขำยประจำปี
2) กำรจัดหำผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ำย แบ่งเป็ น 2 กลุม่ ประกอบด้วย เคมีภณ
ั ฑ์ที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและ
จำหน่ำย และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสั่งผลิตหรือซือ้ มำเพื่อจำหน่ำย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. เคมีภณ
ั ฑ์ที่บริษัทเป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย
บริษัทมีโรงงำนที่ใช้ในกำรผลิต นำ้ ยำทำควำมสะอำดทุกประเภท เพื่อจำหน่ำยให้กับบริษัทย่ อยในกำร
ดำเนินธุรกิจและจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำ รวมทัง้ จำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำโดยตรงและจำหน่ำยให้แก่ลกู ค้ำผ่ำนทำงตัวแทน
จำหน่ำยของบริษัทที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร
โรงงำนของบริษัทตัง้ อยูท่ ี่อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ปั จจุบนั มีกำลังกำรผลิตเท่ำกับ 1,200 ตันต่อเดือน
สำหรับ น ำ้ ยำ (Liquid Hygiene Cleaning) และ 400 ตัน ต่อ เดือ นสำหรับ ผงน ำ้ ยำ (Powder Hygiene Cleaning)
ทัง้ นีข้ อ้ มูลดังกล่ำวบริษัทคำนวณกำลังกำรผลิตจำกชั่วโมงกำรผลิต 8 ชั่วโมง และ 20 วันทำกำรต่อเดือน
2. ผลิตภัณฑ์ท่บี ริษัทสั่งผลิตหรือซือ้ มาเพื่อจาหน่าย
บริษัทมีฝ่ำยจัดซือ้ ซึ่งมีหน้ำที่สรรหำ คัดเลือก สั่งผลิตแบบ OEM และจัดหำผลิตภัณฑ์จำกผูผ้ ลิตทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ และนำมำจำหน่ำยให้กบั ลูกค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท อำทิ เครื่องล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติ ตรำสินค้ำ “STEWARD” เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน ตรำสินค้ำ “PP Energy” รวมทัง้ มีกำรนำเข้ำ
ผลิตภัณฑ์ตรำสินค้ำของเจ้ำของผูผ้ ลิตมำจำหน่ำยในประเทศไทย อำทิ อุปกรณ์เกี่ ยวกับสระว่ำยนำ้ ตรำสินค้ำ
“Pantair” สระว่ำยนำ้ สำเร็จรูป ตรำสินค้ำ “Magiline” เป็ นต้น
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3) กำรผลิต
ฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิตจะวำงแผนให้สอดคล้องกับแผนกำรขำยและคำสั่งซือ้ ที่ได้รบั จำกฝ่ ำยขำย จำกนัน้
แผนกผลิตจะทำกำรผลิตสินค้ำ โดยพิจำรณำถึงปั จจัยต่ำงๆ อำทิ กำหนดกำรส่งมอบ กำลังกำรผลิต จำนวนแรงงำน
เพื่อให้เกิดควำมคุม้ ค่ำในกำรผลิต ทำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรควบคุมกำรสั่งซือ้ วัตถุดิบให้เหมำะสมกับแผนกำร
ผลิต โดยในระหว่ำงขัน้ ตอนกำรผลิต แผนกควบคุมคุณภำพจะเข้ำไปทดสอบคุณภำพของวัตถุดิบก่อนกำรผลิต
ภำชนะบรรจุ สินค้ำระหว่ำงผลิต จนถึงสินค้ำสำเร็จรูป ให้ได้คณ
ุ ภำพตำมที่กำหนดไว้ตำมมำตรฐำนและคุณภำพของ
บริษัท เพื่อให้กำรผลิตเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยกำรผลิต โดยบริษัทและบริษัทย่อ ยจะส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ภำยในเวลำที่ตกลงไว้กบั ลูกค้ำ ซึง่ ขัน้ ตอนกำรวำงแผนกำรผลิตมีดงั นี ้

ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบในพืน้ ที่ที่กำหนด
ฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิตได้รบั คำสั่งซือ้ จำกฝ่ ำยขำยหรือแผนกำรผลิตสินค้ำคงคลัง
ฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิตพิจำรณำข้อมูลประกอบกำรวำงแผนกำรผลิต ได้แก่ สูตรกำรผลิต
สต๊อกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ ควำมสำมำรถของเครือ่ งจักร และสำธำรณูปโภค
ฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิตออกใบสั่งผลิตให้แผนกผลิตเพื่อทำกำรชั่งสูตร

ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพเข้ำตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ และอุปกรณ์กำรผลิต
ฝ่ ำยผลิตดำเนินกำรผสมวัตถุดิบ และผลิตนำ้ ยำตำมสูตรกำรผลิต
ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพเข้ำตรวจสอบคุณภำพของนำ้ ยำที่ผลิตได้
นำนำ้ ยำที่ผลิตได้มำบรรจุตตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพเข้ำตรวจสอบคุณภำพของนำ้ ยำที่บรรจุแล้ว
และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในพืน้ ที่ที่กำหนด
เมื่อถึงวันกำหนดส่งสินค้ำ ฝ่ ำยคลังสินค้ำจัดเตรียมสินค้ำเพื่อส่งสินค้ำต่อไป
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กำลังกำรผลิตและอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต
ปั จจุบนั บริษัทมีโรงงำนผลิตจำนวน 1 โรงงำน ดังนี ้
สถานทีต่ งั้ โรงงาน

เนือ้ ทีด่ ิน

เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคำง
อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

34 ไร่

พืน้ ทีใ่ ช้สอย
(ตารางเมตร)
12,701.75

ประเภท
ผลิตภัณฑ์
นำ้ ยำ
ผงนำ้ ยำ

กาลังการผลิต/1 /
อัตราการใช้กาลังการผลิตปี 2562
1,200 / 960 ตันต่อเดือน
(คิดเป็ นอัตรำประมำณ 80%)
400 / 240 ตันต่อเดือน
(คิดเป็ นอัตรำประมำณ 60%)

หมำยเหตุ : /1 - คำนวณกำลังกำรผลิตจำกชั่วโมงกำรผลิต 8 ชั่วโมง และ 20 วันทำกำรต่อเดือน

ทัง้ นี ้ หำกโรงงำนต้องกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตบำงส่วนก็ยงั สำมำรถทำได้ ดังนี ้
1) กำรลงทุนเพิ่มในส่วนของถังผสม (Mixing Tank) ที่ใช้ในกำรผสมวัตถุดิบและตัง้ พักรอนำไปเข้ำกระบวนกำรแยกบรรจุ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มกำลังกำรผลิตได้อีกประมำณร้อยละ 20 สำหรับนำ้ ยำ
2) กำรเพิ่มชั่วโมงกำรผลิตต่อวัน อำทิ กำรเพิ่มชั่วโมงกำรทำงำนนอกเวลำ (Overtime hour: OT) หรือเพิ่มรอบกำรทำงำน
(Working Shift) จำกปกติ 1 รอบผลิตหรือ 1 กะต่อวัน เป็ น 2 รอบผลิตหรือ 2 กะต่อวัน (1 กะเท่ำกับ 8 ชั่วโมง) ซึง่ จะช่วยให้
เพิ่มกำลังกำรผลิตได้เป็ น 2 เท่ำตัว ทัง้ นีบ้ ริษัทมีนโยบำยให้ควำมสำคัญต่อชีวอนำมัยในกำรทำงำน (Quality of Life: QOL)
ของพนักงำนทุกคนโดยเฉพำะพนักงำนฝ่ ำยผลิต เนื่องจำกสำรเคมี บำงชนิดค่อนข้ำงมีอนั ตรำยจึงมีนโยบำยไม่ให้ทำกำร
ผลิตในช่วงเวลำกลำงคืนเพื่อป้องกันปั ญหำเหนื่อยล้ำและง่วงนอน (ยกเว้นกรณีจำเป็ นเร่งด่วน) กอปรกับบริษัทมีนโยบำย
ให้พนักงำนทำงำนไม่เกิน 5 วันต่อสัปดำห์ (ยกเว้นกรณีจำเป็ นเร่งด่วน)
มาตรฐานระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ์
บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำและพัฒนำคุณภำพของนำ้ ยำและผลิตภัณฑ์ต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ลกู ค้ำมีควำมไว้วำงใจในระบบกำรจัดกำร ระบบกำรผลิต และระบบกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รบั กำรรับรองมำตรฐำนระดับสำกลดังนี ้
• มำตรฐำนรับรองเกี่ยวกับสุขลักษณะและข้อกำหนดกำรผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) เป็ นมำตรฐำน
อำหำรระหว่ำงประเทศที่รบั รองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกำร และกำรควบคุมที่ดีในกำรผลิตอำหำรเพื่อให้ผลิตได้อย่ำง
ปลอดภัย ที่เน้นกำรป้องกันและขจัดควำมเสี่ยงที่อำจทำให้อำหำรเป็ นพิษ เป็ นอันตรำย หรือเกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริโภค
• มำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ HALAL เป็ น กำรรับ รองจำกส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกลำงอิ สลำมแห่ง ประเทศไทยว่ำ ได้
ดำเนินกำรตำมกรรมวิธีอย่ำงถูกต้องตำมศำสนำอิสลำม ซึ่งทำให้ นำ้ ยำที่ได้รบั กำรรับรอง HALAL สำมำรถจำหน่ำย
ให้กบั ผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมและผูบ้ ริโภคที่เป็ นชำวมุสลิมในแต่ละประเทศทั่วโลก
• มำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001) เป็ นระบบบริหำรงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ำ
กระบวนกำรต่ำงๆ ได้รบั กำรควบคุมและสำมำรถตรวจสอบได้
• มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม (ISO 14001) เป็ นมำตรฐำนที่รบั รองว่ำบริษัทบริหำรจัดกำรกับควำมรับผิดชอบ
ด้ำนสิง่ แวดล้อมของตนอย่ำงเป็ นระบบ
• มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (TIS 18001 และ OHSAS 18001) เป็ นมำตรฐำนเพื่อ
รับรองว่ำระบบกำรจัดกำรของบริษัทมีควำมปลอดภัย และมีควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนและสังคม
• เครื่องหมำยรับรองฉลำกเขียว (Green Label) รับรองว่ำสินค้ำของบริษัทเป็ นสินค้ำที่มีองค์ประกอบ กระบวนกำรผลิต
กำรใช้งำน ตลอดจนถึงกำรทิง้ ทำลำยที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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• Q-Mark (Quality Mark) เป็ นตรำสัญลักษณ์ที่แสดงว่ำบริษัทมีกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพตรงตำมที่แสดง
บนฉลำกสินค้ำ ซึ่งครอบคลุมทัง้ มำตรฐำนที่สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม และมำตรฐำนที่ประเทศคูค่ ำ้
กำหนด ตลอดจนมีกำรนำแนวคิดเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มำใช้
ในกำรดำเนินธุรกิจ
• อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว: Green System) รับรองว่ำบริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เป็ นระบบ มีกำรติดตำม ประเมินผล และทบทวนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจำกกำรให้ควำมสำคัญกับกำรผลิต นำ้ ยำที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และปลอดภัยต่อลูกค้ำ บริษัทและ
บริษัทย่อยยังตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมเป็ นอย่ำงดี บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทภำยนอกที่มีควำม
เชี่ ย วชำญในกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่ง แวดล้อม มำตรวจสอบคุณภำพของสิ่งแวดล้อ มรอบๆโรงงำนของบริษัท
นอกจำกนี ้ บริษัทมีมำตรกำรในกำรจัดกำรนำ้ เสีย และกำจัดขยะ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสร้ำงสุขอนำมัยที่ดี
ในกำรปฏิบตั ิงำน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1. ระบบจัดกำรนำ้ เสีย
บริษัทมีโรงงำนอยู่ที่อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพืน้ ที่สว่ นใหญ่เป็ นพืน้ ที่เกษตรกรรม นำ้ เสียจำกโรงงำนอำจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและกำรเกษตร บริษัทจึงมีระบบบำบัดนำ้ เสีย ซึง่ เป็ นระบบหมุนเวียนนำนำ้ เสียกลับมำใช้ใหม่ โดยจะไม่
มีนำ้ เสียปล่อยออกสูภ่ ำยนอกโรงงำน ซึ่งระบบบำบัดนำ้ เสียของบริษัท เรียกว่ำ “ระบบ Membrane Bio Reactor (MBR)” ซึ่ง
เป็ นระบบที่มีประสิทธิ ภำพในกำรบำบัดนำ้ เสียเพื่อนำกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิต และใช้สำธำรณูปโภคภำยในโรงงำน
สำหรับส่วนที่เหลือจำกกำรบำบัดนำ้ เสียจะเป็ นกำกนำ้ เสีย บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทเอกชนที่ได้รบั กำรอนุญำตอย่ำงถูกต้องจำก
กรมโรงงำนอุตสำหกรรม นำไปบำบัดและกำจัดอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
2. ระบบจัดกำรขยะ
บริษัทมีกระบวนกำรคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกต่อกำรนำไปกำจัด โดยแบ่งตำมประเภทของขยะ และบริษัทได้มีกำร
รณรงค์ให้พนักงำนทิง้ ขยะให้ถกู ที่ แยกขยะให้ถกู ประเภท โดยบริษัทได้วำงจุดแยกขยะไว้รอบๆโรงงำน ในกำรกำจัดขยะ บริษัท
ได้มีกระบวนกำร 2 วิธี ดังนี ้
1) ขยะทั่วไป บริษัทส่งไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล โดยมีกำรทำสัญญำกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ที่โรงงำนของบริษัทตัง้ อยู่
2) ขยะอันตรำย บริษัทได้ว่ำจ้ำงบริษัทเอกชนที่ได้รบั กำรอนุญำตอย่ำงถูกต้องจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
นำไปบำบัดและกำจัดอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย
บริษัทได้รบั รำงวัล “อย. ควอลิตี ้ อวอร์ด” จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) แสดงให้เห็นว่ำบริษัท มี
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรผลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภำพอย่ำงปลอดภัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ที่ผ่ำนมำบริษัท
และบริษัทย่อยไม่เคยได้รบั กำรร้องเรียนจำกชำวบ้ำนหรือหน่วยงำนรำชกำรใดๆเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจำกกำรผลิต
ของโรงงำนและกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี-
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ผูล้ งทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยง รวมทัง้ รำยละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนีอ้ ย่ำงรอบคอบก่อน
กำรตัดสินใจลงทุน ปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนีเ้ ป็ นปั จจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและมูลค่ำหุน้ ของบริษัท
ได้ ซึง่ ปั จจัยควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี ้ อำจไม่เป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งทัง้ หมดที่มีอยู่ เพรำะอำจมีปัจจัยควำมเสีย่ งอื่นๆ
ที่บริษัทยังไม่อำจทรำบได้ และอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงบำงประกำรที่บริษัทเห็นว่ำไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษัทใน
ขณะนี ้ แต่ในอนำคตอำจกลำยเป็ นปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อรำยได้ ผลกำไร ของบริษัทก็ได้
ดังนัน้ ก่อนกำรตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนควรใช้วิจำรณญำณในกำรพิจำรณำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ เพรำะปั จจัยควำมเสี่ยงที่
อำจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ไม่จำกัดเฉพำะแต่เพียงปั จจัยควำมเสีย่ งตำมที่ได้กล่ำวไว้ใ นเอกสำรฉบับนีเ้ ท่ำนัน้
นอกจำกนี ้ ข้อควำมในลักษณะกำรคำดกำรณ์ในอนำคต กำรประมำณกำร ควำมประสงค์ หรือเจตนำรมณ์ของบริษัท
ที่ปรำกฏอยูใ่ นเอกสำรฉบับนี ้ อำทิ “มีแผนกำร” “ประสงค์” “ต้องกำร” “คำดว่ำ” “เห็นว่ำ” “เชื่อว่ำ” “ประมำณ” “อำจจะ” หรือคำ
หรือข้อควำมอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็ นคำหรือข้อควำมที่บง่ ชีถ้ ึงสิง่ ที่อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต ซึง่ มีควำมไม่แน่นอน และผลที่
เกิดขึน้ อำจแตกต่ำงจำกกำรคำดกำรณ์ได้
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
1) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
กำรดำเนินงำนและผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยเกี่ยวข้องกับนโยบำยและกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนภำครัฐ
หลำยส่วนด้วยกัน อำทิ นำ้ ยำทำควำมสะอำดอุปกรณ์ในห้องครัว ซึง่ มีควำมจำเป็ นต้องขอใบอนุญำตในกำรผลิตและจำหน่ำย
จำกหน่วยงำนภำครัฐ และกระบวนกำรผลิต นำ้ ยำของบริษัทมีวตั ถุดิบหลักได้แก่ เคมีภณ
ั ฑ์ ซึ่งมีกำรจัดหำวัตถุดิบและสินค้ำ
จำกทัง้ ภำยในประเทศและนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อนำมำเข้ำกระบวนกำรผลิตและจำหน่ำยต่อ อำทิ แอลกอฮอล์ เคมีภณ
ั ฑ์
สำหรับกำรแต่งกลิน่ เป็ นต้น ซึง่ กำรนำเข้ำเคมีภณ
ั ฑ์จำกต่ำงประเทศและกำรใช้เคมีภณ
ั ฑ์ในกำรผลิตต้องดำเนินกำรอยูภ่ ำยใต้
กฎและระเบียบข้อบังคับ อำทิ พระรำชบัญญัติ วัตถุอนั ตรำย พ.ศ.2535 เป็ นต้น โดยที่บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมจำเป็ นต้อง
ปฎิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ และมีใบอนุญำตอย่ำงครบถ้ วน กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยภำครัฐส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเกิดควำมเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทย่อยไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนตัวเองให้
ทันกับนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ อำจส่งผลถึงกำรเพิกถอนใบอนุญำตที่สำคัญบำงรำยกำร
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำวเป็ นอย่ำงดี จึงได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด มี
กำรขอใบอนุญำตต่ำงๆ ครบถ้วน ทัง้ นี ้ ด้วยควำมเชี่ ยวชำญของทีมผูบ้ ริหำรซึ่งมีประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมนีม้ ำอย่ำง
ยำวนำน และบริษัทมีแผนกวิจยั และพัฒนำ ซึง่ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของเคมีภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท บริษัทบริหำรควำมเสีย่ งโดยกำรติดตำมนโยบำยภำครัฐ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อ
บริษัท นอกจำกนี ้ หำกมีควำมจำเป็ น บริษัทสำมำรถปรึกษำกับที่ ปรึกษำกฎหมำยได้ บริษัทจึงมั่นใจว่ำจะไม่ได้รบั ผลกระทบ
จำกควำมเสีย่ งดังกล่ำวต่อกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนยั สำคัญ
2) ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสูตรการผลิตน้ายาทาความสะอาด
บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ เป็ นผลิตภัณฑ์หลัก ซึง่ บริษัทมอบหมำยให้ฝ่ำยวิจยั
พัฒนำคิดค้นและออกแบบสูตรกำรผลิต นำ้ ยำทัง้ หมด อีกทัง้ บริษัทมีกำรให้บริกำรหลังกำรขำย (After Sales Service) รับ
ปรึกษำปั ญหำที่ลกู ค้ำอำจพบเจอจำกกำรใช้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด อำทิ นำ้ ยำทำควำมสะอำดไม่สำมำรถใช้รว่ มกับแหล่ง
นำ้ ของลูกค้ำได้ ส่งผลให้ประสิทธิ ภำพของนำ้ ยำทำควำมสะอำดไม่ดีเท่ำที่ควร บริษัทจะมอบหมำยให้ฝ่ำยวิจยั และพัฒนำ
ปรับปรุ งสูตรของนำ้ ยำทำควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ เพื่อให้ได้ประสิทธิภำพในกำรทำควำมสะอำดสูงสุดเหมำะสมกับกำรใช้งำน
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ของลูกค้ำรำยนัน้ จำกลักษณะกำรประกอบธุรกิ จของบริษัท ทำให้เห็นได้ว่ำสูตรกำรผลิตนำ้ ยำเป็ นหนึ่งในหัวใจหลักของ
ควำมสำเร็จในกำรทำธุรกิจ จึงทำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกกำรรั่วไหลของสูตรกำรผลิต กล่ำวคือ หำกสูตรกำรผลิตของนำ้ ยำ
ทำควำมสะอำดรั่วไหลไปยังบุคคลภำยนอกหรือคู่แข่ง อำจทำให้เกิดผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจและผลประกอบกำรของ
บริษัทได้ เนื่องจำกอำจทำให้บริษัทมีคแู่ ข่งเพิ่มขึน้ หรือทำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของคูแ่ ข่งเพิ่มขึน้
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัททรำบถึงควำมเสีย่ งดังกล่ำว จึงมีมำตรกำรป้องกันกำรรั่วไหลของสูตรกำรผลิต โดยกำรแยกกำร
ผลิตนำ้ ยำทำควำมสะอำดด้วยกำรใช้ “สูตร 2 ชัน้ ” กล่ำวคือ บริษัทจะแยกผลิตนำ้ ยำหัวเชือ้ หรือที่เรียกว่ำนำ้ ยำกึ่งสำเร็จรู ป
(pre-mix) แล้วจึงนำนำ้ ยำกึ่งสำเร็จรู ปเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อผลิตสินค้ำสำเร็จรู ปต่อไป กอปรกับบริษัทมีกำรจำกัดสิทธิ
บุคลำกรฝ่ ำยผลิตที่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสูตรกำรผลิตได้ บริษัทจึงคำดว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำวได้ และจะ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ
3) ความเสี่ยงจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19
ตัง้ แต่ช่วงปี 2563 เป็ นต้นมำได้เกิดเหตุกำรณ์โรคระบำด COVID-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและ
ควำมเป็ นอยูข่ องประชำชนในวงกว้ำง ทำให้ภำครัฐได้มีกำรออกนโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค COVID19 อำทิ มำตรกำร Physical Distancing มำตรกำรปิ ดโรงแรมและรีสอร์ทชั่วครำว มำตรกำรปิ ดร้ำนอำหำรชั่วครำว มำตรกำร
สนับสนุนให้ประชำชนอยู่บำ้ น มำตรกำรจำกัดกำรเดินทำงเข้ำประเทศจำกชำวต่ำงชำติ เป็ นต้น จึงส่งผลให้ชำวต่ำงชำติไม่
สำมำรถเดินทำงเข้ำมำยังประเทศไทยได้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อกลุม่ อุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) อำทิ ธุรกิจ
โรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ำของบริษัทโดยตรง
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรรวมสำหรับปี 2563 ลดลงร้อยละ 17.22 เมื่อเทียบกับปี 2562 ทัง้ นีเ้ พื่อ
พิจำรณำจำกโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกกลุม่ โรงแรม/รีสอร์ทลดลงร้อยละ 49.83 เมื่อเทียบกับปี
2562 อีกทัง้ ในปี 2563 บริษัทมีรำยได้จำกตัวแทนจำหน่ำ ยลดลงร้อยละ 20.38 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกลุม่
บริษัทได้รบั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 อย่ำงไรก็ ดี บริษัทมีกลุ่มลูกค้ำซึ่งอยู่ในหลำกหลำยธุรกิจ (Customer
Portfolio) นอกเหนือจำกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวที่ได้รบั ผลกระทบจำก COVID-19 ตัวอย่ำงเช่น กลุ่มโรงงำน
อุตสำหกรรมและอำหำรที่ยงั คงเปิ ดดำเนินงำนได้ตำมปกติ และมีกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริโภคในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุ่มร้ำนอำหำรประเภท Food Service ที่ยังคงมีกำรดำเนินธุรกิจผลิตอำหำรปรุ ง
สำเร็จเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้ำโดยตรง เป็ นต้น ซึง่ จะช่วยประคองผลประกอบกำรของกลุม่ บริษัทและลดควำมเสีย่ งจำกผลกระทบ
ของกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ได้ โดยจะเห็นได้จำก บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยนำ้ ยำฆ่ำเชื อ้ ในปี 2563
เพิ่ ม ขึน้ ร้อ ยละ 10.28 เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2562 ซึ่ง เกิ ด จำกแนวโน้มกำรเปลี่ย นแปลงของพฤติก รรมของลูก ค้ำ ท ำให้โรงงำน
อุตสำหกรรมให้ควำมสำคัญต่อกำรทำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชือ้ มำกขึน้
อย่ำงไรก็ตำม ภำครัฐเริม่ มีมำตรกำรกำรป้องกันโรคระบำด COVID-19 อำทิ มำตรกำรสนับสนุนกระตุน้ กำรท่องเที่ยว
ในประเทศ ลูกค้ำของบริษัทเริ่มมีกำรสั่งซือ้ สินค้ำและบริกำรเพิ่มมำกขึน้ เนื่องจำกลูกค้ำของบริษัทเริ่มกลับมำเปิ ดกิจกำร
บำงส่วนแล้ว โดยเฉพำะในเขตที่เน้นกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศเป็ นหลัก เช่น หัวหิน ชะอำ และพัทยำ เป็ นต้น ดังจะเห็นได้
จำกยอดรำยได้ของศูนย์ธุรกิจในพืน้ ที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่ำวเริม่ ปรับตัวเพิ่มขึน้ มำตัง้ แต่เดือนมิถนุ ำยน 2563 ตำมลำดับ รวมทัง้ กำร
กลับมำเปิ ดให้บริกำรของร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มซึ่งสะท้อนจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติที่
ลูกค้ำกลับมำชำระค่ำเช่ำตำมปกติตงั้ แต่เดือนมิถุนำยน 2563 เป็ นต้นมำ และได้รบั กำรติดต่อสั่งซือ้ และขอเช่ำเครื่องล้ำง
ภำชนะอัตโนมัติเพิ่มขึน้ จำกลูกค้ำใหม่ค่อนข้ำงมำกโดยเฉพำะกลุม่ สถำบันกำรศึกษำ และมำตรกำรนำเข้ำวัคซีน COVID-19
เริ่ม ฉี ด วัคซีน COVID-19 ในปี 2564 จึ ง ส่ง ผลให้ชำวต่ำงชำติ สำมำรถเดินทำงเข้ำมำยังประเทศไทยและช่วยกระตุน้ กำร
ท่องเที่ยวส่งผลในทิศทำงที่ดีในกลุม่ อุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) อำทิ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็ นกลุม่ ลูกค้ำ
ของบริษัทโดยตรง
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3.2 ความเสี่ยงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามทางไซเบอร์
1) ความเสี่ยงต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ปั จจุบนั เทคโนโลยีดำ้ นดิจิทลั เข้ำมำมีบทบำทสำคัญต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรวมทัง้ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
เพื่ อ ก้ำ วสู่ก ำรเป็ น ผู้น ำตลำดของบริษั ท ชั้น น ำ กำรเปลี่ย นแปลงอย่ำ งรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เช่ น Data Analytic
ปั ญญำประดิษฐ์ (AI) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอำจส่งผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ตงั้ เป้ำหมำยเพื่อมุง่ ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีในกำรแสวงหำโอกำสเพื่อตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียให้เกิดประโยชน์สงู สุด ผ่ำนกำรดำเนินงำน ดังนี ้
บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงำนสำรสนเทศในกำรรองรั บ กำรปรับ เปลี่ ย นไปใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital Technology
Transformation) เพื่อให้บริษัทสำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรดำเนินงำน
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
ส่งเสริมกำรพัฒนำฐำนข้อมูล (IT/ Data Architecture) และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยคุกคำมทำงไซเบอร์และกำร
เสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจให้พนักงำนให้สอดรับต่อควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงกำรปรับเปลีย่ นด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทลั
2) ความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์
กำรพึง่ พำเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มำกขึน้ อำจกลำยเป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งด้ำนภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber Threat) ที่มี
ผลกระทบต่อ ระบบกำรผลิตและโครงข่ำยปฏิ บัติงำนที่ตอ้ งเชื่ อ มโยงกับโครงข่ำยอิน เทอร์เน็ ต ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อ ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำคัญของบริษัท และส่งผลต่อกำรดำเนินธุรกิจ ลูกค้ำ หรือคู่คำ้ ทำงธุรกิจ โดยอำจทำให้ธุรกิจเกิดกำร
หยุดชะงักได้ นอกจำกนี ้ ยังอำจถูกโจรกรรมข้อมูล ทำให้ขอ้ มูลสำคัญต่ำง ๆ ที่เป็ นควำมลับของบริษัท เกิดกำรรั่วไหล ส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมมั่นใจของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่มีตอ่ บริษัท ฯ ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber Threats)
o
o
o

o

o
o

o
o

Malware – ภัยจำกกำรถูกโจมตีดว้ ยมัลแวร์ (โปรแกรมไม่พงึ ประสงค์)
Web Application Attack - ภัยจำกกำรถูกโจมตีเว็บแอพพลิเคชั่น
Phishing – ภัยจำกกำรถูกพิชชิ่ง (เป็ นเทคนิคในกำรดึงข้อมูลชัน้ ที่เป็ นควำมลับ เช่น หมำยเลขบัตรเครดิต รหัสผ่ำน
ชื่อผูใ้ ช้โดยกำรปลอมแปลงเป็ นองค์กรที่ถกู กฎหมำย)
DDoS (Distributed denial of service) – DDoS - ภัยจำกกำรถูกโจมตีเพื่อขัดขวำงกำรทำงำนของระบบ DDoS เป็ นกำรโจมตีโดยทุม่ เทข้อมูลใส่เซิรฟ์ เวอร์จนโอเวอร์โหลด ทำให้เซิรฟ์ เวอร์ลม่ หรือช้ำลง จนกระทั่งใช้กำรไม่ ได้
Spam – ภัยจำกกำรได้รบั สแปมเมล์
Botnets – ภัยจำกกำรที่อปุ กรณ์ในองค์กรตกเป็ นเหยื่อของบอทเน็ต (Email bombing and spamming: โจมตีดว้ ย
อีเมล์จำนวนมหำศำล ทำให้ทรัพยำกรของระบบเครือข่ำยต้องทำงำนหนัก จะส่งข้อควำมที่ไม่มคี วำมหมำยใด ๆ เพือ่
ต้องกำรให้อเี มล์ ชื่อบัญชี หรือเมล์เซิรฟ์ เวอร์ลม่ 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))
Ransomware – ภัยจำกมัลแวร์เรียกค่ำไถ่
Data Breaches - ภัยจำกกำรทีข่ อ้ มูลขององค์กรรั่วไหล
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สร้ำงควำมตระหนักรู ด้ ำ้ นควำมปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคำม เช่น กำรให้ควำมรู เ้ กี่ยวกับวิธีกำรปฏิบตั ิ กำร
ป้องกัน และกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ บริษัท ได้ทำกำรติดตัง้ ระบบป้องกันกำร
บุกรุ กจำกภำยนอก และมีระบบกำรสำรองข้อมูลระบบกำรรันสำรองข้อมูลอัต โนมัติในทุกๆ วัน บริษัท ทำกำรปลูกฝั งให้
พนักงำนมีควำมระมัดระวังกำรใช้ระบบสำรสนเทศมำกขึน้

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารของบริษัท
ตลอดระยะเวลำมำกกว่ำ 30 ปี ที่ผ่ำนมำ กำรเติบโตของผลประกอบกำรของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นผลมำจำก
ควำมเชี่ยวชำญและ ประสบกำรณ์เฉพำะทำงด้ำนเคมีภณ
ั ฑ์ทำควำมสะอำดของผูบ้ ริหำรหลักของบริษัท ซึง่ ได้แก่ นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ นำยวีระพงค์ ลือสกุล และนำยอรรนพ จุลพันธ์ รวมไปถึงผูบ้ ริหำรหลักยังมีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดีกบั ลูกค้ำและคู่
ค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยมำโดยตลอด ปั จจุบนั กลุม่ ผูบ้ ริหำรดังกล่ำวเป็ นผูม้ ีสว่ นสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำร
ดำเนินงำนของบริษัท อำจทำให้มีควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของผูบ้ ริหำรตำมที่กล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้เล็งเห็นถึงควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงผูบ้ ริหำรของบริษัท จึงได้มีกำรจัดทำแผนและกระบวนกำร
สรรหำผูส้ ืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อกำหนดแนวทำงกำรสรรหำผูส้ ืบทอดตำแหน่ง โดยกำหนดตำแหน่ง
ที่สำคัญภำยในบริษัทที่จะทำให้บริษัทสำมำรถดำเนินและขยำยธุรกิ จไปได้อย่ำงยั่งยืน พร้อมทัง้ กำหนดคุณลักษณะและ
ควำมสำมำรถที่จำเป็ นของตำแหน่งสำคัญนัน้ เช่น ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด ผูจ้ ดั กำรโรงงำน ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี ผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยกำรเงิน ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขำย ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยคุณภำพ เป็ นต้น นอกจำกนี ้ ปั จจุบนั บริษัทมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบ
คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) ประกอบด้วยผูบ้ ริหำรที่มีประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมโดยตรง ซึ่ง
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องสำคัญของบริษัท ทำให้มีผบู้ ริหำรมืออำชีพที่มีประสบกำรณ์
เชี่ยวชำญด้ำนอุตสำหกรรมเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรกิจกำรมำกขึน้ นอกจำกนี ้ ยังมีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ไปยังคณะกรรมกำรบริหำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ ำงๆ และผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย
ต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงยังให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนในทุกหน่วยงำน เพื่อเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้
พนักงำนแสดงควำมคิดเห็นและเสนอแผนงำนที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้ กระจำยอำนำจให้ผบู้ ริหำร
ระดับกลำงมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจต่ำงๆ มำกขึน้ ดังนัน้ บริษัทจึงมั่นใจว่ำจะได้รบั ผลกระทบจำกควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวน้อย
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถำวรที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจ เท่ำกับ 425.23 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดทรัพย์สินที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในกำร
ดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
ประเภททรัพย์สนิ
1. ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 134341 และ 138063 ตัง้ อยู่ แขวง
สำมเสนนอกเหนือ เขตห้วยขวำง (บำงซื่อ)
กรุงเทพมหำนคร เนือ้ ที่ 0-0-62.8 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 7213, 17004, 30441, 30442, และ
22280 ตัง้ อยู่ ตำบลทับคำง อำเภอเขำย้อย จังหวัด
เพชรบุรี เนือ้ ที่ ไร่ 56-3-91 ไร่

บริษัท

ที่ดินโฉนดเลขที่ 822 ตัง้ อยู่ ตำบลทับคำง อำเภอเขำ
ย้อย จังหวัดเพชรบุรี เนือ้ ที่ ไร่ 0-0-99 ไร่

บริษัท

ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ (จำนองเพิ่มหลักทรัพย์) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวงเงิน
จำนองเดิม 300.00 ล้ำนบำท
-เฉพำะทีด่ ินโฉนดเลขที่ 7213 และ 22280 ติดภำระ
จำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึง่ มูล
จำนอง 300.00 ล้ำนบำท และติดภำระจำนองลำดับที่
สอง มูลจำนอง 171.00 ล้ำนบำท
-เฉพำะทีด่ ินโฉนดเลขที่ 17004 ติดภำระจำนองเป็ น
หลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึง่ มูลจำนอง
238.00 ล้ำนบำท
ไม่มี

บริษัท
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มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)
65.74

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
อำคำรสำนักงำน
กรุงเทพมหำนคร
สำนักงำนเขำย้อย
โรงงำน คลังสินค้ำ
หอพักพนักงำน

PRAPAT Outlet

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ประเภททรัพย์สนิ

2. อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 52900 ตัง้ อยู่ ตำบลบ่อผุด อำเภอ
เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เนือ้ ที่ 1-0-18 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 52929, 52930, 52931 และ 55009
ตัง้ อยู่ ตำบลหนองผึง้ อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่
เนือ้ ที่ 0-1-34.9 ไร่
ที่ดินโฉนดเลขที่ 239513 ตัง้ อยู่ ตำบลนำ้ น้อย อำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ เนือ้ ที่ 0-1-29.1 ไร่

บริษัท

ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ มูลจำนอง 44.70 ล้ำนบำท
ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ มูลจำนอง 7.36 ล้ำนบำท

ที่ดินโฉนดเลขที่ 69690 ตัง้ อยู่ ตำบลนำเกลือ อำเภอ
บำงละมุง จังหวัดชลบุรี เนือ้ ที่ 0-0-89 ไร่
อำคำรสำนักงำน / โรงงำน / คลังสินค้ำ
อำคำรพำณิชย์ 7 ชัน้ เลขที่ 406 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ

บริษัท

(อำคำรที่เช่ำศึกษำ
รำยละเอียดเพิม่ เติม อำคำรพำณิชย์ 7 ชัน้ เลขที่ 408 ถนนรัชดำภิเษก
ในหัวข้อ 5.3.1)
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
อำคำรพำณิชย์ 2 ชัน้ 2 คูหำ เลขที่ 13/14-15 ถนน
เหมทำนนท์ ตำบลปำกนำ้ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี่
บ้ำนไม้ 2 ชัน้ เลขที่ 329/24 ถนนเพชรเกษม ตำบล

บริษัท

บริษัท

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)

ศูนย์ธุรกิจสมุย
ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่

ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ (จำนองเพิ่มหลักทรัพย์) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวงเงิน
จำนองเดิม 300.00 ล้ำนบำท
ไม่มี

บริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน

ศูนย์ธุรกิจหำดใหญ่

ศูนย์ธุรกิจพัทยำ

สัญญำเช่ำ

ไม่มี
ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ (จำนองเพิ่มหลักทรัพย์) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวงเงิน
จำนองเดิม 300.00 ล้ำนบำท
ไม่มี

สัญญำเช่ำ

ไม่มี

สำนักงำนสำขำกระบี่

สัญญำเช่ำ

ไม่มี

สำนักงำนศูนย์ธุรกิจ
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121.41

ใช้ในกำรดำเนินงำน
อำคำรสำนักงำน

อำคำรสำนักงำน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ประเภททรัพย์สนิ

3. เครือ่ งจักร และ
อุปกรณ์

ลักษณะทรัพย์สิน

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (บนที่ดินเช่ำโฉนด
เลขที่ 29185)
อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ เลขที่ 473/7 ถนนลำดพร้ำว
สัญญำเช่ำ
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
ที่ดินโฉนดเลขที่ 29689 เลขที่ดิน 132 ตำบลฉลอง
สัญญำเช่ำ
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ที่ดินและโรงเรือน เลขที่ 108 หมูท่ ี่ 1 ตำบลห้วยโรง
สัญญำเช่ำ
อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 111 และเลขที่ 117 ซอยรุง่ เรือง ถนนสุทธิสำร
สัญญำเช่ำ
วินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
ห้องเช่ำอำคำรบ้ำนบุตรสินธุ์ ห้องเลขที่ 52/24 52/25
สัญญำเช่ำ
และ 52/26 ถนนศรีพงั งำ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ตึกแถว 1 คูหำ เลขที่ 176/47, 176/49 และ 176/50
สัญญำเช่ำ
หมูท่ ี่ 18 ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัด
นครรำชสีมำ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตสินค้ำ และ
บริษัทและบริษัทย่อย
เครือ่ งมือที่ใช้ในกำรป้อนนำ้ ยำและทำควำมสะอำด
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มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
ชะอำ

ไม่มี

อำคำรเก็บอุปกรณ์

ไม่มี
ไม่มี

สำนักงำนศูนย์ธุรกิจ
ภูเก็ต
คลังสินค้ำ วังมะนำว

ไม่มี

สำนักงำน

ไม่มี

โชว์รูมธุรกิจสระว่ำย
นำ้ และที่พกั พนักงำน

ไม่มี

อำคำรสำนักงำน

เครือ่ งกำเนิดไฟฟ้ำ และเครือ่ งผลิตผงซักฟอก เลข
ทะเบียนเครือ่ งจักร 41-315-217-0001 และ 41-315217-0002 ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบัน
กำรเงินแห่งหนึง่ มูลจำนอง 2.80 ล้ำนบำท

104.19

ใช้ในกำรดำเนินงำน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เครือ่ งล้ำงจำน
เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สำนักงำน

บริษัทย่อย (TSS)
บริษัทและบริษัทย่อย

ไม่มี
ไม่มี

มูลค่าสุทธิ ณ
31 ธ.ค. 63
(ล้านบาท)
80.83
10.14

6. ยำนพำหนะ

ยำนพำหนะทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำน

ไม่มี

5.99

ใช้ในกำรดำเนินงำน

7. งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง/1

สินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตัง้

บริษัทและบริษัท
ย่อย
บริษัทและบริษัทย่อย

ไม่มี

33.5

ใช้ในกำรดำเนินงำน

รวม ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ (จำนองเพิ่มหลักทรัพย์) ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของวงเงิน
จำนองเดิม 300.00 ล้ำนบำท
ติดภำระจำนองเป็ นหลักประกันกับสถำบันกำรเงินแห่ง
หนึง่ (จำนองเพิ่มหลักทรัพย์โดยไม่เพิ่มวงเงิน) ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของวงเงินจำนองเดิม 238.00 ล้ำนบำท
ไม่มี

421.79
3.44

ประเภททรัพย์สนิ
4. อุปกรณ์ให้เช่ำ
5. เครือ่ งตกแต่ง

ลักษณะทรัพย์สิน

การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน
ใช้ในกำรดำเนินงำน
ใช้ในกำรดำเนินงำน

ติดตัง้ และเครือ่ งใช้
สำนักงำน

8. อสังหำริมทรัพย์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 21546 และ 21547 ตัง้ อยู่ ตำบล
เพื่อกำรลงทุน
เชียงรำกใหญ่ (บ้ำนพร้ำว) อำเภอสำมโคก (เชียงรำก)
จังหวัดปทุมธำนี เนือ้ ที่ 0-1-61 ไร่
ห้องชุดเลขที่ 303/31 – 303/32 และ 303/35 –
303/42 ตัง้ อยู่ ตำบลบำงพูน อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธำนี พืน้ ที่หอ้ งรวม 262.50 ตำรำงเมตร
ห้องชุดเลขที่ 711 หมูท่ ี่ 3 ตำบลเทพำรักษ์ อำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พืน้ ที่หอ้ ง
รวม 23.96 ตำรำงเมตร

บริษัท

บริษัท

บริษัทย่อย

รวม อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ไม่ได้ใช้ในกำร
ดำเนินงำน
ไม่ได้ใช้ในกำร
ดำเนินงำน
3.44

หมำยเหตุ : /1 - งำนระหว่ำงก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรปรับปรุงคลังสินค้ำ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ระหว่ำงกำรติดตัง้ และพัฒนำ งำนระบบและเครือ่ งทำควำมสะอำดระหว่ำงติดตัง้ แก่โรงงำนของลูกค้ำ
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ที่ดินเปล่ำ ไม่ได้ใช้ใน
กำรดำเนินงำน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
4.1.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้สทุ ธิ เท่ำกับ 23.51 ล้ำนบำท โดยบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เครือ่ งจักร ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ใช้ใน
กำรดำเนินกิจกำร โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน และมีอำยุของสัญญำโดยเฉลีย่ ประมำณ 2 – 20 ปี
4.2 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ใช้ประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินไม่มีตัวตนสุทธิ เท่ำกับ 1.19 ล้ำนบำท คือ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย รำคำทุนเท่ำกับ 7.33 ล้ำนบำท และค่ำตัดจำหน่ำยสะสมเท่ำกับ 6.14 ล้ำนบำท
4.3 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ
4.3.1 สัญญาเช่าสินทรัพย์
ณ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญ
ั ญำเช่ำสินทรัพย์ มีรำยละเอียด ดังนี ้
1. สัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ให้เช่า
: นำงสำวปิ ยนุช เป้ำสุวรรณ
(คูส่ มรสของนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัท)
ผู้เช่า
: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เช่า
: ที่ดินโฉนดเลขที่ 29185 เลขที่ดิน 47 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำงบ้ำนไม้ 2 ชัน้ เลขที่ 329/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ในการเช่า : สำนักงำนโชว์รูมสินค้ำ และคลังสินค้ำ
ระยะเวลาเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2560 ถึง 31 ตุลำคม 2563
อัตราค่าเช่า
: 19,800 บำทต่อเดือน
เงือ่ นไขอื่นๆ
: 1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 36,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำโดยไม่
ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
หมำยเหตุ : สัญญำเช่ำดังกล่ำวไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่สำนักงำนที่ดิน
2. สัญญาเช่ากับบุคคลภายนอก
ผู้ให้เช่า
: นำยเจริญ เหล่ำธรรมทัศน์
ผู้เช่า
: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เช่า
: อำคำรพำณิชย์ 7 ชัน้ เลขที่ 408 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ในการเช่า : อำคำรสำนักงำน กรุงเทพมหำนคร
ระยะเวลาเช่า
: 3 ปี ตัง้ แต่ 24 พฤษภำคม 2561 ถึง 23 พฤษภำคม 2564
อัตราค่าเช่า
: ในช่วง 24 พฤษภำคม 2561 ถึง 23 พฤษภำคม 2562 อัตรำค่ำเช่ำ 118,750 บำทต่อเดือน
ในช่วง 24 พฤษภำคม 2562 ถึง 23 พฤษภำคม 2563 อัตรำค่ำเช่ำ 137,750 บำทต่อเดือน
ในช่วง 24 พฤษภำคม 2563 ถึง 23 พฤษภำคม 2564 อัตรำค่ำเช่ำ 156,750 บำทต่อเดือน
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
เงือ่ นไขอื่นๆ

: 1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นบริษัทในกลุม่ หรือได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 100,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืนเงิน
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

: นำยศุภำงค์ กระแสร์สำร
: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
: อำคำรพำณิชย์ 2 ชัน้ 2 คูหำ เลขที่ 13/14 – 13/15 ถนนเหมทำนนท์ ตำบลปำกนำ้ อำเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
: อำคำรสำนักงำน สำขำกระบี่
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 มีนำคม 2562 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2565
: 19,000 บำทต่อเดือน
: 1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 20,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยหลังสัญญำเช่ำสิน้ สุดลง โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำ
หรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด

วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:
:
:

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

: นำยอุทิศ ใจกล้ำ
: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
: บำงส่วนของที่ดินโฉนดเลขที่ 29689 เลขที่ดิน 132 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ขนำดพืน้ ที่เช่ำ 3-0-0 ไร่ (ทีด่ ินทัง้ ผืนขนำด 8-2-66.9 ไร่)
: ศูนย์ธุรกิจจังหวัดภูเก็ต
: 14 ปี 4 เดือน ตัง้ แต่ 1 มิถนุ ำยน 2553 ถึง 30 กันยำยน 2567
: เดือนมิถนุ ำยน 2553 ถึงเดือนกันยำยน 2557 ค่ำเช่ำ 24,000 บำทต่อเดือน
เดือนตุลำคม 2557 ถึงเดือนกันยำยน 2562 ค่ำเช่ำ 26,000 บำทต่อเดือน

นำงสำวอำรยำ แซ่กอ
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
อำคำรพำณิชย์ 3 ชัน้ เลขที่ 476/7 ถนนลำดพร้ำว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
อำคำรเก็บอุปกรณ์
1 ปี ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2564 ถึง 31 ธันวำคม 2564
17,894.74 บำทต่อเดือน
1. ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 24,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
หมำยเหตุ : บริษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรต่อสัญญำเช่ำฉบับใหม่กบั บุคคลภำยนอกดังกล่ำว

วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
เดือนตุลำคม 2562 ถึงเดือนกันยำยน 2567 ค่ำเช่ำ 34,000 บำทต่อเดือน
เงือ่ นไขอื่นๆ
: 1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงินประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 100,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืนเงิน
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
4. กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้ำงและสระว่ำยนำ้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผูเ้ ช่ำ ให้ผเู้ ช่ำรือ้ ถอนออกไป
เมื่อครบสัญญำเช่ำ และผูเ้ ช่ำต้องปรับหน้ำดินให้เรียบร้อยเป็ นปกติ
หมำยเหตุ : สัญญำเช่ำดังกล่ำวมีกำรจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่สำนักงำนที่ดิน
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:
:
:

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:
:
:

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า

: นำยประเสริฐ ศรีตะบวรไพบูลย์
: บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

นำงน้อย เลิศเจริญธรรม
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ที่ดินและโรงเรือน เลขที่ 108 หมูท่ ี่ 1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์แสดงสินค้ำ (Showroom) ตำบลวังมะนำว
7 ปี ตัง้ แต่ 1 กันยำยน 2561 ถึง 1 กันยำยน 2568
1,080,000 บำทต่อปี
1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 50,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำเมื่อครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิด
สัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
หมำยเหตุ : สัญญำเช่ำดังกล่ำวไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิ กำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่สำนักงำนที่ดิน
นำยยิง่ อิทธิพล หนองหำรพิทกั ษ์
บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
เลขที่ 111 ซอยรุง่ เรือง ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
เพื่อที่อยูอ่ ำศัย
10 ปี ตัง้ แต่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2571
14,737 บำทต่อเดือน
1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 28,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำเมื่อครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฏว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิด
สัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
หมำยเหตุ : สัญญำเช่ำดังกล่ำวไม่มีกำรจดทะเบียนสิทธิ กำรเช่ำที่ดินระยะยำวที่สำนักงำนที่ดิน
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า

: นำยไพจิตร จูฑำมำตย์ โดยนำยไพรัช จูฑำมำตย์
: บริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด
: ห้องเช่ำอำคำรบ้ำนบุตรสินธุ์ ชัน้ ที่ 2 ห้องเลขที่ 52/24 และ 52/25 ถนนศรีพงั งำ ตำบลกระบี่
ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
: สถำนที่พกั ของพนักงำน
: 3 ปี ตัง้ แต่ 1 ธันวำคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2564
: 36,000 บำทต่อปี
: 1. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
2. ผู้เ ช่ ำ ได้ว ำงเงิ น ประกัน ไว้แ ก่ ผู้ใ ห้เ ช่ ำ เป็ น จ ำนวน 3,600 บำท โดยผู้ใ ห้เ ช่ ำ จะคื น เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำเมื่อครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิด
สัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด

เลขที่ 117 ซอยรุง่ เรือง ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ
เพื่อที่อยูอ่ ำศัย
2 ปี ตัง้ แต่ 1 มกรำคม 2564 ถึง 31 ธันวำคม 2565
38,000 บำทต่อเดือน
1. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
2. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 70,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำเมื่อครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฏว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิด
สัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
หมำยเหตุ : บริษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรต่อสัญญำเช่ำฉบับใหม่กบั บุคคลภำยนอกดังกล่ำว

วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

: นำงสำวชูศรี จูฑำมำตย์ และนำยไพจิตร จูฑำมำตย์
: บริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด
: ห้องเช่ำอำคำรบ้ำนบุตรสินธุ์ ชัน้ ที่ 1 ห้องเลขที่ 52/24, 52/25 และ 52/26 ถนนศรีพงั งำ ตำบล
กระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
: สถำนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสระว่ำยนำ้ สำขำกระบี่
: 3 ปี 1 เดือน ตัง้ แต่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2564
: 264,000 บำทต่อปี
: 1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 26,400 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำเมื่อครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิด
สัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า

: นำงสำวจินดำหรำ สุระสัจจะ
: บริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:

ตึกแถว 1 คูหำ เลขที่ 176/47 หมูท่ ี่ 18 ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ที่ตงั้ สำนักงำนสำขำ
3 ปี ตัง้ แต่ 15 กันยำยน 2563 ถึง 14 กันยำยน 2566
6,000 บำทต่อเดือน
1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นบริษัทในกลุม่ หรือได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 18,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด

ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ทรัพย์สินที่เช่า
วัตถุประสงค์ในการเช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า
เงือ่ นไขอื่นๆ

:
:
:
:
:
:
:

นำงสำวจินดำหรำ สุระสัจจะ
บริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด
ตึกแถว 2 คูหำ เลขที่ 176/49-50 หมูท่ ี่ 18 ตำบลปำกช่อง อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
ที่ตงั้ สำนักงำนสำขำ
3 ปี ตัง้ แต่ 1 กันยำยน 2563 ถึง 31 สิงหำคม 2566
19,000 บำทต่อเดือน
1. ผูเ้ ช่ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำภำษี โรงเรือน
2. ไม่อนุญำตให้บคุ คลอื่นเช่ำช่วง ยกเว้นบริษัทในกลุม่ หรือได้รบั ควำมยินยอมจำกผูใ้ ห้เช่ำ
3. ผูเ้ ช่ำได้วำงเงิ นประกันไว้แก่ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นจำนวน 48,000 บำท โดยผูใ้ ห้เช่ำจะคืน เงิ น
ดังกล่ำวให้แก่ผเู้ ช่ำภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ครบกำหนดเวลำตำมสัญญำเช่ำ โดยไม่
ปรำกฎว่ำผูเ้ ช่ำได้ทำผิดสัญญำหรือมีหนีค้ ำ้ งชำระผูใ้ ห้เช่ำแต่อย่ำงใด
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
4.3.2 สัญญากรมธรรม์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสญ
ั ญำกรมธรรม์เพื่อประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทจำนวน 23 ฉบับ โดยจะมีกำรต่ออำยุกำรประกันภัยทุกฉบับเมื่อหมดอำยุประกัน โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้

เลขทีก่ รมธรรม์

วันทา
สัญญา
ประกันภัย

วันทีท่ า
กรมธรรม์

เริ่มสัญญา

สิน้ สุด
สัญญา

บริษัท

คู่สัญญา

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03082

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03170

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03164

16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03066

16/07/2563 18/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-108-04960

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03095

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03088

สถานทีต่ งั้ ทรัพย์สิน

อำคำร 408 ถนนรัชำดภิเษก
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310
อำคำร 406 ถนนรัชำดภิเษก
16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่369,369/2(ฉ.5292931,55009 จ.เชียงใหม่

108 หมู่ 1 ต.ห้วยโรง อ.เขำ
ย้อย จ.เพชรบุรี
303/31-32,309/35-42(ฉ
28201) โครงกำรรังสิตซิตี ้
16/07/2563 17/08/2563 16/07/2563 16/07/2564
อำคำรชุดปลำทอง63 จ.
ปทุมธำนี
(ฉ.7213)เลขที่118/1 หมู4่ ต.
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564
ทับคำง อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี
เลขที่118/1,118/3(ฉ.7213)
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 หมู4่ ต.ทับคำง อ.เขำย้อย จ.
เพชรบุรี
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สถานทีใ่ ช้

โกดังและสำนักงำน(1006)

จานวนเงินเอา
ประกัน
13,000,000.00

สำนักงำน

32,000,000.00

โกดัง,สำนักงำนโชว์รูมสินค้ำ

8,790,000.00

โกดัง

10,000,000.00

ที่อยูอ่ ำศัย

840,000.00

โกดัง(1006)

5,544,000.00

โรงงำนผลิตผงซักฟอก,นำ้ ยำล้ำง
จำน,โรงงำนผลิตขวดบรรจุ
ภัณฑ์,สำนักงำน

59,100,000.00

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
โรงงำน เลขที่ 118(ฉ.17004)
16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 หมู4่ ต.ทับคำง อ.เขำย้อย จ.
เพชรบุรี
เลขที่13/14,13/15 ต.ปำกนำ้
16/07/2563 21/08/2563 16/07/2563 16/07/2564
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

โรงงำนผลิตผงซักฟอก,นำ้ ยำล้ำง
จำน,โรงงำนผลิตขวดบรรจุ
ภัณฑ์,สำนักงำน

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03155

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03163

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03084

16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

เลขที่329/24 ต.ชะอำ อ.เขำ
ย้อย จ.เพชรบุรี

โกดังและสำนักงำน(1006)

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(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.บำงละมุน จ.ชลบุรี

โกดัง,สำนักงำนและโชว์รูมสินค้ำ

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(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.ภูเก็ต

โชว์รูมและศูนย์ธุรกิจ

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03133

16/07/2563 20/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

เลขที่ 169(ฉ.239513)หมู่1 ต.
โกดัง,สำนักงำนและโชว์รูมสินค้ำ
นำ้ น้อย อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ

PP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03060

16/07/2563 18/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

AL

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03086

TSS

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
000-20-11-IAR-03081
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

อำคำร 408 ถนนรัชำดภิเษก
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วย
ขวำง กรุงเทพฯ 10310

โกดังและสำนักงำน(1006)

25,000,000.00

TSS

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 อำคำร 118/3

โรงงำนทำผงซักฟอก

30,000,000.00

000-20-11-IAR-03093

โกดัง,สำนักงำนโชว์รูมสินค้ำ

เลขที่ 153 (ฉ.22280) หมู่4 ต.
สำนักงำน(1062)
ทับคำง อ.เขำย้อย จ.เพชรบุรี
อำคำร 406 ถนนรัชำดภิเษก
บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 แขวงสำมเสนนอก เขตห้วย
จำกัด
ขวำง กรุงเทพฯ 10310
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132,638,000.00
600,000.00
2,900,000.00
1,500,000.00
12,500,000.00

6,300,000.00
80,545,000.00
600,000.00

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

TSS
CVT
CVT

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)
บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)
บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03094

16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 อำคำร 118(ฉ.17004)

โรงงำนทำผงซักฟอก

1,000,000.00

000-20-11-IAR-03092

16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 อำคำร 118

โรงงำนผลิตผงซักฟอก

000-20-11-IAR-03108

16/07/2563 20/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 117 ซอยรุง่ เรือง

สำนักงำน

300,000.00

000-20-11-IAR-03094

09/09/2563 18/09/2563 09/09/2563 09/09/2564 111 ซอยรุง่ เรือง

ช๊อปช่ำง

3,000,000.00

1,000,000.00

CVT

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

MP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03091

MP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03085

MP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03083

16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

อำคำร 176/49-50 หมู่ 18 ต.
ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ

ขำยอุปกรณ์สระว่ำยนำ้

6,700,000.00

MP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-03080

16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564

อำคำร 408 ถ.รัชดำภิเษก
กรุงเทพฯ

โชว์รูม

1,000,000.00

MP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-04665

17/12/2563 17/12/2563 24/12/2563 24/12/2564

อำคำร 176/47 หมู่ 18 ต.ปำก จำหน่ำยอุปกรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์ที่
ช่อง จ.นครรำชสีมำ
เกี่ยวกับสระว่ำยนำ้

MP

บริษัท ชับบ์สำมัคคี
ประกันภัย จำกัด(มหำชน)

000-20-11-IAR-04662

17/12/2563 17/12/2563 24/12/2563 24/12/2564

อำคำร 52/24-26 (ชัน้ 1) ต.
กระบี่ใหญ่ จ.กระบี่

อำคำร 118 (โฉนดเลขที่
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564 17004) หมู่ 4 (วัดสวนสันติ)
จ.เพชรบุรี
อำคำร 6 (ฉ.6597) หมู่ 1 ต.
16/07/2563 19/08/2563 16/07/2563 16/07/2564
สระพัง จ.เพชรบุรี

โรงงำนทำผงซักฟอก
โกดัง

23,000,000.00

จำหน่ำยอุปกรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์ที่
เกี่ยวกับสระว่ำยนำ้
รวมทุนประกัน
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3,000,000.00

4,550,000.00

14,000,000.00
479,407,000.00

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
4.3.3 สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ
บริษัทได้จดั ทำข้อตกลงกำรผลิตและจัดจำหน่ำยกับ Calvatis GmbH (ประเทศเยอรมนี) โดยมีสำระสำคัญของ
สัญญำ ดังนี ้
ผู้ทาสัญญา
คู่สัญญา
วันทีท่ าสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
การจัดตั้งบริษัท

:
:
:
:
:

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) หรือ “Distributor”
Calvatis GmbH (บริษัทจำกประเทศเยอรมนี) หรือ “Calvatis”
31 มีนำคม 2559 (ปรับปรุ งเพิ่มเติมจำกสัญญำฉบับเดิม ปี 2545)
สัญญำมีผลบังคับใช้ตอ่ เนื่อง เว้นแต่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งทำหนังสือบอกเลิก
บริษัท แคลวำทิส เอเชีย-แปซิฟิค จำกัด หรือ “CVT” ถือหุน้ โดย บริษัท สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 70
และ Calvatis สัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 20 (ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 ถือโดยผูบ้ ริหำร CVT)
ทัง้ นี ้ อ้ำงอิงจำกสัญญำฉบับเดิมเมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2545 และสัญญำแนบท้ำยวันที่ 1 กันยำยน
2554 โดยสัญญำทัง้ สองฉบับมีระยะเวลำกำรจัดทำกว่ำ 14 ปี ซึ่งคู่สญ
ั ญำได้มีกำรเปลี่ยนชื่อบริษัท
หรือธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทและ Calvatis จึงตกลงให้มีกำรจัดทำสัญญำฉบับใหม่นีข้ นึ ้ โดยบริษัทจะเป็ น
ผูผ้ ลิต ทำกำรตลำด และขำยสินค้ำแก่ CVT แต่เพียงผูเ้ ดียว เพื่อ CVT ดำเนินกำรขำยสินค้ำในอำณำ
เขตตำมสัญญำ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนำม กัมพูชำ เมียนมำร์ และ สปป.ลำว

รายละเอียดของ
สัญญาทีส่ าคัญ

:

• Calvatis จะไม่แต่งตัง้ ตัวแทนรำยอื่นเพื่อดำเนินกำรทำงธุรกิจในพืน้ ที่อำณำเขต ที่ได้แต่งตัง้
บริษัทแล้ว ยกเว้นกรณีท่ีบริษัทไม่สำมำรถจ่ำยค่ำสิทธิ (Royalty) ได้ตำมที่ระบุในสัญญำ ซึ่ง
Calvatis มีสิทธิจะแต่งตัง้ ตัวแทนรำยอื่นเข้ำดำเนินกำรทำงธุรกิจในอำณำเขตของสัญญำนี ้
และจะทำให้บริษัทมิได้เป็ นตัวแทนที่ได้รบั สิทธิแต่เพียงรำยเดียวอีกต่อไป (Non-Exclusive)
• ในกรณีท่บี ริษัทไม่สำมำรถชำระค่ำสิทธิขนั้ ต่ำ (Minimum Royalty) ให้แก่ Calvatis ได้
Calvatis มีสิทธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี ้ โดยแจ้งเป็ นหนังสือแก่บริษัทไม่นอ้ ยกว่ำ 1 เดือน
• บริษัทต้องไม่จำหน่ำยสินค้ำของ Calvatis นอกอำณำเขตที่กำหนดไว้ในสัญญำนี ้ หำกบริษัท
ฝ่ ำฝื น Calvatis มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ หรือทำงบริษัทต้องชำระค่ำเสียหำยให้แก่ตวั แทนของ
Calvatis ในพืน้ ที่อำณำเขตจำหน่ำยอื่น

ขอบเขตและการให้
สิทธิแต่เพียงรายเดียว

อัตราค่าธรรมเนียม
(Royalty Fee)

• บริษัทสำมำรถผลิตและจำหน่ำย ทำกำรตลำดสินค้ำ ให้บริกำร ภำยใต้ตรำสินค้ำ Calvatis
ภำยในอำณำเขตตำมที่ ร ะบุ ใ นสัญ ญำได้ โดย Calvatis จะให้สิ ท ธิ บ ริษั ท แต่เ พี ย งผู้เ ดียว
(Exclusive Right) ในกำรดำเนินกำรในอำณำเขต
• บริษัทต้องซือ้ สินค้ำที่จำเป็ นในกำรผลิตสินค้ำของ Calvatis จำก Calvatis หรือบริษัทในกลุ่ม
ของ Calvatis หรือให้เป็ นไปตำมที่ Calvatis ระบุ

:

• บริษัทต้องจ่ำยค่ำสิทธิให้แก่ Calvatis โดยในอัตรำ ร้อยละ 5.00 ของยอดขำยสุทธิของสินค้ำ
และบริกำร ทัง้ นี ้ บริษัทต้องแจ้งมูลค่ำกำรขำยสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของ Calvatis ของแต่ละ
ปี ให้ทำง Calvatis รับทรำบภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ของแต่ละปี ปฏิทนิ
• บริษัทต้องจัดทำรำยงำนกำรขำยสินค้ำของ Calvatis ซึง่ มีกำรคำนวณค่ำสิทธิท่ตี อ้ งจ่ำยแต่ละ
รำยกำร เพื่อเป็ นข้อมูลให้ Calvatis ใช้ในกำรตรวจสอบค่ำสิทธิท่ีบริษัทต้องจ่ำยชำระ ทัง้ นี ้
Calvatis มีสิทธิตรวจสอบหรือจัดหำผูส้ อบบัญชีภำยนอกเพื่อตรวจสอบรำยละเอียดดังกล่ำว
• ค่ำสิทธิท่ีทำงบริษัทต้องชำระแก่ Calvatis จะเป็ นยอดสุทธิตำมจำนวนข้ำงต้น ภำยหลังกำร
ชำระภำษีต่ำงๆ ตำมกฎหมำยของประเทศไทยแล้ว
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
• อัตรำค่ำสิทธิขนั้ ต่ำ (Minimum Royalty) ที่ทำงบริษัทต้องจ่ำย จะต้องไม่นอ้ ยกว่ำที่ชำระในปี
ก่อนหน้ำ ในกรณีท่ปี ี ใดบริษัทมีคำ่ สิทธิท่จี ่ำยต่ำกว่ำค่ำสิทธิท่ไี ด้จ่ำยชำระในปี ก่อนหน้ำ บริษัท
ต้องจ่ำยชำระค่ำสิทธิเพิ่มเติมโดยต้องไม่นอ้ ยกว่ำค่ำสิทธิขนั้ ต่ำที่กำหนด
• Calvatis และบริษัทสำมำรถเจรจำค่ำสิทธิขนั้ ต่ำ (Minimum Royalty) ร่วมกันได้ หำกปี ใดเห็น
ว่ำสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจไม่เอือ้ ให้ทำงบริษัทสำมำรถจ่ำยชำระค่ำสิทธิได้เป็ นไปตำมค่ำสิทธิ
ขัน้ ต่อของปี ก่อนหน้ำ

4.3.4 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีสญ
ั ญำแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ 18 รำย และตัวแทนจำหน่ำย
ต่ำงประเทศ 10 รำย ทัง้ นี ้ สำมำรถสรุปสำระสำคัญของสัญญำตัวแทนจำหน่ำยที่จะทำกับตัวแทนจำหน่ำยได้ดงั นี ้
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาหน่าย
ผู้ทาสัญญา
:
คู่สัญญา
:
วันทีท่ าสัญญา
:
ระยะเวลาของสัญญา
:
รายละเอียดของสัญญาที่ :
สาคัญ/1

วงเงินเครดิต
หลักประกัน
การยกเลิกสัญญา

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
นิตบิ คุ คลที่เป็ นตัวแทนจำหน่ำย (“ตัวแทนจำหน่ำย”)
1 มกรำคม 2564
31 ธันวำคม 2564
• ตัวแทนจำหน่ำยจะต้องทำกำรตลำดและขำยสินค้ำตำมกลุ่มสินค้ำที่กำหนด กับลูกค้ำใน
พืน้ ที่ท่ีกำหนด โดยจะระบุตำมพืน้ ที่ประเทศกรณีเป็ นตัวแทนจำหน่ำยต่ำงประเทศ และ
ระบุพืน้ ที่จงั หวัด หรืออำเภอ กรณีเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ
• ตัวแทนจำหน่ ำ ยตกลงสั่ง ซือ้ สิ นค้ำเพื่ อ กำรจ ำหน่ ำ ยจำกบริษั ทเป็ นมูล ค่ำไม่ น้อ ยกว่ ำ
จ ำนวนที่ ก ำหนดภำยในก ำหนดระยะเวลำสัญ ญำนี ้ ซึ่ง ในกรณี ท่ี ตัว แทนจ ำหน่ ำยไม่
สำมำรถบรรลุยอดขำยได้ตำมที่กำหนด บริษัทมีสิทธิพิจำรณำต่อสัญญำตัวแทนจำหน่ำย
ออกไปหรือแก้ไขเงื่อนไขในสัญญำได้

• ตัวแทนจำหน่ำยจะไม่ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทโดยกำรเป็ นตัวแทนหรือกำรขำยสินค้ำที่
คล้ำยคลึงกัน และไม่ดำเนินกำรด้ำนกำรตลำดที่เป็ นตัวแทนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมให้แก่
สินค้ำหรือผลิตภัณฑ์ใด ที่อำจแข่งกับสินค้ำของบริษัท
• ตัวแทนจำหน่ำยที่มำรับสินค้ำหน้ำโรงงำนของบริษัทหรือที่สำนักงำนใหญ่จะได้รบั ส่วนลด
4% ของมูลค่ำสินค้ำ และในกรณีท่ีส่ งั ซือ้ สินค้ำกลุ่ม ซัก อบ รีด โดยมีจำนวนเป็ นไปตำม
รอบกำรผลิต (Batch Size) จะได้รบั ส่วนลด 2% ของมูลค่ำสินค้ำดังกล่ำว
: บริษัทจะกำหนดวงเงินเครดิตเพื่อกำรชำระค่ำสินค้ำของตัวแทนจำหน่ำยแต่ละรำย ซึ่งพิจำรณำ
จำกเป้ำยอดขำยของแต่ละตัวแทนจำหน่ำย
: ตัวแทนจำหน่ำยต้องจัดหำหนังสือคำ้ ประกันของธนำคำรพำณิชย์หรือนำเงินสดมอบให้แก่บริษัท
เพื่อคำ้ ประกันวงเงินเครดิต
: ในกรณีท่ตี วั แทนจำหน่ำยผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งซึง่ ถือเป็ นสำระสำคัญของสัญญำ บริษัทมีสิทธิ
บอกเลิกสัญ ญำได้ทันที เช่น ตัวแทนจำหน่ำยซือ้ สินค้ำไม่ได้ตำมยอดขำยที่กำหนด ตัวแทน
จำหน่ำยประกอบกิจกำรแข่งขันกับบริษัท ตัวแทนจำหน่ำยผิดนัดชำระหนี ้ เป็ นต้น

หมำยเหตุ : /1 บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด เป็ นตัวแทนจำหน่ำยรำยเดียวที่จำหน่ำยเฉพำะสินค้ำกลุม่ ซัก อบ รีด ให้แก่ลกู ค้ำประเภทร้ำนซักอบรีด
ร้ำนซักแห้ง แตกต่ำงจำกตัวแทนจำหน่ำยรำยอื่นๆ ที่มีกำรจำหน่ำยสินค้ำหลำกหลำย และครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ำมำกกว่ำ
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
4.4 เครื่องหมายการค้า
บริษัท และบริษัทย่อยมีเครือ่ งหมำยกำรค้ำหลัก (Trademark) และตรำสินค้ำ ส ำหรับ กำรจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์
ของบริษัท (Brand Logo) ที่จดทะเบียนเครือ่ งหมำยกำรค้ำกับกรมทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ กระทรวงพำณิชย์ ดังนี ้
ภาพ
ลาดับที่ เครื่องหมาย กรรมสิทธิ์
ประเภทสินค้าและบริการ
เลขทะเบียน
วันที่สนิ้ สุด
การค้า
1.
บริษัท
ผงซักฟอก
ค191606
16 มีนำคม 2566
2.

บริษัท

ผงซักฟอก

ค212045

15 สิงหำคม 2567

3.

บริษัท

ผงซักฟอก

ค197775

5 ตุลำคม 2566

4.

บริษัท

บริกำรซ่อมบำรุงเครือ่ งป้อนนำ้ ยำอัตโนมัติ

บ44897

17 พฤศจิกำยน 2571

5.

บริษัท

ผงซักฟอก นำ้ ยำล้ำงจำน

ค307144

17 พฤศจิกำยน 2571

6.

บริษัท

ที่นอน

ค398617

2 มิถนุ ำยน 2566

7.

บริษัท

นำ้ ยำเช็ดพืน้ นำ้ ยำสุขภัณฑ์ นำ้ ยำเช็ด
กระจก นำ้ ยำซักพรม

191103764

17 ตุลำคม 2570

8.

บริษัท

นำ้ ยำเช็ดพืน้ นำ้ ยำสุขภัณฑ์ นำ้ ยำเช็ด
กระจก นำ้ ยำซักพรม

ค347813

28 กรกฎำคม 2573

9.

บริษัท

กระดำษทิชชู่

ค418627

1 กรกฎำคม 2567

10.

บริษัท

11.

บริษัท

ผงซักฟอก นำ้ ยำล้ำงจำน ผงฟอกขำว สำร 161109025
ที่เตรียมขึน้ เพื่อกำรฟอกขำว สำรฟอกผ้ำ
ขำว สำรที่เตรียมขึน้ เพื่อทำควำมสะอำด
สำหรับซักล้ำง นำ้ ยำปรับผ้ำนุม่ สำรปรับ
ผ้ำนุม่ นำ้ ยำรีดผ้ำ นำ้ ยำรีดผ้ำอัดกลีบ
ขีผ้ งึ ้ ใช้ในงำนซักรีด นำ้ ยำขจัดรอยด่ำง ผง
ขจัดรอยเปื ้อน
ให้บริกำรซ่อมบำรุงเครือ่ งป้อนนำ้ ยำ
161108873
อัตโนมัติ
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26 พฤษภำคม 2568

26 พฤษภำคม 2568

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับที่

ภาพ
เครื่องหมาย
การค้า

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้าและบริการ

เลขทะเบียน

กำรจัดกำรกิจกำรพำณิชย์ กำรจัดกำรด้ำน 171104843
กำรค้ำ กำรจัดกำรด้ำนบริกำรทำงธุรกิจ
กำรจัดกำรตลำด กำรจัดกำรทำงกำรค้ำที่
เกี่ยวกับกำรขำยส่ง บริหำรธุรกิจ
เครือ่ งทำนำ้ ร้อนชนิดติดตัง้ กับที่ เครือ่ งทำ 171112355
นำ้ ร้อนด้วยพลังแสงอำทิตย์ เครือ่ งทำนำ้
ร้อนไฟฟ้ำ เครือ่ งทำนำ้ ร้อนชนิดไหล
ต่อเนื่อง แผงเก็บพลังงำนควำมร้อนจำก
แสงอำทิตย์
นำ้ ยำล้ำงจำน
171115167

วันที่สนิ้ สุด

12.

บริษัท

26 สิงหำคม 2568

13.

บริษัท

14.

บริษัท

15.

บริษัท

16.

บริษัท

17.

บริษัท

18.

บริษัท

ไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ มำตรำ 6 เครือ่ งหมำยคล้ำยคนอื่น

19.

บริษัท

ได้รบั กำรพิจำรณำแล้ว ลงวันที่ 26/6/2563 สิน้ สุดวันที่ 1 กันยำยน 2571

20.

TSS

13 ตุลำคม 2568

8 ตุลำคม 2568

ผงซักฟอก นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำปรับผ้ำนุม่ 181102396 14 มิถนุ ำยน 2569
นำ้ ยำซักผ้ำ ผงฟอกผ้ำขำวและผ้ำสี นำ้ ยำ
รีดผ้ำ นำ้ ยำขจัดครำบไขมันใช้ในครัวเรือน
นำ้ ยำเช็ดกระจก นำ้ ยำล้ำงห้องนำ้ นำ้ ยำ
ทำควำมสะอำดพืน้
นำ้ ยำล้ำงจำน นำ้ ยำปรับผ้ำนุม่ นำ้ ยำซัก 181125867 4 กรกฎำคม 2570
ผ้ำ นำ้ ยำซักผ้ำขำว ผงซักฟอก นำ้ ยำรีดผ้ำ
นำ้ ยำรีดผ้ำอัดกลีบ นำ้ ยำเช็ดกระจก
นำ้ ยำขัดห้องนำ้ นำ้ ยำล้ำงห้องนำ้ นำ้ ยำ
ขัดพืน้ นำ้ ยำทำควำมสะอำด ผงชำระล้ำง
หัวเชือ้ นำ้ ยำล้ำงจำน หัวเชือ้ นำ้ ยำซักผ้ำ 191108056 29 พฤศจิกำยน 2570
หัวเชือ้ นำ้ ยำถูพนื ้ หัวเชือ้ นำ้ ยำปรับผ้ำนุม่

เครือ่ งล้ำงจำนชนิดใช้ไฟฟ้ำ
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ค411506

21 เมษำยน 2567

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ภาพ
เครื่องหมาย
การค้า

กรรมสิทธิ์

ประเภทสินค้าและบริการ

เลขทะเบียน

วันที่สนิ้ สุด

21

MP

นำ้ ยำปรับสภำพนำ้

ค212039

5 กรกฎำคม 2567

22

MP

รำงระบำยนำ้ ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

ค212040

5 กรกฎำคม 2567

23

MP

บริกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซมสระนำ้ ดูแล
บำรุงรักษำสระนำ้ แก้ไขปรับปรุงสระนำ้

บ25797

5 กรกฎำคม 2567

ลาดับที่

นอกจำกนี ้ บริษัทยังได้จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในต่ำงประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ จีน สปป.ลำว มำเลย์เซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ เวียดนำม และเมียนมำร์ สำหรับกำรจำหน่ำยสินค้ำของบริษัทประเภทผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำด เช่น
ผงซักฟอก นำ้ ยำล้ำงจำน ผงฟอกขำว สำรที่เตรียมขึน้ เพื่อกำรฟอกขำว สำรฟอกผ้ำขำว สำรที่เตรียมขึน้ เพื่อทำควำมสะอำด
สำหรับซักล้ำง นำ้ ยำปรับผ้ำนุ่ม สำรปรับผ้ำนุ่ม นำ้ ยำรีดผ้ำ นำ้ ยำรีดผ้ำอัดกลีบ ขีผ้ งึ ้ ใช้ในงำนซักรีด นำ้ ยำขจัดรอยด่ำง ผง
ขจัดรอยเปื ้อน เป็ นต้น
4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัท ร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่องหรือใกล้เคียง
กับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกำรอยู่ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยจะไม่ดำเนินกำรถือหุน้ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในลักษณะที่เป็ น
กำรถือหุน้ ไขว้ รวมถึงจะไม่ลงทุนร่วมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็ น ซึง่ กำรลงทุนดังกล่ำวต้องไม่ขดั กับ
หลักเกณฑ์หรือกฎหมำยที่เกี่ ยวข้องจนทำให้บริษัทขำดคุณสมบัติในกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียน นอกจำกนี ้ บริษัทยัง
กำหนดขัน้ ตอนในกำรเข้ำลงทุน โดยจะต้องมีกำรประเมินควำมเป็ นไปได้ของกำรลงทุน หำกจำเป็ นอำจเสนอให้มีที่ปรึกษำ
อิสระหรือผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรประเมินควำมคุม้ ค่ำในกำรลงทุนด้วย ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
กำรลงทุนตำมขอบเขตอำนำจอนุมตั ิของบริษัท ทัง้ นี ้ ในภำยหลังกำรเข้ำลงทุนแล้ว บริษัทจะส่งตัวแทนเข้ำเป็ นกรรมกำรใน
บริษัทดังกล่ำวโดยเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เพื่อให้บริษัทมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนให้เป็ นไปตำมแนวทำง และ
นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทเกี่ยวข้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วย
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 บริษัทมีมลู ค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยำวอื่น ภำยใต้วิธีรำคำทุน
สุทธิจำกค่ำเผื่อด้อยค่ำเงินลงทุน เท่ำกับ 33.98 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.42 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัทโดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทย่อยและบริษัทเกี่ยวข้อง

ทุนจดทะเบียน

บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด
บริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด
บริษัท แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
บริษัท แอลไลส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมีคอล จำกัด

15.00 ล้ำนบำท
5.00 ล้ำนบำท
10.00 ล้ำนบำท
2.00 ล้ำนบำท
8.00 ล้ำนบำท

สัดส่วน
ทุนชาระแล้ว
การลงทุน
(%)
15.00 ล้ำนบำท 92.40%
5.00 ล้ำนบำท 96.00%
10.00 ล้ำนบำท 70.00%
2.00 ล้ำนบำท 90.00%
8.00 ล้ำนบำท
9.99%
รวมมูลค่าเงินลงทุน

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน/1
รวมมูลค่าเงินลงทุน-สุทธิ

มูลค่าตามบัญชี
ของราคาทุน
(ล้านบาท)
14.69
5.67
7.48
8.12
0.79
36.76
(2.78)
33.98

หมำยเหตุ : /1 - ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว เป็ นค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัท มิสเตอร์พลู จำกัด ซึง่ เกิดขึน้ ในปี 2554

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่
1. อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีนยั สำคัญ และไม่มีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่อำจมีผลกระทบ
ด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษั ทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563
2. คดีที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิ จของบริษัทหรือบริ ษัทย่อย อย่ำงมีนัยสำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผล
กระทบเป็ นตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. ข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภำษำไทย
: บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ชื่อภำษำอังกฤษ
: Peerapat Technology Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107551000231
ชื่อย่อหลักทรัพย์
: PRAPAT
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
: บริษัทและบริษัทย่อยเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้
ภำยใต้ตรำสินค้ำหลัก “PEERAPAT” รวมทัง้ เป็ นผูน้ ำเข้ำและจำหน่ำยเครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) โดย
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตหรือนำเข้ำมำจำหน่ำย แบ่งออกเป็ น 7 กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ได้แก่ 1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีด 2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ 3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
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ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
ที่ตงั้ โรงงำน

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์ (URL)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
มูลค่ำหุน้ ที่ตรำไว้ตอ่ หุน้

:
:
:
:
:
:

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและกำรทำควำมสะอำดพืน้ 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือน 6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ 7) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัด
พลังงำน อีกทัง้ กำรให้เช่ำและให้บ ริกำรในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ได้แก่ กำรให้เช่ำและบริกำรด้ำนครัว งำนบริกำรด้ำนสระว่ำยนำ้ งำนบริกำร
ด้ำนเครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน และงำนบริกำรอื่นๆ
เลขที่ 406 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310
เลขที่ 118 หมู่ 4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคำง อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี
76140
(66) 2-290-1234
(66) 2-290-1249
https://www.peerapat.com
170,000,000 บำท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้ำนบำทถ้วน)
170,000,000 บำท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้ำนบำทถ้วน)
0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)

6.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
รำยละเอียดข้อมูลสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมในหัวข้อ 2.1 นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย 1.4
โครงกำรกลุม่ บริษัท
6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
8.3.1 นำยทะเบียนหลักทรัพย์หนุ้ สำมัญ

8.3.2

ผูส้ อบบัญชี

บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 1 อำคำร B
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ : (66) 02 – 009 9000
โทรสำร : (66) 02 – 009 9991
TSD Call Center : (66) 02 – 009 9999
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ (66) 02 – 264 9090
โทรสำร (66) 02 – 264 0789
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8.3.3

ผูต้ รวจสอบภำยใน

บริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด
เลขที่ 19 ซอยลำดพร้ำ ว 120 แขวงวัง ทองหลำง เขตวัง ทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ (66) 02 – 530 6886
โทรสำร (66) 02 – 934 0607

8.3.4

ที่ปรึกษำกำรเงิน

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 10
ห้อง 1011-1012 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ (66) 02 – 264 5678
โทรสำร (66) 02 – 264 5679

8.3.5

ที่ปรึกษำกฎหมำย

บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิ ศ จำกัด
เลขที่ 90 อำคำรซีดบั เบิลยู ทำวเวอร์ อำคำร B ชัน้ 29 ห้อง 2901
ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ (66) 02-168-3270-3
โทรสำร –

6.4 ข้อมูลสัญญาดาเนินงานอื่นๆ
สัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสญ
ั ญำเงินกูก้ บั สถำบันกำรเงินในประเทศจำนวน 8 แห่ง ทัง้
ในรู ปแบบของวงเงินกูย้ ืมระยะสัน้ วงเงินกูย้ ืมระยะยำว วงเงินสำหรับกำรทำธุรกรรมต่ำงประเทศ เช่น วงเงินซือ้ ขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และ/หรือ ทรัสต์รีซีท (T/R) เป็ นต้น โดยมีเงื่อนไขกำรดำรงอัตรำส่วนที่สำคัญ คือ บริษัทต้อง
ดำรงอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนทุนไว้ในอัตรำไม่เกิน 2.0 เท่ำ และต้องดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ (DSCR) ไว้ใน
อัตรำไม่ต่ำกว่ำ 1.2 เท่ำ
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7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
170,000,000 บำท
(340,000,000 หุน้ )
170,000,000 บำท
(340,000,000 หุน้ )
0.50 บำท

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุ้น

7.2 ผู้ถอื หุ้น
รำยชื่อและสัดส่วนกำรถือหุน้ ของกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียด ดังนี ้
ชื่อผู้ถอื หุ้น
1. กลุ่มนำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ
1.1 นายสืบพงศ์
เกตุนตุ /1ิ
1.2 นางสาวรุ่งนิภา เกตุนตุ /2ิ
1.3 นางสาวนงเยาว์ เกตุนตุ /3ิ
1.4 นายอุทยั
เกตุนตุ /3ิ
1.5 นางสาวอภิสรา เกตุนตุ /2ิ
1.6 นายธตรัฐ
เกตุนตุ /4ิ
1.7 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุนตุ ิ/4
2. กลุ่มนำยวีระพงค์
ลือสกุล
2.1 นายวีระพงค์
ลือสกุล/5
2.2 นางสาวพรประภา ยอดระฆัง/6
3. กลุ่มนำงสำวชลนที
ถวิลเติมทรัพย์
3.1 นางสาวชลนที ถวิลเติมทรัพย์/7
3.2 นายอิสสระ
ถวิลเติมทรัพย์/8
3.3 นายธีรวัฒน์
ถวิลเติมทรัพย์/8
3.4 นายกันย์
ถวิลเติมทรัพย์/8
4. กลุ่มนำยอรรนพ
จุลพันธ์
4.1 นายอรรนพ
จุลพันธ์/9
4.2 นางสาวนาริน จุลพันธ์/10
5. นำยโสภณ
สิกขโกศล/11
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จานวนหุ้น
(หุ้น)
52,975,875
43,861,012
3,861,379
3,123,609
1,168,857
581,616
240,000
139,402

สัดส่วน
(ร้อยละ)
15.58
12.90
1.14
0.92
0.34
0.17
0.07
0.04

40,909,826
40,609,368
300,458
38,246,154
16,786,958
7,973,611
7,047,669
6,437,916
21,876,892
21,871,915
4,977
12,955,296

12.03
11.94
0.09
11.25
4.94
2.35
2.07
1.89
6.43
6.43
0.00
3.81

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ชื่อผู้ถอื หุ้น
6. กลุ่ม ดร.สืบพงศ์
อติชำตกำร
6.1 ดร.สืบพงศ์
อติชาตการ/12
6.2 นางสาวสุภรา อติชาตการ/13
6.3 นายนิพนธ์
อติชาตการ/13
7. กลุ่มนำยทรงเกียรติ หลิ่มศิริ
7.1 นายทรงเกียรติ หลิ่มศิริ
7.2 นายประวิณ
หลิ่มศิริ
7.3 นายภควัต
หลิ่มศิริ
7.4 นางสาวกนิษฐา หลิ่มศิริ
8. นำยสันติ
ธัญวงษ์/14
9. นำงศริยำ
จำรุ ปำณ
10. นำยโธมัส
มอร์
ผูถ้ ือหุน้ อื่นๆ
รวมหลังเสนอขาย IPO

จานวนหุ้น
(หุ้น)
6,180,329
1.343,486
4,719,378
117,465
6,170,050
5,420,050
250,000
250,000
250,000
6,121,680
5,685,808
2,720,035
146,158,055
340,000,000

สัดส่วน
(ร้อยละ)
1.82
0.40
1.39
0.03
1.81
1.60
0.07
0.07
0.07
1.80
1.67
0.80
42.99
100.00

หมำยเหตุ : รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ถูกจัดกลุม่ ตำมควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ในลักษณะเครือญำติตำมนำมสกุล โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะควำมสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยเป็ นกำรกระทำร่วมกันกับบุคคลอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ.7/2552 แต่อย่ำงใด
/1 นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ เป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และประธำนกรรมกำรบริหำร
/2 บุคคลทัง้ 2 เป็ นบุตรของ นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
/3 บุคคลดังกล่ำว เป็ นพี่นอ้ งของนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
/4 บุคคลดังกล่ำว เป็ นหลำนของนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ (ลูกคุณอุทยั เกตุนตุ )ิ
/5 นำยวีระพงค์ ลือสกุล เป็ นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
/6 บุคคลดังกล่ำว เป็ นคูส่ มรสของ นำยวีระพงค์ ลือสกุล
/7 นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ เป็ นกรรมกำรบริษัท
/8 บุคคลทัง้ 3 เป็ นพี่นอ้ งของ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์
/9 นำยอรรนพ จุลพันธ์ เป็ นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ิกำรส่วนโรงงำน
/10 บุคคลดังกล่ำว เป็ นหลำนของ นำยอรรนพ จุลพันธ์
/11 นำยโสภณ สิกขโกศล เป็ นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม ของบริษัท
/12 ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร เป็ นกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม ของบริษัท
/13 บุคคลทัง้ 2 เป็ นบิดำและพี่นอ้ งของ ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร
/14 นำยสันติ ธัญวงษ์ เป็ นประธำนกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม ของบริษัท

รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อครองหุน้ ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ในรอบปี 2563
จานวนหุ้นสามัญ
จานวนหุ้นสามัญ
จานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ วันที่ ของบริษัท ณ วันที่
ของบริษัทที่
ลาดับ
รายชือ่
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563 เปลี่ยนไปในปี 2563
1.
2.
3.

นำยสันติ
นำยสมเกียรติ
นำยปรำโมทย์

ธัญวงษ์
จิตรวุฒิโชติ
สิงหนุ
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5,101,400

6,121,680

1,020,280

497,958

597,549

99,591

697,958

1,137,549

439,591
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รายชื่อ

ลาดับ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นำงจิตรวัฒนำ
นำยสำธิต
นำยสืบพงศ์
นำยอรรนพ
ดร.สืบพงศ์
นำยโสภณ
นำยวรงค์
นำงสำวชลนที
นำยวีระพงค์
นำงสำวประภัสสร
นำยจีระพันธ์
นำงสำวพจนำ
นำยเสำเอก
นำยสุกำนต์
นำงสำววีณำ

จานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ วันที่
1 มกราคม 2563

จำรุวฒ
ั นชัย
อนันตสมบูรณ์
เกตุนตุ ิ
จุลพันธ์
อติชำตกำร
สิกขโกศล
วงศ์สนิ อุดม
ถวิลเติมทรัพย์
ลือสกุล
จำปำทอง
แสงแช่ม
ตันนิรตั ร์
วสิกชำติ
อินทรสูต
ชัยศรีโสภณกิจ

จานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

จานวนหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่
เปลี่ยนไปในปี 2563

-

300,000

300.000

73,468

88,161

14,693

36,550,844

45,073,312

8,522,468

18,226,596

22,776,915

4,550,353

1,083,342

1,343,436

260,094

10,455,206

13,255,296

2,800,090

1,660,920

1,993,104

332,184

13,989,132

16,786,958

2,797,826

33,844,140

40,909,368

7,065,228

-

-

-

-

22,100

22,100

84,314

141,176

56,862

-

45,000

45,000

-

21,100

21,100

-

59,500

59,500

7.3 หลักทรัพย์อื่น
บริษัทไม่มีกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์แปลงสภำพ หรือตรำสำรหนีป้ ระเภท หุน้ กู้ ตั๋วเงิน ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
7.4 นโยบายเงินปั นผลของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงิ นปั นผลประจำปี ของบริษัท โดยจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำงกำลได้เป็ นครัง้ ครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีกำไรสมควรจะทำเช่นนัน้ ได้ เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ และบริษัท และ
ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวถัดไป
บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตำมกฎหมำย และเงิน
สำรองอื่นตำมที่บริษัทกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท อย่ำงไรก็ ตำมกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
ดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ อยูก่ บั ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิ ฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน แผนกำร
ลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
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และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เห็นสมควรหรือเหมำะสม ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้
ถือหุน้
นโยบำยกำรปั นผลของบริษัทย่อย
บริษัทย่อยจะมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย และ
เงินสำรองอื่นตำมที่บริษัทย่อยกำหนด โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง
อย่ำงไรก็ตำมกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กบั ควำมเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิ
ฐำนะกำรเงิ น ผลกำรดำเนินงำน และแผนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อย รวมถึงควำมจำเป็ นและควำม
เหมำะสมอื่นในอนำคตตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทย่อยเห็นสมควรหรือเหมำะสมตำมสภำพธุรกิจ ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้
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8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

1

นำยวีระพงค์ ลือสกุล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
นำงสำวอัญชนิล คุมพวกมิตร

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตกิ ารส่วนโรงงาน
นำยอรรนพ จุลพันธ์
๗))
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนอำวุโส
(ผลิต)
นำยจีระพันธ์ แสงแช่ม

3

2

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
นำงสำวประภัสสร จำปำทอง

ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด
นำยวีระพงค์ ลือสกุล (รักษำกำร)

6

5
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนอำวุโส
(เทคนิค)
นำงสำวพจนำ ตันนิรตั ร์

ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
(ผลิตภัณฑ์)
นำยเสำเอก วสิกชำติ
1
ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
0
นำงสำวเปรมยภำ ชุตพิ รอังกูร

ผูจ้ ดั กำรแผนกกำรเงิน
นำงสำวอัจฉเรฑต์ ศรีธญ
ั รัตน์

หมำยเหตุ : ตำแหน่งที่ 1-10 เป็ นผูบ้ ริหำรตำมนิยำมสำนักงำน ก.ล.ต.
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7

4

8
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
(ช่องทำงจำหน่ำย)
นำยสุกำนต์ อินทรสูต

9
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
(สำนักงำน)
นำงสำววีณำ ชัยศรีโสภณกิจ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 12 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นำยสันติ
ธัญวงษ์
ประธำนกรรมกำรบริษัท
2.
นำยสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3.
นำยปรำโมทย์
สิงหนุ
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
4.
นำงจิตรวัฒนำ
จำรุวฒ
ั นชัย
กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
5.
นำยสำธิต
อนันตสมบูรณ์ กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ
6.
นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ
กรรมกำรบริษัท / รองประธำนกรรมกำรบริษัท
7.
นำยอรรนพ
จุลพันธ์
กรรมกำรบริษัท
8.
ดร.สืบพงศ์
อติชำตกำร
กรรมกำรบริษัท
9.
นำยโสภณ
สิกขโกศล
กรรมกำรบริษัท
10.
นำยวรงค์
วงศ์สนิ อุดม
กรรมกำรบริษัท
11.
นำงสำวชลนที
ถวิลเติมทรัพย์ กรรมกำรบริษัท
12.
นำยวีระพงค์/1
ลือสกุล
กรรมกำรบริษัท
หมำยเหตุ : - รำยละเอียดประวัติกรรมกำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
- รำยละเอียดกรรมกำรบริษัทย่อยปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2
/1 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยวีระพงค์ ลือสกุล เข้ำเป็ นกรรมกำรบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท คือ (1) นำยสืบพงศ์ เกตุนุติ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยอรรนพ
จุลพัน ธ์ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือ ( 2) ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร หรือ นำยสันติ ธัญวงษ์ หรือ
นำยโสภณ สิกขโกศล สองในสำมคนนีล้ งลำยมือชื่อร่วมกับ นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ หรือ นำยอรรนพ จุลพันธ์ รวมเป็ นสำมคน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท
โดยมีนำงสำวนุจรินทร์ สมุทรเวช ทำหน้ำที่เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
2.

3.

จัดกำรบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วย
กฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และรักษำผลประโยชน์ของบริษัท
จัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยใน 4 เดือน นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลำบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเป็ น
กำรล่ว งหน้ำ ด้ว ยระยะเวลำพอสมควร และต้อ งไม่น ้อ ยไปกว่ำ ระยะเวลำที่ ก ำหนดในข้อ บัง คับ บริษั ท หรื อ ตำม
กฎระเบียบของหน่วยงำนกำกับที่มีผลใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนัน้
จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่ควรน้อยกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี และควรต้องเป็ นกำร
ประชุมเต็มคณะเมื่อมีกำรพิจำรณำลงมติในเรื่องหรือรำยกำรที่มีนยั สำคัญ รำยกำรที่มีนยั สำคัญควร รวมถึงรำยกำร
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ได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รำยกำรซือ้ หรือขำยทรัพย์สินที่
สำคัญ กำรขยำยโครงกำรลงทุน กำรพิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรกำหนดระดับอำนำจ
ดำเนินกำร และกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกิจกำรบริษัท เป็ นต้น
4. จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
5. จัดให้มีระบบกำรบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มีระบบจัดเก็บ
เอกสำรที่ทำให้สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้ในภำยหลัง
6. จัด ให้มีกำรทำงบกำรเงิ นรำยไตรมำสเพื่อนำเสนอผูต
้ รวจสอบบัญชีสอบทำนงบดังกล่ำวก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และกำรทำงบกำรเงิน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีควำมถูกต้องเพื่อแสดงฐำนะ
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำได้ตรงต่อควำมเป็ นจริงครบถ้วนและถูกต้อง เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพือ่
พิจำรณำและอนุมตั ิ
7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศกำหนด และ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบค่ำสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
8. ก ำหนดเป้ ำ หมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และงบประมำณของบริ ษั ท ควบคุม ก ำกับดูแ ล
(Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของฝ่ ำยจัดกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่
กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
9. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมต
ั ิแผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุนกับ
ผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ ำยจัดกำร
10. พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจผูกพันบริษัทได้
11. พิจำรณำเสนอกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ให้แก่ผถู้ ือหุน
้ เพื่ออนุมตั ิในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี และพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนัน้ และรำยงำน
กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวถัดไป
12. บังคับใช้นโยบำยควบคุมและกลไกกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทที่เข้ำไปลงทุนกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ได้แก่
1) ปฏิบต
ั ิหน้ำที่ตำมขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบซึง่ ได้กำหนดไว้สำหรับกรรมกำรที่ได้รบั มติเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทให้เข้ำเป็ นกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของ
บริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ
2) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็ นไปตำมแผนและงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง
3) ติดตำมดูแลให้บริษัทย่อยเปิ ดเผยข้อมูลแก่บริษัทที่เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สำคัญให้ถกู ต้องครบถ้วน
4) หำกเป็ นกรณีที่บริษัทย่อยทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรำยกำร
สำคัญอื่นใดนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรรมกำรหรือบุคคลอื่ นใดที่ ได้รบั มติจ ำกที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ให้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อย มีหน้ำที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย
ปฏิบตั ิตำมกลไกกำกับดูแลเกี่ยวกับรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรได้มำจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทัง้
รำยกำรที่สำคัญซึ่งบริษัทกำหนด ทัง้ นี ้ ให้พิจำรณำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับกำรทำ
รำยกำรในหลักเกณฑ์ลกั ษณะและขนำดเดียวกันกับที่ บริษัทต้องได้รบั มติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แล้วแต่กรณี
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พิจำรณำและมีมติอนุมตั ิกำรแต่งตัง้ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำร และ/หรือ ผูบ้ ริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดใช้นโยบำยกำรควบคุมและกลไกกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่บริษัท เข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่ำบริษัท มีกลไกกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยตำมที่
กำหนดในประกำศ ทจ.39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมในภำยหลัง)
14. พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
เป็ นต้น รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ตลอดจนค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้ นี ้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ที่กำหนดนัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ
ดัง กล่ำ ว จะสำมำรถพิ จ ำรณำและอนุมัติ ร ำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ง มี ส่ว นได้ส่ว นเสีย หรือ ควำมขัด แย้ง ทำง
ผลประโยชน์อื่ น ใดท ำกับ บริษั ท หรือ บริ ษั ท ย่อ ย(ถ้ำ มี ) ยกเว้น เป็ น กำรอนุมัติ ร ำยกำรที่ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นปฏิบตั ิกำรแทนคณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องใด กำรมอบหมำยดังกล่ำวต้องจัดทำเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร หรือบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรบริษัทในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน และ
ระบุขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของผูร้ บั มอบหมำยที่กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน
15. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดในกำรปฏิบต
ั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บคุ คล
ดังกล่ำวมีอำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมกำร
อำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อสมควร
ทัง้ นี ้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้บคุ คลดังกล่ำว จะสำมำรถพิจำรณำและ
อนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ที่จะทำขึน้ กับบริษัท หรือบริษัท
ย่อย (ถ้ำมี) เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรธุรกิจปกติ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป หรือเป็ นตำมนโยบำยและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรตำมที่
ก ำหนดเกี่ ย วกับ รำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรำยกำรได้ม ำหรื อ จ ำหน่ ำ ยไปซึ่ ง ทรัพ ย์สิ น ที่ ส ำคัญ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุน และ/หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
16. กรรมกำรและผูบ
้ ริหำรต้องรำยงำนให้บริษัท ทรำบถึงกำรมีสว่ นได้สว่ นเสียของตนหรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึง่ เป็ น
ส่วนได้สว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมของบริษัท หรือบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
17. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ
้ ริหำร รวมถึงคู่สมรสหรือบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำร ใช้ขอ้ มูลภำยใน
บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ทัง้ ที่ได้จำกกำรกระทำตำมหน้ำที่หรือในทำงอื่นใด ที่ มีหรืออำจมีผลกระทบเป็ น
นัยสำคัญต่อบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ ื่นไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะ
ได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
18. กรรมกำรและผูบ
้ ริหำรของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรดังกล่ำว มีหน้ำที่แจ้ง ให้บริษัท
ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ และกำรทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
13.
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ทำงผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมดังกล่ำว
19. แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบต
ั ิงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบและแนวทำงที่เกี่ยวข้อง และกำรกำหนดในเรือ่ งค่ำตอบแทนเลขำนุกำรบริษัท
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำหนดค่ำตอบแทนเลขำนุกำรบริษัทได้
สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ใน ปี 2561 – ปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
1. นำยสันติ
2. นำยสมเกียรติ
3. นำยปรำโมทย์
4. นำงจิตรวัฒนำ
5. นำยสำธิต
6. นำยสืบพงศ์
7. นำยอรรนพ
8. ดร.สืบพงศ์
9. นำยโสภณ
10. นำยวรงค์
11. นำงสำวชลนที
12. นำยวีระพงค์/1

ธัญวงษ์
จิตรวุฒิโชติ
สิงหนุ
จำรุวฒ
ั นชัย
อนันตสมบูรณ์
เกตุนตุ ิ
จุลพันธ์
อติชำตกำร
สิกขโกศล
วงศ์สนิ อุดม
ถวิลเติมทรัพย์
ลือสกุล

ปี

ปี

2561

(หน่วย : จานวนครัง้ )
ปี 2563

2562

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

4/4

-

6/6

-

3/4

-

4/4

7/7

5/6

7/7

4/4

7/7

4/4

7/7

6/6

7/7

4/4

7/7

4/4

6/7

6/6

6/7

4/4

6/7

3/4

-

6/6

-

3/4

-

3/4

-

6/6

-

4/4

-

4/4

-

6/6

-

4/4

-

2/4

-

5/6

-

3/4

-

4/4

-

6/6

-

4/4

-

1/4

-

3/6

-

2/4

-

-

-

2/6

-

4/4

-

-

-

-

-

4/4

-

ที่มำ : ข้อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : - ข้อมูลแสดงจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรเข้ำร่วมประชุมต่อจำนวนครัง้ กำรประชุม
/1 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยวีระพงค์ ลือสกุล เข้ำเป็ นกรรมกำรบริษัท

8.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)
รำยชื่อคณะผูบ้ ริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นำยวีระพงค์
ลือสกุล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำรตลำด (รักษำกำร)
2.
นำยอรรนพ
จุลพันธ์
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั กิ ำรส่วนโรงงำน
3.
นำงสำวประภัสสร/1 จำปำทอง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน
4.
นำยจีระพันธ์
แสงแช่ม
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนอำวุโส (ผลิต)
5.
นำงสำวพจนำ
ตันนิรตั ร์
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนอำวุโส (เทคนิค)
6.
นำยเสำเอก
วสิกชำติ
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ผลิตภัณฑ์)
7.
นำยสุกำนต์
อินทรสูต
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ช่องทำงจำหน่ำย)
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ลาดับ
8.
9.

รายชื่อ
นำงสำววีณำ
นำงสำวเปรมยำภำ/2

ตาแหน่ง
ชัยศรีโสภณกิจ ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (สำนักงำน)
ชุติพรอังกูร
ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี

หมายเหตุ: - รำยละเอียดประวัติผบู้ ริหำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1
- บริษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรสรรหำบุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัติเหมำะสม สำหรับกำรเข้ำรับตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด
/1 ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิด ชอบสูงสุดในสำยงำนบัญ ชีและกำรเงินคื อ นำงสำวประภัสสร จำปำทอง จบกำรศึกษำระดั บ
ปริญ ญำตรี วิ ท ยำลัย บริห ำรธุ ร กิ จ นวัต กรรมและกำรบัญ ชี สำขำวิ ช ำบัญ ชี บัญ ฑิ ต มหำวิ ท ยำลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ โดยมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
ปี 2562 - ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ผูอ้ ำนวยกำรบัญชีและกำรเงิน
บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน
บริษัท ไอเอสเอส ฟำซิลิตี ้ เซอร์วิส จำกัด

ปี 2559 – 2561
ปี 2556 – 2558

/2 ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี คือ นำงสำวเปรมยำภำ ชุติพรอังกูร จบ กำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท MBA สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง และจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง โดยมีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่ผ่ำนมำ ดังนี ้
ปี 2556 - ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมกำรดำเนินกิจกำร วำงแผนกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน และบริหำรงำนประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภำรกิ จวัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรควบคุมกำร
บริหำรงำนในสำยงำนต่ำงๆ
3. เป็ นผูม
้ ีอำนำจในกำรบังคับบัญชำ ติดต่อ สั่งกำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสัญญำ เอกสำรคำสั่งหนังสือแจ้งใดๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในคูม่ ืออำนำจดำเนินกำร
4. มี อ ำนำจจ้ำง แต่ง ตัง้ โยกย้ำ ยบุคคลตำมที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และผลตอบแทนที่
เหมำะสม และให้มีอำนำจปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสมของพนักงำนระดับต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มือ
อำนำจดำเนินกำร
5. มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร และ/ หรือกรรมกำรบริษัท
7. ดำเนินกำรใดๆ ตำมที่ได้รบ
ั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ กรรมกำรบริษัท
ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรดังกล่ำวข้ำงต้น จะไม่
รวมถึงอำนำจ และ/หรือ กำรมอบอำนำจช่วงในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ตน หรือผูร้ บั มอบอำนำจช่วง หรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท ซึง่ กำรอนุมตั ิรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ขอ้ บังคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกำหนด
8.3 เลขานุการบริษัท

94

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ตำมข้อ ก ำหนดในมำตรำ 89/15 แห่ง พระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ก ำหนดให้
คณะกรรมกำรต้อ งจัด ให้มี เ ลขำนุก ำรบริ ษั ท รับ ผิ ด ชอบในนำมของบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฏำคม 2551 มีมติแต่งตัง้ ให้ นำงสำวนุจรินทร์ สมุทรเวช ดำรงตำแหน่ง
เป็ นเลขำนุกำรบริษัท (รำยละเอียดประวัติเลขำนุกำรบริษัทปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1) โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังนี ้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบ
ั ผิดชอบต่อหน่วยงำนที่กำกับบริษัท ตลอดจนเก็บรักษำ
รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
2. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
1. ทะเบียนกรรมกำร
2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำและ
รำยงำนประจำปี ของบริษัท
3. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
3. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ
้ ริหำร และส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้ประธำน
กรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รำยงำน
4. จัดทำระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรแสดงข้อมูลดังต่อไปนี ้ รวมทัง้ ดูแลให้มีกำรเก็บรักษำ
เอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวให้ถกู ต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้ ในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี นับแต่วนั ที่มี
กำรจัดทำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว
กำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนข้ำงต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรักษำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ
อื่นใด ที่สำมำรถเรียกดูได้ โดยไม่มีกำรเปลีย่ นแปลงข้อควำม
1. กำรให้ขอ้ มูลประกอบกำรขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท หรือรำยงำนอื่นใดทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตำม
มำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรือ มำตรำ 199 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
3. ควำมเห็นของบริษัท เมื่อมีผทู้ ำคำเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัท จำกผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรทั่วไป
4. กำรให้ขอ้ มูลหรือรำยงำนอื่นใดเกี่ยวกับกิจกำรที่บริษัท จัดทำขึน้ เพือ่ เผยแพร่ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ หรือประชำชนทั่วไปตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
5. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
6. ต้องปฏิบตั ิหน้ำทีด
่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทำกำรใดอัน
เป็ นกำรขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่ำงมีนยั สำคัญ
7. ต้องปฏิบตั ิหน้ำทีด
่ ว้ ยควำมรับผิดชอบและควำมระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้
จะพึงกระทำภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกัน โดย
(1) กำรตัดสินใจได้กระทำไปด้วยควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ
(2) กำรตัดสินใจได้กระทำบนพืน้ ฐำนข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่ำเพียงพอ และ
(3) กำรตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีสว่ นได้เสีย ไม่วำ่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งทีต่ ดั สินใจนัน้
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8. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นแก่กรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณที่กรรมกำรพึงปฏิบตั ิ และติดตำมให้มีกำรปฏิบตั ิตำมอย่ำงถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึง
รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สำคัญแก่กรรมกำรบริษัท
9. ดำเนินกำรจัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ แนะนำ ลักษณะธุรกิจ
และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่กรรมกำรใหม่
10. จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ บันทึกรำยงำนกำรประชุมและติดตำมให้
มีกำรปฏิบตั ิตำมมติที่ประชุม
11. สนับสนุนให้มีการสรรหาหลักสูตรอบรม สัมมนาต่างๆ เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ และพัฒนากรรมการให้มีทกั ษะและ
ประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
12. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ให้ผบู ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องรับทราบพร้อมทั้งให้คาปรึ กษาและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการตามระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการ
13. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้
14. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริ ษทั และเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งให้ข่าวสาร
และข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสาคัญแก่กรรมการทราบ
15. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงการประเมิน
ตนเองและรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั
16. ดาเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
➢ ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 กำหนดค่ำตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และ
กรรมกำรอิสระ ประจำปี 2564 ไม่เกิน 2,100,000 บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

ตาแหน่ง

เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนรายปี สาหรับปี 2564
ค่าตอบแทนรายเดือน /
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าตอบแทนรายปี (ต่อคน
หมายเหตุ
(บาท/ครั้ง)
ต่อปี / ต่อเดือน)

1. คณะกรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริษัท
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรตรวจสอบ
3. คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
- ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ
- กรรมกำรสรรหำ
4. กรรมกำรอิสระ กรณีผทู้ ี่เข้ำ
ประชุมกับคณะทำงำนบริหำร
ควำมเสีย่ งในฐำนะที่ปรึกษำ
หมำยเหตุ :

9,000

50,000 บำทต่อคน ต่อปี

6,000

30,000 บำทต่อคน ต่อปี

6,000

20,000 บำทต่อคน ต่อเดือน

6,000

15,000 บำทต่อคน ต่อเดือน

6,000

10,000 บำทต่อคน ต่อเดือน

6,000

7,500 บำทต่อคนต่อเดือน

6,000

10,000 บำทต่อเดือน

บริษัทจะทำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปี ใน
เดือนพฤษภำคมในปี ถดั ไป
กรรมกำรอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบจะได้คำ่ ตอบแทนรำย
เดือนเท่ำกับ 10,000 บำทต่อคน ต่อเดือน

ค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน แต่รอที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ประจำปี 2564 ของบริษัท พิจำรณำอนุมตั ิก่อน
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รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นำยสันติ
นำยสมเกียรติ
นำยปรำโมทย์
นำงจิตรวัฒนำ
นำยสำธิต
นำยสืบพงศ์
นำยอรรนพ
ดร.สืบพงศ์
นำยโสภณ
นำยวรงค์
นำงสำวชลนที
นำยวีระพงค์/1

กรรมการบริษัท
68,000
21,000
21,000
18,000
144,000
42,000
51,000
39,000
42,000
36,000
39,000
9,000

ธัญวงษ์
จิตรวุฒิโชติ
สิงหนุ
จำรุวฒ
ั นชัย
อนันตสมบูรณ์
เกตุนตุ ิ
จุลพันธ์
อติชำตกำร
สิกขโกศล
วงศ์สินอุดม
ถวิลเติมทรัพย์
ลือสกุล

ปี 2563
กรรมการตรวจสอบ
252,000
192,000
198,000
-

รวม
68,000
273,000
213,000
216,000
144,000
42,000
51,000
39,000
42,000
36,000
39,000
9,000

หมายเหตุ : - บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปี และรำยเดือนให้กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมลำดับ ซึ่งค่ำตอบแทนที่
แสดงในตำรำงนัน้ ได้รวมค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำตอบแทนรำยปี และค่ำเบีย้ ประชุมทัง้ จำกบริษัทและบริษัทย่อย
/1 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติแต่งตัง้ นำยวีระพงค์ ลือสกุล เข้ำเป็ นกรรมกำรบริษัท

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน+ผลตอบแทนอื่น/1

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
จานวน
จานวน
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
(คน)
(คน)
(คน)
7

19.12

8/2

19.66/3

11

19.03

ที่มำ : ข้อมูลจำกบริษัท
หมำยเหตุ : - /1 ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบนำส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
และสวัสดิกำรอื่นๆ
- /2 บริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจำก นำยสืบพงศ์ เกตุนุติ เป็ น นำยวีระพงค์ ลือสกุล เปลี่ยนแปลง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ กำรเงิน จำก นำยยงยุท ธ จิรกำลวงศ์ เป็ น นำงสำวประภัสสร จำปำทอง ยกเลิกต ำแหน่งประธำน
เจ้ำหน้ำที่สว่ นสำนักงำน
- /3 รวมค่ำตอบแทนของ นำยสืบพงศ์ เกตุนุติ ซึ่งเป็ นกรรมกำรบริษัทและประธำนกรรมกำรบริหำร แต่มิได้เป็ นผูบ้ ริหำรใน
บริษัท
- บริษัทได้มีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2550 โดยปั จจุบันบริษัทมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด เป็ นผูบ้ ริหำรกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะหักเงินสะสมจำกค่ำจ้ำง
ในอัตรำร้อยละ 3.00 และจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกัน
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8.4 บุคลากร
1. จานวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)
บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงำนแบ่งตำมฝ่ ำยงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี ้
จานวนพนักงาน
ประเภท/ฝ่ าย/แผนก
ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63
จานวน (คน)
จานวน (คน)
จานวน (คน)
1. ฝ่ ำยวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง
13
12
8
2. ฝ่ ำยวำงแผนผลิตและคลังวัตถุดบ
ิ
14
15
10
3. ฝ่ ำยผลิต
41
43
27
4. ฝ่ ำยควบคุมและประกันคุณภำพ
7
7
3
5. ฝ่ ำยควำมปลอดภัย สิง่ แวดล้อม
4
4
3
อนำมัย และสภำพแวดล้อม
6. ฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
5
7
8
7. ฝ่ ำยบริกำร
78
90
81
8. ฝ่ ำยบัญชี
40
36
27
9. ฝ่ ำยกำรเงิน
4
4
2
10. ฝ่ ำยสำรสนเทศ
4
4
4
11. ฝ่ ำยจัดซือ้
5
7
6
12. ฝ่ ำยโลจิสติกส์
21
26
16
13. ฝ่ ำยขำย
37
39
39
14. ฝ่ ำยบริหำรผลิตภัณฑ์
17
12
6
15. ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
2
7
5
16. ฝ่ ำยกำรตลำด
12
10
8
17. ฝ่ ำยช่องทำงจำหน่ำย
71
79
61
18. ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
9
10
8
19. ฝ่ ำยธุรกำรสำนักงำน
10
9
5
20. ฝ่ ำยตรวจสอบภำพใน
2
2
2
21. ฝ่ ำยสำนักงำนกรุงเทพ
7
5
5
22. ฝ่ ำยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
11
13
23
23. ฝ่ ำยกิจกำรองค์กร
1
1
1
รวมพนักงานรายเดือน
415
442
358
พนักงานรายวัน
10
42
14
รวมทั้งหมด
425
484
372
ที่มำ : ข้อมูลจำกบริษัท
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2. ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีคำ่ ตอบแทนบุคลำกรทัง้ หมด ดังนี ้
ค่าตอบแทนบุคลากร
ปี 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรอง
119.04
เลีย้ งชีพ และสวัสดิกำรอื่นๆ

ปี 2562

ปี 2563

127.27

142.01

หมำยเหตุ: บริษัทได้มีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตัง้ แต่ 1 ตุลำคม 2550 โดยปั จจุบนั บริษัทมอบหมำยให้ บริษัทหลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน ไทยพำณิชย์ จำกัด เป็ นผูบ้ ริหำรกองทุนฯของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะหักเงินสะสมจำกค่ำจ้ำงในอัตรำ
ร้อยละ 3.00 และจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกัน

3. แนวทางการว่าจ้าง จานวน และค่าตอบแทนที่ปรึกษาบริษัท
บริษัทมีแนวทำงในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกรณี ที่บริษัทต้องกำรที่จะบรรลุเป้ำหมำยที่จำเป็ นต้องใช้ควำมรู ้
ควำมสำมำรถเฉพำะ หรือเหตุอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะมีกำรทำสัญญำระบุเป้ำหมำย หรือควำม
คำดหวังที่จะได้รบั จำกที่ปรึกษำรำยต่ำงๆ มีกำรระบุเงื่อนไขค่ำตอบแทนไว้อย่ำงชัดเจน และมีกำรพิจำรณำถึงควำมจำเป็ น
ในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำเป็ นประจำทุกปี โดยคณะกรรมกำรบริหำร ทัง้ นี ้ จะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถูกกำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หัวข้อขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทมีจำนวนและค่ำตอบแทนของที่ปรึกษำบริษัท สำหรับปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดังนี ้
จานวนที่ปรึกษา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
(หน่วย : คน)
ที่ปรึกษำ
3
8
7
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินเดือน ค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั และสวัสดิกำรอื่นๆ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

1.25

3.58

1.94

4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญใน 3 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทไม่มีขอ้ พิพำทด้ำนแรงงำนในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
5. นโยบายพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท เพื่อที่จะเสริมสร้ำงควำมรู ้
ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำน เพื่อให้พนักงำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนให้กำ้ วทันกำรเปลีย่ นแปลงไปและเป็ นไปตำมกลยุทธ์ของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. กำรฝึ กอบรมพนักงำนต้องมีกำรจัดทำเป็ นแผนกำรฝึ กอบรมรำยปี โดยต้องสอดคล้องกับแผนงำนธุรกิจของ
บริษัท
2. กำรฝึ กอบรมและพัฒนำพนักงำนเป็ นหน้ำที่ที่จะทำร่วมกัน ดังนี ้
1) บริษัทมีเป้ำหมำยมุ่งมั่นที่จะฝึ กอบรมและพัฒนำพนักงำนโดยมอบหมำยให้แผนกทรัพยำกรบุคคลเป็ น
ผูด้ ำเนินกำร และกำหนดเป็ นแนวทำงว่ำพนักงำนแต่ละคนควรได้รบั กำรฝึ กอบรมจำนวนเท่ำใดต่อปี
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ผูบ้ งั คับบัญชำรับผิดชอบให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชำมีโอกำสเข้ำรับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำอย่ำงสม่ำเสมอโดย
พิจำรณำจำกแผนกำรฝึ กอบรม
3) พนักงำนต้องขวนขวำยที่จะพัฒนำและปรับปรุ งตนเองตำมแผนพัฒนำให้ทน
ั กับภำรกิจที่เปลีย่ นแปลง
3. กำรฝึ กอบรมและพัฒนำพนักงำนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กำรฝึ กอบรมเกี่ ยวกับงำนในหน้ำที่ และกำร
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรและพฤติกรรมองค์กรอื่นๆ โดยให้กำหนดแปรผันไปตำมสถำนกำรณ์และ
ควำมจำเป็ น
4. บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึ กอบรมเพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถและเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำร
ทำงำนของพนักงำนโดยหน่วยงำนดำเนินกำรเอง และโดยสถำบันภำยนอกองค์กร
5. หน่วยงำนที่มีองค์กรภำยนอกจัดหลักสูตรอบรม บริษัท จะสนับสนุนกำรเข้ำร่วมฝึ กอบรมดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรบัญชีของสภำวิชำชีพบัญชี หลักสูตร IA ของ IOD หรือ SEC หลักสูตรอบรมกรรมกำร
และเลขำนุกำรบริษัทของ IOD เป็ นต้น
2)

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัท ได้กำหนดให้นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล กำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี กฎระเบียบ และข้อปฏิบตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญในกำรนำไป
ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกภำคส่วนอย่ำงเป็ นธรรมเท่ำเทียมกัน มีควำมโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้องเพียงพอ
นอกจำกนีค้ ณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อทำหน้ำที่ดแู ลระบบกำรควบคุมภำยใน กำร
บริหำรควำมเสีย่ ง และกำรกำกับดูแลด้ำนบรรษัทภิบำลของบริษัท ควบคูไ่ ปกับกำรส่งเสริมให้ผบู้ ริหำรพนักงำนปฏิบตั ิงำน
ด้วยควำมโปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกภำคส่วนมั่นใจว่ำบริษัทได้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีและเชื่อมั่นว่ำบริษัทเจริญเติบโตต่อไปอย่ำงยั่งยืน
ทัง้ นี ้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่กำหนดขึน้ ยึดหลักปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ครอบคลุมหลักกำรสำคัญ 8
หลักกำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตั ินโยบำยดังกล่ำวในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 21
กุมภำพันธ์ 2563 จะทบทวนและปรับปรุ งทุกปี เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจบริษัท รวมทัง้
เปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึง่ ปั จจุบนั คณะกรรมกำร
บริษัทได้ปฎิบตั ิตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดีดงั กล่ำวแล้ว ทัง้ นี ้ สำมำรถสรุ ปหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีโดยสังเขป
ดังนี ้
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หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
- เข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำที่ตอ้ งกำกับดูแลให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ซึง่
ครอบคลุมถึง
1.กำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
2.กำรกำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรจัดสรรทรัพยำกรสำคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำย
3.กำรติดตำม ประเมินผล และดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
- ตระหนักถึงกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1.สำมำรถแข่งขันได้ และมีผลประกอบกำรที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว
2.ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิ และมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
3.เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนำหรือลดผลกระทบด้ำนลบต่อสิง่ แวดล้อม
4.สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลีย่ นแปลง
- ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริหำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อ
องค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
- เข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร และกำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจนตลอดจนติดตำมดูแลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
และฝ่ ำยจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมที่ได้รบั มอบหมำย
หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
- กำหนดและทบทวนให้วตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำรเป็ นไปเพื่อควำมยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่สอดคล้องกับกำรสร้ำงคุณค่ำให้ทงั้ กิจกำร ลูกค้ำผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
- กำกับดูแลให้ม่นั ใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจกำรให้สอดคล้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร โดยมีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
- รับผิดชอบในกำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี ทัง้ ในเรือ่ งขนำด องค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมกำรทีเ่ ป็ นอิสระ ที่เหมำะสมและจำเป็ นต่อกำรนำพำองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักที่กำหนดไว้
- เลือกบุคคลที่เหมำะสมเป็ นประธำนกรรมกำรบริษัท และดูแลให้ม่นั ใจว่ำ องค์ประกอบและกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทเอือ้ ต่อกำรใช้ดลุ พินิจในกำรตัดสินใจอย่ำงมีอิสระ
- กำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมกำรที่มคี ณ
ุ สมบัติ
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นตัวเงินไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยให้ผถู้ ือหุน้ อนุมตั ิ และ
คณะกรรมกำรบริษัทควรพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบและจูงใจให้
คณะกรรมกำรบริษัทนำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว
- กำกับดูแลให้กรรมกำรทุกคนมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ
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- กำกับดูแลให้มกี รอบและกลไกในกำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไป
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนมี
ควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกันด้วย
- จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำร
รำยบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับกำรพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตอ่ ไปด้วย
- กำกับดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนได้รบั กำร
เสริมสร้ำงทักษะและควำมรูส้ ำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
- ดูแลให้ม่นั ใจว่ำกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อยสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่จำเป็ น และมี
เลขำนุกำรบริษัทที่มคี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ที่จำเป็ นและเหมำะสมต่อกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- ดำเนินกำรให้ม่นั ใจว่ำมีกำรสรรหำและพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงให้มีควำมรู ้ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และคุณลักษณะทีจ่ ำเป็ นต่อกำรขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้ำหมำย และมีกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นกำรเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง
- กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสมและจูงใจสำหรับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำร
ระดับสูง
- กำกับดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงภำยในกิจกำรครอบครัว ข้อตกลงผูถ้ ือหุน้ หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นเป็ นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ และดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลข้อตกลงต่ำงๆ (ถ้ำมี)
- ติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มจี ำนวน ควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์และแรงจูงใจที่เหมำะสม
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- ให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ำหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
- ติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และสะท้อนอยูใ่ นแผน
ดำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ ทุกฝ่ ำยขององค์กรได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท
- ดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและ
กำรพัฒนำทรัพยำกรตลอดสำย value chain เพื่อให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักได้อย่ำงยั่งยืน
- จัดให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร มำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรดำเนินงำน กำร
บริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกำร
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้ม่นั ใจว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยในทีจ่ ะทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิผล และมีกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
- จัดตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและอิสระ
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- ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ ได้ระหว่ำงบริษัทกับฝ่ ำยจัดกำร คณะกรรมกำร
บริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรทำ
ธุรกรรมกับผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- กำกับดูแลให้มกี ำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันที่ชดั เจนและสือ่ สำรในทุกระดับขององค์กร
และต่อคนนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบตั ิได้จริง
- ดูแลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเรือ่ งร้องเรียนและกำรดำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้ บำะแส
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
- มีควำมรับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญต่ำง ๆ ถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลำ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
- ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้
- มีแผนในกำรแก้ไขปั ญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงินได้ ทัง้ นี ้ ภำยใต้กำรคำนึงถึง สิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
- จัดทำรำยงำนควำมยั่งยืนตำมควำมเหมำะสม
- กำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มหี น่วยงำนหรือผูร้ บั ผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้ำทีใ่ นกำรสือ่ สำรกับผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเครำะห์ ให้เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียมกัน และทันเวลำ
- ส่งเสริมให้มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ขอ้ มูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุ้น
- ดูแลให้ม่นั ใจว่ำ ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญของบริษัท
- ดูแลให้กำรดำเนินกำรในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้
สำมำรถใช้สทิ ธิของตน
- ดูแลให้กำรเปิ ดเผยมติที่ประชุมและกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท มี 3 คณะ ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) และคณะกรรมกำรบริหำร
(Executive Committee) ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมตั ิ
กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ดังนี ้
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1.

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
1. นำยสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
2. นำงจิตรวัฒนำ จำรุวฒ
ั นชัย
3. นำยปรำโมทย์
สิงหนุ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ : - กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ได้แก่
• นำยสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ จบกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี คณะบริหำรธุรกิจบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
• นำยปรำโมทย์ สิ ง หนุ จบกำรศึ ก ษำปริ ญ ญำโท และปริ ญ ญำตรี สำขำกำรบัญ ชี คณะพำณิ ช ยศำสตร์แ ละกำรบั ญ ชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำงสำวอัญชนิล คุมพวกมิตร

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อยมีรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กฎหมำยกำหนด
และมีกำรเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำร
เงินทัง้ ในรำยไตรมำสและประจำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำร
ใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นเรือ่ งสำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนควำมดีควำมชอบของหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัท ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนรวมทัง้ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว โดยคำนึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบ
ของสำนักงำนตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รบั มอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำรำยกำร
ดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย
6. พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
7. สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
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8. สอบทำนและอนุมตั ิกฎบัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แผนงำนตรวจสอบภำยในประจำปี กำรปฏิบตั ิงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชี
9. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท บริษัทย่อย
2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย
3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ขอ้ กำหนดของตลำดหลักทรั พย์
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
6) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัท และบริษัทย่อย
7) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
8) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
9) รำยกำรอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ำ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทรำบภำยใต้ข อบเขตหน้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบที่ ได้ร ับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
10) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
11) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
ก. กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
ข. หำกคณะกรรมกำรของบริษั ท หรือ ผู้บ ริห ำรไม่ด ำเนิ น กำรให้มี กำรปรับ ปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่กำหนด
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ดำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมที่ได้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำกรรมกำร ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคล ซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ได้กระทำควำมผิดตำมที่
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบใน
เบือ้ งต้นให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทรำบภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชี
11. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
12. ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีอำนำจเชิญ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หัวหน้ำ
หน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย มำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำ
เกี่ยวข้องจำเป็ น
13. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัท และบริษัทย่อย มำให้
ควำมเห็น หรือคำปรึกษำในกรณีจำเป็ น
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14. สอบทำนให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวนและกำร
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลและรับทรำบข้อร้องเรียนรวมถึงผลกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวน
15. พิจำรณำทบทวนขอบเขตและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกปี
16. สอบทำนควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และพิจำรณำกำรรับบริกำรอื่น ที่มิใช่กำรสอบบัญชีจำกสำนักสอบบัญชี
เดียวกัน
17. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยูใ่ นตำแหน่งครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถดั ไป) และกรรมกำรตรวจสอบซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำม
วำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่อีกได้ นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำก
ตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนีห้ รือตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
• ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษัท โดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้ำอย่ ำงน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องกำร
ลำออกพร้อมสำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทรำบ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งทัง้ คณะ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบที่พน้ จำกตำแหน่งต้องรักษำกำรในตำแหน่งเพื่อดำเนินกำรต่อไปก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
1
2
3.

รายชื่อ
นำงจิตรวัฒนำ
จำรุวฒ
ั นชัย
นำยอรรนพ
จุลพันธ์
นำยสำธิต
อนันตสมบูรณ์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คือ นำงสำววีณำ ชัยศรีโสภณกิจ

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา :
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผูบ
้ ริหำร
สูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร) ให้เหมำะสมกับลักษณะและกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำรกำหนดคุณสมบัติ
และควำมรูค้ วำมชำนำญแต่ละด้ำนที่ตอ้ งกำรให้มี
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

สรรหำกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรสูงสุด (ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร) เมื่อถึงวำระที่จะต้องเสนอชื่อ
กรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือ
เปิ ดรับกำรเสนอชื่อจำกผูถ้ ือหุน้ หรือกำรใช้บริษัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบุคคลจำกทำเนีย บกรรมกำร
อำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสม เป็ นต้น
พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อมำและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กำหนด
ไว้
ตรวจสอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนัน้ มีคณ
ุ สมบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำรทำบทำมบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คณ
ุ สมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำบุคคลดังกล่ำวมี
ควำมยิ น ดี ที่ จ ะมำรับ ต ำแหน่ ง กรรมกำรของบริ ษั ท หำกได้ร ับ กำรแต่ ง ตั้ง จำกที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น (หรื อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท แล้วแต่กรณี)
เสนอชื่อให้คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำ
แต่งตัง้
พิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
พิจำรณำโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบ และกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุด
ย่อยให้มีควำมเหมำะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
ดูแลกำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็ นกำรเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง ในกรณีที่กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือผูบ้ ริหำรระดับสูงเกษี ยณอำยุ ลำออก หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
ได้เ พื่ อ ให้ก ำรบริห ำรงำนของบริ ษั ท สำมำรถด ำเนิ น ไปได้อ ย่ ำ งต่อ เนื่ อ งโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
ทรำบเป็ นระยะ ๆ ด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงกำกับดูแลให้กิจกำรมีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจำนวน
ควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และแรงจูงใจที่เหมำะสม
ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทก่อนที่จะมีกำรสรรหำกรรมกำรที่ครบ
วำระ
พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของกรรมกำรอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริษัท เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ครบถ้วน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน เสนอชื่ อ กรรมกำรที่ พ ้น วำระกลับ เข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว และควร
นำเสนอ ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผลงำน (Contribution) รวมทัง้ ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
พิจำรณำรู ปแบบและจัดทำแผนกำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อพัฒนำ
ควำมรูข้ องทัง้ บุคลำกรชุดปั จจุบนั และที่เข้ำใหม่ให้เข้ำใจธุรกิจของบริษัท บทบำทหน้ำที่ และพัฒนำกำรต่ำงๆ ที่สำคัญ
เช่น สภำวะเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็ นต้น
ดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
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ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน :
1. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ
้ ริหำรระดับสูงเพื่อให้มีควำมเหมำะสมโดยทบทวนควำม
เหมำะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสำหกรรม
เดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพื่อให้เกิดผลงำนตำมที่คำดหวัง ให้มีควำมเป็ นธรรม และเป็ นกำร
ตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งำนของบริษัท ประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรู ปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนินงำน และค่ำ
เบีย้ ประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบตั ิที่อตุ สำหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจของบริษัท และ
ควำมรับผิดชอบ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงที่บริษัท ต้องกำร
3. พิ จ ำรณำเกณฑ์ก ำรประเมิ น ผลงำนประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บริ ห ำร และผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง ตำมที่ไ ด้ร ับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
4. กำหนดค่ำตอบแทนประจำปี ของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ
้ ริหำรระดับสูง ตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยได้
พิ จ ำรณำไว้ และน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ อนุมัติ ค่ ำ ตอบแทนของประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ ห ำร และ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง โดยส่วนของกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
5. พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีที่มีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมกำรและพนักงำน โดย
ยึดหลักให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ และสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เกิดกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพได้อย่ำงแท้จริง
6. จัดทำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อพิจำรณำผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
7. เปิ ด เผยนโยบำยและหลัก เกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่ น และจัดท ำรำยงำนกำรกำหนด
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
8. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำแก้ไขขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมำยถึง ช่วงเวลำ
ระหว่ำงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถดั ไป) และกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบั กำรเสนอชื่ อและแต่งตัง้ เข้ำดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ขำดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยกำหนด
• ที่ประชุมผูถ้ ือหุน
้ หรือคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ออก
• ขำดคุณ สมบัติ ก ำรเป็ น กรรมกำรบริ ษั ท (กรณี ก รรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทนด ำรงต ำแหน่ ง เป็ น
กรรมกำรบริษัทด้วย) หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจำกัด หรือ มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำร
ขำดควำมเหมำะสมที่ จ ะได้ร ับ ควำมไว้ว ำงใจให้บ ริห ำรจัด กำรกิ จ กำรที่ มี ม หำชนเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ตำม พ .ร .บ .
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หลักทรัพย์ฯ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริษัท
2.

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.

นำยสืบพงศ์
นำยวีระพงค์
นำยยงยุทธ

รายชื่อ
เกตุนตุ ิ
ลือสกุล
จิรกำลวงศ์

6.

นำงสำววีณำ
นำยเสำเอก
นำงสำวรุง่ ทิพย์

ชัยศรีโสภณกิจ
วสิกชำติ
มีแม่นวิทย์

7.

นำยสุกำนต์

อินทรสูต

4.
5.

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท ไทยสจ๊วต
เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS)
กรรมกำรบริหำร / ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (สำนักงำน)
กรรมกำรบริหำร / ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ผลิตภัณฑ์)
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท แคลวำทิสเอเชีย แปซิฟิค จำกัด (CVT)
กรรมกำรบริหำร / ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ช่องทำงจำหน่ำย)

หมำยเหตุ : - เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร คือ นำงสำวปรีชญำพร เข็มนำค

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัททัง้ นีใ้ นกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท
ดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆทีค่ ณะกรรมกำรบริษัทกำหนด นอกจำกนีใ้ ห้
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรือ่ งต่ำงๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิหรือให้ควำมเห็นชอบ
2. จัดทำวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำน และ
งบประมำณของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนำจกำรบริหำรงำน อนุมตั ิงบประมำณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี และดำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบำย และแนวทำงธุรกิจที่ได้
แถลงต่อคณะกรรมกำรบริษัท
4. ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำง ๆ ของบริษัทให้เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิเฉพำะกรณีหรือกำรดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริษัทภำยใต้วงเงินหรืองบประมำณ
ประจำปี ตำมที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ โดยในกำรดำเนินกำรใดๆ
ตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น
6. คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องไม่กอ่ ให้เกิดหนีส้ น
ิ หรือภำวะผูกพันใดๆ ที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำอำนำจที่กำหนดในคูม่ ืออำนำจ
อนุมตั ิของบริษัท ทัง้ นี ้ ในส่วนของหนีส้ นิ หรือภำระผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงกำรที่บริษัท ทำกับสถำบันกำรเงิน
ใด ๆ (Project Finance) ด้วย
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มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิกำรกูห้ รือให้กยู้ มื เงิน หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน และบริษัทในกลุม่ รวมตลอด
ถึงกำรเข้ำเป็ นผูค้ ำ้ ประกันให้แก่บริษัทย่อย หรือกำรชำระหรือใช้จำ่ ยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท
8. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้ำที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทัง้ ปรับปรุ ง แก้ไข เมื่อ
ดำเนินกำรไปแล้วให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
9. แต่งตัง้ กำรถอดถอน กำรเลือ่ น หรือกำรลดระดับ และ/หรือตำแหน่ง กำรตัดหรือลดค่ำจ้ำงกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรลงโทษทำงวินยั กำรให้รำงวัล กำรจัดสรรโบนัส เพือ่ ตอบแทนกำรทำงำน หรือควำมดีควำมชอบแก่
พนักงำนตัง้ แต่ระดับผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั กำรแผนกขึน้ ไป
10. อนุมตั ิกำรแต่งตัง้ ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท ทัง้ นี ้ ยกเว้นในกรณีทเี่ ป็ นกำรแต่งตัง้ ที่
ปรึกษำเพื่อประกอบกำรให้ควำมเห็นเฉพำะด้ำนแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
11. ให้คณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังต่อไปนี ้ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
ก. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัท รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนด โดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ข. รำยงำนของผูต้ รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงิน ซึง่ รวมถึงงบกำรเงินประจำปี และงบกำรเงินรำยไตรมำส ภำยใน
กรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค. รำยงำนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร
12. มอบอำนำจและหน้ำทีใ่ ห้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือ ผูบ
้ ริหำรของบริษัท ตำมที่เห็นสมควรและเมื่อดำเนินกำร
ไปแล้วให้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ
13. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
สรุ ปตารางอานาจอนุมัตทิ ่วั ไป
7.

ตาแหน่ง
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
1. กำรจัดทำงบประมำณกำรปฎิบตั กิ ำร
ประจำปี
2. กำรปรับปรุ งแผนปฎิบตั ิกำรประจำปี

คณะกรรมการ
บริษัท
พิจำรณำและอนุมตั ิ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
-

3. กำรจัดทำงบประมำณค่ำใช้จ่ำย
ทรัพย์สินถำวรของบริษัท / โครงกำร รวม
ที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำงประจำปี

วงเงินรวมเกินกว่ำร้อยละ
10.00 ล้ำนบำท

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
วงเงินเกินกว่ำ 5.00 ล้ำนบำท
แต่ไม่เกิน 10.00 ล้ำนบำท

4. กำรอนุมตั เิ พิ่มเติมค่ำใช้จ่ำยทรัพย์สิน
ถำวรของบริษัท / โครงกำร รวมที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงระหว่ำงปี (ต่อรำยกำร)

วงเงินรวมเกินกว่ำร้อยละ
10 ของงบประมำณรวม

วงเงินรวมไม่เกินกว่ำร้อยละ 10 วงเงินเกิน 5.00 แสนบำท แต่
ของงบประมำณรวม
ไม่เกิน 1.00 ล้ำนบำท

5. กำรอนุมตั งิ บประมำณค่ำใช้จ่ำย
ดำเนินกำรประจำปี
6. กำรอนุมตั เิ พิ่ม / ลดงบประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำรระหว่ำงปี

พิจำรณำและอนุมตั ิ

พิจำรณำและอนุมตั ิ
วงเงินเกินกว่ำร้อยละ 20
ของงบประมำณ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของ
งบประมำณ

วงเงินเกินกว่ำ 1.00 ล้ำนบำท
แต่ไม่เกิน 5.00 ล้ำนบำท

วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของ
งบประมำณ

หมำยเหตุ : - อำนำจอนุมตั ิดงั กล่ำวเป็ นกำรพิจำรณำต่อครัง้
- ตำรำงอำนำจอนุมตั ิขำ้ งต้นได้รบั อนุมตั ิจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
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- กรณีบริษัทจะเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อำนำจอนุมตั ิจะต้องพิจำรณำเกณฑ์กำรทำ “รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ตำม
มำตรำ 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคูด่ ว้ ย
- กรณี บ ริษั ท จะเข้ำ ทำรำยกำรซือ้ หรือขำยสิน ทรัพย์ข องบริษัท หรือบริษัท ย่อย อำนำจอนุมัติ จะต้องพิจำรณำเกณฑ์กำรทำ
“รำยกำรได้มำจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์” ตำมมำตรำ 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.
20/2551 และประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ ง กำรได้มำจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคูด่ ว้ ย
- ผูม้ ีอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวจะไม่สำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนเองมีสว่ นได้สว่ นเสีย

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริหำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท โดยเป็ นไปตำมข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดว่ำกรรมกำรบริษัทอำจ
มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึง่ หรือหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทนคณะกรรมกำรบริษัทก็ได้ รวมทัง้ พิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย ทัง้ นี ้ กำหนดมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำว
ละ 1 ปี (โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมำยถึงช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของปี ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป) อนึ่งกรรมกำรบริหำรที่ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถแต่งตัง้ ให้กลับเข้ำ
ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรบริหำรจะพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
• ตำย
• ลำออก
• ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ออก
กรรมกำรบริหำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ใบลำออกไปถึง
บริษัท
9.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
บุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอชื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรของบริษัท จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำม
มำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.
39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขภำยหน้ำ) และต้องไม่เป็ น
บุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยข้อกำหนดเกี่ ยวกับผูบ้ ริหำรของบริษัทที่ อ อก
หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำร ต้องไม่มีประวัติ กำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ยอ้ นหลังก่อนวันยื่นคำ
ขออนุญำตฯ รวมทัง้ ไม่มีประวัติถูกพิพำกษำถึงที่สุดให้เป็ นบุคคลล้มละลำย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่ำฝื นข้อบังคับ ระเบียบ
ประกำศ คำสั่ง มติคณะกรรมกำร หรือ ข้อตกลงกำรจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
หนัง สือ เวี ย นของตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ รวมทั้ง ข้อ พิ พ ำทหรือ กำรถูก ฟ้อ งร้อ งที่ อ ยู่ร ะหว่ำ งตัด สิน โดยบริษั ท ได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์วำ่ ด้วยองค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ดังนี ้
9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดที่มี มีที่อยูใ่ นประเทศไทย และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้
2. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำม (1/3) ของกรรมกำรทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่
น้อยกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่กำหนด
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ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง กำรขออนุ ญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออก
ใหม่ (“ประกำศ ทจ.39/2559”) รวมทัง้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง
2.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ ทัง้ นี ้ กรรมกำร
อิสระ 3 ท่ำน ได้แก่ นำยสมเกี ยรติ จิ ตรวุฒิโชติ นำยปรำโมทย์ สิงหนุ และนำยสำธิ ต อนันตสมบูรณ์ ดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรอิสระในบริษัทมำเกินกว่ำ 9 ปี ซึ่งไม่เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจด
ทะเบี ย นปี 2560 อย่ำ งไรก็ ดี คณะกรรมกำรบริษั ท (ไม่นับ รวมกรรมกำรอิ สระ) มี ม ติ เ ห็ น ชอบในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2563 ว่ำกรรมกำรอิสระทัง้ 3 ท่ำนที่กล่ำวมำได้ปฎิบตั ิ
หน้ำที่เป็ นไปตำมมำตรำ 89/7 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กล่ำวคือ ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duty) รวมทัง้ ปฏิบัติต ำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยกำรยึดหลัก
ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) และหลักควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยกำรกระทำและปฏิบัติ
หน้ำที่ซึ่งมีจุดมุง่ หมำยโดยชอบ (Proper Purpose) ตัดสินใจโดยไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ และไม่นำข้อมูลหรือโอกำสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอื่น ประกอบกับได้ให้คำแนะนำในวิธีกำรบริหำรควำมเสีย่ งและบริหำรกิจกำรให้เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีแก่คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำร ซึ่งกำรที่บริษัทรักษำกรรมกำรอิสระที่มี
ควำมสำมำรถไว้กับบริษัท จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทและประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำกรรมกำรอิสระท่ำน
ใหม่ ทัง้ นี ้ ผลงำนของกรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนสำมำรถสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี ้
2.1.1 นำยสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
- ท่ำนมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน เคยดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสำนักกรรมกำรผูจ้ ด
ั กำร บจก.เคทีบี
ลีซซิ่ง และมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถด้ำนกำรบัญชี โดยจบกำรศึกษำปริญญำตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำ
รำมค ำแหง รวมถึ ง มี ค วำมรู ้ด ้ ำ นนิ ติ ศ ำสตร์ โดยจบกำรศึ ก ษำปริ ญ ญำตรี นิ ติ ศ ำสตร์บั ณ ฑิ ต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ท่ำนเป็ นผูร้ ิเริ่มให้บริษัทจัดตัง้ คณะทำงำนติดตำมหนี ้ เนื่องจำกในอดีตบริษัทมีกำรค้ำปลีกและประสบ
ปั ญหำหนีส้ ญ
ู เยอะ ท่ำนจึงใช้ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนให้กบั สถำบันกำรเงินมำประกอบกำร
ให้คำปรึกษำแก่ฝ่ำยบริหำรในระบบกำรติดตำมและควบคุมลูก หนี ้ อีกทัง้ ยังให้ควำมเห็นในกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง โดยใช้ประสบกำรณ์จำกกำรที่เคยดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ บมจ.
แปซิฟิกไพพ์
2.1.2 นำยปรำโมทย์ สิงหนุ
- ท่ำนมีควำมรู ค้ วำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน เคยดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสำนักกรรมกำรผูจ้ ด
ั กำร บจก.เคทีบี
ลีซซิ่ง อีกทัง้ มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถด้ำนกำรบัญชี โดยท่ำนได้จบกำรศึกษำปริญญำโท บัญชี บัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- ท่ำ นให้ค ำปรึก ษำแก่ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทเรื่อ งแนวทำงในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยในให้ส อดคล้อ งกั บ มำตรฐำนสำกล ให้ค วำมเห็ น ในกำรร่ ำ งและตรวจทำนรำยงำนประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อีกทัง้ กำรให้คำแนะนำและแนวทำงกำรบริหำรควำม
เสีย่ งต่ำงๆ ของบริษัท
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4.
5.

6.
7.
8.

2.1.3 นำยสำธิต อนันตสมบูรณ์
- ท่ำ นมี ค วำมรู ค
้ วำมสำมำรถด้ำนนิติศำสตร์ เคยดำรงตำแห่งอนุกรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ คณะ
กรรมกำรปปช. และจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- ท่ำ นร่ว มกับคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน กำหนดหลัก เกณฑ์ในกำรประเมิ นประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท อีกทัง้ ให้คำปรึกษำแก่คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง โดย
ช่วยกำหนดกรอบแนวทำงในกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเสีย่ ง
หมำยเหตุ: รำยละเอียดประวัติกรรมกำรแต่ละท่ำนปรำกฎในเอกสำรแนบ 1
คณะกรรมกำรบริษั ท ประกอบด้ว ยกรรมกำรตรวจสอบไม่น ้อ ยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบนี ต้ ้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ ทจ.39/2559 อีกทัง้ มีขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประกำศกำหนด
คณะกรรมกำรบริษัทจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
เห็นสมควรอำจจะเลือกกรรมกำรบริษัทคนหนึง่ หรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรบริษัทก็ได้
บริษัทมีนโยบำยกำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัทควรเป็ นกรรมกำรอิสระ และจะต้องไม่ เป็ นบุคคลเดียวกันกับ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและไม่เป็ นคูส่ มรส หรือบุตรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่ได้แยกจำกกันอย่ำงชัดเจน เช่น ประธำน
กรรมกำรบริษัทและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (ยกเว้นกำรเป็ นคู่สมรสหรือบุตรตำมข้อ
ห้ำมในวรรคก่อนหน้ำ) หรือประธำนกรรมกำรบริษัทเป็ นสมำชิกในคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะทำงำน หรือได้รบั
มอบหมำยให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรบริหำร (หมำยควำมรวมถึงกำรเป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพัน
บริษัทตำมที่ระบุในเอกสำรหนังสือรับรองบริษัท) คณะกรรมกำรบริษัทควรส่งเสริมให้เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยจัดกำร โดยพิจำรณำดำเนินกำรตำมหลักกำรใดหลักกำรหนึง่ ดังนี ้
(1) แต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งท่ำน ร่วมให้ควำมเห็นกับฝ่ ำยจัดกำรเพื่อพิจำรณำกำหนดวำระกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละครัง้ หรือ
(2) จัดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึง่ ของกรรมกำรทัง้ หมด
ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่ได้เป็ นกรรมกำรอิสระ อย่ำงไรก็ดี บริษัทมีกำรถ่วงดุลอำนำจโดยกำรให้มี
กรรมกำรอิสระจำนวน 1 ท่ำนร่วมกำหนดวำระในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละครำว (อ้ำงอิงข้อ ( 1))
กรรมกำรบริษัทไม่จำเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทก็ได้
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษัทต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและสรรหำโดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทตำมข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรบริษัทก็ได้ ในกรณี
เลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรบริษัท จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ (ลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมกำรบริษัทแบบ Non-Cumulative เท่ำนัน้ )
(3) บุคคลผูซ้ ึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทเท่ำจำนวนกรรมกำร
บริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
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เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้
นัน้ เป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
9.3.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทนซึง่ คัดเลือกจำกกรรมกำรอิสระ ทัง้ นีค้ ณะกรรมกำรตรวจสอบชุดดังกล่ำว ต้องประกอบด้วย
กรรมมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน
2. คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูค้ ดั เลือกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ทำหน้ำทีเ่ ลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยกำรดำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม กำรนำส่งเอกสำรกำร
ประชุมและกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม
4. กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คนต้องมีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชี และ/หรือกำรเงินเพียง
พอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ และมีควำมรูต้ อ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุทมี่ ีตอ่ กำร
เปลีย่ นแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทัง้ ต้องเป็ นผูท้ ี่สำมำรถตัง้ คำถำมได้อย่ำงตรงประเด็น และสำมำรถ
ตีควำมและประเมินผลของคำตอบที่ได้รบั
5. บุคคลที่ได้รบ
ั กำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรบริษัทต้องผ่ำนกำรพิจำรณำและสรรหำโดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
9.3.3 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมกำรตรวจสอบทุกรำยต้องเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ
2. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นกรรมกำร
ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรตรวจสอบรำย
นัน้ ๆ ด้วย
4. มีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงินได้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่ นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน
6. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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7. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั สำคัญ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ
2 ปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วย
กำรรับหรือให้กยู้ ืม คำ้ ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกั นหนีส้ ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผล
ให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญำมีภำระหนีท้ ี่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทัง้ นี ้ กำรคำนวณภำระหนีด้ งั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้ งั กล่ำว ให้นับรวมภำระหนีท้ ี่เกิ ดขึน้ ในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
8. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูข้ องบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
9. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ น ที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ น ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
10. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
11. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ
หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
12. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
13. มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
14. กรรมกำรตรวจสอบต้องไม่เป็ นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริษัท
เพื่อประโยชน์ในกำรตีควำม ตำมข้อ 8. และ ข้อ 9. คำว่ำ “หุน้ ส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รบั มอบหมำย
จำกสำนักงำนสอบบัญชี หรือผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อ ในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนำมของนิติบคุ คลนัน้
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่งของข้อ 8. หรือ 9. ให้บริษัทได้รบั กำรผ่อนผัน
ข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ตอ่ เมื่อบริษัทได้จดั ให้
มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ฉบับที่แก้ไข) แล้วว่ำ กำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวำระพิจำรณำ
แต่งตัง้ กรรมกำรตรวจสอบด้วย
(1) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ทำให้บคุ คลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัติไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
(2) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทฯในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
9.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้รบ
ั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมกำร
บริษัท และ/หรือผูบ้ ริหำรของบริษัท อย่ำงน้อย 3 คน โดยกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมำกกว่ำกึ่งหนึง่ ของ
จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจะต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระ
2. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน ที่พน้ ตำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระตำมข้อ 2
ได้แก่ กำรพ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท กำรลำออก หรือกำรถูกถอดถอน ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อให้กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมี
จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ โดยบุคคลที่เข้ำเป็ นกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนเข้ำมำ
แทน
4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทนสำมำรถแต่ ง ตั้ง พนัก งำนของบริ ษั ท จ ำนวน 1 คน ท ำหน้ำ ที่ เ ป็ น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเพื่อช่วยเหลือกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน เกี่ยวกับกำรนัดหมำยกำรประชุม จัดเตรียมวำระกำรประชุม นำส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม
และบันทึกรำยงำนกำรประชุม ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีอำนำจกำหนดค่ำตอบแทน (เบีย้
ประชุม) ให้แก่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ตำมที่เห็นสมควรและเหมำะสม
5. ในกรณี ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ควรมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษำรำยดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี รวมทัง้ ควำมเป็ นอิสระ หรือไม่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์
9.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผูบ้ ริหำร ของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยตำแหน่ง
ผูบ้ ริหำรจะต้องมีตำแหน่งระดับผูจ้ ดั กำรขึน้ ไป
2. ประธำนกรรมกำรบริหำรต้องได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยคณะกรรมกำรบริษัท
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3. กรรมกำรบริหำรได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริษัท
4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทจะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรโดยตำแหน่ง
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้มำจำกกำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยคัดเลือก
จำกบุคคลที่มีชื่อเป็ นคณะกรรมกำรบริหำรอยูใ่ นขณะทำกำรคัดเลือกและมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตรประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
9.3.6

9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดกลไกในกำรกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษำผลประโยชน์จำกเงินลงทุนของบริษัท
โดยกำรส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทเข้ำเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมในบริษัทย่อยจำนวนตำม
สัดส่วนกำรเข้ำถือหุน้ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรบริหำรงำนที่
รวมถึงกำหนดกลไกกำรกำกับดูแลผ่ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัท
ย่อ ยดัง กล่ำ ว โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กำรเปิ ด เผยข้อ มูลและกำรท ำรำยกำรซึ่งเป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์และ
ข้อกำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี ้ ยังมีกำรติดตำมเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่ำงรัดกุมผ่ำนระบบควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม เพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยเป็ นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท

9.5 การกากับดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ภายใน และการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำน และผู้
รับทรำบข้อมูลภำยในของผลกำรดำเนินงำน ซือ้ ขำยหรือชวนให้บคุ คลอื่นซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นเวลำ 1 วัน
ภำยหลังที่ขอ้ มูลภำยในดังกล่ำวได้ถกู เปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนแล้ว และห้ำมกระทำกำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ภำยใน 1 เดือนก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี หรือนับแต่วนั ที่ทรำบข้อมูลภำยในดังกล่ำว
ก่ อ นข้อ มูลสำรสนเทศสำคัญ ถูกเปิ ดเผย และเป็ น เวลำ 1 วัน ท ำกำรภำยหลังข้อมูลสำรสนเทศสำคัญ นั้นถูกเปิ ดเผย
นอกจำกนี ้ บริษัทได้จัดระบบรักษำควำมปลอดภัย ของข้อมูลที่มีนยั สำคัญ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำคำหลังทรัพย์ของ
บริษัทได้ อำทิ รำยงำนทำงกำรเงิน เป็ นต้น โดยกำรจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยในที่ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ให้สำมำรถ
เข้ำถึงได้เฉพำะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และจำเป็ นเท่ำนัน้
บริษัทยังมีนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน โดยห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับชัน้ และ
ลูกจ้ำงของบริษัท ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัทที่มีหรืออำจส่งผลกระทบต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำของหลักทรัพย์ หรือข้อมูลที่
ยังมิได้มีกำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะชน หรือมีไว้เพื่อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่ำงเดีย ว และไม่ใช่ขอ้ มูลที่มีไว้ใช้สว่ น
บุคคล รวมถึงข้อมูลจำกงบกำรเงินที่ยงั ไม่ได้นำส่งตลำดหลักทรัพย์ฯ อำทิ กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรควบรวมกิจกำร กำร
ได้มำซึ่งสัญญำทำงกำรค้ำที่สำคัญ เป็ นต้น เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทำงที่มิชอบทัง้ ทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมจำกข้อมูลสำคัญ โดยไม่คำนึงว่ำกระทำในนำมตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือแสวงหำข้อมูลอย่ำงไม่สจุ ริต ทำธุรกิจเพื่อ
กำรแข่งขัน โดยหำกพิสจู น์ได้ว่ำมีกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อประโยชน์ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น หรือพิสจู น์ได้ว่ำกำรกำรใช้ขอ้ มูล
ภำยในดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทไม่ ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็
ตำม นอกเจำกจะเป็ นควำมผิดเฉพำะตนตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั โดยจะ
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พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำน เลิกจ้ ำงโดยไม่
จ่ำยค่ำชดเชย หรือดำเนินคดีตำมกฎหมำย แล้วแต่กรณี
นอกจำกนี ้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผูบ้ ริหำร (ตำมนิยำมสำนักงำน
ก.ล.ต. และภำยหลังจำกกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนแล้ว) มีหน้ำที่จดั ทำ และเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และ
รำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ (ตำมรำยงำนแบบ 59) ทุกครัง้ ที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ของบริษัท ภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และจัดทำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรต่อบริษัทตำมที่พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ
กำหนด เพื่อให้บริษัทมีขอ้ มูลสำหรับใช้ประโยชน์ภำยในบริษัท โดยเลขำนุกำรบริษัทจัดส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้แก่
ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รำยงำน
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9.6.1

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและ/หรือสอบทำนงบกำรเงิ นของบริษัทและบริษัทย่อย
สำหรับงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563 ให้แก่ผสู้ อบบัญชี ดังนี ้

1. ค่ำสอบบัญชีประจำปี
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำล
รวม

9.6.2

ปี 2561
2,192,500
1,147,500
3,340,000

ปี 2562
2,220,000
1,230,000
3,450,000

(หน่วย: บำท)
ปี 2563
2,350,000
1,260,000
3,610,000

ค่าตอบแทนอื่นๆ (Non-Audit Fee)

1. ค่ำบริกำรอื่น

/1

รวม

ปี 2561
129,895
129,895

(หน่วย: บำท)
ปี 2562
ปี 2563
156,134 121,736
156,134 121,736

หมำยเหตุ : /1 - ค่ำบริกำรอื่นๆ ตัวอย่ำงเช่น ค่ำไปรษณีย ์ ค่ำปรับปรุงงบกำรเงิน ค่ำเบีย้ เลีย้ ง และค่ำเดินทำง เป็ นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ินโยบำยเพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ซึ่งกำหนดหลักกำร 8 ข้อ
ได้แก่
(1) กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม
(2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
(3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
(4) กำรปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
(5) ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
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(6) กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม
(7) กำรพัฒนำชุมชนหรือสังคม
(8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย
10.1 นโยบายภาพรวม

บริ ษั ท ได้มี ก ำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี จุ ด มุ่ ง หมำยที่ ต ้อ งกำรผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ควำมก้ำวหน้ำในธุรกิจ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไปในอนำคต โดยตระหนักดีวำ่ กำรที่ธุรกิจจะเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้นนั้ ไม่ใช่
อยู่ที่ผลประโยชน์หรือกำไรของบริษัทฯ เพียงอย่ำงเดียว จำเป็ นต้องคำนึง ถึงกำรคืนกำไรในสิ่งที่ดีงำมสูส่ งั คมควบคูไ่ ปด้วย
โดยนำควำมรับผิดชอบต่อสังคม มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ธุรกิจประสบควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน บริษัทดำเนินงำน
ด้วยควำมโปร่งใส มีกำรกำหนดระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนส่วนต่ำงๆ ที่ชดั เจน และบังคับใช้อย่ำงเคร่งครัดเพื่อ สร้ำงควำมเท่ำ
เทียมในกำรทำงำน นอกจำกนีย้ งั มีกำรกำกับดูแลระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ และป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ รวมถึงกำรคอร์รปั ชั่น โดยมีผสู้ อบบัญชีที่ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และผูต้ รวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ บริษัทฯ รับรู ส้ ิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่ำงๆ ทัง้
ที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมำย และที่บริษัทได้กำหนดนโยบำยขึน้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงำน ลูกค้ำ คูค่ ำ้ และ
ชุมชน เป็ นต้น
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทได้กำหนดควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
1.1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ต่อสังคม ทัง้ ทำงกฎหมำย
จรรยำบรรณ และมุง่ มั่นทำควำมดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
1.2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ควำมรู ค้ วำมสำมำรถ
อย่ำงเต็มที่ ด้วยกำรปฏิบตั ิอย่ำงระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้รวมทัง้
ถือปฏิบตั ิตำมขอกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
1.3. ปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ คู่คำ้ อย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจำกคูค่ ำ้ และหำก
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รบี แจ้งคูค่ ำ้ ให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข
1.4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ลว่ งรู ม้ ำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตำมปกติวิสยั จะพึง
สงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผย ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย
1.5. เปิ ดให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรียนได้เกี่ยวกับควำมไม่สมบูรณ์ของสินค้ำและบริกำร
1.6. เปิ ดเผยข่ำวสำรข้อมูลของสินค้ำและบริกำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
1.7. ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรม หำกปฏิบตั ิตำมข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้
ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้ำรับทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกัน

120

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

2.

3.

4.

5.

1.8. เคำรพสิทธิ ในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น โดยบริษัทมีนโยบำยให้บุคลำกรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ อำทิเช่น กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย
1.9. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บคุ ลำกรของบริษัท ในทุกระดับชัน้ ให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ต้องไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรเรียกร้อง หรือยอมรับกำรคอร์รปั ชั่น
ในทุกรู ปแบบไม่ว่ำทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือคนรู จ้ กั หรือเพื่อประโยชน์ต่อ
ธุรกิจ และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นฉบับนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทำง
ปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด
ของกฎหมำย
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องไม่วำ่ จะเป็ น
พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำ ง ด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและ
เสรีภำพที่เท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นเรื่องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ
ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดกำรดูแลไม่ ให้ธุรกิจของบริษัท
เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน เช่น กำรบังคับใช้แรงงำน (Forced Labor) กำรใช้แรงงำนเด็ก
(Child Labor) กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual Harassment) เป็ นต้น
นอกจำกนี ้ บริษัท ยังส่งเสริมและเปิ ดโอกำสให้พนักงำน ชุมชนและสังคม มีสว่ นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น
หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรถูกละเมิดสิทธิ ของตนหำกมีกำรกระทำของบริษัท หรือบุคลำกรในบริษัท ที่อำจเป็ นกำร
ละเมิดสิทธิ หรือสร้ำงควำมเดือดร้อ นใดๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสำมำรถร้องเรียนผ่ำนกำรติดต่อหน่ว ยงำน
ทรัพยำกรบุคคล หรือหน่วยงำนสิง่ แวดล้อมและปลอดภัยของบริษัท และมีกำรจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสือ่ สำรให้
ชุมชนเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตของกลุม่ บริษัท รวมทัง้ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในของบริษัท กรณีที่ชมุ ชนมี
ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตและดำเนินงำนของกลุม่ บริษัท
ทัง้ นี ้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู ด้ ำ้ นสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บคุ ลำกรของบริษัทปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชน
กำรปฎิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักอยูเ่ สมอถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์แ ละปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อัน
เป็ นปั จจัยแห่งควำมสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืนของบริษัทในอนำคต โดยมีกระบวนกำรจัดจ้ำงและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนอย่ำงเป็ นธรรม และเคำรพสิทธิของ
พนักงำนตำมหลักสิทธิ มนุษยชน รวมถึงกำรจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ กำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร ดูแลควำมปลอดภัย
ในกำรปฏิบตั ิงำน และเปิ ดให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ น
ธรรม
ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่ จะให้มีกำรสร้ำงสรรค์ นำเสนอ และบริหำรจัดกำรผลิตภัณฑ์และกำร
บริกำรของบริษัทแก่ลกู ค้ำอย่ำงมีมำตรฐำนและมีจริยธรรมภำยใต้หลักกำรดำเนินงำน ดังนี ้
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5.1. จัดหำ พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำมพึงพอใจของลูกค้ำในควำมหลำกหลำย
และคุณภำพที่ดีของผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร
5.2. ปฎิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมต่อลูกค้ำ โดยไม่เลือกปฎิบตั ิและไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้ำที่ตนได้ลว่ งรู ม้ ำเนื่องจำก
กำรดำเนินธุรกิจ
5.3. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรที่ถกู ต้องและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ในกำรใข้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรของบริษัท
5.4. จัดให้มีระบบลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อให้ลกู ค้ำแจ้งถึงปั ญหำหรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม
5.5. คำนึงถึงและดูแลให้ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรของบริษัทให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และประสิทธิ ภำพ
รวมถึงมีกำรพัฒนำและปรับปรุงสินค้ำและบริกำรอยูเ่ สมอ
6. กำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม
บริษัทให้ควำมสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตัวด้วยตระหนักว่ำบริษัทเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมที่รว่ มก้ำวเดิน
ไปสู่กำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมยั่งยืนสืบไป บริ ษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำง
ต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้
6.1. มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็ นสำคัญ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมที่บงั คับใช้อย่ำงเคร่งครัด
6.2. มีนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงชัดเจน
6.3. เคำรพต่อธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้ำไปดำเนินธุรกิจ
6.4. มีแนวปฏิบตั ิกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล และ
มีมำตรกำรด้ำนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
6.5. ตอบสนองอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิ ภำพต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรรับผิดชอบต่อสังคม กำรมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม โดย
สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนด้ำนจิตอำสำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้ำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กบั
พนักงำนทุกระดับ
8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผูม้ ีสว่ น
ได้สว่ นเสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนกำรทำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กร ซึ่งหมำยถึงกำรทำสิ่งต่ำงๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำ เป้ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สงิ่ ต่ำงๆ เกิดเปลีย่ นแปลงในทำงที่ดีขนึ ้ ก่อผลิตผล
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
กำรเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรสือ่ สำรและเผยแพร่ให้กบั กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
รับทรำบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสือ่ สำรที่หลำกหลำย เพื่อให้ม่นั ใจว่ำข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทเข้ำถึง
กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัท ได้อย่ำงทั่วถึง
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10.1 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่มี10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อกำรรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงมีสว่ นร่วมใน
กำรช่วยพัฒนำและให้โอกำสแก่ผดู้ อ้ ยโอกำส อำทิ ผู้พิกำร และผูข้ ำดแคลนทุนทรัพย์สำหรับกำรเล่ำเรียน อย่ำงต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปั จจุบนั กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แต่อย่ำงใด ทัง้ มลภำวะทำงกลิ่น เสียง ฝุ่ นละออง และอำกำศ นอกจำกนัน้ บริษัทยังให้ควำมสำคัญในกำรมีสว่ นร่วมและ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่ำงบริษัทกับชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ที่เป็ นประโยชน์ในกำร
พัฒนำสังคมและชุมชน ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ตอ่ สังคมในทุกๆปี โดยมีจดุ ประสงค์หลัก
ที่จะให้พนักงำนทุกคนมีจิตสำนึกต่อกำรพัฒนำสังคม เช่น
1) กำรพัฒนำและอนุรกั ษ์สภำพแวดล้อม เช่น โครงกำรเพำะปลูกต้นทองอุไร โครงกำรปลูกปะกำรัง กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ และกิจกรรมกวำดถนน เป็ นต้น
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2) กิจกรรมพัฒนำและให้โอกำสผูด้ อ้ ยโอกำส เช่น โครงกำรช่วยเหลือผูพ้ ิกำร ให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองและหำงำน
เองได้ ซึง่ โครงกำรนีไ้ ด้รว่ มกับมูลนิธิศนู ย์พฒ
ั นำและฝึ กอบรมคนพิกำรแห่งเอเชียแปซิฟิก ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (APCD) และกำรสนับสนุนพนักงำนผูพ้ ิกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำสำหรับผูพ้ ิกำรต่ำงๆ
เป็ นต้น

3) กำรสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพของเยำวชนไทย เช่น กำรมอบของขวัญวันเด็ก และทำควำมสะอำดโรงเรียน ณ
โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร ตำบลทับคำง อำเภอเขำย้อย จังหวัดเพชรบุรี และโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำสำหรับนักเรียน
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี เป็ นต้น
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4) กำรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณีไทย และประเพณีทำงศำสนำ เช่น กำรร่วมประเพณีไทยทรงดำ งำนทอดกฐิ น
งำนทอดผ้ำป่ ำ เป็ นต้น

5) กำรพัฒนำและดูแลชุมชน เช่น กิจกรรมทำสีสะพำน บริจำคสิง่ ของให้ผยู้ ำกไร้ และกิจกรรมบริจำคของช่วยเหลือ
ภัยพิบตั ินำ้ ท่วม เป็ นต้น

125

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
10.3 การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ินโยบำยกำรป้องกันกำร
มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยกำหนดนิยำม “กำรคอร์รปั ชั่น” (Corruption) หมำยถึง กำรใช้อำนำจหน้ำที่โดย
มิชอบเพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่มิควรได้ กำรให้หรือรับสินบนไม่ว่ำจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยกำรเสนอให้ สัญญำ ให้
คำมั่น เรียกร้อง ให้หรือรับ ซึง่ เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถกู ต้องแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนของเอกชน หรือ
ผูม้ ีหน้ำที่ไม่ว่ำจะโดยตรงหรือทำงอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ หรือเพื่อให้ได้มำหรือ
รักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ทำงธุ รกิจที่ไม่ถูกต้อง เว้นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น หรือจำรีตทำงกำรค้ำ ให้กระทำได้ ซึ่งมีแนวทำงปฎิบตั ิเพื่อป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต
คอร์รปั ชั่น ดังนี ้
1) บริษัทกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับของบริษัทต้องปฏิบตั ิอย่ำงระมัดระวังต่อรูปแบบกำร
คอร์รปั ชั่น ดังนี ้
• การให้และรับสินบน
ห้ำมให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่วำ่ จะด้วยตนเองหรือมอบหมำยให้ผอู้ ื่นกระทำแทนตน
• การให้หรือรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์อ่นื ๆ
กำรให้หรือรับของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นๆ จำกลูกค้ำ คูค่ ำ้ เจ้ำหน้ำที่รฐั หรือบุคคล
ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องอื่น ให้ปฏิบตั ิตำม “คูม่ ือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ของบริษัทฯ
• การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ การบริจาคพรรคการเมืองหรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง และเงินสนับสนุนพรรคการเมืองจะต้องเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ดังนี้
(1) เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทัง้ ไม่เป็ นกำรกระทำกำรใดๆ
ที่จะมีผลเสียหำยต่อสังคมส่วนรวม
(2) กำรให้หรือรับเงินบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรสำธำรณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนนัน้ ไม่ได้ถกู
นำไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้ำงในกำรติดสินบน
(3) ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรสอบทำนและอนุมตั ิกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลกำรสำธำรณประโยชน์ หรือ
เงินสนับสนุนตำมระเบียบของบริษัท
2) บริษัทมุง่ มั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นว่ำกำรคอร์รปั ชั่นเป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้ทงั้ กำรกระทำธุรกรรม
กับภำครัฐและภำคเอกชน
3) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับของบริษัทไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำร
คอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทรำบและให้ควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนทัง้ จำกบุคคลภำยนอก และบุคคลภำยในบริษัท
ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมระเบียบที่บริษัทกำหนด
4) บริษัทต้องให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเรือ่ งกำรคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท โดยบริษัทจะถือกำรแจ้งเรือ่ งเป็ นควำมลับ ไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน/ผูแ้ จ้งเบำะแส ไม่ไล่ออก ปลด
ออก ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชั่น แม้วำ่ กำรกระทำนัน้ จะทำให้บริษัท
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม
5) กรรมกำร และผูบ้ ริหำรทุกระดับของบริษัทจะต้องแสดงควำมซื่อสัตย์ และเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ีในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น โดยกำหนดให้แผนกทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ควำมรู ้ สร้ำงควำมเข้ำใจและ
126

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับยึดถือนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงจริงจัง ต่อเนื่องและเสริมสร้ำงให้เป็ นส่วน
หนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
6) นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้ แต่กำรสรรหำหรือกำร
คัดเลือกบุคลำกร กำรเลือ่ นตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน โดยกำหนดให้
ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับสือ่ สำรทำควำมเข้ำใจกับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำงธุรกิจที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบและ
ควบคุมกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
7) บริษัทพัฒนำมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบตั ิดำ้ นศีลธรรม โดย
จัดให้มีกำรประเมินควำมเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อกำรคอร์รปั ชั่น และนำมำจัดทำคูม่ ือแนวทำงใน
กำรปฎิบตั ิแก่ผเู้ กี่ยวข้อง
8) กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นให้ใช้แนวปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ใน “นโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี”
9) บริษัทจะให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐ ในกำรกำหนดให้ทกุ หน่วยงำนที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำกับภำครัฐ เปิ ดเผยแบบแสดงบัญชี
รำยรับ-รำยจ่ำย ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
10) นโยบำยและแนวปฏิบตั ิของมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นนี ้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของวินยั ในกำรปฏิบตั ิงำนของ
คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทหำกผูใ้ ดละเลย ละเว้นและมีเจตนำที่จะไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและ
แนวปฏิบตั ิที่ดีของบริษัทจะถือว่ำกระทำผิดวินยั และจะพิจำรณำโทษตำมระเบียบบริษัทและอำจได้รบั โทษตำม
กฎหมำยหำกกำรกระทำนัน้ ผิดข้อกำหนดของกฎหมำย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด เพื่อทำหน้ำที่ผตู้ รวจสอบภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีนำยธนำ วงศ์แสงนำค เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผตู้ รวจสอบภำยใน
ของบริษัท โดยบริษัทได้พิจำรณำคุณสมบติของบริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด และนำยธนำ วงศ์แสงนำค แล้ว เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกั บกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว เนื่องจำกเป็ นผูท้ ี่มีควำม
เป็ นอิสระ มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ในกำรตรวจสอบส่วนงำนต่ำงๆ และมีประสบกำรณ์ดำ้ นงำนตรวจสอบภำยในเป็ นระยะเวลำเกือบ 30 ปี โดยผูต้ รวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
โดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ผูต้ รวจสอบภำยในได้ยดึ แนวทำงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ซึง่ จัดทำโดยสมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย
สรุปประเด็นข้อสังเกตจำกผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภำยใน ปี 2563 มีดงั นี ้
ระบบงาน
ประเด็นสาคัญทีต่ รวจพบในแต่ละระบบงาน
ระดับ
ติดตามการดาเนินการแก้ไขของบริษัท
ความสาคัญ
1.ระบบควบคุมกระบวนกำรผลิต และคลัง

▪ สินค้ำในคลังที่มีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน มีแนวโน้มเพิม่ มำกขึน้ จำกสิน้ เดือน

วัตถุดิบ

มกรำคม 2563 ที่มตี น้ ทุน 0.12 ล้ำนบำท ในขณะที่สนิ ้ เดือนตุลำคม 2563
มีตน้ ทุน 2.02 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ำซักรีด
▪ บริษัทมีกำรตัดสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอำยุมำกกว่ำ 5 ปี ต้นทุน
รวม 2.62 ล้ำ นบำทได้ข ออนุ มัติ ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ห ำรตั้ง แต่ เ ดื อ น
มิถนุ ำยน 2563 และได้จดั เก็บรำยกำรที่ตดั สต็อกแยกออกจำกคลังแล้ว แต่
ยังไม่ทำลำยสินค้ำ
▪ ขำดกำรตรวจสอบกำรให้สว่ นลดว่ำเป็ นไปตำมนโยบำย

2.ระบบควบคุมงำนบิลดิง้ แคร์

▪ มีสนิ ค้ำที่สญ
ู หำยและโอนไปคลัง Z1 ซึง่ ไม่ได้เร่งติดตำมหำสำเหตุที่เกิดขึน้
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สูง
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▪ มีกำร Review ค่ำ Max-Min ของสต็อก

สินค้ำแต่ละรำยกำร เพื่อให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ขำยในปั จจุบนั
▪ มีกำรส่งบำบัดวัตถุดิบแล้ว เมื่อเดือน
ธ.ค. 2563 และบริษัทมีกำรนำส่ง
ภำษี มลู ค่ำเพิม่ ไปในเดือนมิ.ย.2563
▪ กำรให้สว่ นลดของพนักงำนขำยได้กำชับ
ตำมที่ Audit House แนะนำอย่ำง
เคร่งครัด

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ระบบงาน

ประเด็นสาคัญทีต่ รวจพบในแต่ละระบบงาน

ระดับ
ความสาคัญ

ติดตามการดาเนินการแก้ไขของบริษัท

สูง

▪ นั ด ประชุ ม ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ร่ ว มหำแนว

ทำงแก้ไขเพื่ อ ด ำเนิ น กำรหำมำตรกำร
ป้องกัน สรุ ปให้กลับไปหำสินค้ำดังกล่ำว
อีกครัง้ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจน ในกำร
ด ำเนิ น กำรตัด ออกจำก Z1 และมี ม ติ
ไม่ให้มีกำรจัดกำรในลักษณะนีอ้ ีก หำก
เกิดปั ญหำจะต้องวิเครำะห์หำสำเหตุ ใน
ขณะเดี ย วกั น กำรขำยสิ น ค้ ำ ยั ง คง
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ ต ำ ม ป ก ติ แ ล ะ ห ำ ก
ตรวจเช็คแล้วพบว่ำสินค้ำสูญหำยจริงให้
ด ำเนิ น กำรในขั้น ตอนกำรตัด สต็ อก
ด้วยกระบวนกำรที่ถกู ต้องตำมหลักบัญชี

▪ งวดเดือน ม.ค. - ต.ค. 63 มีงำนที่ไม่ได้เข้ำบริกำรลูกค้ำ สัดส่วน 50 %

ของงำนทัง้ หมด ส่วนใหญ่เนื่องจำกกำรระบำดของ COVID-19 และมีงำนที่
ไม่ได้ระบุเหตุผลที่เข้ำบริกำรไม่ได้ ซึ่งแผนกศูนย์รวมช่ำงส่งรำยงำนกำร
ปฏิบตั ิงำนของช่ำงให้แผนกบิลดิง้ แคร์ลำ่ ช้ำ
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▪ แผนกศูนย์รวมช่ำงจะนำส่งรำยงำนกำร

ปฏิบตั ิงำนให้แผนกบิลดิง้ แคร์ ทุกเดือน
ภำยในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
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12. รายการระหว่างกัน
รำยละเอียดบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงทีม่ รี ำยกำรเกี่ยวโยงกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย สำหรับงวดบัญชีปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงวดบัญชีปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มี
ดังนี ้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1. นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ

ลักษณะธุรกิจ
-

2. นำยอรรนพ จุลพันธ์

-

3. นำงสำวปิ ยนุช เป้ำสุวรรณ
4. นำยยงศักดิ์ จิรกำลวงศ์

-

5. บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด

จำหน่ำยนำ้ ยำสำหรับซักรีด

6. บริษัท ลินิน ด็อกเตอร์ จำกัด

บริกำร ซัก อบ รีด

7. บริษัท ไดก้ำ (ไทย) จำกัด

จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม ประธำนกรรมกำรบริหำร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 13.26 (ข้อมูลตำมทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร และเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท โดยถือหุน้ ในบริษัท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.70 (ข้อมูลตำมทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)
ภรรยำของนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัท
พี่ชำยของนำยยงยุทธ จิรกำลวงศ์ ซึง่ เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินของบริษัท (สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหำคม 2562) และ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนก่อน IPO
นิติบคุ คลที่นำงสำวปิ ยนุช เป้ำสุวรรณ (คูส่ มรสของนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 92.33 ของทุนจดทะเบียน และ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทดังกล่ำว
(บริษัทดังกล่ำวเป็ นตัวแทนจำหน่ำยของ PRAPAT นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562)
นิติบคุ คลที่นำงสำวปิ ยนุช เป้ำสุวรรณ (คูส่ มรสของนำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ) ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน และ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทดังกล่ำว
นิติบคุ คลที่ ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทในบริษัทดังกล่ำว
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
8. บริษัท ไดก้ำ เอสเตท จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์
นิติบคุ คลที่ ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัท ถือหุน้ ทำงตรงในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน และถือหุน้
ทำงอ้อมผ่ำน บจก.ไดก้ำ (ไทย) (บจก.ไดก้ำ (ไทย) ถือหุน้ บจก.ไดก้ำ เอสเตท ร้อยละ 20.00) และดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทใน
บริษัทดังกล่ำว
9. บริษัท เอ็น.วำย. พืชไร่ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
นิติบคุ คลที่ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ถือหุน้ ทำงตรงในสัดส่วนร้อยละ
เกษตรกรรมต้นกล้ำยำงพำรำ 17.70 ของทุนจดทะเบียน และถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน บจก.เอ็น.วำย. รับเบอร์ (บจก.เอ็น.วำย. รับเบอร์ ถือหุน้ บจก.เอ็น.วำย. พืชไร่
ร้อยละ 18.00) และดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทดังกล่ำว
10. บริษัท เอ็น.วำย. รับเบอร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำงข้น นิติบคุ คลที่ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 11.64 และ
และนำ้ ยำงแปรรูป
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทดังกล่ำว
11. บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
ให้เช่ำอำคำรและลงทุนใน นิติบคุ คลที่ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ ซึง่ เป็ นกรรมกำรบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 16.43 ของ
บริษัทอื่น
ทุนจดทะเบียน และดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทในบริษัทดังกล่ำว
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน้ ในงวดบัญชีปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และงวดบัญชี ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1. นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ

ลักษณะรายการ
กำรคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
นำยสืบพงศ์ฯ คำ้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัทและ
บริษัทย่อย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
้สินสุด 31 ธ.ค. 2562
้สินสุด 31 ธ.ค. 2563
วงเงินคำ้ ประกัน
วงเงินที่ใช้

442.00
279.64

วงเงินคำ้ ประกัน
วงเงินที่ใช้

586.00
365.30

ลักษณะรายการ
นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ คำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยกับสถำบันกำรเงินใน
นำมบุคคล ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดในสัญญำกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกำรคำ้ ประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรที่ เ ป็ น ไปตำมควำมจ ำเป็ น ของบริ ษั ท ซึ่ง มี ค วำม
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

2. นำยอรรนพ
จุลพันธ์

ลักษณะรายการ

กำรคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
นำยอรรนพฯ คำ้ ประกัน
วงเงินสินเชื่อของบริษัทและ
บริษัทย่อย

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

วงเงินคำ้ ประกัน
วงเงินที่ใช้

400.00 วงเงินคำ้ ประกัน
254.64 วงเงินที่ใช้

539.00
343.13

ลักษณะรายการ
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ ยังเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญำกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
นำยอรรนพ จุลพันธ์ คำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยกับสถำบันกำรเงินใน
นำมบุคคล ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดในสัญญำกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกำรคำ้ ประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรที่ เ ป็ น ไปตำมควำมจ ำเป็ น ของบริ ษั ท ซึ่ง มี ค วำม
เหมำะสมและเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ ยังเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดใน
สัญญำกูย้ ืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

3. นำงสำวปิ ยนุช ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำร
เป้ำสุวรรณ
บริษัทเช่ำที่ดินและอำคำร
จำกนำงสำวปิ ยนุชฯ เพื่อใช้
เป็ นที่ตงั้ ศูนย์ธุรกิจชะอำ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563
การบันทึกบัญชีตามทีร่ ายงานไว้ในปี 2562
ค่ำเช่ำที่ดินและอำคำร 0.24

133

ลักษณะรายการ

บริษัทได้ทำกำรเช่ำที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำงกับ นำงสำวปิ ยนุช เป้ำสุวรรณ เพื่อใช้เป็ นที่ตงั้ ศูนย์ธุรกิจ
ชะอำ โดยเป็ นกำรเช่ำที่ดินโฉนดเลขที่ 29185 พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเลขที่ 329/24 ถนนเพชรเกษม
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนือ้ ที่ 1 งำน 88 ตำรำงวำ อำคำรโกดังชัน้ เดียวและสระ
ว่ำยนำ้ 1 สระ ด้วยกำรจัด ท ำสัญ ญำฉบับ วัน ที่ 1 พฤศจิกำยน 2557 ระยะเวลำเช่ ำ 3 ปี และ
กำหนดให้มีกำรต่อสัญญำเช่ำออกไปครัง้ ละ 3 ปี จำนวน 4 ครัง้ ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี ้
อัตราค่าเช่า
การปรับ
ช่วงการเช่า
ระยะเวลาเช่า
(บาทต่อเดือน)
อัตราค่าเช่า
รอบที่ 1
1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 60
18,000
รอบที่ 2
1 พ.ย. 60 – 31 ต.ค. 63
19,800
ร้อยละ 10.00
รอบที่ 3
1 พ.ย. 63 – 31 ต.ค. 66
21,800
ทุก 3 ปี
รอบที่ 4
1 พ.ย. 66 – 31 ต.ค. 69
24,000
รอบที่ 5
1 พ.ย. 69 – 31 ต.ค. 72
26,400
ทัง้ นี ้ เนื่องจำกรำยงำนกำรประเมินอัตรำค่ำเช่ำตลำดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงที่ ได้
จัดทำขึน้ ในปี 2557 ยังมิได้มีวัตถุประสงค์เป็ นไปเพื่ อเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ บริษัทจึงได้ว่ำจ้ำง
บริษัท เยียร์ แอพไพรซัล จำกัด โดยนำงสำวเบญจวรรณ จงยศยิ่ง ผูป้ ระเมินชัน้ วุฒิ เลขที่ วฒ.111
ผูป้ ระเมินรำคำอิสระที่อยู่ในรำยชื่อของสำนักงำน ก.ล.ต. เข้ำประเมินอัตรำค่ำเช่ำของที่ดนิ และสิ่ง
ปลูกสร้ำงดังกล่ำว โดยมี วัตถุประสงค์กำรประเมินเพื่อ เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ สำหรับใช้ในกำร
อ้ำงอิงอัตรำค่ำเช่ำ ผูป้ ระเมินได้จัดทำรำยงำนกำรประเมินฉบับลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำตำมรำคำตลำดของที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว เท่ำกับ 23,600 บำทต่อเดือน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็น ว่ำ รำยกำรดังกล่ ำ วเป็ นรำยกำรเช่ ำอสัง หำริม ทรัพย์ ซึ่งมี ควำมเหมำะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อ กำรดำเนินธุร กิจของบริษัท อัตรำค่ำเช่ำของรอบสัญญำปั จจุบัน (สิน้ สุดวันที่ 31
ตุลำคม 2563) เท่ำกับ 19,800 บำทต่อเดือน ในขณะที่อตั รำค่ำเช่ำซึง่ ประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำ
อิสระที่อ ยู่ในรำยชื่ อ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และมี วัตถุประสงค์ในกำรประเมิ นเพื่ อ เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะ ฉบับลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563 เท่ำกับ 23,600 บำทต่อเดือน คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีควำมเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำปั จจุบนั รวมถึงอัตรำค่ำเช่ำที่จะปรับเพิ่มในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำรอบ
ถัดไป ซึ่งเท่ำกับ 21,800 บำทต่อเดือน มีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นอัตรำที่ต่ำกว่ำรำคำประเมิน
ดังกล่ำว

การบันทึกบัญชีตามทีไ่ ด้ปรับปรุ งและจัดประเภทรายการ
ใหม่ตาม TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563
ค่ำเสื่อมรำคำ
0.20
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
งวดบัญชี ปี 2563
ดอกเบีย้ จ่ำย
งวดบัญชี ปี 2563

ลักษณะรายการ

0.12

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ 1.94
ณ 31 ธ.ค. 63

4. นำยยงศักดิ์
จิรกำลวงศ์
(ชื่อเดิม นำยธนกฤต
จิรกำลวงศ์)

ค่ำใช้จ่ำยบริกำร
บริ ษั ท ว่ ำ จ้ ำ งนำยยงศัก ดิ์ ฯ
เพื่ อดู แ ลงำนในเข ต พื ้ น ที่
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงำ

0.40

ค่ำใช้จ่ำยบริกำรเพิ่มเติม
0.34

คุณยงศักดิ์ จิรกำลวงศ์ เป็ นอดีตหัวหน้ำช่ำงของบริษัทซึ่งเป็ นผูช้ ำนำญในกำรดูแลซ่อมแซมเครื่อง
ไม่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน (Heat Pump) โดยในปี 2555 คุณยงศักดิ์ฯ ได้ลำออกจำกกำรเป็ น
พนักงำนของบริษัท เนื่องจำกต้องกำรประกอบอำชีพอิสระ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทขำดแคลนทีมช่ำง
ที่ดแู ลงำนซ่อมบำรุ งเครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำนในพืน้ ที่ทำงภำคใต้ซ่งึ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีโรงแรมและรีสอร์ตซึง่ เป็ นกลุ่มลูกค้ำหลัก บริษัทจึงได้จดั ทำสัญญำบริกำรกับนำยยงศักดิ์ จิรกำล
วงศ์ ในรู ปแบบกำรว่ำจ้ำงจำกบุคคลภำยนอก (Outsource) โดยมีระยะเวลำ 12 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยนำยยงศักดิ์ฯ จะให้บริกำรตรวจเช็ค ซ่อมบำรุ ง
ไม่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน เครื่อ งทำนำ้ ร้อ นประหยัดพลังงำน พร้อ มทัง้ สนับสนุนด้ำนกำรขำย ซึ่งนำยยงศักดิ์ฯ เป็ นช่ ำ ง
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

บริ ษั ท ว่ ำ จ้ ำ งนำยยงศั ก ดิ์ ฯ
เพื่ อ ซ่ อ มบ ำรุ ง เครื่ อ งท ำน ้ำ
ร้อนประหยัดพลังงำน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
บริษัทมีค่ำใข้จ่ำยค้ำงจ่ำยกับ
นำยยงศักดิฯ์

5. บริษัท เพื่อน
ซักรีด จำกัด
(PZR)

รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทขำยสินค้ำให้แ ก่ บจก.
เพื่อนซักรีด
ลูกหนีก้ ำรค้ำ

0.06

ลักษณะรายการ

ผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรดูแลเครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน และเป็ นบุคคลที่มีควำมคุน้ เคยอยู่ในเขต
พืน้ ที่กำรให้บริกำรจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงำ โดยบริษัทจ่ำยค่ำจ้ำงเป็ นรำยเดือนในปี 2561
และปี 2562 เท่ำกับ 40,000 บำทต่อเดือน และ 50,000 บำทต่อเดือน ตำมลำดับ
ทัง้ นี ้ นำยยงยุทธ จิรกำลวงศ์ สิน้ สุดกำรดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของ
ไม่เป็ นรำยกำรเกี่ยวโยงกัน บริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2562 นำยยงศักดิ์ฯ จึงไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทนับแต่วนั
ดังกล่ำว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ ในทำงปฏิบตั ขิ องบริษัทจะมีกำรพิจำรณำแต่งตัง้ พนักงำนเก่ ำที่มี
ควำมรู ค้ วำมเชี่ ยวชำญในธุร กิจและบริกำรของกลุ่มบริษัทให้เป็ นตัวแทนจำหน่ำยหรือ ตัวแทน
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ ถ้ำพนักงำนคนดังกล่ำวมีควำมสนใจเมื่อลำออกและกลับไปยังภูมิลำเนำของ
ตนเอง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในกำรขยำยฐำนลูกค้ำและฐำนกำรให้บริกำรกระจำย
กว้ำงขวำงทั่วประเทศ สำหรับ อัตรำค่ำตอบแทน 50,000 บำทต่อเดือน (ไม่รวมงำนประเภทงำน
ซ่อม / งำนบริกำรดูแลเครื่อง Heat Pump และ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและที่พกั ในกรณีออกนอก
เขตพืน้ ที่จงั หวัดภูเก็ต) ซึง่ มีกำรคิดค่ำบริกำรเป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้อตกลงตำมสัญญำ
บริษัทรับจ้ำงผลิตสินค้ำ (OEM) ช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึง 30 มิถนุ ำยน 2562 ประเภท
2.08 นำ้ ยำสำหรับซักรีดให้กับบริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด ซึ่ง ดำเนินธุรกิจขำยนำ้ ยำซักรีดให้กับผูบ้ ริโภค
และร้ำนซักรีด ภำยใต้ตรำสินค้ำรู ป “ช้ำง” และคำว่ำ “ซัก อบ รีด” โดยบริษัทขำยสินค้ำในรำคำ
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั ิกบั คูค่ ำ้ รำยอื่น
-

2.86

0.001
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

บจก.เพื่อนซักรีด ค้ำงชำระค่ำ
สินค้ำให้แก่บริษัท

ลักษณะรายการ
บริษัทแต่งตัง้ ให้ บริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด เป็ นตัวแทนจำหน่ำยสินค้ำของบริษัท โดยมีกำรจัดทำ
สัญญำแต่งตัง้ ตัวแทนจำหน่ำยปี 2562 นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ซึ่งมีอำยุ 1 ปี และต้อง
ท ำกำรต่อ อำยุสัญญำทุก ปี โดยมี เ งื่ อ นไขทำงกำรค้ำ ที่ เ ป็ น ปกติท่ ัว ไปเช่ น เดี ย วกัน กับ ตัว แทน
จำหน่ำยรำยอื่นๆทุกรำย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ร ำยได้ จ ำกค่ ำ ข นส่ ง แ ล ะ
บริกำร
บริษัทเรียกเก็บค่ำจัดส่งสินค้ำ
และบริ ก ำรแพ็ ค สิ น ค้ำ จำก
บจก.เพื่อนซักรีด
ลูกหนีอ้ ่ืน
บจก.เพื่อนซักรีด ค้ำงชำระค่ำ
ขนส่ ง สิ น ค้ำ และบริ ก ำรแก่
บริษัท

0.05

บริษัทขำยสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับซักรีดให้กบั บจก.เพื่อนซักรีด โดยบริษัทให้บริกำร
ขนส่งแก่สินค้ำ ที่ข ำยและเรีย กเก็ บค่ำ บริกำรในรำคำและเงื่ อ นไขทำงกำรค้ำ ที่ เป็ น ปกติ ท่ ัว ไป
0.04 เช่นเดียวกับกำรปฏิบตั กิ บั คูค่ ำ้ รำยอื่น

0.004

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีรำคำและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกำร
0.006 ทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ
ส่ ว นต่ ำ กว่ ำ ทุน จำกรำยกำร
กับกิจกำรภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกัน
บริษัทซือ้ เครื่องหมำยกำรค้ำ
และสูตรผลิตสินค้ำจำก บจก.
เพื่อนซักรีด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ
ในอดีต บจก.เพื่อนซักรีด ว่ำจ้ำงบริษัทในกำรผลิตสินค้ำ (OEM) และนำไปติดตรำสินค้ำรู ป “ช้ำง”
และคำว่ำ “ซัก อบ รีด ” เพื่ อ จำหน่ำยให้แ ก่ร ำ้ นซัก อบรีด โดยที่บริษัทได้จัด ท ำสัญญำตัว แทน
จำหน่ำยกับ PZR ซึง่ PZR จะได้สิทธิในกำรจำหน่ำยสินค้ำแก่รำ้ นซักอบรีดภำยในประเทศแต่เพียง
- ผูเ้ ดียว และ PZR มีตรำสินค้ำของตนเอง ด้วยเหตุดงั กล่ำวกำรประกอบธุรกิจของ PZR จึงเป็ นกำร
ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกมีตรำสินค้ำเป็ นของตนเอง และเป็ นกำรปิ ดโอกำสของบริษัท
ในกำรทำกำรตลำดแก่รำ้ นซักอบรีดในประเทศไทย
ในไตรมำสที่ 3 ปี 2562 บริษัทจึงดำเนินกำรแก้ไขประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำร
ทำสัญญำกับ PZR เพื่อซือ้ ตรำสินค้ำรู ป “ช้ำง” ที่มีคำว่ำ “ซัก อบ รีด” สูตรในกำรผลิตสินค้ำ รวมถึง
บรรจุภณ
ั ฑ์สินค้ำกลุ่มดังกล่ำว ในมูลค่ำ 5.82 ล้ำนบำท ซึง่ ภำยหลังกำรจัดทำสัญญำแล้ว PZR จะ
มีฐำนะเป็ นตัวแทนจำหน่ำยรำยหนึ่งของบริษัทซึ่งไม่ได้มีสิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรจำหน่ำยสินค้ำ
แก่กลุ่มร้ำนซักอบรีดอีกต่อไป โดยตัวแทนจำหน่ำยรำยอื่นของบริษัทก็สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำตรำ
“ช้ำง” แก่กลุ่มร้ำนซักอบรีดทั่วประเทศไทยได้ดว้ ยเช่นกัน ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำรู ป “ช้ำง” ที่มีคำว่ำ “ซัก อบ รีด”

5.82

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรซือ้ เครื่องหมำยกำรค้ำและสูตรกำรผลิตดังกล่ำว เป็ นรำยกำรที่มีควำม
จ ำเป็ น เพื่ อ แก้ไ ขประเด็น ควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ ซึ่ง มี ค วำมเหมำะสมและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัท โดยฝ่ ำยบริหำรได้ใช้หลักควำมระมัดระวัง และทฤษฎีกำรเงินที่เป็ นไปตำม
วิชำกำรในกำรคำนวณรำคำที่ได้เสนอเพื่อเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวแล้ว ประกอบกับมีกำรเจรจำ
ต่อรองในรำคำซือ้ ขำยและเงื่อนไขในกำรชำระเงินโดยรักษำผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสำคัญ
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ
ซือ้ สินค้ำ
บริ ษั ท ซื ้อ สิ น ค้ำ จำก บจก.
เพื่อนซักรีด

0.31

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
บริ ษั ท ค้ ำ งช ำระค่ ำ สิ น ค้ ำ
ให้แก่ บจก.เพื่อนซักรีด

-

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
บริ ษั ท ซื ้ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ำก
บจก.เพื่อนซักรีด

6. บริษัท ลินิน
ด็อกเตอร์
จำกัด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

เจ้ำหนีอ้ ่ืน
บริ ษั ท ค้ ำ งช ำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ให้แก่ บจก.เพื่อนซักรีด
รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทขำยสินค้ำให้แ ก่ บจก.
ลินิน ด็อกเตอร์

ลักษณะรายการ

บริษัทมี กำรซือ้ สินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำรู ป “ช้ำง” กับ บจก.เพื่ อ นซักรีด ซึ่งประกอบด้วยสินค้ำ
0.17 ประเภทนำ้ ยำซักรีด อุปกรณ์อ่ื นๆ และบรรจุภัณฑ์ขนำดเล็ก ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกที่บริษัท ได้ท ำ
สัญญำซือ้ เครื่องหมำยกำรค้ำและสูตรกำรผลิตจำก PZR แล้ว บริษัทมีสินค้ำไม่เพียงพอต่อกำร
จ ำหน่ ำ ยในช่ ว งแรก เนื่ อ งจำกยัง อยู่ร ะหว่ำ งรอผลอนุญ ำตฉลำกสิ น ค้ำ และบรรจุภัณ ฑ์จ ำก
หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ตวั แทนจำหน่ำยของบริษัทได้ มีคำสั่งซือ้ สินค้ำจำกลูกค้ำ
มำแล้ว บริษัทจึงมีควำมจำเป็ นต้องซือ้ สินค้ำ สำเร็จรู ปจำก PZR เพื่อจำหน่ำยให้กับลูกค้ำ ตำม
0.03 คำสั่งซือ้ ไปก่อน

0.05

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
- ควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีรำคำและ
เงื่ อ นไขทั่ว ไปเสมื อ นกำรท ำรำยกำรกับ บุค คลภำยนอก ซึ่ง มี ค วำมเหมำะสมและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัท

0.02

บริษัทขำยสินค้ำประเภทนำ้ ยำซักรีดให้กบั บจก.ลินิน ด็อกเตอร์ ซึง่ ดำเนินธุรกิจร้ำนซัก อบ รีด โดย
0.58 บริษัทขำยสินค้ำในรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั กิ บั คู่คำ้ รำย
อื่น

2.03
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ
รำยได้จำกค่ำขนส่ง
บริษัทเรียกเก็บค่ำจัดส่งสินค้ำ
บจก.ลินิน ด็อกเตอร์
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
บจก.ลิ นิ น ด็ อ กเตอร์ ค้ ำ ง
ชำระค่ำสินค้ำกับบริษัท
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
บริษัทค้ำงชำระค่ำ บริก ำรซัก
รี ด ชุ ด พนั ก งำนโรงงำนแก่
บจก.ลินิน ด็อกเตอร์
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ำรซั ก รี ด ชุ ด
พนัก งำนโรงงำน จำกบจก.
ลินิน ด็อกเตอร์
ค่ำใช้จ่ำยอื่นค้ำงจ่ำย
บริษัทค้ำงชำระค่ำบริก ำรซัก
รีดชุดพนักงำนกับบจก.ลินิ น
ด็อกเตอร์

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
0.0006 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

-

0.25

0.16
บริษัทใช้บริกำรซักอบรีดชุดพนักงำนสำหรับพนักงำนโรงงำนของบริษัท กับ บจก.ลินิน ด็อกเตอร์

-

0.02 โดยชำระรำคำค่ำบริกำรและเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั ิ
กับคูค่ ำ้ รำยอื่น
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
0.36
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมีควำมเหมำะสมและเป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ กำรซักอบรีดชุดพนักงำนโรงงำนถือเป็ นหนึ่งในเงื่อนไขสวัส ดิกำร
ที่บริษัทให้แก่พนักงำนตำมสัญญำ ทัง้ นีค้ ่ำจ้ำงบริกำรซักรีดเป็ นไปตำมรำคำปกติท่ วั ไป ซึ่งมีกำร
คิดค่ำบริกำรตำมลักษณะประเภทผ้ำที่ส่งซัก

0.42

0.13

0.02
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน
7. บริษัท ไดก้ำ
(ไทย) จำกัด

ลักษณะรายการ
ซือ้ สินค้ำ
บริ ษั ท ซื ้อ สิ น ค้ำ วัต ถุ ดิ บ จำก
บจก.ไดก้ำ (ไทย)

6.57

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
บริษัทซือ้ วัส ดุสิ น้ เปลื อ งจำก
บจก.ไดก้ำ (ไทย)

-

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
บริษั ท ค้ำ งช ำระค่ำ สิ น ค้ำแก่
บจก.ไดก้ำ (ไทย)

8. บริษัท ไดก้ำ
เอสเตท จำกัด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทขำยสินค้ำให้แ ก่ บจก.
ไดก้ำ เอสเตท
รำยได้จำกกำรบริกำร
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ำรแก่ บจก.
ไดก้ำ เอสเตท

ลักษณะรายการ

บริษัทซือ้ วัตถุดิบประเภทสำรเคมีเพื่อใช้ในกำรผลิตสินค้ำจำกบริษัท ไดก้ำ (ไทย) จำกัด ซึง่ ดำเนิน
5.64 ธุรกิจจำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์ เนื่องจำก บริษัท ไดก้ำ (ไทย) จำกัด จำหน่ำยสำรเคมีในรำคำที่ต่ำกว่ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่คำ้ รำยอื่น รวมถึงมีคุณภำพของสินค้ำที่ดีกว่ำ โดยบริษัทดำเนินกำรจัดซือ้
วัตถุดิบซึ่งเป็ นไปตำมขัน้ ตอน กระบวนกำรจัดซือ้ ตำมที่กำหนดในระเบียบของบริษัท และมีรำคำ
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั ิกบั คูค่ ำ้ รำยอื่น
0.001
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป

2.87

2.29 เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

บริษัทขำยสินค้ำประเภทนำ้ ยำทำควำมสะอำด อุปกรณ์ และให้บริกำรให้แก่ บจก.ไดก้ำ เอสเตท
- ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ โดยบริษัทขำยสินค้ำและให้บริกำรในรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั กิ บั คูค่ ำ้ รำยอื่น

0.003

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

-
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน
9. บริษัท เอ็น.
วำย. พืชไร่
จำกัด

ลักษณะรายการ
รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทขำยสินค้ำให้แ ก่ บจก.
เอ็น. วำย. พืชไร่

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ

บริษัทขำยสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวเรือน (Home Care) ให้กบั บจก.เอ็น. วำย. พืชไร่ ซึ่ง
0.002 ดำเนินธุร กิจเกี่ ยวกับเกษตรกรรมต้น กล้ำ ยำงพำรำ โดยบริษัทขำยสินค้ำในรำคำและเงื่ อ นไข
ทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั กิ บั คูค่ ำ้ รำยอื่น

0.01

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
10. บริษัท เอ็น.
วำย. รับเบอร์
จำกัด

รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทขำยสินค้ำให้แก่ บจก.
เอ็น.วำย. รับเบอร์

บริษัทขำยสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มครัวเรือน (Home Care) ให้กบั บจก.เอ็น. วำย.รับเบอร์ ซึง่
0.005 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำงข้นและนำ้ ยำงแปรรู ป โดยบริษัทขำยสินค้ำในรำคำ
และเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั ิกบั คูค่ ำ้ รำยอื่น

0.005

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
11. บริษัท ทะเล
ทรัพย์ จำกัด

รำยได้จำกกำรขำย
บริษัทขำยสินค้ำให้แ ก่ บจก.
ทะเลทรัพย์

บริษัทขำยเครื่องทำนำ้ ร้อ นประหยัดพลังงำน (Heat Pump) ให้กับ บจก.ทะเลทรัพย์ ซึ่งดำเนิน
- ธุรกิจด้ำนอสังหำริมทรัพย์ โดยบริษัทขำยสินค้ำในรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่ วั ไป
เช่นเดียวกับกำรปฏิบตั กิ บั คูค่ ำ้ รำยอื่น

0.31
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บุคคล
ทีเ่ กี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวด 12 เดือน
งวด 12 เดือน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2562
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 2563

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำและมี
ควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรธุร กิจปกติทำงกำรค้ำ ซึ่งมี ร ำคำ และเงื่ อ นไขทั่วไป
เสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ซึง่ มีควำมเหมำะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ได้ให้ควำมเห็นว่ำรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่สมเหตุสมผล เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป และถือเป็ นกำรปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับ
บุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องอื่น รวมทัง้ ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท
12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับบริษัท บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตซึ่งเป็ นข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลใน
กำรมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขกำรค้ำปกติหรือรำคำตลำด ภำยใต้เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทสำมำรถดำเนินกำรได้
ตำมปกติ ภำยใต้ห ลัก กำรที่ ท ำงคณะกรรมกำรบริษั ท ได้พิ จ ำรณำอนุมัติ และจัด ท ำรำยงำนสรุ ป เพื่ อ รำยงำนให้กับ ทำง
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตรมำส
สำหรับในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทจะจัดให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจำรณำให้ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิรำยกำร
ดังกล่ำวก่อนกำรเข้ำทำรำยกำร ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รบั กำร
ตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษัท และหำกหุน้ สำมัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลำดหลั กทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว
บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี ของ
บริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ กำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผูท้ ี่อำจมีควำมขัดแย้งหรือมีสว่ นได้
เสียในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติใ นกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันนัน้ ๆ
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563 ได้กำหนดนโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต ดังนี ้
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนำคตหำกบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมจำเป็ นต้องทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติและเป็ นรำคำตลำดซึ่ง
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สำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบได้กบั เงื่อนไขหรือรำคำที่เกิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี ้
บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกี่ ยวกับ รำคำ อัตรำค่ำตอบแทน รวมทัง้ ควำมจำเป็ นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจำรณำให้ผปู้ ระเมินรำคำอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระเฉพำะด้ำนหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้
ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและให้
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่กรณี ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินที่ได้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี และหำกหุน้ สำมัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) แล้ว บริษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำปี ของบริษัท (แบบ 56-2) ตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำน ก.ล.ต.
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมกำรจะต้องไม่อนุมตั ิรำยกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำ ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ
คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำร
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และตำมมำตรฐำนบัญชี ที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจำกนี ้ บริษัทจะไม่ทำ
รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท
ทัง้ นี ้ รำยกำรระหว่ำงกันที่มีแนวโน้มเกิดขึน้ อยูต่ อ่ ไปในอนำคต สรุปได้ดงั นี ้
1. รำยกำรระหว่ำงกันที่บริษัทพึง่ พิงกรรมกำร 2 ท่ำน ได้แก่ นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ และนำยอรรนพ จุลพันธ์ ในกำรคำ้
ประกันเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินภำยในประเทศโดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนในกำรคำ้ ประกัน ทัง้ นีฝ้ ่ ำยบริหำร
มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินดำเนินกำรติดต่อเจรจำกับสถำบันกำรเงิน ในกำรขออนุมตั ิให้ยกเลิกกำร
คำ้ ประกัน โดยภำยหลังบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทเชื่อมั่นว่ำ สถำบันกำรเงิน
จะถอนกำรคำ้ ประกันของกรรมกำรให้แก่ทงั้ บริษัทและบริษัทย่อย
2. รำยกำรเช่ำที่ดินและอำคำรจำกนำงสำวปิ ย นุช เป้ำสุวรรณ บริษัทยังคงมีควำมจำเป็ นต้องเช่ำที่ดินและอำคำร
ดังกล่ำวเพื่อใช้เป็ นที่ตงั้ ศูนย์ธุรกิจชะอำ โดยเมื่อสัญญำเช่ำปั จจุบนั ครบอำยุวนั ที่ 31 ตุลำคม 2563 บริษัทจะต่อ
อำยุกำรเช่ำที่ดินและอำคำรดังกล่ำวสำหรับรอบวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2566 คิดอัตรำค่ำ
เช่ำเดือนละ 21,800 บำท ตำมเงื่อนไขในสัญญำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ปรับ
เพิ่มขึน้ มำในกำรต่ออำยุสญ
ั ญำรอบดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และต่ ำกว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมิ น โดยผู้
ประเมินรำคำอิสระที่ อยู่ในรำยชื่ อ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และมีวัตถุประสงค์ในกำรประเมินเพื่อเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณะ
3. รำยกำรซือ้ ขำยสินค้ำกับบริษัท เพื่อนซักรีด จำกัด ซึง่ เป็ นตัวแทนจำหน่ำยของบริษัท จะยังคงมีรำยกำรเกิดขึน้ เป็ น
ปกติ เนื่องจำกเป็ นกำรซือ้ ขำยสินค้ำตำมธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไป
เช่นเดียวกับที่บริษัททำกับตัวแทนจำหน่ำยรำยอื่นๆ ทุกรำย
4. รำยกำรธุรกรรมทำงกำรค้ำอื่นๆ เช่น กำรใช้บริกำรซักรีดชุดพนักงำนจำก บริษัท ลินิน ด็อกเตอร์ จำกัด กำรซื ้ อ
วัตถุดิบจำกบริษัท ไดก้ำ (ไทย) จำกัด และกำรซือ้ ขำยสินค้ำกับบุคคลเกี่ยวโยง เป็ นต้น บริษัทจะยังคงมีกำรทำ
รำยกำรเกิดขึน้ เนื่องจำกเป็ นกำรซือ้ ขำยสินค้ำตำมธุรกิจปกติของบริษัท และรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของ
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บริษัท โดยที่บริษัทจะทำรำยกำรตำมรำคำตลำดและเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่เป็ นปกติท่วั ไปเช่นเดียวกับกำรปฏิบตั ิ
กับคูค่ ำ้ รำยอื่น
12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองผูล้ งทุน ในอนำคตถ้ำมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทจะจัดให้มีกำรนำเสนอรำยกำร
ดังกล่ำวผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรที่มีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม ยกเว้นกำรทำธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกันประเภท
รำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เป็ นไปตำมรำคำตลำด และมีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำ ในลักษณะเดียวกับ
วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกันด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตน
มีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ซึง่ ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมตั ิในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้ โดยบริษัทจะจัดทำรำยงำนสรุ ปกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททุกไตรมำส ทัง้ นี ้ เพื่อดูแลให้รำยกำรระหว่ำงกันเป็ นไปอย่ำงยุติธรรมและมีนโยบำยกำร
กำหนดรำคำที่เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

: งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดบัญชีปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
: คุณชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
(ผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
กำรแสดงควำมเห็น : รำยงำนของผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริ ษัท
โดยผูส้ อบบัญชี
ย่อย (กลุม่ กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่ กิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรดำเนินงำนรวม
และผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

: งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดบัญชีปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
: คุณชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
(ผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
กำรแสดงควำมเห็น : รำยงำนของผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริ ษัท
โดยผูส้ อบบัญชี
ย่อย (กลุม่ กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่ กิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และผลกำรดำเนินงำนรวม
และผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

: งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดบัญชีปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
: คุณชลรส สันติอศั วรำภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4523 จำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
(ผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.)
กำรแสดงควำมเห็น : รำยงำนของผูส้ อบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัทและบริ ษัท
โดยผูส้ อบบัญชี
ย่อย (กลุม่ กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท แสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุม่ กิจกำร
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และผลกำรดำเนินงำนรวม
และผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
13.2 งบการเงิน
(1) งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะการเงิน

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-63

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

20.12

2.23%

26.00

2.76%

197.44

17.91%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น

179.64

19.90%

185.39

19.66%

173.06

15.70%

สินค้ำคงเหลือ

202.68

22.45%

203.21

21.55%

176.03

15.97%

26.21

2.90%

13.98

1.48%

11.88

1.08%

428.65

47.49%

428.59

45.45%

558.41

50.66%

47.55

5.27%

47.88

5.08%

55.77

5.06%

-

0.00%

-

0.00%

5.00

0.45%

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

0.80

0.09%

0.80

0.08%

-

0.00%

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

1.80

0.20%

1.77

0.19%

3.44

0.31%

399.21

44.23%

437.97

46.45%

421.79

38.27%

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้

-

0.00%

-

0.00%

23.51

2.13%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2.06

0.23%

1.61

0.17%

1.18

0.11%

สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี

10.08

1.12%

17.30

1.84%

25.81

2.34%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12.52

1.39%

7.00

0.74%

7.36

0.67%

474.01

52.51%

514.33

54.55%

543.86

49.34%

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

902.66 100.00%

942.92 100.00% 1,102.27 100.00%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน

258.39

28.63%

265.23

28.13%

275.57

25.00%

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

142.40

15.78%

140.76

14.93%

98.51

8.94%

3.29

0.36%

9.84

1.04%

-

0.00%

24.28

2.69%

15.42

1.64%

18.94

1.72%

30.95

3.43%

19.78

2.10%

42.55

3.86%

-

0.00%

5.42

0.57%

-

0.00%

เจ้ำหนีแ้ ฟคตอริง่
รำยได้รบั ล่วงหน้ำและเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน
หนึง่ ปี
เงินกูย้ ืมระยะยำวอื่นจำกสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึง่ ปี
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบแสดงฐานะการเงิน

31-ธ.ค.-61

31-ธ.ค.-62

31-ธ.ค.-63

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

2.70

0.30%

7.11

0.75%

7.86

0.71%

ภำษี เงินได้คำ้ งจ่ำย

4.58

0.51%

3.03

0.32%

4.20

0.38%

-

0.00%

-

0.00%

7.18

0.65%

6.16

0.68%

5.90

0.63%

8.27

0.75%

472.75

52.37%

472.49

50.11%

463.07

42.01%

42.73

4.73%

27.03

2.87%

44.17

4.01%

-

0.00%

3.81

0.40%

-

0.00%

6.26

0.69%

13.56

1.44%

13.23

1.20%

37.52

4.16%

42.46

4.50%

45.12

4.09%

0.35

0.04%

-

0.00%

-

0.00%

26.28

2.91%

34.72

3.68%

34.88

3.16%

-

0.00%

-

0.00%

7.40

0.67%

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

113.14

12.53%

121.59

12.89%

144.8

13.14%

รวมหนีส้ ิน

585.89

64.91%

594.08

63.00%

607.87

55.15%

ทุนจดทะเบียน

140.00

15.51%

140.00

14.85%

170.00

15.42%

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

100.00

11.08%

100.00

10.61%

170.00

15.42%

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้

20.15

2.23%

20.15

2.14%

112.65

10.22%

ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

16.35

1.81%

16.35

1.73%

16.35

1.48%

14.00

1.55%

14.00

1.48%

14.00

1.27%

152.34

16.88%

187.57

19.89%

163.88

14.87%

-1.96

-0.22%

-7.78

-0.82%

-4.42

-0.40%

300.89

33.33%

330.29

35.03%

472.47

42.86%

15.88

1.76%

18.54

1.97%

21.94

1.99%

316.77

35.09%

348.84

37.00%

494.40

44.85%

หนีส้ นิ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ ืมระยะยำวอื่นจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ
หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ
เงินประกัน
หนีส้ นิ ภำษี เงินได้รอตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนีส้ นิ ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอืน่

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

902.66 100.00%
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942.92 100.00% 1,102.27 100.00%

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
(2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

ล้านบาท

สัดส่วน

รำยได้จำกกำรขำย

760.57

82.73%

815.48

82.80%

667.74

80.90%

รำยได้คำ่ เช่ำและค่ำบริกำร

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%

ต้นทุนจำกกำรขำย

-444.52

-48.35%

-462.32

-46.94%

-359.40

-43.54%

-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%

กาไรขั้นต้น

397.19

43.21%

440.04

44.68%

365.72

44.31%

รำยได้อื่น/1

15.09

1.64%

18.92

1.92%

5.52

0.67%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดจำหน่ำย

-138.75

-15.09%

-147.9

-15.02%

-119.50

-14.48%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

-206.99

-22.52%

-229.72

-23.32%

-203.20

-24.62%

ค่ำใช้จำ่ ยอื่น - ค่ำชดเชยกำรเลิกจ้ำงงำน

-0.60

-0.07%

-1.70

-0.17%

-11.60

-1.40%

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

65.95

7.17%

79.64

8.09%

36.94

4.47%

ค่ำใช้จำ่ ยทำงกำรเงิน

-18.92

-2.06%

-20.76

-2.11%

-19.55

-2.37%

กาไรก่อนภาษีเงินได้

47.03

5.12%

58.89

5.98%

17.38

2.11%

ค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงินได้นิติบคุ คล

-10.39

-1.13%

-7.29

-0.74%

-3.50

-0.42%

กาไรสุทธิสาหรับงวด

36.64

3.99%

51.6

5.24%

13.88

1.68%

31.21

3.40%

45.23

4.59%

5.86

0.71%

5.43

0.59%

6.37

0.65%

8.03

0.97%

รายได้

ต้นทุนให้เช่ำและบริกำร

การแบ่งปั นกาไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมของ
บริษัทย่อย
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้

47.03

58.89

17.38

63.48

72.23

85.64

รายการปรับปรุ ง
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

0.23

ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ (ลดลง)

-0.72

-1.05

-

ตัดจำหน่ำยหนีส้ ญ
ู

1.03

1.51

2.19

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รบั (โอนกลับ)

5.61

-0.63

0.82

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดินและอุปกรณ์

0.48

0.64

0.28

ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์

0.49

1.79

1.37

ประมำณกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเพิ่มขึน้ (ลดลง)

-0.51

0.96

-0.13

ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

2.32

11.28

15.01

(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริง

0.20

0.07

0.73

ดอกเบีย้ รับ

-0.27

-0.38

-0.32

ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้

15.37

18.72

19.55

-14.6

-6.26

3.72

-27.35

0.10

26.37

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

-2.71

3.77

3.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-4.30

5.52

-0.36

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

37.69

-1.37

-41.73

รำยได้รบั ล่วงหน้ำและเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ

6.08

-8.85

3.52

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

1.04

-1.22

2.50

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

-2.16

-2.84

-18.09

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอื่น

6.15

4.94

2.66

เงินสดได้มำจำกกำรดำเนินงำน

134.36

157.83

124.33

หัก ดอกเบีย้ จ่ำย

-15.28

-19.03

-19.31

-10.7

-7.96

-13.02

108.37

130.84

92.01

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้ำคงเหลือ

หัก จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วครำว (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

0.37

-

-

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

1.41

-0.34

-7.89

-90.75

-99.55

-75.21

-0.35

-0.53

-0.37

-

-5.82

-

2.67

2.77

2.17

-

-

-1.74

0.40

0.38

0.40

-86.26

-103.09

-82.64

-24.36

6.84

10.33

เจ้ำหนีแ้ ฟคตอริง่ เพิ่มขึน้ (ลดลง)

-0.67

6.55

-9.84

เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร

56.38

3.97

-

ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำร

-31.94

-30.82

-29.61

เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวอืน่

-

11.00

60.29

ชำระคืนเงินกูย้ ืมระยะยำวอื่น

-

-1.78

-

เงินสดรับจำกกำรทำสัญญำขำยและเช่ำกลับคืน

-

-

9.07

ชำระคืนหนีส้ นิ จำกกำรทำสัญญำขำยและเช่ำกลับคืน

-

-

-6.10

-4.11

-3.91

-8.40

-

-

162.49

-11.00

-10.00

-22.00

-3.26

-3.71

-4.17

-18.95

-21.87

162.06

3.16

5.88

171.43

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวันต้นงวด

16.97

20.12

26.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิน้ งวด

20.12

26.00

197.44

ซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซือ้ สินทรัพย์จำกกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
ซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกธนำคำรเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ชำระคืนหนีส้ นิ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
เงินปั นผลจ่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
เงินปั นผลจ่ำยให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

152

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
13.3 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

0.91

0.91

1.21

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

0.42

0.45

0.80

อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)

0.23

0.28

0.20

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)

5.48

5.59

4.71

66

65

77

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)

3.03

2.83

2.25

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ (วัน)

120

128

162

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)

6.01

5.42

5.49

60

67

66

126

126

173

43.21%

44.68%

44.31%

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)

7.17%

8.09%

4.47%

อัตรำกำไรอื่น (%)

0.00%

0.00%

0.00%

347.23%

289.28%

1571.47%

3.34%

4.51%

0.70%

อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

10.21%

13.59%

1.39%

อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

3.61%

4.90%

0.57%

24.53%

27.94%

20.65%

อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

1.08

1.09

0.81

อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของเจ้ำของ (เท่ำ)

1.85

1.7

1.23

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)

7.28

7.65

5.88

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis) (เท่ำ)

0.77

0.86

0.62

58.70%

79.37%

N.A./2

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)

ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
ระยะเวลำวงจรเงินสด (CASH CYCLE) (วัน)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)

อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)

อัตรำผลตอบแทนสินทรัพย์ถำวร (%)

อัตรำกำรจ่ำยปั นผล (%)/1

หมำยเหตุ: /1 - อัตรำกำรจ่ำยปั นผล คำนวณจำกเงินปั นผลจ่ำยประจำปี หำรด้วย กำไรสุทธิประจำปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) หักสำรองตำมกฎหมำยประจำปี เพื่อ
ประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบกับนโยบำยกำรจ่ำยปั นผล โดยที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 วันที่ 23 เมษำยน 2561 มีมติอนุมติให้จำ่ ยเงินปั น
ผลประจำปี 2560 เป็ นจำนวนรวมทัง้ สิน้ 11.00 ล้ำนบำท ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษำยน 2562 มีมติอนุมติให้จำ่ ยเงินปั นผล
ประจำปี 2561 เป็ นจำนวนรวมทัง้ สิน้ 10.00 ล้ำนบำท และที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 วันที่ 26 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติให้จำ่ ยเงินปั นผล
ประจำปี 2562 เป็ นจำนวนรวมทัง้ สิน้ 22.00 ล้ำนบำท
/2 - ปี 2563 ไม่สำมำรถคำนวณอัตรำกำรจ่ำยปั นผลได้ เนื่องจำก งบเฉพำะกิจกำรของบริษัทมีผลขำดทุนสุทธิ
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
กำรวิเครำะห์และอธิ บำยผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทงวดบัญชีปี 2561 ถึงปี 2563 อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินซึ่ง
ตรวจสอบและสอบทำนโดยบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด โดยอำจมีกำรจัดหมวดของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรใหม่
จำกที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินฉบับตรวจสอบและฉบับสอบทำน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะสำหรับกำรจัดทำกำรวิเครำะห์และ
คำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำรในส่วนนีเ้ ท่ำนัน้
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำมสะอำดและนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ภำยใต้ตรำสินค้ำ
หลัก “PEERAPAT” รวมทัง้ เป็ นผูน้ ำเข้ำและจำหน่ำยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร
(Hospitality Industry) ได้แก่ เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำควำมสะอำดพืน้ สระว่ำยนำ้ สำเร็จรู ปและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตหรือนำเข้ำมำจำหน่ำยแบ่ง
ออกเป็ น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื อ้ 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว 4) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและกำรทำควำมสะอำดพืน้ 5) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน 6) กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ 7) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน รวมถึงกำรให้เช่ำและให้บริกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้แก่ กำรให้เช่ำและบริกำรด้ำนครัว งำนบริกำรด้ำนสระว่ำยนำ้ งำนบริกำรด้ำนเครื่องทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน และงำน
บริกำรอื่นๆ
บริษัทเน้นทำกำรตลำดกับลูกค้ำธุรกิจและผูป้ ระกอบกำรในลักษณะ Business-to-Business: B2B และถือได้วำ่ เป็ น
ผูน้ ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดในตลำดภำคอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) อำทิ กลุม่ ธุรกิจโรงแรม
รีสอร์ท โรงพยำบำล ร้ำนอำหำร เป็ นต้น ปั จจุบนั บริษัทได้เพิ่มกลุม่ สินค้ำและช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้แก่กลุม่ ลูกค้ำครัวเรือน
ในลักษณะ Business-to-Cusotmer: B2C ผ่ำนระบบตลำดออนไลน์ (e-commerce) เพื่อช่วยให้ลกู ค้ำเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทได้สะดวกและรวดเร็วมำกขึน้
14.1การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยละเอียดโครงสร้ำงรำยได้ ในปี 2561-2563 ดังนี ้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
โครงสร้างรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีด
188.41 20.16%
192.29 19.16% 120.78 14.54%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้
174.73 18.70%
197.36 19.66% 217.64 26.19%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
116.86 12.51%
137.87 13.73% 108.43 13.05%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
69.81 7.47%
75.89
7.56%
79.73 9.59%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
52.01 5.57%
50.05
4.99%
38.28 4.61%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
141.28 15.12%
141.25 14.07%
95.94 11.55%
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
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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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
111.27 11.91%
121.93 12.15% 114.86 13.82%
กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
40.35 4.32%
44.15
4.40%
40.04 4.82%
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
6.85 0.73%
2.53
0.25%
1.55 0.19%
รำยได้บริกำรอื่น/1
0.27 0.03%
0.82
0.08%
1.21 0.15%
รวมรายได้จากค่าเช่าและบริการ
158.74 16.99%
169.43 16.88% 157.67 18.98%
รวมรายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ
919.31 98.38%
984.91 98.12% 825.41 99.34%
/2
/2
รำยได้อื่น
15.09
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%
โครงสร้างรายได้

หมำยเหตุ : /1 – รำยได้บริกำรอื่น อำทิ บริกำรติดตัง้ ซ่อมแซม เครือ่ งจ่ำยนำ้ ยำ สำหรับเครือ่ งซักผ้ำขนำดใหญ่ เป็ นต้น
/2 – รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยทรัพย์สิน ดอกเบีย้ รับ ค่ำเช่ำเครือ่ งจักร
อุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ตวั แทนจำหน่ำย รำยได้บริกำรของศูนย์รวมช่ำง เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกำรจัด
กลุ่มใหม่ (reclassify) รำยกำรบัญชีรำยได้อื่นประเภทค่ำเช่ำเครื่องจักรอุปกรณ์และกำรให้บริกำรแก่ตวั แทนจำหน่ำย และรำยได้
บริกำรของศูนย์รวมช่ำง ซึ่งเป็ นลักษณะของธุรกิจปกติ ถูกจัดกลุ่มให้เป็ นรำยได้จำกกำรขำย และ/หรือรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร
ตำมลักษณะของรำยได้นั้น ทัง้ นี ้ กรณีหำกมีกำรจัดกลุ่มใหม่ของรำยกำรบัญชีรำยได้อื่นปี 2562 เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบกับปี 2563 รำยได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรขำยจะถูกจัดกลุม่ ไปรวมบันทึกเป็ นรำยได้จำกกำรขำย และรำยได้อื่นที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้บริกำรจะถูกจัดกลุม่ ไปรวมบันทึกเป็ นรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร

รายได้จากการขาย
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรจำหน่ำยนำ้ ยำและเครื่องจักรที่ช่วยสนับสนุนกำรจำหน่ำยนำ้ ยำด้ำนกำรทำ
ควำมสะอำดและฆ่ำเชือ้ สำหรับลูกค้ำธุรกิจและผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) ซึง่ สำมำรถ
แบ่งรำยได้จำกกำรขำยออกเป็ น 7 กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลัก ตำมตำรำงดังนี ้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย
760.57 100.00%
815.48 100.00% 667.74 100.00%
1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีด
188.41 24.77%
192.29 23.58% 120.78 18.09%
2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้
174.73 22.97%
197.36 24.20% 217.64 32.59%
3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
116.86 15.37%
137.87 16.91% 108.43 16.24%
4) กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้
69.81
9.18%
75.89
9.31% 79.73 11.94%
5) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน
52.01
6.84%
50.05
6.14% 38.28
5.73%
6) กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
141.28 18.58%
141.25 17.32% 95.94 14.37%
7) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
17.47
2.30%
20.77
2.55%
6.96
1.04%
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ทงั้ 7 กลุ่ม เท่ำกับ 760.57 ล้ำนบำท
815.48 ล้ำนบำท และ 667.74 ล้ำนบำท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสดั ส่วนเป็ นรำยได้ห ลักในปี 2563 ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ โดยมีสดั ส่วนรำยได้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำมำเท่ำกับ ร้อยละ 22.97 - 32.59 ของรำยได้จำกกำรขำย อันดับที่
สอง ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีดโดยมีสดั ส่วนรำยได้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำมำเท่ำกับ ร้อยละ 18.09 – 24.77 ของรำยได้จำกกำร
ขำย และอันดับที่สำม ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว โดยมีสดั ส่วนรำยได้ในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำมำเท่ำกับ ร้อยละ 15.37 - 16.91
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ของรำยได้จำกกำรขำย ทัง้ นี ้ รำยได้จำกกำรขำยที่ลดลงในปี 2563 เกิดจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ส่งผลให้กลุม่ ธุรกิจโรงแรม
ปิ ดกิจกำรชั่วครำวตำมมำตรำกำรปิ ดเมือง (Lock Down)
ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ จำกช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้ำ 54.91 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 7.22 สำเหตุหลักคือมีกำรเติบโตของภำคธุรกิ จอุตสำหกรรมกำรให้บริกำร (Hospitality Industry) ในประเทศไทย
สะท้อนจำกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ เป็ น 39.79 ล้ำนคน และลูกค้ำประเภทโรงงำนผลิตอำหำรและเครื่องดื่มมีกำรลงทุน
ขยำยโรงงำนจึงได้สญ
ั ญำใหม่ในงำนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ เพิ่มขึน้ นอกเหนือจำกที่ลกู ค้ำเดิมที่บริษัทมีสญ
ั ญำอยู่ แล้วมี
ปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้เพิ่มขึน้ โดยเฉพำะรำยได้จำกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีดเพิ่มขึน้ 3.88
ล้ำนบำท กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆำ่ เชือ้ เพิ่มขึน้ 22.63 ล้ำนบำท กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้ เพิ่มขึน้ 6.08 ล้ำนบำท
อีกทัง้ บริษัทย่อยมีกำรจำหน่ำยเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติได้จำนวนมำกขึน้ ตำมกำรเปิ ดร้ำนสำขำเพิ่มของลูกค้ำ Food Chain
และได้สดั ส่วนปริมำณสั่งซือ้ เครื่องล้ำงภำชนะจำกร้ำนอำหำรเพิ่มขึน้ รวมทัง้ ผลตอบรับที่ดีของกำรทำตลำดเครื่องล้ำงภำชนะ
อัตโนมัติรุน่ ใหม่ๆ ที่มีขนำดกะทัดรัดและมีฟัง ก์ช่ นั กำรใช้งำนที่ตอบโจทย์ลกู ค้ำ ประกอบกับทีมงำนฝ่ ำยขำยเริ่มทำกำรตลำด
ผ่ำน website ของบริษัทย่อยเองทำให้สำมำรถจำหน่ำยเครือ่ งล้ำงจำนได้เพิ่มขึน้ จำนวนมำก รำยได้กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวจึง
เพิ่มขึน้ โดดเด่นในปี 2562 เป็ นจำนวนเงิน 21.01 ล้ำนบำท
ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ 147.74 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ
18.12 ซึง่ สำเหตุหลักเกิดจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทำให้นกั ท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศเดินทำงท่องเที่ยว
ในประเทศไทยลดลง ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมหลำยแห่งปิ ดทำกำร และลดกำรสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์เพื่อทำควำมสะอำดด้ำนซักรีด
บริษัทจึงมีรำยได้กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซกั รีดลดลงจำนวน 71.51 ล้ำนบำท ประกอบกับมำตรกำรรัฐบำลปิ ดเมือง (Lock down) ธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจร้ำนอำหำรไม่สำมำรถเปิ ดดำเนินกิจกำรได้ ส่งผลให้กำรขำยเครื่องล้ำงภำชนะและรำยได้ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
ลดลง 29.44 ล้ำนบำท ประกอบกับลูกค้ำกลุม่ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์มีกำรชะลอกำรลงทุนจำกผลกระทบของโรค COVID-19
เช่นกัน ส่งผลให้รำยได้กลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ ลดลง 45.31 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี
รำยได้จำกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ เพิ่มขึน้ จำกกำรที่ผบู้ ริโภคมีควำมกังวลกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 จึงทำให้เกิดกำร
กักตุนสินค้ำประเภทอำหำรและเครือ่ งดื่ม ส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มต้องเพิ่มรอบกำรผลิตมำกขึน้ และ
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ ของกลุม่ บริษัทเพื่อทำควำมสะอำดเครื่องจักรเพิ่มขึน้ ตำมไปด้วย รำยได้กลุม่ นีจ้ ึงเพิ่มขึน้ 20.28 ล้ำน
บำท ในขณะที่ลกู ค้ำมีควำมต้องกำรเจลแอลกอฮอล์ฆำ่ เชือ้ และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดในบ้ำนเพิ่มมำกขึน้ เป็ น ผลจำกกำร
รณรงค์ให้ประชำชนอยู่บำ้ น หยุดเชือ้ เพื่อชำติ ทำให้บริษัทสำมำรถจำหน่ำยสินค้ำกลุ่มแม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้ ได้
เพิ่มขึน้ 3.84 ล้ำนบำท โดยลูกค้ำส่วนใหญ่จะสั่งซือ้ ผ่ำนช่องทำง Digital Platform
รายได้จากค่าเช่าและบริการ
โครงสร้างรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้จากค่าเช่าและบริการ
1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว
2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้
3) ผลิตภัณฑ์เครือ่ งทำนำ้ ร้อนประหยัดพลังงำน
4) รำยได้บริกำรอื่น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
158.74 100.00%
169.43 100.00% 157.67 100.00%
111.27 70.10%
121.93 71.96% 114.86 72.85%
40.35 25.42%
44.15 26.06% 40.04 25.39%
6.85 4.32%
2.53
1.49% 1.55 0.99%
0.27 0.17%
0.82
0.48% 1.21 0.77%
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ในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร เท่ำกับ 158.74 ล้ำนบำท 169.43
ล้ำนบำท และ 157.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรส่วนใหญ่มำจำกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัว โดยเฉพำะ
กำรให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรเพิ่มขึน้ จำนวน 10.69 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.73
ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติเพิ่มขึน้ 10.66 ล้ำนบำท จำกกำรทำตลำดเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติรุน่
ใหม่ๆ ที่มีขนำดกะทัดรัดและมีฟังก์ช่นั กำรใช้งำนที่ตอบโจทย์ลกู ค้ำกลุม่ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มที่เปิ ดร้ำนเพิ่มขึน้ มำก กำรได้
ลูกค้ำเช่ำเพิ่มเติมผ่ำนช่องทำงกำรขำยบน website ของบริษัทย่อยที่เข้ำถึงลูกค้ำโดยเฉพำะกลุม่ ร้ำนอำหำร Stand Alone มำก
ขึน้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำยนำ้ มีรำยได้เพิ่มขึน้ 3.80 ล้ำนบำท จำกกำรได้รบั สัญญำบริกำรลูกค้ำใหม่ซงึ่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ำโครงกำร
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์และเจ้ำของบ้ำนในโครงกำร แต่รำยได้จำกงำนให้บริกำรดูแลรักษำ Heat Pump ลดลง 4.32 ล้ำนบำท
ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญเนื่องจำกทีมขำยและทีมงำนฝ่ ำยช่ำงของศูนย์ธุรกิจภูเก็ตซึ่งสร้ำงรำยได้งำนบริกำรกลุม่ นีล้ ำออกจำก
บริษัท ส่งผลให้ไม่มีทีมงำนติดตำมกำรให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ
ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำรลดลงจำนวน 11.76 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6.94
ประกอบด้วยกำรลดลงของรำยได้บริกำรกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวจำนวน 7.07 ล้ำนบำท รำยได้บริกำรกลุม่ ผลิตภัณฑ์สระว่ำย
น ำ้ จ ำนวน 4.11 ล้ำ นบำท และรำยได้จ ำกงำนให้บ ริกำรดูแลรักษำ Heat Pump ลดลง 0.98 ล้ำ นบำท ซึ่ง เป็ น ผลมำจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทำให้ลกู ค้ำกลุม่ ภัตตำคำร ร้ำนอำหำร และโรงแรมปิ ดดำเนินกิจกำรชั่วครำว ส่งผล
ให้กำรใช้บริกำรเครื่องล้ำงภำชนะ งำนดูแลสระว่ำยนำ้ และงำนดูแลรักษำด้ำน Heat Pump ลดน้อยลง โดยในช่วงไตรมำสที่ 2
ปี 2563 บริษัทย่อยมีมำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำกลุ่มร้ำนอำหำรที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรปิ ดร้ำนตำมคำสั่งของหน่วยงำน
ภำครัฐ โดยกำรยกเว้นค่ำเช่ำเครื่องล้ำงภำชนะให้แก่ลกู ค้ำร้ำนอำหำรประมำณ 2 เดือน รำยได้คำ่ เช่ำตำมสัญญำส่วนที่บริษัท
ยกเว้นให้ลกู ค้ำจะถูกบันทึกรับรู ร้ ำยได้ทำงบัญชีในสัดส่วนที่ลดลงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี และบันทึกคู่บญ
ั ชีไว้ในรำยกำร
รำยได้ที่ยงั ไม่เรียกชำระ ซึ่งจะได้รบั ชำระภำยหลังจำกลูกค้ำเริ่มกลับมำเปิ ดดำเนินธุรกิจและจ่ำยค่ำเช่ำในอัตรำตำมสัญญำ
แล้ว
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแบ่งตามประเภทลูกค้า
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
โครงสร้างรายได้แยกตาม
ประเภทลูกค้า
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ
874.77
95.15%
946.86
96.14%
789.02
95.59%
โรงงานอุตสาหกรรม
196.85
21.41%
215.64
21.89%
230.18
27.89%
โรงแรม / รีสอร์ท
193.51
21.05%
199.14
20.22%
99.91
12.10%
ตัวแทนจาหน่าย
155.65
16.93%
156.10
15.85%
124.29
15.06%
ร้านอาหารและภัตตาคาร
97.90
10.65%
131.04
13.30%
119.37
14.46%
คอนโด / บ้านจัดสรร
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%
อืน่ ๆ
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%
หมำยเหตุ : ลูกค้ำอื่นๆ ประกอบด้วย ห้ำงสรรพสินค้ำ หน่วยงำนรำชกำร อำคำรสำนักงำน สถำบันกำรศึกษำ สนำมกอล์ฟ โรงภำพยนตร์ โรงซัก โรง
ฆ่ำสัตว์ ฟำร์มเลีย้ งสัตว์ และกิจกำรอื่นๆ
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กำรวิเครำะห์รำยได้แยกตำมประเภทลูกค้ำโดยเฉลีย่ ในช่วงปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ดังข้อมูลตำมตำรำงข้ำงต้น
จะพบว่ำในปี 2563 กลุม่ บริษัทมีสดั ส่วนรำยได้จำกกลุม่ ลูกค้ำภำคธุรกิจและผูป้ ระกอบกำร หรือ B2B สูงถึงประมำณร้อยละ
95.59 โดยมีรำยได้จำก 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก คือ กลุม่ ธุรกิจโรงงำนอุตสำหกรรม และกลุม่ ธุรกิจร้ำนอำหำรและภัตตำคำร (ข้อมูล
สำหรับกลุม่ ตัวแทนจำหน่ำยสำมำรถทำกำรตลำดได้กบั ลูกค้ำทุกกลุม่ ธุรกิจในเขตพืน้ ที่กำรขำยที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ดังนัน้ จึง
ไม่สำมำรถวิเครำะห์ได้วำ่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ำธุรกิจใด) ในขณะที่รำยได้จำกกลุม่ ลูกค้ำครัวเรือน หรือ B2C มีสดั ส่วนรำยได้ประมำณ
ร้อยละ 4.41 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนประเภทนำ้ ยำซักรีด นำ้ ยำทำควำมสะอำด เจล
แอลกอฮอล์ฆำ่ เชือ้ ที่เป็ นแพ็คเล็กเหมำะสมกับกำรใช้งำนในครัวเรือน เนื่องจำกเป็ นสินค้ำอุปโภคทั่วไปที่ จำเป็ นต่อกำรใช้งำน
ในบ้ำนเรือน ไม่จำเป็ นต้องสำธิตวิธีกำรใช้งำนโดยทีมงำนฝ่ ำยขำย ไม่ตอ้ งใช้ควบคูก่ บั เครือ่ งจักรอุปกรณ์ และมีรำคำไม่สงู มำก
นัก
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึน้ กับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในกลุม่ ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท และกลุม่
ธุรกิ จร้ำนอำหำร ซึ่งถื อเป็ นกลุ่มลูกค้ำที่สร้ำงรำยได้หลักแก่บริษัท 2 ใน 3 กลุ่มลูกค้ำหลัก ผูบ้ ริหำรกลุ่มบริษัทจึง กำรออก
มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำและตัวแทนจำหน่ำยของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกับลูกค้ำและช่วยลดผลกระทบจำก
รำยได้ที่ลดลงของลูกค้ำให้สำมำรถผ่ำนพ้นในช่วงวิกฤตไปพร้อมกันกับบริษัท โดยมีมำตรกำรดังนี ้
1. กำรยกเว้นค่ำเช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะ 2 เดือน (เมษำยน-พฤษภำคม 2563) ให้แก่ลกู ค้ำเฉพำะกลุม่ โรงแรมและ
ร้ำนอำหำรทีถ่ กู สั่งปิ ดชั่วครำวตำมคำสั่งของหน่วยงำนภำครัฐ
2. กำรให้สว่ นลดพิเศษสำหรับสินค้ำนำ้ ยำ ร้อยละ 2-10 สำหรับศูนย์ธุรกิจกรุงเทพ ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต ศูนย์ธุรกิจชะอำ
ศูนย์ธุรกิจหำดใหญ่ และศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่
3. กำรให้สว่ นลดกรณีซือ้ เงินสดร้อยละ 3 และยกเว้นดอกเบีย้ ค่ำปรับกำรชำระเกินกำหนด สำหรับกลุม่ ตัวแทน
จำหน่ำยในประเทศ
4. กำรลดค่ำเช่ำเครือ่ งจ่ำยนำ้ ยำรำยเดือนร้อยละ 50 และกำรให้สว่ นลด (Rebate) เมื่อมียอดสั่งซือ้ เพิ่มขึน้ 10%
สำหรับช่วงครึง่ ปี หลัง สำหรับกลุม่ ตัวแทนจำหน่ำยต่ำงประเทศ
5. กำรขยำยเครดิตกำรชำระค่ำสินค้ำเพิม่ 30 วัน สำหรับศูนย์ธุรกิจภูเก็ต ศูนย์ธุรกิจพัทยำ และศูนย์ธุรกิจหำดใหญ่
รำยได้จำกกำรขำย ค่ำเช่ำและบริกำรสำหรับลูกค้ำกลุม่ อื่นไม่ได้รบั ผลกระทบมำกนักจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
อำทิ ลูกค้ำกลุม่ โรงงำนอุตสำหกรรมและอำหำรที่ยงั คงเปิ ดดำเนินงำนได้ตำมปกติ และมีกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึน้ เพื่อ
รองรับควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 กลุม่ ร้ำนอำหำรประเภท Food Service ที่ยงั คงมีกำรดำเนิน
ธุรกิจผลิตอำหำรปรุ งสำเร็จเพื่อจัดส่ง ไปยังลูกค้ำโดยตรง ลูกค้ำกลุม่ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มแบบนั่งทำนในร้ำนเริ่มกลับมำ
เปิ ดดำเนินธุรกิจได้และจ่ำยค่ำเช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติได้เป็ นปกติตงั้ แต่เดือนกรกฎำคม 2563 เป็ นต้นมำ รวมทัง้ มี
รำยได้จำกกำรขำยเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติและกำรได้สญ
ั ญำเช่ำเครื่อ งล้ำงภำชนะเพิ่มเติมจำกลูกค้ำใหม่ อำทิ กลุ่ม
สถำบันกำรศึกษำ เป็ นต้น
รายได้อ่นื
รำยได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน กำไร(ขำดทุน)จำกกำร
จำหน่ำยทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจะมีกำรขำยเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบอย่ำงต่อเนื่องทุกปี อำ ทิ เครื่องจ่ำยนำ้ ยำเนื่องจำก
หมดอำยุกำรใช้งำน เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติที่ครบอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ซึง่ บริษัทมีกำรลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรอุปกรณ์ใหม่มำทดแทน
อย่ำงสม่ำเสมอทุกปี ค่ำขนส่ง ดอกเบีย้ รับ และรำยได้อื่นๆ บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เท่ำกับ
15.09 ล้ำนบำท 18.92 ล้ำนบำท และ 5.52 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1.62 ร้อยละ 1.88 และร้อยละ 0.66 ของรำยได้รวม
ตำมลำดับ
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ต้นทุนขายและอัตรากาไรขั้นต้น
ต้นทุนขายและอัตรากาไรขั้นต้นจากการขาย
รายการ
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนจำกกำรขำย
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
760.57
444.52
316.05

100.00%
58.45%
41.55%

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
815.48
462.32
353.16

100.00%
56.69%
43.31%

ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
667.74
359.40
308.34

100.00%
53.82%
46.18%

ต้นทุนสินค้ำที่ผลิตเพื่อจำหน่ำย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบสำรเคมีหลัก ตัวทำละลำย ภำชนะบรรจุ ค่ำแรงงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต ส่วนต้นทุนสินค้ำที่ส่งั ผลิตหรือนำเข้ำหรือจัดซือ้ มำเพื่อจำหน่ำย เช่น ค่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติและ
อุปกรณ์ประกอบซึ่งจะรวมค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรนำเข้ำ เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับระบบสระว่ำยนำ้ รวมทัง้ ค่ำ
เสื่อมรำคำของเครื่องจ่ำยนำ้ ยำซักรีด เครื่องป้อนนำ้ ยำล้ำงจำนและนำ้ ยำช่วยแห้ง ค่ำเสื่อมรำคำของระบบฆ่ำเชือ้ ในโรงงำน
อุตสำหกรรมที่บริษัทย่อยติดตัง้ ให้แก่ลกู ค้ำเพื่อสนับสนุนกำรขำยนำ้ ยำของ PRAPAT เป็ นต้น โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี
2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ ทุนจำกกำรขำยเท่ำกับ 444.52 ล้ำนบำท 462.32 ล้ำนบำท และ 359.40 ล้ำนบำท ส่งผลให้มี
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับ 316.05 ล้ำนบำท 353.16 ล้ำนบำท และ 308.34 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำก
กำรขำยเท่ำกับร้อยละ 41.55 ร้อยละ 43.31 และร้อยละ 46.18 ตำมลำดับ ปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้มีกำรเพิ่มขึน้ ของอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นมำโดยตลอดนับตัง้ แต่ปี 2561 เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ PRAPAT ผลิตเอง
ประเภทนำ้ ยำซักรีด นำ้ ยำทำควำมสะอำด นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ซึง่ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นสูงกว่ำผลิตภัณฑ์ที่กลุม่ บริษัทซือ้ มำเพื่อจำหน่ำย
รวมทัง้ สำเหตุอื่นๆ ในแต่ละปี ที่สำมำรถสรุปแยกรำยปี ได้ ดังนี ้
ปี 2562 มีอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 43.31 เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 เนื่องจำกสำเหตุหลัก คือ กำร
เพิ่มขึน้ ของกำรขำยกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ PRAPAT ผลิตเอง ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์นำ้ ยำซักรีด กลุม่ ผลิตภัณฑ์นำ้ ยำฆ่ำเชือ้ กลุม่
ผลิตภัณฑ์ดำ้ นครัวในส่วนที่เป็ นนำ้ ยำทำควำมสะอำด กลุม่ ผลิตภัณฑ์แม่บำ้ นและทำควำมสะอำดพืน้ ส่วนที่เป็ นนำ้ ยำทำควำม
สะอำด และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนส่วนที่เป็ นนำ้ ยำทำควำมสะอำด เป็ นต้น ซึง่ มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นสูงกว่ำสินค้ำที่ซอื ้ มำ
เพื่อจำหน่ำย (รำยละเอียดอ้ำงอิงตำมตำรำงโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกลุม่ ผลิตภัณฑ์) นอกจำกนีย้ งั มำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของ
อัตรำกำไรกลุม่ ผลิตภัณฑ์นำเข้ำมำเพื่อจำหน่ำย มีกำรประหยัดต้นทุนค่ำขนส่งในส่วนของกำรนำเข้ำเครือ่ งขัดพืน้ และอุปกรณ์
ทำควำมสะอำดพืน้ รวมถึงกำรนำเข้ำเครือ่ งล้ำงภำชนะเพื่อรองรับกำรจำหน่ำยและให้เช่ำเครือ่ งล้ำงภำชนะที่เพิ่มขึน้ อย่ำงมำก
ในปี 2562 บริษัทได้รบั อำนิสงค์ค่ำเงินบำทเฉลี่ยในปี 2562 เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐแข็งค่ ำขึน้ ประมำณร้อยละ
3.91 กอปรกับมีกำรลงทุนซือ้ เครื่องเป่ ำถังกลมและถังแกลลอนสำหรับทำเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ ทำให้ตน้ ทุนค่ำบรรจุภณ
ั ฑ์โดยรวม
ลดลง
ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 46.18 เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนซึ่งมีอตั รำกำไร
ขัน้ ต้นจำกกำรขำยเท่ำกับร้อยละ 43.31 สำเหตุหลักเนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนรำยได้กลุม่ ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ ซึ่งมีอตั รำ
กำไรขัน้ ต้นสูงที่สดุ รวมทัง้ กำรเพิ่มขึน้ ของผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ฆำ่ เชือ้ และผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดในบ้ำนเพิ่มมำกขึน้
จำกผลของโรค COVID-19 (รำยละเอียดอ้ำงอิงตำมตำรำงโครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกลุม่ ผลิตภัณฑ์) ซึ่งเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่
PRAPAT ผลิตเองจึงมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่สงู กว่ำสินค้ำที่ซือ้ มำเพื่อจำหน่ำย ต้นทุนค่ำขนส่งขำเข้ำเครื่องล้ำงภำชนะต่อหน่วย
ลดลงจำกกำรสั่งซือ้ ในปริมำณมำกเพื่อรองรับกำรขำยและให้เช่ำ และต้นทุนค่ำบรรจุภณ
ั ฑ์ลดลงเนื่องจำกมีกำรลงทุนซือ้ เครือ่ ง
เป่ ำถังกลมและถังแกลลอนที่เริม่ ใช้งำนมำตัง้ แต่เดือนพฤษภำคม 2562 ตำมที่กล่ำวไว้ก่อนหน้ำนี ้
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ต้นทุนและอัตรากาไรขั้นต้นจากค่าเช่าและบริการ
รายการ
รำยได้จำกค่ำเช่ำและบริกำร
ต้นทุนจำกค่ำเช่ำและบริกำร
กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้น

ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

158.74

100.00%

169.43

100.00%

157.67

100.00%

77.59

48.88%

82.55

48.72%

100.29

63.61%

81.15

51.12%

86.88

51.28%

57.37

36.39%

ต้นทุนค่ำเช่ำ ประกอบด้วย ค่ำเสื่อมรำคำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งจะรวมค่ำขนส่ง ภำษี
ศุลกำกร และค่ำใช้จ่ำยทำงตรงในกำรนำเข้ำ ซึ่งจะคิดเฉพำะเครื่องล้ำงภำชนะที่บริษัทย่อยนำไปให้ลกู ค้ำเช่ำ และค่ำโสหุย้ ที่
เกี่ยวข้องกับส่วนงำนให้เช่ำ ต้นทุนค่ำบริกำร ประกอบด้วย เงินเดือนและค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำร เช่น
ฝ่ ำยบริกำร ฝ่ ำยวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง เป็ นต้น ค่ำอะไหล่เครื่องจักร ค่ำวัสดุอปุ กรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่ำโสหุย้ ที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนงำนบริกำร ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 มีตน้ ทุนจำกค่ำเช่ำและบริกำรเท่ำกับ 77.59 ล้ำนบำท 82.55 ล้ำนบำท และ
100.29 ล้ำนบำท ส่งผลให้มีกำไรขัน้ ต้นจำกค่ำเช่ำและบริกำร เท่ำกับ 81.15 ล้ำนบำท 86.88 ล้ำนบำท และ 57.37 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 51.12 ร้อยละ 51.28 และร้อยละ 36.39 ตำมลำดับ
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รำกำไรขัน้ ต้นจำกค่ำเช่ำและบริกำรเท่ำกับร้อยละ 36.39 ลดลงจำกปี ก่อน ซึง่ มี
อัต รำเท่ำ กับร้อ ยละ 51.28 เนื่ อ งจำกในไตรมำส 2 ปี 2563 บริษั ท มี ก ำรยกเว้น ค่ำเช่ ำเครื่องล้ำงภำชนะให้แก่ลูกค้ำตำม
มำตรกำรช่วยเหลือลูกค้ำเฉพำะกลุม่ โรงแรมและร้ำนอำหำรที่ถกู สั่งปิ ดชั่วครำวตำมคำสั่งของหน่วยงำนภำครัฐ บริษัทจึงต้อง
รับรู ร้ ำยได้ค่ำเช่ำเฉลี่ยตำมตัวเลขที่ปรับลดลงตำมหลักมำตรฐำนกำรบัญชี ในขณะที่บนั ทึกต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำเครื่องล้ำง
ภำชนะอัตโนมัติเท่ำเดิม และผลกระทบจำกกำรลดลงของรำยได้ที่กระทบมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
เข้ำไปให้บริกำรกลุม่ งำนสระว่ำยนำ้ และงำนบำรุ งรักษำ Heat Pump ได้เนื่องจำกโรงแรมและรีสอร์ทปิ ดดำเนินกำร บริษัทจึงมี
กำไรขัน้ ต้นและอัตรำกำไรขัน้ ต้นลดลงดังกล่ำว
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 138.75 ล้ำน
บำท 147.90 ล้ำนบำท และ 119.50 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.09 ร้อยละ 15.02 และร้อยละ 14.48 ของรำยได้
จำกกำรขำยและบริกำร ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยหลักที่สำคัญ ได้แก่
(1) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน จำนวนเท่ำกับ 69.90 ล้ำนบำท 76.59 ล้ำนบำท และ 54.81 ล้ำนบำท ซึ่งมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อย
ละ 50.38 ร้อยละ 51.79 และร้อยละ 45.87 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยรวม ตำมลำดับ
(2) ค่ำขนส่ง จำนวน 38.52 ล้ำนบำท 43.30 ล้ำนบำท และ 39.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 27.76 ร้อยละ 29.28
และร้อยละ 33.01 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยรวม ตำมลำดับ และ
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์ จำนวนเท่ำกับ 30.32 ล้ำนบำท 28.01 ล้ำนบำท และ 25.24 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 21.86 ร้อยละ 18.94 และร้อยละ 21.12 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยรวม ตำมลำดับ
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 9.15 ล้ำนบำท
ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ย วกับพนักงำนเพิ่มขึน้ ประมำณ 6.69 ล้ำนบำท เนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ ำยขำย มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรปรับอัตรำค่ำชดเชยของลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงำนฉบับใหม่ มีค่ำคอมมิชชั่นฝ่ ำยขำยตำมกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ เป็ นต้ น อีกทัง้ มีกำรปรับเพิ่มขึน้ ของค่ำขนส่งตำมกำร
เพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร ประมำณ 4.78 ล้ำนบำท ตำมกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
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ปี 2563 บริษั ท และบริษัทย่อ ยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย เท่ำ กับ 119.50 ล้ำ นบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำประมำณ 28.40 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรลดลงของค่ำคอมมิชชั่นฝ่ ำยขำยประมำณ 17.53 ล้ำนบำท
ตำมกำรลดลงของรำยได้ กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยขนส่ง ประมำณ 3.86 ล้ำนบำท กำรลดลงของค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย
ประมำณ 7.01 ล้ำนบำท อำทิ ค่ำจัดงำนนิทรรศกำรและกิจกรรมทำงกำรตลำด ค่ำเดินทำงพนักงำนฝ่ ำยขำย เป็ นต้น ที่ถูก
ยกเลิกกำรจัดงำนและกำรเดินทำงในปี นเี ้ นื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำ ยในกำรบริหำรในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 192.79 ล้ำนบำท 206.99
ล้ำนบำท 229.72 ล้ำนบำท และ 203.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.52 ร้อยละ 23.32 และร้อยละ 24.62 ของ
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลัก ได้แก่
(1) ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน จำนวน 125.64 ล้ำนบำท 136.05 ล้ำนบำท และ 106.02 ล้ำนบำท ซึ่งมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ
36.34 ร้อยละ 36.03 และร้อยละ 32.85 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยรวม ตำมลำดับ
(2) ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย จำนวน 20.71 ล้ำนบำท 20.74 ล้ำนบำท และ 25.58 ล้ำนบำท ซึ่งมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อย
ละ 5.99 ร้อยละ 5.49 และร้อยละ 7.93 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยรวม ตำมลำดับ
(3) ค่ำเช่ำและค่ำสำธำรณูปโภค จำนวน 14.36 ล้ำนบำท 14.40 ล้ำนบำท และ 9.97 ล้ำนบำท ซึง่ มีสดั ส่วนคิดเป็ นร้อยละ 4.15
ร้อยละ 3.81 และร้อยละ 3.09 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำยรวม ตำมลำดับ
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 22.73 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ น
อัตรำกำรเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10.98 โดยสำเหตุหลักเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนจำกกำรปรับ อัตรำ
ค่ำชดเชยของลูกจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงำนฉบับใหม่ กำรบันทึกผลขำดทุนจำกเงินทดรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยกำร
เตรียมติดตัง้ Heat Pump ที่ประเทศกัมพูชำ กำรเพิ่มขึน้ ของเงินเดือนและสวัสดิกำรอันเนื่องมำจำกกำรเพิ่มจำนวนบุคลำกร
จำนวนมำกในปี 2562 เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ อำทิ ฝ่ ำยบริกำร ฝ่ ำยช่องทำงจำหน่ำย ฝ่ ำยโลจิสติกส์ เป็ นต้น และกำร
เพิ่มขึน้ ของค่ำปรึกษำต่ำงๆ อำทิ ค่ำสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิ น ค่ำตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน ค่ำที่ปรึกษำ
กฎหมำย ค่ำที่ปรึกษำระบบ IT ค่ำที่ปรึกษำวิศวกรรมเครื่องจักร เป็ นต้น โดยส่วนหนึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมวิชำชีพเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยในลักษณะที่เกิดขึน้ เพียงครั้ งเดียว (One-time
Exepense)
ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำเท่ำกับ 26.52 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้อยละ 11.55 บริษัทมีกำรลดลงของเงินเดือนและสวัสดิกำรอันเนื่องจำกกำรลดจำนวนพนักงำน
เท่ ำ กับ 30.03 ล้ำ นบำท บริ ษั ท มี ม ำตรำกำรให้พ นัก งำนเกรีษ ณอำยุก่ อ นครบก ำหนดเพื่ อ รัก ษำสภำพคล่อ งกิ จ กำรใน
สถำนกำรณ์ COVID-19 และมีคำ่ ใช้จ่ำยค่ำเสือ่ มรำคำและตัดจำหน่ำยเพิ่มขึน้ เท่ำกับ 4.85 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรเริม่ ใช้เมื่อ
วันที่ 1 มกรำคม 2563 เรื่องมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 สินทรัพย์สิทธิ์กำรใช้ และค่ำใช้จ่ำยหนีส้ ญ
ู เท่ำกับ
2.42 เพิ่มขึน้ จำกกำรสถำนกำรณ์โควิด19 ที่ลกู ค้ำปิ ดกิจกำร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ดอกเบีย้ จ่ำยที่เกิดจำกเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน และดอกเบีย้ จ่ำยสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน และค่ำธรรมเนียมธนำคำร โดยในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ น
เท่ำกับ 18.92 ล้ำนบำท 20.76 ล้ำนบำท และ 19.55 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.06 ร้อยละ 2.11 และร้อยละ 2.37 ของ
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รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรตำมลำดับ เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยกำรเงินกูย้ ืมระยะยำวเพื่อนำมำลงทุนก่อสร้ำงโชว์รูมวัง
มะนำว เงินกูเ้ พื่อลงทุนปรับปรุงโรงงำน และเงินกูห้ มุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อสำรองเงินสดรองรับสถำนกำรณ์ COVID-19
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสว่ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจำนวน 5.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริษัทร้อยละ 0.71 ลดลงจำกปี ก่อนหน้ำที่มีกำไรสุทธิสว่ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจำนวน 45.23 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 4.54 โดยเป็ นผลมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ทำให้มีรำยได้ลดลง อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรค่ำ
เช่ำและกำรให้บริกำรที่ลดลง โดยเฉพำะอัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้เช่ำเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติตำมมำตรกำรช่วยเหลือ
ลูกค้ำเฉพำะกลุ่มโรงแรมและร้ำนอำหำรที่ถูกสั่งปิ ดชั่วครำวตำมคำสั่งของหน่วยงำนภำครัฐ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
ท่องเที่ยวที่ได้รบั ผลกระทบจำก COVID-19 โดยตรง
14.2ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 902.66 ล้ำนบำท
942.92 ล้ำนบำท และ 1,102.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยรำยกำรสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้ เป็ นหลัก ได้แก่ (1) เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ซึ่งเป็ นกำรเพิ่มขึน้ จำกกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (2) กำรลงทุนใน ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ประกอบด้วย กำรก่อสร้ำงอำคำรโรงเก็บวัตถุดิบ กำรลงทุนซื ้อเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติรองรับกำรให้เช่ำแก่ลกู ค้ำ
รวมถึงกำรลงทุนในอุปกรณ์จ่ำยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ที่ติดตัง้ ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มจำกกำรเพิ่มขึน้ ของสัญญำ
จำหน่ำยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้
ทัง้ นี ้ บริษัทมีรำยละเอียดสินทรัพย์ที่สำคัญดังนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ำกับ 428.65 ล้ำน
บำท 428.59 ล้ำ นบำท และ 558.41 ล้ำ นบำท หรือ คิ ด เป็ น สัด ส่ว นร้อ ยละ 47.49 ร้อ ยละ 45.45 และร้อ ยละ 50.66 ของ
สินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี ้
• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ประกอบด้วย เงิ นสดในมือ และเงิ นฝำกธนำคำร โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ
20.12 ล้ำนบำท 26.00 ล้ำนบำท และ 197.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึน้ ของเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 เกิดจำกกำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ COVID-19 เพื่อเสริม
สภำพคล่องทำงกำรเงิน และจำกกำรระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือนตุลำคม 2563 ที่
ผ่ำนมำ
• ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
เท่ำกับ 179.64 ล้ำนบำท 185.39 ล้ำนบำท และ 173.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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ลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรอื่น
ลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรอื่นและกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน – สุทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น

31 ธ.ค. 61
174.25
0.32
(4.62)
169.95

(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63
177.49
172.87
0.25
0.17
(3.57)
(9.22)
174.17
163.82

4.56

0.49

0.32

ลูกหนีอ้ ื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

0.01

0.00

0.00

รำยได้ที่ยงั ไม่เรียกชำระ
เงินทดรองจ่ำย

2.20
2.92

7.72
3.01

7.69
1.23

179.64

185.39

173.06

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ำรค้ำกิจกำรอื่นก่อนหัก
ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เท่ำกับ 174.25 ล้ำนบำท 177.49 ล้ำนบำท และ 172.87 ล้ำนบำท โดย ณ สิน้ ปี 2561 มี
มูลค่ำลูกหนีก้ ำรค้ำกิจกำรอื่นเพิ่มขึน้ จำนวน 13.74 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีมลู ค่ำลูกหนี ้
กำรค้ำกิจกำรอื่นลดลงจำก ณ สิน้ ปี 2562 จำนวน 12.33 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19
และมำตรกำรรัฐบำลปิ ดเมือง (Lock down) ทำให้ลกู ค้ำไม่สำมำรถเปิ ดดำเนินธุรกิจได้ ส่งผลให้ลกู ค้ำสั่งซือ้
สินค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยลดลง กอปรกับนโยบำยกำรติดตำมเก็บหนีอ้ ย่ำงใกล้ชิดมำกยิ่งขึน้ เพื่อเตรียม
กระแสเงินสดไว้รองรับกำรดำเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีลกู หนีก้ ำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน จำนวน 0.32 ล้ำนบำท 0.25 ล้ำนบำท และ 0.17 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซือ้ นำ้ ยำจำก
PRAPAT เพื่อนำไปใช้หรือจำหน่ำยต่อให้แก่ลกู ค้ำ
บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563
เท่ำกับ 4.62 ล้ำนบำท 3.57 ล้ำนบำท และ 9.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี ้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยกำร
พิจำรณำตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ โดยจะตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 100 สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำที่เกิน
กำหนดชำระเกินกว่ำ 1 ปี และพิจำรณำลูกหนีท้ ี่คำ้ งเกินกำหนดชำระเป็ นรำยกรณี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ งเครือ่ งมือทำงกำรเงิน
มำถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกในกำรวัดกำรด้อยค่ำของลูกหนี ้ โดยบริษัทได้เปลีย่ นแปลงวิธีกำรพิจำรณำตัง้ ค่ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญจำกรู ปแบบเดิมเป็ นกำรรับรู ผ้ ลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) โดยพิจำรณำ
จำกเหตุกำรณ์ในอดีต สถำนกำรณ์ในปั จจุบัน และสถำนกำรณ์ในอนำคต บริษัทได้จำแนกกลุ่มลูกหนีจ้ ำก
ประวัติที่ผ่ำนมำโดยแบ่งออกเป็ นกลุม่ ที่มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระ และกลุม่ ที่ไม่มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนัด
ชำระ และพิจำรณำตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตำมอัต รำควำมเสี่ยงของแต่ละกลุม่ โดยเริ่มตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญตัง้ แต่วนั แรกที่ลกู ค้ำรำยดังกล่ำวเป็ นลูกหนีข้ องบริษัท โดยผลจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่องเครือ่ งมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรกในกำรวัดกำรด้อยค่ำของลูกหนี ้ ส่งผลให้ค่ำเผื่ อหนี ้
สงสัยจะสูญของบริษัท ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 เท่ำกับ 8.98 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 5.41 ล้ำนบำท จำกค่ำเผื่อหนี ้
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สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งเท่ำกับ 3.57 ล้ำนบำท โดยกำรปรับเพิ่มขึน้ ของค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังกล่ำว เป็ นกำรเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่
9 มำถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก (One-time Expense) ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกวันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจะพิจำรณำ
ตัง้ ค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตำมอัตรำควำมเสี่ยงของแต่ละกลุม่ ลูกหนีท้ ี่สะท้อนควำมเสี่ยงจำกสถิติกำรค้ำกับแต่
ละกลุม่ ลูกค้ำในอดีตที่ผ่ำนมำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับดังกล่ำว ร่วมกับกำรพิจำรณำอำยุคงค้ำงของลูกหนี ้
กำรค้ำ
• สินค้ำคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือ -สุทธิ เท่ำกับ
202.68 ล้ำนบำท 203.21 ล้ำนบำท และ 176.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธ.ค. 61 % 31 ธ.ค. 62 %
31 ธ.ค. 63
%
สินค้ำสำเร็จรูป
142.59 70.35% 155.04 76.30% 132.29 75.15%
งำนระหว่ำงทำ
10.10 4.98%
3.72 1.83%
1.63
0.93%
วัตถุดิบ
27.13 13.39% 23.20 11.42%
26.52 15.07%
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ
5.11 2.52%
6.35 3.12%
5.76
3.27%
วัสดุสนิ ้ เปลือง
5.52 2.72%
5.19 2.55%
6.08
3.45%
สินค้ำระหว่ำงทำง
12.23 6.03%
9.71 4.78%
3.75
2.13%
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
202.68 100.00% 203.21 100.00% 176.03 100.00%
สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย สินค้ำสำเร็จรูป งำนระหว่ำงทำ วัตถุดิบ ภำชนะบรรจุและหีบห่อ วัสดุสนิ ้ เปลือง
และสินค้ำระหว่ำงทำง บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำสำเร็จรู ปและวัตถุดิบเป็ นส่วนประกอบหลักของสินค้ำ
คงเหลือ ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรเสือ่ มสภำพของสินค้ำคงเหลือโดยพิจำรณำตำมอำยุคงค้ำงนำน
สำหรับสินค้ำคงเหลือทุกประเภท โดยสินค้ำสำเร็จรูปประเภทนำ้ ยำจะตัง้ ค่ำเผื่อร้อยละ 100 หำกอำยุคงค้ำงเกิน
1.5 ปี สินค้ำสำเร็จรู ปประเภทเครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ เครื่องจ่ำยนำ้ ยำและอะไหล่ จะตัง้ ค่ำเผื่อร้อยละ 10
หำกอำยุคงค้ำงเกิ น 1.5 ปี และทยอยตัง้ ค่ำเผื่อในอัตรำเพิ่มขึน้ จนครบร้อยละ 100 หำกอำยุคงค้ำงเกิน 5 ปี แต่
สำหรับวัตถุดิบ ภำชนะบรรจุและหีบห่อ จะตัง้ ค่ำเผื่อร้อยละ 25 หำกอำยุคงค้ำงเกิน 2 ปี และทยอยตัง้ ค่ำเผื่อใน
อัตรำเพิ่มขึน้ จนครบร้อยละ 100 หำกอำยุคงค้ำงเกิน 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ค้ำสำเร็จรูปเพิ่มขึน้ จำนวน 12.45 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีกำรสั่งซือ้ สินค้ำสำเร็จรูปนำเข้ำมำเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซือ้ มำเพื่อจำหน่ำยตำมเป้ำหมำย
กำรขำยในปี ถดั ไป โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์เครือ่ งล้ำงภำชนะอัตโนมัติ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 176.03 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 27.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 13.40 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร
ลดลงของสินค้ำสำเร็จรู ปซึ่งเกิดจำกยอดขำยที่ลดลงจำกผลกระทบของโรค COVID-19 อีกสำเหตุหนึ่งมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ ของวัตถุดิบที่บริษัทสั่งซือ้ มำสำรองไว้เพื่อรองรับกำรผลิตในอนำคตที่คำดว่ำผลิตภัณฑ์กลุม่ นำ้ ยำฆ่ำ
เชือ้ จะมีกำรสั่งซือ้ จำกลูกค้ำเป็ นจำนวนมำก เนื่องจำกลูกค้ำจะให้ควำมสำคัญกับควำมสะอำดและสุขอนำมัย
มำกยิ่งขึน้
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 440.16 ล้ำน
บำท 474.01 ล้ำนบำท 514.33 ล้ำนบำท และ 543.86 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 52.51 ร้อยละ 54.55 และร้อยละ
49.34 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี ้
• เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิ นฝำกที่มีภำระคำ้ ประกัน เท่ำกับ
47.55 ล้ำนบำท 47.88 ล้ำนบำท และ 55.77 ล้ำนบำท โดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ใช้ในธุรกิจปกติของบริษัท
• สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่ เครือ่ งมือทำงกำรเงินมำปฏิบตั ิ
เป็ นครัง้ แรก ในกำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 9 ซึ่ง มี ก ำรย้ำยรำยกำรบัญ ชี เงิ นลงทุน ระยะยำวอื่ น จำนวน 0.80 ล้ำ นบำท ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2562 มำบันทึกเป็ นรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.80 ล้ำนบำท ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563 และใช้วิธีวดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีมูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เท่ำกับ 5.00 ล้ำนบำท
• อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เท่ำ กับ 1.80 ล้ำ นบำท 1.77 ล้ำ นบำท และ 3.44 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ โดยอสัง หำริม ทรัพ ย์เ พื่ อ กำรลงทุน
ดั ง กล่ ำ วประกอบด้ว ยที่ ดิ น เปล่ ำ และอำคำรชุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ง นี ้ กำรเพิ่ ม ขึ ้น ของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เกิดจำกบริษัทย่อยได้ทำสัญญำขำยระบบสระว่ำยนำ้
แก่ค่คู ำ้ รำยหนึ่งมูลค่ำตำมสัญญำรวมประมำณ 17 ล้ำนบำท ซึ่งลูกค้ำขอเงื่อนไขชำระค่ำสินค้ำร้อยละ 10 ของ
มูลค่ำงำนตำมสัญญำ เป็ นห้องชุดของโครงกำรลูกค้ำจำนวน 1 ห้อง รำคำตลำดประมำณ 1.70 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม กำรรับชำระค่ำสินค้ำด้วยสินทรัพย์อื่นแทนเงินสดดังกล่ำวได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อยแล้ว โดยคณะกรรมกำรบริษัทย่อยมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกเป็ นลูกค้ำรำย
ใหม่ที่มีศกั ยภำพสูง ยอดซือ้ ต่อสัญญำมีมลู ค่ำสูง ดังนัน้ เพื่อให้สำมำรถปิ ดกำรขำยลูกค้ำรำยใหม่นีไ้ ด้ และเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทย่อย จึงมีมติอนุมตั ิรบั เงื่อนไขกำรชำระค่ำสินค้ำรู ปแบบดังกล่ำว ซึ่งไม่ใช่นโยบำยกำรทำ
กำรค้ำตำมปกติที่เคยปฏิบัติมำ ทัง้ นี ้ ในอนำคตบริษัทย่อยจะไม่มีนโยบำยในกำรรับชำระค่ำสินค้ำรู ปแบบ
ดังกล่ำวอีกต่อไป
• เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนระยะยำวอื่นเท่ำเดิม คือ 0.80 ล้ำน
บำท เป็ นเงิ นลงทุนในบริษัท พีซีเค เท็กซ์ไทล์ เคมิคอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิ จจำหน่ำยเคมีภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียน มำตัง้ แต่ปี 2544 โดยตัง้ แต่วนั ที่ 1
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มกรำคม 2563 บริษั ท ได้ยำ้ ยรำยกำรเงิ น ลงทุนระยะยำวอื่ นไปบัน ทึกเป็ นรำยกำรสิน ทรัพย์ทำงกำรเงิ นไม่
หมุนเวียนอื่นตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
• ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษั ท และบริษัท ย่อ ยมีที่ดิ น อำคำร และอุปกรณ์
เท่ำกับ 399.21 ล้ำนบำท 437.97 ล้ำนบำท และ 421.79 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในปี 2563 บริษัทและบริษัท
ลงทุนซือ้ เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติและอุปกรณ์สำหรับรองรับกำรให้เช่ำแก่ลกู ค้ำ โกดังเก็บวัตถุดิบ ก่อสร้ำง
คลังสินค้ำและจุดรับสินค้ำของแผนกขำย Digital ไม่มีกำรลงทุนเพิ่มที่มีนยั สำคัญ ดังนัน้ มูลค่ำที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์สทุ ธิจึงลดลงจำกกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สนิ
• สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ มำถือ
ปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก โดยบริษัทรับรู ม้ ลู ค่ำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ดว้ ยจำนวนเงินของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่เคยจัด
ประเภทเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนินงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่คิดลดด้วย
อัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุม่ บริษัท ดังนัน้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจึงบันทึกสินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้เท่ำกับ 31.15 ล้ำนบำท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีรำยกำรสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้คงเหลือสุทธิ
เท่ำกับ 23.51 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ลดลงเกิดจำกกำรรับรู เ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตัดจำหน่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ
• สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งได้แก่
ระบบคอมพิวเตอร์ เท่ำกับ 2.06 ล้ำนบำท 1.61 ล้ำนบำท และ 1.18 ล้ำนบำท
• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีย นอื่ น ประกอบด้วย สินทรัพย์ภำษี หัก ณ ที่จ่ำย หรือ รอเรียกคืน เงิ นมัดจำ และ
สินทรัพย์อื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น เท่ำกับ 12.52 ล้ำนบำท 7.00 ล้ำนบำท และ 7.36 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

หนี้สิน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยมีห นี ส้ ินรวมเท่ำกับ 585.89 ล้ำ นบำท
594.08 ล้ำนบำท และ 607.87 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 64.91 ร้อยละ 63.00 และร้อยละ 55.15 ของหนีส้ ินและ
ส่วนของเจ้ำของรวม ตำมลำดับ โดยรำยกำรหนีส้ ินที่เพิ่มขึน้ เป็ นหลัก ได้แก่ (1) เงินประกันกำรเช่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกกำรให้เช่ำ
เครื่องล้ำงภำชนะอัตโนมัติ (2) เงินกูย้ ืมระยะสัน้ เงินกูย้ ืมระยะยำว และหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ ซึ่งเพิ่มขึน้ จำกกำรลงทุนใน
อำคำรและอุปกรณ์และสำหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
ทัง้ นี ้ บริษัทมีรำยละเอียดหนีส้ นิ ที่สำคัญดังนี ้
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หนี้สินหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ นิ หมุนเวียนเท่ำกับ 472.75 ล้ำนบำท
472.49 ล้ำนบำท และ 463.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี ้
• เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินในประเทศ เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และ ณ ปี 2563 เท่ำกับ 258.39 ล้ำน
บำท 265.23 ล้ำนบำท และ 275.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน ได้แก่ ตั๋วสัญญำ
ใช้เงิน และหนีท้ รัสต์รีซีทส์ เพื่อใช้หมุนเวียนในกำรสั่งซือ้ วัตถุดิบและสินค้ำสำเร็จรู ปของบริษัทและบริษัทย่อย
ทัง้ นี ้ กำรเพิ่มขึน้ ของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินปี 2563 เกิดจำกกำรที่บริษัทมี
กำรขอรับกำรสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมสำหรับใช้รองรับสถำนกำรณ์ COVID-19
• เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำ หนี อ้ ื่น
เท่ำกับ 142.40 ล้ำนบำท 140.76 ล้ำนบำท และ 98.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึง่ มีรำยละเอียดตำมตำรำงดังนี ้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
31 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรอื่น
97.40
91.62
62.26
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
7.50
7.00
6.69
เจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรอื่น
9.21
7.66
7.38
เจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
28.29
34.48
22.18
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
142.40
140.76
98.51
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีก้ ำรค้ำเพิ่มขึน้ เนื่องจำกมีกำรสั่งซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป
ในช่วงปลำยปี ดงั กล่ำวเพื่อรองรับกำรจำหน่ำยและให้เช่ำแก่ลกู ค้ำในปี ถดั ไปตำมเป้ำหมำยยอดขำยของแต่ละ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ในขณะที่กำรลดลงของเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีสำเหตุหลักจำกกำรชะลอ
กำรสั่งซือ้ วัตถุดิบและสินค้ำเพื่อจำหน่ำยเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของCOVID-19
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษั ท และบริษั ท ย่อ ยมี เ จ้ำ หนี ก้ ำรค้ำ – กิ จ กำรที่
เกี่ยวข้องกัน เท่ำกับ 7.50 ล้ำนบำท 7.00 ล้ำนบำท และ 6.69 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เกิดจำกบริษัทและบริษัท
ย่อยซือ้ วัตถุดิบและสินค้ำสำเร็จรู ปจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน อำทิ บริษัท ไดก้ำ จำกัด เพื่อนำมำเป็ นวัตถุดิบ
บำงส่วนในกำรผลิตสินค้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหนีอ้ ื่น – กิจกำรอื่น เท่ำกับ
9.21 ล้ำ นบำท 7.66 ล้ำ นบำท และ 7.38 ล้ำ นบำท ตำมลำดับ ซึ่ง เกิ ด จำกค่ำใช้จ่ำ ยค้ำงจ่ำย อำทิ เจ้ำ หนี ้
กรมสรรพำกร ภำษี หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย เป็ นต้น
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• หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ประมำณกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำ เงินประกัน
ผลงำน และหนีส้ ินอื่นๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ิน
หมุนเวียนอื่น เท่ำกับ 6.16 ล้ำนบำท 5.90 ล้ำนบำท และ 8.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน เท่ำกับ 113.14 ล้ำน
บำท 121.59 ล้ำนบำท และ 144.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี ้
• เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงค้ำงวงเงินกูย้ ืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิ นทัง้ หมด เท่ำกับ 73.68 ล้ำนบำท 46.81 ล้ำนบำท และ 86.72 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี ้
สำหรับ สิน้ ปี 2562 มี เ งิ น กู้ยืม ระยะยำวลดลงเนื่ องจำกมี กำรผ่อ นชำระคื นเงิ น กู้จำกกระแสเงิ นสดจำกกำร
ดำเนินงำน ในขณะที่ปี 2563 มีเงินกูร้ ะยะยำวเพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทนำไปลงทุนก่อสร้ำงคลังสินค้ำบนเนือ้ ที่
ด้ำนหลังโรงงำนผลิต ก่อสร้ำงโกดังเก็บวัตถุดิบ และก่อสร้ำงคลังสินค้ำและจุดรับสินค้ำของแผนกขำยสินค้ำผ่ำน
Digital Platform
• หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำ
บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 คงค้ำง
ทัง้ หมด เท่ำกับ 8.96 ล้ำนบำท 20.67 ล้ำนบำท และ 21.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึน้ ของหนีส้ นิ ตำม
สัญญำเช่ำในปี 2563 เกิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญำเช่ำ มำถือปฏิบตั ิ
เป็ นครัง้ แรก นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 โดยบริษัทรับรู ห้ นีส้ ินตำมสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำ
เช่ำดำเนินงำนด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ดังนัน้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริษัทจึงบันทึกหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ น้ 7.87
ล้ำนบำท
ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของเจ้ำของ เท่ำกับ 316.77 ล้ำนบำท
348.84 ล้ำนบำท และ 494.40 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.09 ร้อยละ 37.00 และร้อยละ 44.85 ของหนีส้ ินและส่วน
ของเจ้ำของรวม ตำมลำดับ โดยที่ผำ่ นมำบริษัทมีสว่ นของเจ้ำของเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่องมำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของกำไรสะสมในแต่
ละช่วงเวลำ โดยมีรำยละเอียดส่วนของเจ้ำของที่สำคัญดังนี ้
• ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว เท่ำกับ 100.00
ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
ที่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2563 วัน ที่ 26 มี น ำคม 2563 มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้เ พิ่ มทุน จดทะเบียนจำก
100.00 ล้ำนบำท เป็ น 170.00 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท เพื่อ (1) เสนอขำยให้แก่กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ เดิม จำนวน 40,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท
เมื่อเดือนเมษำยน 2563 และ (2) เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไป ผู้มีอปุ กำระคุณของบริษัท
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และบริษัทย่อย กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 100,000,000 หุน้ ในรำคำ
เสนอขำย 1.50 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้ 0.50 บำท และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สำมัญของบริษัท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเดือนตุลำคม 2563 ส่งผลให้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 170.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุน้ สำมัญจ ำนวน
340,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
• ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญและส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีสว่ นเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ มีมลู ค่ำเท่ำกับ 20.15
ล้ำนบำท 20.15 ล้ำนบำท และ 112.65 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เกิดจำกในปี 2557 บริษัทได้ออกและเสนอขำยหุน้
สำมัญจำนวน 10,000,000 หุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และผูล้ งทุนโดยเฉพำะเจำะจง ในรำคำที่สงู กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
และในปี 2563 บริษัทได้เสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุน้ ให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก
ในรำคำที่สงู กว่ำมูลค่ำที่ตรำไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ (Share-base Payment) มีมลู ค่ำเท่ำกันทุกปี เท่ำกับ 16.35 ล้ำนบำท เกิดจำกในปี 2554 บริษัท
ได้ออกและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,497,260 หุน้ ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท
และบริษัทย่อย (ESOP) ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้หนุ้ ละ 1 บำท แต่มำตรฐำนบัญชีกำหนดให้ตอ้ งมีกำร
บันทึกส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำเสนอขำยกับรำคำยุติธรรม ณ วันที่ เสนอขำยหุน้ ESOP ดังกล่ำวเป็ นรำยกำร
ส่วนเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
• กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จัดสรร จำนวน 152.34
ล้ำนบำท 187.57 ล้ำนบำท และ 163.88 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตัวเลขที่เปลีย่ นแปลงในแต่งวดเกิดจำกกำไรสุทธิ
ในแต่ละปี โดยมี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลประจำปี 2561 และปี 2562 ล้ำ นบำท 10 ล้ำ นบำท และ 22 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ
อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ำกับ 1.85 เท่ำ 1.70 เท่ำ และ 1.23 เท่ำ ณ วันที่ 31
ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ เล็กน้อย เกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ ของกำไรสุทธิและกำรทยอยชำระเงินกูย้ ืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินในปี
2562 ขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ ลดลง เนื่องจำกกำร
เพิ่มขึน้ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ จำกกำรที่บริษัทได้ระดมทุนผ่ำ นกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ทัง้ นี ้ บริษัทมีเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกูก้ บั สถำบันกำรเงินให้ตอ้ งรักษำอัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของเจ้ำของไม่ให้เกิน 2.00 เท่ำ
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ และภาระผูกพัน
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ เท่ำกับ 7.28 เท่ำ
7.65 เท่ำ และ 5.88 เท่ำ ตำมลำดับ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ เพิ่มขึน้ เนื่องจำกมี
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึน้ จำกเงินกูย้ ืมจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่เพิ่มขึน้ และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมี
ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย้ ลดลง เนื่องจำกมีภำระดอกเบีย้ จ่ำยที่เพิ่มขึน้ จำกกำรขอรับกำรสนับสนุนสินเชื่อ ทัง้ เพื่อกำร
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ลงทุนและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะที่กระแสเงินสดสุทธิ จำกกิจกรรมดำเนินงำนปรับตัวลดลง และฝ่ ำ ยบริหำรเน้น
ติดตำมดูแลสภำพคล่องทำงกำรเงินอยูอ่ ย่ำงใกล้ชิด
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน เท่ำกับ 0.58 เท่ำ
0.77 เท่ำ 0.86 เท่ำ และ 0.63 เท่ำ ตำมลำดับ ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันเพิ่มขึน้
รวมถึงซือ้ สินทรัพย์จำกกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร และ
อุปกรณ์ ชำระคืนหนีต้ ๋วั สัญญำใช้เงิน ชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลเมื่อวันที่
30 พฤษภำคม 2562 จำนวน 10 ล้ำนบำท ตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้น สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีควำมสำมำรถในกำร
ชำระภำระผูกพันลดลง เนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนลดลงจำกปี ก่อนหน้ำ ประกอบกับมี
กำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 22 ล้ำนบำท ในปี ดงั กล่ำว
สภาพคล่อง
บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 เท่ำกับ 428.62 ล้ำน
บำท 428.59 ล้ำนบำท และ 558.41 ล้ำนบำท มีหนีส้ ินหมุนเวียน เท่ำกับ 472.75 ล้ำนบำท 472.49 ล้ำนบำท และ 607.87
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ส่งผลให้มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) เท่ำ 0.91 เท่ำ 0.91 เท่ำ และ 1.21 เท่ำ ตำมลำดับ และ
มีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (Quick-acid Ratio) เท่ำ 0.42 เท่ำ 0.45 เท่ำ และ 0.80 เท่ำ ตำมลำดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จำกรำยกำรจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี ้
กำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น และสินค้ำคงเหลือ ซึง่ เพิ่มขึน้ ในสัดส่วนที่มำกกว่ำหนีส้ นิ หมุนเวียนที่เพิ่มขึน้ จำกเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนี ้
อื่น และส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยำวสถำบันกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จึงเป็ นผลให้อตั รำส่วนสภำพคล่องและ
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึน้ นอกจำกนี ้ หำกพิจำรณำระยะเวลำวงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทและบริษัท
ย่อย จะเห็นว่ำระยะเวลำวงจรเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 เท่ำกับ 126 วัน 126 วัน และ 173 วัน
ตำมลำดับ โดยสำเหตุที่บริษัทมีระยะเวลำของวงจรเงินสดเพิ่มขึน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มำจำกกำรเพิ่มขึน้ ของระยะเวลำ
กำรขำยสินค้ำเฉลี่ยเป็ นสำคัญ อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เกิดขึน้ ทำให้ธุรกิจของบริษัทชะลอตัวในปี 2563 จึง
ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดเก็บและสำรองวัตถุดิบและสินคำสำเร็จรู ปเป็ นระยะเวลำนำนขึน้ ซึ่งวัตถุดิบและสินค้ำ
สำเร็จรู ปดังกล่ำวยังคงสำมำรถนำมำใช้ในกำรผลิตและจำหน่ำยได้ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริหำรได้ติดตำมดูแลสภำพคล่องทำง
กำรเงินอย่ำงใกล้ชิด โดยเฉพำะกำรติดตำมเก็บหนีจ้ ำกลูกหนีก้ ำรค้ำ รวมถึงกำรบริหำรสินค้ำคงคลังให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั โดยฝ่ ำยบริหำรได้มีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดสำหรับกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรขอสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมเพื่อใช้รองรับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
กระแสเงินสด
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน เท่ำกับ
108.37 ล้ำนบำท 130.84 ล้ำนบำท และ 92.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำ
จำกกิจกรรมดำเนินงำน เพิ่มขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 22.47 ล้ำนบำท เนื่องจำกลูกหนีก้ ำรค้ำ สินค้ำคงเหลือ และกำรประมำณ
กำรผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน เท่ำกับ
(86.26) ล้ำนบำท (103.09) ล้ำนบำท และ (82.64) ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทมีกำรลงทุนซือ้ สินทรัพย์จำก
กิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เข้ำมำรวมในกลุม่ เพื่อขยำยธุรกิจ และกำรเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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ในปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ
(18.95) ล้ำนบำท (21.87) ล้ำนบำท และ 162.06 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในแต่ละปี บริษัทและบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงิน
กูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินตำมเงื่อนไข และมีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 11.00 ล้ำนบำท 10.00 ล้ำนบำท และ 22.00
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัท มีเงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน จำนวน 162.49 ล้ำนบำท
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ลาดับ

1.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยสันติ ธัญวงษ์
- ประธำนกรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
18 มกรำคม 2545

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- เภสัชศำสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อ
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
หน่วยงาน/บริษัท
(%)
2.55% 2545 -ปัจจุบนั
ประธำนกรรมกำรบริษัท ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยนำ้

การอบรม
- DAP 73/2008
- RCP 29/2012

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 1
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ลาดับ

2.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
- กรรมกำรบริษัท
- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
4 ธันวำคม 2550

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำร
บัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
- นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- แพทย์แผนไทยบัณฑิต
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

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

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 2

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
0.25%

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผลิต นำเข้ำและ
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำหน่ำยนำ้ ยำทำ
ควำมสะอำดสำหรับ
ภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว
และสระว่ำยนำ้
2547 – 2558 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ผลิตและจำหน่ำยท่อ
/ ประธำนกรรมกำรบริหำร เหล็ก
ควำมเสีย่ ง
บมจ. แปซิฟิกไพพ์

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

3.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยปรำโมทย์ สิงหนุ
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
4 ธันวำคม 2550

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- กำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
0.35%

ปริญญาตรี
- กำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรม
- DAP 76/2008
- ACP 41/2012

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 3

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2550 – ปั จจุบนั

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท
กรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยนำ้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

4.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำงจิตรวัฒนำ จำรุ
วัฒนชัย
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำร
สรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
จิตรวัฒนำ เที่ยง
วัฒนธรรม

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- ศิลปศำสตร์บณ
ั ฑิตกฎหมำยธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญาตรี
- เศรษฐศำสตร์บณ
ั ฑิต จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-ไม่มี-

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2558 - ปั จจุบนั

2557 - ปั จจุบนั

การอบรม
- DAP 99/2012
- BNCP 4/2018
2557 – 2561

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
30 เมษำยน 2555
2556 – 2560

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 4

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/
บริษัท
กรรมกำรอนุมตั ิรว่ มลงทุน
ของกองทุน VCM และ 2
กองทุนย่อยภำยใต้ SME
Bank
กรรมกำรตรวจสอบ
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

ประเภทธุรกิจ
กำรลงทุนร่วมกับ
กิจกำร SME ของ
ธนำคำร

ผลิต นำเข้ำและ
จำหน่ำยนำ้ ยำทำ
ควำมสะอำดสำหรับ
ภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว
และสระว่ำยนำ้
กรรมกำรตรวจสอบ
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์
บมจ.ล็อกซ์เลย์ไวร์เลส
โทรคมนำคม และ
ให้บริกำรส่งข้อมูล
ผ่ำนระบบ
คอมพิวเตอร์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ลงทุนในธุรกิจบริกำร
บมจ. พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ ทำงกำรเงิน

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

5.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยสำธิต อนันตสมบูรณ์
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรอิสระ
- กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน

66

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
การอบรม
- DAP 77/2009
- BNCP 4/2018

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/
ระหว่าง
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
บริ
ษ
ั
ท
ผู้บริหาร
(%)
-ไม่มี0.04% 2560 - ปั จจุบนั อนุกรรมกำรกฎหมำยและระเบียบ หน่วยงำนรำชกำร
คณะกรรมกำรปปช.
2551 – ปั จจุบนั
กรรมกำรอิสระ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยนำ้

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
9 สิงหำคม 2551

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 5

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

6.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ
- กรรมกำรบริษัท
- รองประธำน
กรรมกำรบริษัท
- ประธำน
กรรมกำรบริหำร
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ลงนำม
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
9 กันยำยน 2531

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- คณะบริหำรธุรกิจ (XMBA)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- Applied International
Management (AIM) จำก
ประเทศสวีเดน
ปริญญาตรี
- เคมีวิศวกรรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
-ไม่มี18.28%

การอบรม
- DAP 17/2008

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ประเภทธุรกิจ

2531 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท /
ประธำนกรรมกำรบริหำร
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยนำ้

2555 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บจก. อุตสำหกรรม พุนำ้ ร้อน

พัฒนำอสังหำริมทรัพย์
รวมถึงสำธำรณูปโภค

2546 – 2563
2546 – 2550 /
2560 – 2563
2553 – 2554 /
2556 – 2563

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 6

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
สถำนศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
กรรมกำร
หน่วยงำนภำครัฐ
สภำอุตสำหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กรรมกำร
หน่วยงำนภำครัฐ
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือ
ทางครอบครัว
หุ้นใน
ระหว่าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2553 – 2562

2553 – 2559
2553 -2554 /
2556 - 2563

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 7

ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/
บริษัท

ประเภทธุรกิจ

กรรมกำรสำยงำนเสริมสร้ำงขีด หน่วยงำนภำครัฐ
ควำมสำมำรถมนุษย์
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธำนสำยงำนวิจยั
หน่วยงำนภำครัฐ
สภำอุตสำหกรรมภำคกลำง
กรรมกำร
หน่วยงำนภำครัฐ
สถำนบันวิจยั พัฒนำและนวัตกรรม
เพื่ออุตสำหกรม
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

7.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยอรรนพ จุลพันธ์
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตั ิกำรส่วนโรงงำน
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- คณะบริหำรธุรกิจ (X-MBA)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญาตรี
- คณะวิทยำศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ การถือ
ทางครอบครัว หุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อ
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
ระหว่างผู้บริหาร บริษัท
หน่วยงาน/บริษัท
(%)
เป็ น 1 ในผูบ้ ริหำร 9.11% 2538 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยนำ้
2531 - ปั จจุบนั

การอบรม
- DAP 73/2008

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
9 กันยำยน 2531

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 8

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฎิบตั ิ
กำรส่วนโรงงำน
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ความสัมพันธ์
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
สัดส่วนการ
รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่ อายุ
ทางครอบครัว
ลาดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ถือหุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อหน่วยงาน/
ได้รับแต่งตั้ง
(ปี )
ระหว่าง
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
บริษัท (%)
บริ
ษ
ั
ท
ผู้บริหาร
8. ดร.สืบพงศ์ อติชำตกำร 50 ปริญญาเอก
-ไม่มี0.56%
2557 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำ
- วิศวกรรมอุตสำหกรรม
- กรรมกำรบริษัท
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
ทำควำมสะอำดสำหรับ
มหำวิทยำลัยเท็กซัส
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
สหรัฐอเมริกำ
ลงนำม
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้
ปริญญาโท
2560 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
- บริหำร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
บจก. นิพนธ์ บุญมณี
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
-ไม่มี2560 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
บจก. สมำนฉันท์
วิ
ศ
วกรรมอุ
ต
สำหกำร
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
2556 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริหำร
ขำยอำหำรสัตว์
มหำวิ
ท
ยำลั
ย
แห่
ง
เท็
ก
ซั
ส
27 มีนำคม 2557
บจก. ฟี ด อินกรีเดีย๊ นท์ ซัพพลำย
สหรัฐอเมริกำ
2550 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ขำยเคมีภณ
ั ฑ์
ปริญญาตรี
บจก. รำคูโต (ไทย)
- วิศวกรรม
2549 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ขำยเคมีภณ
ั ฑ์ขำยอำหำรสัตว์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำบจก. ไดก้ำ (ไทย)
พิชผลทำงกำงเกษตร
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
2547 - ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ขำยอสังหำริมทรัพย์
บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะกำร์เด้น)
การอบรม
2547 – ปั จจุบนั
กรรมกำรบริษัท
ขำยอสังหำริมทรัพย์
- DAP 122/2015
บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะเครส)

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 9

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

9.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยโสภณ สิกขโกศล
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ลงนำม
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(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
2 สิงหำคม 2549

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- กำรบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ)
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
5.40%

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

2549 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี

ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำม
สะอำดสำหรับภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้

2531 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษำ
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี

ช่วงเวลา

การอบรม
- DAP 73/2008

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 10

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

10.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่ อายุ
ได้รับแต่งตั้ง
(ปี )
นำยวรงค์ วงศ์สนิ อุดม
- กรรมกำรบริษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
7 พฤษภำคม 2556

37

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- MSc Financial Merit,
Imperial College
Business School
ปริญญาตรี
- คณะเศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
การอบรม
- DAP 122/2015

ความสัมพันธ์ สัดส่วน
ทาง
การถือ
ครอบครัว
หุน้ ใน
ระหว่าง
บริษัท
ผู้บริหาร
(%)
-ไม่มี0.83%

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2561 - ปั จจุบนั

2561 - ปั จจุบนั

2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

2554 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 11

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท
กรรมกำรบริษัท
บจก. วอลล์ฟลำวเวอร์
เอฟแอนด์บี
กรรมกำรบริษัท
บจก. วันเดย์ วอลล์ฟ
ลำวเวอร์
กรรมกำรบริษัท
บจก. 22นำนำ
FVP Markets Innovation
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
กรรมกำรบริษัท
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี
กรรมกำรบริษัท
บจก. ซัฟฟิ คซ์แลบ
กรรมกำรบริษัท
บจก. วรินทร์ พร็อพ
เพอร์ตี ้

ประเภทธุรกิจ
บริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร และ
ร้ำนอำหำร
ผลิตและจำหน่ำยดอกไม้และต้นไม้
ประดิษฐ์
บริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร และ
ร้ำนอำหำร
ให้บริกำรทำงกำรเงิน
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำม
สะอำดสำหรับภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผำ่ นทำงอินเตอร์เน็ต
ให้บริกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ
11.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์
- กรรมกำรบริษัท

40

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
10 พฤษภำคม 2562

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาโท
- MIS, University
of Bath, United
Kingdom
ปริญญาตรี
- สำขำนิตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรม
ศำสตร์
- สำขำ
เศรษฐศำสตร์
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

ความสัมพันธ์ สัดส่วน
ทางครอบครัว การถือหุน้
ระหว่าง
ในบริษัท
ผู้บริหาร
(%)
-ไม่มี6.99%

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2562 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

2553 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บจก. อุสภุ รำช
กรรมกำรบริษัท
บจก.เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต์
กรรมกำรบริษัท
บจก. รับเบอร์ อินโนเวชั่น
กรรมกำรบริษัท
บจก. นิวทริ สวีท
กรรมกำรบริษัท
บจก. เอ็น.วำย.รับเบอร์

2552 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2548 – ปั จจุบนั

การอบรม
- DAP 163/2019

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 12

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท

2548 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บจก. เอ็น.วำย.พืชไร่

2548 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บจก. ทะเลทรัพย์

ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำ
ทำควำมสะอำดสำหรับ
ภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้
ลงทุนในบริษัทอื่น
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ย อำหำร
เสริมพืช
ซือ้ มำขำยไป ผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกยำงพำรำ
ให้เช่ำที่ดินเพื่อกำรเกษตร
ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำงข้นและ
นำ้ ยำงแปรรูป
เพำะปลูกยำงพำรำและจำหน่ำย
นำ้ ยำงสด
ให้เช่ำสถำนทีใ่ นอำคำรพร้อม
อุปกรณ์

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

12.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยวีระพงค์ ลือสกุล
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรบริหำร
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
กำรตลำด (รักษำกำร)

57

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- บริหำรธุรกิจต่ำงประเทศ
มหำวิทยำลัยศรีปทุม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
เป็ น 1 ในผูบ้ ริหำร

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
17.05%

การอบรม
- DAP 162/2019

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
1 สิงหำคม 2534

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 13

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท

2563 - ปั จจุบนั

กรรมกำรบริษัท
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

2534 – ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร /
ประธำนเจ้ำหน้ำที่
กำรตลำด (รักษำกำร)
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และ
สระว่ำยนำ้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ การถือ
รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
อายุ
ลาดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ทางครอบครัว หุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อ
ได้รับแต่งตั้ง
(ปี )
ช่วงเวลา
ประเภทธุรกิจ
ระหว่างผู้บริหาร บริษัท
หน่วยงาน/บริษัท
(%)
13. นำงสำวประภัสสร จำปำทอง 41 ปริญญาตรี
เป็ น 1 ในผูบ้ ริหำร -ไม่มี- 2562 - ปั จจุบนั
ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงิน ผลิต นำเข้ำและ
- สำขำวิชำบัญชีบณ
ั ฑิต วิทยำลัย
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
จำหน่ำยนำ้ ยำทำ
บริหำรธุรกิจนวัตกรรมและกำร
กำรเงิน
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี ควำมสะอำดสำหรับ
บัญชี มหำวิทยำลัยธุรกิจ
- ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดใน
ภำคอุตสำหกรรม
บัญฑิตย์
สำยงำนกำรบัญชีและ
อุปกรณ์ภำยในครัว
กำรเงิน
และสระว่ำยนำ้
การอบรม
2559 – 2561
ผูอ้ ำนวยกำรบัญชีและ ขำยส่งเชือ้ เพลิงสู่
- หลักสูตร CFO’s Orientation
(ชื่อ-สกุลเดิม)
กำรเงิน
โรงงำนอุตสำหกรรม
Course for New IPOs โดย
-ไม่มีบจก. ไฮบริด เอ็นเนอร์จี
ศูนย์สง่ เสริมกำรพัฒนำควำมรู ้
2556 – 2558
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน
ธุรกิจบริกำรทำควำม
ตลำดทุ
น
ตลำดหลั
ก
ทรั
พ
ย์
แ
ห่
ง
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
บจก. ไอเอสเอส ฟำซิลติ ี ้ สะอำด
ประเทศไทย
19 สิงหำคม 2562
เซอร์วิสจำกัด
- หลักสูตร การควบคุมภายใน
สาหรับบริษัทที่เตรียมจด
ทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (6
ชั่วโมง) โดย บริษัท ฝึ กอบรม
และสัมมนำธรรมนิติ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 14

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

14.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยจีระพันธ์ แสงแช่ม
- ผูจ้ ดั กำรโรงงำน
อำวุโส (ผลิต)

39

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยธนบุรี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็ น 1 ใน
ผูบ้ ริหำร

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-ไม่มี-

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2558 - ปั จจุบนั

2555 – 2558

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
2 พฤศจิกำยน 2558

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 15

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท
ผูจ้ ดั กำรโรงงำน
อำวุโส (ผลิต)
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี
ผูจ้ ดั กำรโรงงำน
บจก. อำสโก้แม็ค
ฟิ ลเตอร์

ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำม
สะอำดสำหรับภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้

ผลิต และจำหน่ำยอะไหล่และชิน้ ส่วน
อุปกรณ์ยำนพำหนะ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์
การถือ
รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่ อายุ
ทางครอบครัว
ลาดับ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หุ้นใน
ตาแหน่งและชือ่
ได้รับแต่งตั้ง
(ปี )
ระหว่าง
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
หน่
ว
ยงาน/บริ
ษ
ั
ท
ผู้บริหาร
(%)
15. นำงสำวพจนำ ตันนิรตั ร์ 42 ปริญญาโท
เป็ น 1 ใน
0.04% 2545 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั กำรโรงงำนอำวุโส ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำ
- บริหำรธุรกิจ
สำขำกำร
- ผูจ้ ดั กำรโรงงำน
ผูบ้ ริหำร
(เทคนิค)
ควำมสะอำดสำหรับ
จัดกำรนวัตกรรม
อำวุโส (เทคนิค)
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
ภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์ภำยใน
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี ครัว และสระว่ำยนำ้
ปริญญาตรี
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- วิศวกรรมศำสตร์ สำขำ
-ไม่มีวิศวกรรมเคมี
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
จอมเกล้ำธนบุรี
15 ตุลำคม 2545

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 16

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

16.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยเสำเอก วสิกชำติ
- กรรมกำรบริหำร
- ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
(ผลิตภัณฑ์)

52

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- MBA Finance & Marketing
Regis University, Denver,
Colorado, USA
ปริญญาตรี
- ภำควิชำเศรษฐศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็ น 1 ใน
ผูบ้ ริหำร

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การถือ
หุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อ
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
บริษัท
หน่วยงาน/บริษัท
(%)
-ไม่มี- 2556 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำม
(ผลิตภัณฑ์)
สะอำดสำหรับภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
(ตำแหน่งปั จจุบนั ) ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
1 มีนำคม 2556

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 17

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

17.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำยสุกำนต์ อินทรสูต
- กรรมกำรบริหำร
- ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
(ช่องทำง
จำหน่ำย)

52

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มี-

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- เศรษฐศำสตร์
Murry
State
University,
Kentucky, USA
ปริญญาตรี
- เศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็ น 1 ใน
ผูบ้ ริหำร

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-ไม่มี-

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2561 - ปั จจุบนั

2559 – 2561

2556 – 2559

วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
2 เมษำยน 2561

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 18

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส (ช่องทำง
จำหน่ำย)
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
Chief Operating Officer
บจก. ชนินทร์ ซิสเทมส์
แอด์ โซลูช่นั ส์

ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำม
สะอำดสำหรับภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้
ให้บริกำรวำงระบบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

Chief Operating Officer ให้บริกำรติดตัง้ ระบบเครือ่ งเสียง
บจก. อิเล็กทรอ อคูสติก
ดีไซน์ กรุป๊

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

18.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำงสำววีณำ ชัยศรีโสภณกิจ
- กรรมกำรบริหำร
- ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
(สำนักงำน)

52

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- จิตวิทยำอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

สัดส่วน
ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ การถือ
ทางครอบครัว หุ้นใน
ตาแหน่งและชื่อ
ช่
ว
งเวลา
ประเภทธุรกิจ
ระหว่างผู้บริหาร บริษัท
หน่วยงาน/บริษัท
(%)
เป็ น 1 ในผูบ้ ริหำร -ไม่มี- 2554 - ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำย
(สำนักงำน)
นำ้ ยำทำควำมสะอำดสำหรับ
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
ภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์
บมจ. พีรพัฒน์
ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้
เทคโนโลยี

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
3 พฤษภำคม 2554

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 19

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

19.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง
นำงสำวเปรมยำภำ ชุติพรอังกูร
- ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
- ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นำงสำวสุกญ
ั ธิญำ ปั่ นจั่น
วันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
2 พฤษภำคม 2556

อายุ
(ปี )
40

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาโท
- MBA สำขำกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญาตรี
- กำรบัญชี
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
เป็ น 1 ใน
ผูบ้ ริหำร

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-ไม่มี-

การอบรม
- หลักสูตรมำตรฐำน ฉบับ 6
ที่กระทบกับงบกำรเงิน
ประเด็นที่นกั บัญชีตอ้ ง
ทรำบ (6 ชั่วโมง)
- หลักสูตรเจำะลึก TFRS 16
หลักกำรบัญชีใหม่เกี่ยวกับ
สัญญำเช่ำ (6 ชั่วโมง)
- โดย บริษัท ฝึ กอบรมและ
สัมมนำธรรมนิติ จำกัด

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 20

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 ปั จจุบนั

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชี
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี

ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำ
ควำมสะอำดสำหรับ
ภำคอุตสำหกรรม อุปกรณ์ภำยใน
ครัว และสระว่ำยนำ้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ลาดับ

20.

รายชื่อ/ตาแหน่ง/วันที่
ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นำงสำวนุจรินทร์ สมุทรเวช
- เลขำนุกำรบริษัท

48

(ชื่อ-สกุลเดิม)
-ไม่มีวันที่ได้รบั แต่งตัง้ :
5 มิถนุ ำยน 2540

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ปริญญาตรี
- มนุษย์ศำสตร์
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
0.06%

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

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 21

ประสบการณการทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2540 - ปั จจุบนั

ตาแหน่งและชื่อ
หน่วยงาน/บริษัท
เลขำนุกำรบริษัท
(ตำแหน่งปั จจุบนั )
บมจ. พีรพัฒน์
เทคโนโลยี

ประเภทธุรกิจ
ผลิต นำเข้ำและจำหน่ำยนำ้ ยำทำควำม
สะอำดสำหรับภำคอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ภำยในครัว และสระว่ำยนำ้

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอานาจควบคุม

บริษัท

บริษัทย่อย
1.

2.

3.

4.

1. นำยสันติ
ธัญวงษ์
x xx @ ///(1.80%)
2. นำยสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
xx xxx xxxx ///(0.25%)
3. นำยปรำโมทย์
สิงหนุ
xx xxx xxxx ///(0.35%)
4. นำงจิตรวัฒนำ
จำรุวฒ
ั นชัย
xx xxx xxxx(0.03%)
5. นำยสำธิต
อนันตสมบูรณ์
xx xxx ///(0.04%)
6. นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ
xx @ / ///(12.90%)
xx @
xx @ ///(<0.01%)
xx @ ///(<0.01%)
xx @
7. นำยอรรนพ
จุลพันธ์
xx @ // ///(6.43%)
xx @
xx @ ///(<0.01%)
xx @ ///(<0.01%)
8. ดร.สืบพงศ์
อติชำตกำร
xx @ ///(0.40%)
9. นำยโสภณ
สิกขโกศล
xx @ ///(3.81%)
10. นำยวรงค์
วงศ์สินอุดม
xx ///(0.58%)
11. นำงสำวชลนที
ถวิลเติมทรัพย์
xx ///(4.94%)
12. นำยวีระพงค์
ลือสกุล
xx / // ///(11.94%)
xx @ ///(5.06%)
xx @
xx @
13. นำงสำวประภัสสร
จำปำทอง
//
14. นำยจีระพันธ์
แสงแช่ม
/ //
15. นำงสำวพจนำ
ตันนิรตั ร์
// ///(0.04%)
16. นำยเสำเอก
วสิกชำติ
/ //
17. นำยสุกำนต์
อินทรสูต
/ //
18. นำงสำววีณำ
ชัยศรีโสภณกิจ
/ //
19. นำงสำวเปรมยำภำ
ชุติพรอังกูร
20. นำงสำวนุจรินทร์
สมุทรเวช
///(0.00%)
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม, / = กรรมกำรบริหำร, // = ผูบ้ ริหำร, /// = ผูถ้ ือหุน้ , //// = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ นผูถ้ ือหุน้ ,
# = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ นกรรมกำร
2) บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทนัน้ ๆ
เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 22

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอานาจ
ควบคุม
1. นำยสันติ
ธัญวงษ์
2. นำยสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
3. นำยปรำโมทย์
สิงหนุ
4. นำงจิตรวัฒนำ
จำรุวฒ
ั นชัย
5. นำยสำธิต
อนันตสมบูรณ์
6. นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ
7. นำยอรรนพ
จุลพันธ์
8. ดร.สืบพงศ์

อติชำตกำร

บริษัท
5.
x xx @ ///(1.80%)
xx xxx xxxx ///(0.25%)
xx xxx xxxx ///(0.35%)
xx xxx xxxx(0.03%)
xx xxx ///(0.04%)
xx @ / ///(12.90%)
xx @ // ///(6.43%)
xx @ ///(0.40%)

6.

7.

8.

บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
9.

10.

11.

12.

13.

xx ///(10%)
xx @ ///(25%)

xx @ ///(22%)

xx @ ///(15%)

xx @ ///(20%)

xx @ ///(20%)

xx @ ///(0.26%)

xx @
///(20.23%)

9. นำยโสภณ
สิกขโกศล
xx @ ///(3.81%)
10. นำยวรงค์
วงศ์สินอุดม
xx ///(0.58%)
xx @ ///(66.6%)
11. นำงสำวชลนที
ถวิลเติมทรัพย์
xx ///(4.94%)
12. นำยวีระพงค์
ลือสกุล
xx / // ///(11.94%)
13. นำงสำวประภัสสร จำปำทอง
//
14. นำยจีระพันธ์
แสงแช่ม
/ //
15. นำงสำวพจนำ
ตันนิรตั ร์
// ///(0.04%)
16. นำยเสำเอก
วสิกชำติ
/ //
17. นำยสุกำนต์
อินทรสูต
/ //
18. นำงสำววีณำ
ชัยศรีโสภณกิจ
/ //
19. นำงสำวเปรมยำภำ ชุติพรอังกูร
20. นำงสำวนุจรินทร์
สมุทรเวช
///(0.00%)
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม, /// = ผูถ้ ือหุน้ , //// = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ นผูถ้ ือหุน้ , # = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ น
กรรมกำร
2) บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทนัน้ ๆ
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
บริษัท
รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอานาจ
บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
ควบคุม
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1. นำยสันติ
ธัญวงษ์
x xx @ ///(1.80%)
2. นำยสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
xx xxx xxxx ///(0.25%)
3. นำยปรำโมทย์
สิงหนุ
xx xxx xxxx ///(0.35%)
4. นำงจิตรวัฒนำ
จำรุวฒ
ั นชัย
xx xxx xxxx(0.03%)
5. นำยสำธิต
อนันตสมบูรณ์
xx xxx ///(0.04%)
6. นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ
xx @ / ///(12.90%)
7. นำยอรรนพ
จุลพันธ์
xx @ // ///(6.43%)
8. ดร.สืบพงศ์
อติชำตกำร
xx @ ///(0.40%)
9. นำยโสภณ
สิกขโกศล
xx @ ///(3.81%)
10. นำยวรงค์
วงศ์สินอุดม
xx ///(0.58%)
xx @ ///(50%) xx @ ///(76.78%) xx @ xx @
11. นำงสำวชลนที
ถวิลเติมทรัพย์
xx ///(4.94%)
xx @ ///(16.43%) xx @ ///(20%) xx @ ///(20%) xx @ ///(25%) xx @ ///(20%)
12. นำยวีระพงค์
ลือสกุล
xx / // ///(11.94%)
13. นำงสำวประภัสสร
จำปำทอง
//
14. นำยจีระพันธ์
แสงแช่ม
/ //
15. นำงสำวพจนำ
ตันนิรตั ร์
// ///(0.04%)
16. นำยเสำเอก
วสิกชำติ
/ //
17. นำยสุกำนต์
อินทรสูต
/ //
18. นำงสำววีณำ
ชัยศรีโสภณกิจ
/ //
19. นำงสำวเปรมยำภำ
ชุติพรอังกูร
20. นำงสำวนุจรินทร์
สมุทรเวช
///(0.00%)
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม, /// = ผูถ้ ือหุน้ , //// = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ นผูถ้ ือหุน้ , # = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ น
กรรมกำร
2) บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทนัน้
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอานาจควบคุม

บริษัท
23.

24.

1. นำยสันติ
ธัญวงษ์
x xx @ ///(1.80%)
2. นำยสมเกียรติ
จิตรวุฒิโชติ
xx xxx xxxx ///(0.25%)
3. นำยปรำโมทย์
สิงหนุ
xx xxx xxxx ///(0.35%)
4. นำงจิตรวัฒนำ
จำรุวฒ
ั นชัย
xx xxx xxxx(0.03%)
xx xxx ///(0.04%)
5. นำยสำธิต
อนันตสมบูรณ์
6. นำยสืบพงศ์
เกตุนตุ ิ
xx @ / ///(12.90%)
7. นำยอรรนพ
จุลพันธ์
xx @ // ///(6.43%)
8. ดร.สืบพงศ์
อติชำตกำร
xx @ ///(0.40%)
9. นำยโสภณ
สิกขโกศล
xx @ ///(3.81%)
10. นำยวรงค์
วงศ์สินอุดม
xx ///(0.58%)
11. นำงสำวชลนที
ถวิลเติมทรัพย์
xx ///(4.94%)
xx @ ///(17.7%)
xx @ ///(11.64%)
12. นำยวีระพงค์
ลือสกุล
xx / // ///(11.94%)
13. นำงสำวประภัสสร
จำปำทอง
//
14. นำยจีระพันธ์
แสงแช่ม
/ //
15. นำงสำวพจนำ
ตันนิรตั ร์
// ///(0.04%)
16. นำยเสำเอก
วสิกชำติ
/ //
17. นำยสุกำนต์
อินทรสูต
/ //
18. นำงสำววีณำ
ชัยศรีโสภณกิจ
/ //
19. นำงสำวเปรมยำภำ
ชุติพรอังกูร
20. นำงสำวนุจรินทร์
สมุทรเวช
///(0.00%)
หมำยเหตุ : 1) x = ประธำนกรรมกำร, xx = กรรมกำร, xxx = กรรมกำรอิสระ, xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ, @ = กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม, /// = ผูถ้ ือหุน้ , //// = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258 เป็ นผูถ้ ือหุน้ , # = ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตำมมำตรำ 258
เป็ นกรรมกำร
2) บริษัทย่อยตำมหลักเกณฑ์ภำยใต้อำนำจกำรควบคุมเดียวกันในงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ / สอบทำนโดยผูส้ อบบัญชี
3) ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทนัน้ ๆ
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

รายชื่อบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อบริษัท
บริษัทย่อย
1. บจก. แคลวำทิส-เอเชีย แปซิฟิค (CVT)
2. บจก. ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส (TSS)
3. บจก. มิสเตอร์พลู (MP)
4. บจก. แอลไลส์ อินเตอร์เทรด (AL)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
5. บจก. ไดก้ำ (ไทย)
6. บจก. รำคูโต (ไทย)
7. บจก. ไดก้ำ เอสเตท
8. บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะเครส)
9. บจก. ไดก้ำ เอสเตท (เดอะกำร์เด้น)
10. บจก. นิพนธ์ บุญมณี
11. บจก. สมำนฉันท์
12. บจก. อุตสำหกรรม พุนำ้ ร้อน
13. บจก. ซัฟฟิ คซ์แลบ
14. บจก. วรินทร์ พร็อพเพอร์ตี ้
15. บจก. 22นำนำ
16. บจก. วอลล์ฟลำวเวอร์ เอฟแอนด์บี
17. บจก. วันเดย์ วอลล์ฟลำวเวอร์
18. บจก. ทะเลทรัพย์
19. บจก. นิวทริ สวีท
20. บจก. รับเบอร์ อินโนเวชั่น
21. บจก. อุสภุ รำช
22. บจก. เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต์
23. บจก. เอ็น.วำย.พืชไร่
24. บจก. เอ็น.วำย.รับเบอร์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ขำยและให้บริกำรผลิตภัณฑ์นำ้ ยำทำควำมสะอำด
สำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม
ขำยนำ้ ยำ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ และให้เช่ำเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ทำควำมสะอำด และให้บริกำรซ่อมแซม
ขำยนำ้ ยำ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้สระนำ้ และให้บริกำรสร้ำง
ซ่อมแซม และดูแลสระนำ้
ขำยอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ผลิตภัณฑ์นำ้ ยำทำ
ควำมสะอำด
ขำยเคมีภณ
ั ฑ์ขำยอำหำรสัตว์ พิชผลทำงกำงเกษตร
ขำยเคมีภณ
ั ฑ์
ขำยอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์
ขำยอสังหำริมทรัพย์
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
ค้ำอสังหำริมทรัพย์
พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงสำธำรณูปโภค
ประกอบกิจกำรขำยสินค้ำผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
ให้บริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร / ร้ำนอำหำร
ให้บริกำรด้ำนอำหำรในภัตตำคำร / ร้ำนอำหำร
ผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ และค้ำปลีก
ให้เช่ำสถำนทีใ่ นอำคำรพร้อมอุปกรณ์
ให้เช่ำที่ดินเพื่อทำกำรเกษตร
ซือ้ มำขำยไป ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ
ลงทุนในบริษัทอื่น
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ย อำหำรเสริมพืช
เพำะปลูกยำงพำรำและจำหน่ำยนำ้ ยำงสด
ผลิตและจำหน่ำยนำ้ ยำงข้นและนำ้ ยำงแปรรูป
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นำยสืบพงศ์
นำงสำวรุง่ ทิพย์
นำยอรรนพ
นำยวีระพงค์
นำงไพริน

เกตุนตุ ิ
มีแม่นวิทย์
จุลพันธ์
ลือสกุล
ตรีลกั ษณวิลยั

บจก. แคลวาทิส-เอเชีย
แปซิฟิค (CVT)

บจก. ไทยสจ็วต
เซอร์วิสเซ็ส (TSS)

บจก. มิสเตอร์พูล (MP)

บจก. แอลไลส์
อินเตอร์เทรด (AL)

xx @
xx @
xx @

xx @

xx @

xx @

xx @
xx @

xx @
xx @

หมำยเหตุ : 1) XX = กรรมกำร @ = กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

เอกสำรแนบ 2 -หน้ำ 1

xx @
xx @

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
บริษัท พีรพัฒ น์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน) ได้แต่งตัง้ บริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด เป็ นผูต้ รวจสอบภำยในของ
บริษัท โดยบริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด มอบหมำยให้ นำยธนำ วงศ์แสงนำค ซึง่ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ปฏิบตั ิงำน
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผตู้ รวจสอบภำยในของบริษัท และได้แต่งตัง้ นำงสำวอัญชนิล คุมพวกมิตร ซึ่ง
ดำรงตำแหน่งผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน ในบริษัทให้ปฏิบตั ิงำนเป็ นหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฎิบตั ิงำนของบริษัท
และให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม่ำเสมอทุกไตร
มำส ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณ สมบัติของบริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด และ นำยธนำ วงศ์แสงนำค
รวมถึง นำงสำวอัญ ชนิล คุมพวกมิตร แล้ว ได้ลงควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
เนื่องจำกมีควำมเป็ นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน จำกรำยงำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของผูต้ รวจสอบภำยในดังกล่ำว ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่อระบบกำรควบคุมภำยแต่อย่ำงใด
นอกจำกนี ้ บริษัทกำหนดให้มีระบบกำรกำกับ ดู แลกำรดำเนินธุรกิ จของบริษัท และบริษั ทย่อยให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น และกำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล
เพื่อกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำรระดับสูง ฝ่ ำยงำนหรือหน่วยงำน และพนักงำนต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงมีกำรสื่อสำรกับพนักงำนให้ได้ตระหนักว่ำ พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบในกำรศึกษำและทำควำมเข้ำใจในกฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องในงำนที่รบั ผิดชอบ และปฏิบตั ิให้
ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์อย่ำงเคร่งครัด
ประวัติ นางสาวอัญชนิล คุมพวกมิตร (ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท)
การศึกษา
: ปริญญำโทกำรบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงินและธนำคำร มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
(Master of Business Administration, Banking and Finance Major, Ramkhamhaeng
University)
: ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
(Bachelor of Business Administration, Accounting Major, Ramkhamhaeng University)
การทางาน
: พ.ศ. 2558 – ปั จจุบนั
ผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบภำยใน, บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี
จำกัด (มหำชน)
: พ.ศ. 2556 – 2558
Senior Internal Audit, บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ประกาศนียบัตร
:-
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บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
ประวัติ นายธนา วงศ์แสงนาค (ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จากัด)
การศึกษา
: Master of Accounting, Utah State University, USA
: ประกำศนียบัตรชัน้ สูงทำงกำรสอบบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University)
: บัญชีบณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(Bachelor of Accounting, Thammasat University)
การทางาน
: พ.ศ. 2534 ถึง ปั จจุบนั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษัท ออดิท เฮ้ำส์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุญำต (CIA: Certified Internal Auditor)
: ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต (CPA: Certified Public Auditor)
ประกาศนียบัตร
: Facilitating Results Using CSA จัดโดย สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
: Internal Quality Assessment จัดโดย สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
: Audit Project Management จัดโดย สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
: Operational Auditing จัดโดย สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
: ประกำศนียบัตร กฎหมำยภำษี อำกร จัดโดย ศำลภำษี อำกรกลำง
: ภำษี อำกรสำหรับธุรกรรมระหว่ำงประเทศ จัดโดย สภำวิชำชีพบัญชีฯ
: Thai Auditing Standards (TSA) ใหม่ จัดโดย สภำวิชำชีพบัญชีฯ
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การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2563

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
คำถำม

ใช่

1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความซื่อตรง และการรักษา
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจาวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก

✓
✓

1.2 มีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรง และรักษา
จรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (Code of Conduct) สาหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กาหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชัน่ อันทาให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์กร
1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกาหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้น ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ น
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกาหนดและบทลงโทษเป็ นประจาทุกปี
รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิ
(Compliance Unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร

✓
✓
✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
บริ ษทั มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุม
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการ
ปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
บริ ษทั มีการกาหนดจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) และข้อห้าม
ผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ และมีบทลงโทษที่
เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื น โดยให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบและถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและจริ ยธรรม

✓
✓

บริ ษทั มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
Code of Conduct โดยให้ผตู ้ รวจสอบภายในติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และกาหนดให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทาการประเมินตนเองเป็ นประจาทุกปี
ว่าปฏิบตั ิตาม Code of Conduct ครบถ้วน
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ใช่

ไม่ ใช่

-

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทาที่ขดั ต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และ ภายในเวลา
อันควร

คำอธิบำย

✓
✓
✓

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้าที่กากับดู แล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
คำถำม

ใช่

2.1 มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวนสิ ทธิ์อานาจเฉพาะของ
คณะกรรมการบริ ษทั ไว้อย่างชัดเจน

✓

2.2 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้มีการกาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน

✓

2.3 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้บริ ษทั กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

✓

2.4 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อ
สามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ ได้

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-

7

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คำถำม

PEERAPAT TECHNOLOGY PCL.

ใช่

2.5 คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็ นอิสระใน
การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพล
ต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจานวนที่เหมาะสมเพียงพอ

✓

2.6 คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้าง
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
บริ ษทั มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 12 คน
ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยเป็ นผูท้ ี่มี
ความสามารถ และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
-

3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสัง่ การและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพือ่ ให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดู แล
(Oversight) ของคณะกรรมการ
คำถำม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น แบ่งแยก
หน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับ
กรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น

✓

3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล

✓

3.3 มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-
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4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจู งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
คำถำม

ใช่

4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม และ
มีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิน้ นั อย่างสม่าเสมอ

✓

บริ ษทั กาหนดนโยบายให้แผนกทรัพยากรบุคคลจัดหาและ
พัฒนาบุคลากร โดยมีการสอบทานนโยบายและวิธีปฏิบตั ิ

✓

บริ ษทั ได้ประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประจาปี เพื่อพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงินโบนัส

✓

บริ ษทั มีการฝึ กอบรมพนักงานให้สามารถทางานทดแทนกัน
ได้ ในกรณี ที่มีพนักงานลาออก แผนกทรัพยากรบุคคลจะ
สรรหาพนักงานตามคุณสมบัติที่ตอ้ งการให้ทนั เวลา

4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึ กษา
(mentoring) และการฝึ กอบรม

✓

แผนกทรัพยากรบุคคลได้จดั ทาแผนฝึ กอบรมประจาปี เพื่อ
พัฒนาทักษะ ความรู ้ และความสามารถของพนักงาน

4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตาแหน่ง (Succession Plan) ที่สาคัญ

✓

4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจ หรื อรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสม
อย่างทันเวลา

ไม่ ใช่

คำอธิบำย

-
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5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม
5.1 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีที่จาเป็ น

ใช่
✓

5.2 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารกาหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้
รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้น
และระยะยาวของบริ ษทั

✓

5.3 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถ
เชื่อมโยงกับความสาเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในด้วย

✓

5.4 คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารได้พจิ ารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคลากร

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-
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การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม

ใช่

6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับธุรกิจใน
ขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน แสดงถึงสิ ทธิหรื อ
ภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง

✓

6.2 บริ ษทั กาหนดสาระสาคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปั จจัยที่สาคัญ เช่น ผูใ้ ช้รายงาน
ทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ

✓

6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง

✓

6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบายการบริ หารความ
เสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องค์กร

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-

✓
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7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
คำถำม
7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วย
ธุรกิจ ฝ่ าย งาน และหน้าที่งานต่างๆ

ใช่
✓

7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดาเนินงาน การรายงาน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

✓

7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง

✓

7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสาคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้น

✓

7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนการปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการยอมรับความเสี่ ยง
นั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง (avoidance) หรื อการ
ร่ วมรับ ความเสี่ ยง (sharing)

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-

✓
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8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คำถำม
8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ เช่น การจัดทารายงาน
ทางการเงินเท็จ การทาให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน่ การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุม
ภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาคัญ การ
ได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของเป้ าหมายที่
กาหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงาน
แล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่งเสริ มให้พนักงานกระทาไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของ
บริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ งจนทาให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริ ต และ
มาตรการที่บริ ษทั ดาเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้

ใช่

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

✓

✓

✓
✓

-
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9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คำถำม

ใช่

9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

✓

9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทาธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงาน
ทางการเงิน ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

✓

9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนได้กาหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

✓
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มาตรการควบคุม (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสีย่ งที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คำถำม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม
ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ

ใช่
✓

10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจน
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้
สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกาหนดขนาดวงเงินและอานาจอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอน
ในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการ
ตัดสิ นใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อการเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยจัดให้มีกระบวนการ
สาหรับกรณี ต่างๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทารายการระหว่างกัน หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทาสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไป
แล้ว เช่น การทาสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื การค้ าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการ
ปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชาระคืนหนี้
ตามกาหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

✓

✓
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ใช่

10.3 บริ ษทั กาหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ
automated หรื อการควบคุมแบบป้ องกันและติดตาม

✓

10.4 บริ ษทั กาหนดให้มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริ ษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน
ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ

✓

ไม่ ใช่

-

10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็ นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

คำอธิบำย

✓
✓
✓

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คำถำม

ใช่

ไม่ ใช่

คำอธิบำย

11.1 บริ ษทั ควรกาหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ

✓

11.2 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

-

11.3 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

-

11.4 บริ ษทั ควรกาหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบารุ งรักษาระบบเทคโนโลยี ให้มีความ
เหมาะสม

✓

-

-
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้นโยบายที่กาหนดไว้น้นั สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้
คำถำม

ใช่

12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพือ่ ติดตามให้การทาธุรกรรมของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิที่กาหนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อป้ องกันการหาโอกาส หรื อนาผล ประโยชน์ของบริ ษทั ไปใช้ส่วนตัว

✓

12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทาโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ยในธุรกรรมนั้น

✓

12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสาคัญ และพิจารณา
โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก (at arms’ length basis)

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม รวมทั้งกาหนดแนวทางให้บุคคลที่
บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมนั้นถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษทั ไม่ มเี งินลงทุน
ในบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษทั ร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้

✓

12.5 บริ ษทั กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนานโยบายและกระบวนการไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

✓

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนาไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ
รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน

✓

12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

✓

-

-
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ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มู ลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพือ่ สนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
คำถำม

ใช่

13.1 บริ ษทั กาหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดาเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและ
เกี่ยวข้องต่องาน

✓

13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้องของข้อมูล

✓

13.3 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาคัญอย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูล
ที่สาคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั

✓

13.4 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่
จาเป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลา ขั้นต่าตามที่กฎหมาย
กาหนด
13.5 บริ ษทั ดาเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ
ความเห็นหรื อข้อสังเกตของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอ
พร้อมเหตุผล เป็ นต้น

คำอธิบำย
-

✓
✓

13.6 บริ ษทั มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ องในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้
แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ไม่ ใช่

✓
✓
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14. องค์กรสื่อสารข้อมู ลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อการสนับสนุ นให้การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
คำถำม

ใช่

14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ควบคุมภายใน

✓

14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาคัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ และคณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานหรื อสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกาหนดบุคคลที่เป็ น
ศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผูส้ อบ
บัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารื อ ระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น

✓

14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-
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15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คำถำม

ใช่

15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน เป็ นต้น

✓

15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อ
เบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistle-blower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
-

-
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มนั ่ ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
คำถำม

ใช่

ไม่ ใช่

คำอธิบำย

16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกาหนดห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงาน
ปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กาหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการ
ปฏิบตั ิ และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น

✓

16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการ
ประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน

✓

16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษทั

✓

-

16.4 ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ

✓

-

16.5 บริ ษทั กาหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

✓

-

16.6 บริ ษทั ส่งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

✓

-

-
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17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คำถำม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในและดาเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
หากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีนยั สาคัญ

ใช่
✓

17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงานดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์
ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมายหรื อมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสี ยง
และฐานะการเงินของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา (แม้วา่ จะได้เริ่ มดาเนินการจัดการ
แล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา อันควร

✓

ไม่ ใช่

คำอธิบำย
ในนโยบายต่อต้านการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ กาหนดให้ฝ่าย
บริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลันในกรณีที่
เกิดเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง หรื อมีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื น
กฎหมาย ซึ่งอาจกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ

✓

ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานข้อบกพร่ องที่พบจากการ
ตรวจสอบที่เป็ นสาระสาคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปั ญหาให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

✓

หน่วยงานที่รับการตรวจมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการ
แก้ไขข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญตามที่ผตู ้ รวจสอบภายใน
เสนอแนะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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